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EmlékEzzünk lukácsi AndrásrA

Szia Bandi!

Mesélted a velorexes történetet, és ott voltam Veled. 

Felidézted azt az időt, amikor még nem volt autópálya, 

maximum országút, trabant, vagy hasonló jármű, ami 

elvitt a sertéstelepekre. Mert ez volt az életed, a szak-

mád, a hivatásod.

Mesélted, hogy milyen nehezen kapaszkodtál meg ebben 

a hivatásban. Közben vásároztál, játékokat árultál, de 

erről is olyan gazdagon beszéltél, hogy én a hosszú 

kiszállásokon csak csüngtem az ajkadon. Így tudtál Te 

mesélni.

Meséltél rengeteget a szakmai múltadról, és hiába vol-

tam én a „főnök kicsi fia”, egyenrangú társként segítet-

tél a szakmában. Ezt soha nem feledem.

Nem volt olyan munkahelyed, ahol ne becsültek volna. 

Szerénységed, munkabírásod, alázatod a szakma iránt, 

és még sorolhatnánk, talán ezek tettek Téged annyira 

szerethetővé kollégáid szemében.

De mindezek fölött volt egy nagy képességed: beszélted a 

disznók nyelvét. Hányszor álltam melletted, nézve, ahogy 

„beszélgetsz” a sokszáz kilós kannal, rábírva a fantom-

ra ugrásra, ahogy bemész a kocák közé, hogy az ivarzók 

jelentkezzenek Nálad. Van ilyen képesség. Hanggal, moz-

dulatokkal, kisugárzással, melyet tanítani aligha lehet, 

ha van affinitásod, legfeljebb ellesni tudod. Én ezt pró-

báltam.

Mindig vettél csokit a vidéki, több napos kiszállások 

alatt, és én emlékszem a sportszelet kibontására, az esti 

beszélgetésekre. Arra is, hogy családodról, gyermeke-

idről mindig szívesen beszéltél. Nem sokat, csak éppen 

annyit, ami ahhoz kellett, hogy érezzem, büszke vagy. 

Büszke apa és férj. Gyermekeid tán nem is tudják, de 

életük minden fontos mozzanatáról értesülhettem Tőled, 

akkor is, amikor már csak telefonon tartottuk a kapcso-

latot, mert szakmai útjaink külön váltak.

Bandi, szerintem nem vársz másra, mint egy újabb 

beszélgetésre telefonon. „Tárcsázlak”, ahányszor csak 

eszembe jutsz, mostantól, ha megengeded, így folytatjuk 

a beszélgetést.
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SpanyolviaSz 

Spanyolország az utóbbi években Európa elsőszá-
mú sertéstartója lett, megelőzve az örök elsőnek 
látszó Németországot.
Történetünk úgy kezdődött, hogy kb. három évti-
zeddel ezelőtt beengedték a modern, nagy teljesít-
ményű sertésfajtákat (hibrideket), illetve a korsze-
rű technológiákat.
Egy idő után elkezdték átvenni, „leutánozni” a 
modern sertéstartás eszközeit, vagyis elkezdték 
gyártani azokat. Lassan kiszorították a külföldi-
eket, olyannyira, hogy utóbb már ők exportáltak. 
Ezzel párhuzamosan folyamatosan nőtt a sertésál-
lomány, és ezzel együtt a sertéshús-export is.
Érdekes, és számunkra is tanulságos, hogy a kül-
földi, jól bevált hibrideket nem váltották le, nem 
törekedtek saját hibridek költséges kialakításá-
ra. Fényes bizonyítéka ügyességüknek, hogy a 
COVID-19 járvány idején - köszönhetően kiváló 
kínai kapcsolataiknak – igen jó áron értékesítették 
a sertéshúst Kínában (ld. disznoklub.hu).

Sikerükhöz nagyban hozzájárult, hogy fiatal szak-
embereiket kiküldték a világba tanulni és tapasz-
talatot szerezni. 
Ezek a fiatal szakemberek aztán, visszatérve 
hazájukba, nagy hasznára voltak a spanyol sertés-
ágazatnak.
Magyarországon is találkozhattunk néhány ilyen 
spanyol szaktanácsadóval, akik tudásukkal már 
felülmúlják más, nyugati társaikat. Nagyon fontos, 
hogy ezek a szaktanácsadók nem csupán elméleti 
tudással rendelkeznek, hanem ezzel egyenértékű 
gyakorlati tapasztalatokkal is.
Csodálatos tehát, amit a spanyolok az elmúlt évti-
zedekben sertéságazatukban véghezvittek, kicsit 
viccesen; tényleg felfedezték a „spanyol viaszt”.

WEKERLE LÁSZLÓ
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Már csak 2,6 Millió a sertések száMa
(sertésálloMány, 2019. deceMber 1.)

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által végrehajtott legutóbbi, 2019. decem-
ber 1-jei összeírás adatai alapján a ser-
tések száma alig valamivel több, mint 2,6 
millió volt.

A sertések száma 2019. december 1-jén 2,6 mil-
lió volt, 8,3%-kal csökkent a 2018. decemberihez 
képest, ami a hazánk vadállományában felbukkanó 
afrikai sertéspestis miatt bevezetett szigorítások-
ból, valamint a 2014-ben induló PRRS-mentesítési 
programból (sertés reprodukciós zavarokkal és lég-
zőszervi tünetekkel járó szindróma felszámolása a 
sertésállományban) is adódhat, amelynek befejezé-
se 2021 végére várható.
Egy év alatt a legnagyobb bővülés (19 %) Komárom-

Esztergom megyében következett be. Ott az állo-
mány 167 ezerre nőtt, ekkora létszám 2005 óta 
nem volt a megyében. Veszprém megyében egy év 
alatt közel felére, 27 ezerre csökkent a sertések 
száma. A legjelentősebb megye sertéstenyésztés 
szempontjából továbbra is Hajdú Bihar, ott találha-
tó az összlétszám 13 %-a, 350 ezer darab.
Az anyakoca-állomány egy év alatt 13%-kal lett 
kevesebb, és 2019 december 1-jén 155 ezret tett ki.

A sertésállomány 82%-át gazdasági szervezetek, 
18%-át egyéni gazdaságok tartották. A gazdasági 
szervezetek állománya 6,5%-kal, míg az egyéni gaz-
daságoké 15%-kal csökkent. Az egyéni gazdálkodók 
állománya 500 ezer alá csökkent, míg három évvel 
korábban még a 700 ezret is meghaladta.

1. táblázat a sertés- és anyakoca-állomány decemberi 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

2016 2907,1 -217,3 -7,0 177,4 -19,4 -9,9

2017 2870,0 -37,1 -1,3 171,5 -5,9 -3,3

2018 2871,6 1,6 0,1 177,9 6,4 3,7

2019 2634,4 -237,2 -8,3 155,3 -22,8 -12,7

2. táblázat a sertésállomány december 1-jén, gazdálkodási formák szerint

Év
Gazdasági
szervezetek

Egyéni 
gazdálkodók

változás százalékban az előző évhez képest

a gazdasági
szervezeteknél

az egyéni
gazdálkodóknálsertésállománya, 1000 db

2016 2202,4 704,7 -4,4 -14,1

2017 2201,7 668,3 0,0 -5,2

2018 2297,1 574,5 4,3 -14,0

2019 2148,5 485,9 -6,5 -15,4
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3. táblázat a sertésállomány kor és ivar szerinti  összetétele (1000 db)

1. ábra a sertés- és anyakoca állomány alakulása (2009-2019)

Időpont
Malac Süldő Hízósertés Koca Tenyész-

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

2016. június 1. 731,5 665,8 1355,0 131,1 51,5 44,4 42,2 4,2

2016. december 1. 668,4 624,0 1356,4 129,7 47,6 38,4 38,9 3,8

2017. június 1. 704,8 661,2 1184,1 133,8 41,8 40,9 37,0 3,1

2017. december 1. 654,2 600,8 1361,6 128,5 43,0 43,9 34,6 3,5

2018. június 1. 719,9 649,2 1227,0 136,8 41,7 44,3 37,5 3,0

2018. december 1. 689,6 636,6 1284,8 130,3 47,6 44,0 36,1 2,7

2019. június 1. 707,8 652,9 1224,6 125,0 44,2 46,8 35,7 2,9

2019. december 1. 655,6 563,4 1181,7 115,2 40,1 43,6 32,4 2,3
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2. ábra a sertésállomány  összetétele

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

Időszak vágó-
sertésa)

takarmány

búza árpa kukorica

2016 364,00 38,70 36,30 40,60

2017 403,00 42,20 35,90 42,30

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

2019 445,00 48,30 43,90 43,10

2019. év.  a
2018. év százalékában

122,6 103,2 101,9 95,6

a) Vágómalac és vágósüldő nélkül
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3. ábra magyarország sertésvágása (2008-2018)

4. ábra a vágások száma és az élő sertés külkereskedelme (2010-2019)
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A sertésállomány kor, ivar, illetve haszno-
sítási irány szerinti összetételét tekintve az 
elmúlt egy év alatt a hízósertések száma 103 
ezerrel (8,0%-kal), a malacok száma 34 ezer-
rel (4,9%-kal), a süldőké 73 ezerrel (11%-kal) 
csökkent. A szűz kocasüldők száma nem vál-
tozott, a vemhes kocáké 12, az előhasi kocá-
ké 10, az üres kocáké 16%-kal visszaesett a 
2018. decemberihez viszonyítva. Az anyako-
ca-állomány egy év alatt 13%-kal csökkent, 
így 2019. decemberben 155 ezret tett ki.
2019-ben a vágósertés kilogrammonkénti fel-
vásárlási átlagára 445 forint volt, ami 23%-
os növekedés 2018-hoz képest.
A felvásárolt vágósertések száma (3,7 millió) 
5,3%-kal mérséklődött, átlagos tömegük 116 
kilogramm volt.
2019-ben a megelőző évhez hasonlóan ötmil-
lió alatt maradt a levágott sertések száma. A 
2019. évi 4,85 millió darab 2,4%-os csökkenés 
a megelőző évhez képest. A csökkenésben 
szerepet játszott, hogy bár a vágóhidakon 
egy év alatt csak 1,8%-os csökkenés követ-
kezett be, addig a házi vágások száma 13%-
kal csökkent. A vágások 95%-a vágóhidakon, 
5%-a az egyéni gazdaságokban történt; ez az 
arány a 2018. évivel megegyező.
Az elmúlt tíz évben – 2012. és 2013. kivéte-
lével – Magyarország nettó importőr volt az 
élő sertések vonatkozásában. 2019-ben az 
export 15%-kal nőtt, az import pedig 12%-
kal csökkent, de még ezzel együtt is közel 
600 ezer darabbal több élő sertést importál-
tunk, mint amennyit exportáltunk. A beho-
zott állatok mennyisége 2014 óta meghalad-
ja az egymillió darabot.

TÓTH PÉTER, KSH

6. táblázat a sertés- és anyakoca-állomány 
megyénként (1000 db)

Területi egység Sertés Ebből: anyakoca

Budapest 104,2 5,2

Pest 62,3 3,5

Közép-Magyarország 166,5 8,7

Fejér 65,9 3,3

Komárom-Esztergom 166,7 10,4

Veszprém 26,5 1,6

Közép-Dunántúl 259,1 15,3

Győr-Moson-Sopron 102,4 5,0

Vas 18,6 1,3

Zala 72,2 4,9

Nyugat-Dunántúl 193,1 11,2

Baranya 277,3 15,2

Somogy 150,8 8,7

Tolna 155,3 8,2

Dél-Dunántúl 583,4 32,1

Dunántúl 1035,6 58,6

Borsod-Abaúj-Zemplén 60,9 4,1

Heves 19,4 1,3

Nógrád 5,5 0,4

Észak-Magyarország 85,8 5,9

Hajdú-Bihar 349,6 22,0

Jász-Nagykun-Szolnok 216,4 10,8

Szabolcs-Szatmár-Bereg 98,4 5,6

Észak-Alföld 664,3 38,4

Bács-Kiskun 300,1 19,1

Békés 224,9 14,6

Csongrád-Csanád 157,3 10,0

Dél-Alföld 682,3 43,8

Alföld és Észak 1432,4 88,0

Ország összesen 2634,4 155,3





10

Tenyésztés

Az állAttenyésztés és szAporítás Uniós 
és új nemzeti szAbályozásA 

A sorok írója részt vett az állattenyésztésről szóló 1993 

évi CXIV. törvény és a következő évben végrehajtá-

si rendeleteinek megalkotásában.  Mindazonáltal már 

a csatlakozás előtt bő évtizeddel a törvény és a végre-

hajtási rendeletek számos elemét átvettük az akkori 

uniós szabályoknak megfelelően, és az idők folyamán, 

kisebb nagyobb változtatásokkal az elmúlt negyedszázad 

tenyésztésszervezésének szakmai jogi kereteit is megha-

tároztuk. Az Uniós szakmai szabályok a legutóbbi időkig 

irányelvek (Direktívák) voltak, amelyek a célokat tekint-

ve kötelezők a Tagországok számára, azonban a megva-

lósítás módját, formáját és eszközeit a tagállam maga 

határozhatta meg. A szószerinti átvétel nem kötelező, a 

tagországnak marad mozgástere, érvényre juttathatja 

nemzeti sajátosságait.

A jelen évtizedben az EU-Bizottság javaslatára a közös-

ségben alkalmazandó

 „egységes szabályozás” kimunkálása kezdődött el, mely-

nek eredményeként egységes szerkezetű Állattenyésztési 

Rendelet került kihirdetésre. A Rendelet - az Uniós jog-

alkalmazás műfaja szerint - az Unió legmagasabb szintű 

jogforrása, ugyanis előírásait a Tagországokban változ-

tatás nélkül, szó szerint kell alkalmazni.

Új keretek a közösségi Rendelet szerint

Az Unió hivatalos lapjában 2016 júniusában jelent meg 

az „Európai Parlament és a Tanács 2016/1012 (2016 

június 8.) a fajtatiszta tenyészállatok, hibrid sertések és 

a szaporítóanyagaik Unión belüli tenyésztésének, keres-

kedelmének és az Unióba való beléptetésének tenyésztés-

technikai és származástani feltételeiről, a 652/2014/EU, 

a 89/608/EGK és a 90/425/EGK Tanácsi rendelet módo-

sításáról, valamint az állattenyésztés tárgyában hozott 

egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helye-

zéséről” című és tárgyú ún.  „Állattenyésztési Rendelet”. 

(A rendelet hatályos szövege - a tagállamok minden hiva-

talos nyelvén - az internet keresőben a jogszabályhely 

begépelésével könnyen elérhető.) Ez azért is fontos, mert 

a 2018 november óta már hatályos uniós jogszabály „fel-

sőbbrendűsége” (szupramáciája) folytán a szarvasmar-

ha-félékre, lófélékre, sertésfélékre, juh- és kecskefélékre 

vonatkozóan felülírja az életbelépett új hazai szabályo-

kat is. 

A jogkövető hazai szabályozás megalkotásához tehát 

alkalmazni kellett azokat a koncepcionális változásokat, 

melyeket a közösségi jog vezetett be, mégpedig:

- Egy fajtát több tenyésztő szervezet is tenyészthet. 

-  Lehetőség nyílik határokon átívelő tevékenység vég-

zésére, azaz tenyésztő szervezetek más államban is 

végezhetik tenyésztésszervezői tevékenységüket.

-  A tenyésztési program elfogadása és a tenyésztő szer-

vezet elismerése külön államigazgatási eljárás kereté-

ben történik, azok e tekintetben is elkülönült ügyekké 

váltak.

-  Az Uniós rendelet részletesen szabályozza a tenyésztő 

szervezetek feladatait, jogait és kötelezettségeit, szint-

úgy a tagok jogait és kötelezettségeit.

-  Egységesült a szabályozás a harmadik országokból tör-

ténő fajtatiszta tenyészállat és szaporítóanyag behoza-

tala, azok szaporulatának törzskönyvbe vétele tekin-

tetében.

-  A nemzeti tenyésztési hatóságok feladatai szintúgy 

egységesültek.

Hármas tagolódású nemzeti szabályozás

Felmerülhet a kérdés, hogy miért most kerül sor az 

elmúlt év szakmai jogi változásainak áttekintése?  Nos, 

az elmúlt hónapokban lépett hatályba a részletekbe 

menő szabályokat tartalmazó 45/2019 (IX.25) miniszteri 

rendelet , amely a 2019 évi LVI törvénnyel, és a 188/2019 

(VII.30) Kormányrendelettel együtt immár egymásra 

épülve, komplett módon fogja át a kérdéskört.

A jogalkotási folyamat első lépcsőjeként a 2019 évi LVI 

törvény lépett hatályba, amely keretjogszabályként funk-

cionál az állattenyésztés szabályozásához szükséges tör-

vényi szintű intézkedések tekintetében. Állami feladat-

ként fogalmazza meg az állatgenetikai erőforrások fenn-

tartását és megőrzését. A védett őshonos, veszélyeztetett 

fajták fennmaradása érdekében adminisztratív fékeket 

is tartalmaz állományaik, vagy rész-állományaik felszá-

molásának akadályozására, ha azt nem állategészség-

ügyi, járványügyi ok tenné szükségessé.

A GMO-mentesség fenntartása az állattenyésztésben is 

princípium, a törvény tiltja állatok klónozását, „genetic 

engineering” útján bármiféle genetikai beavatkozás vég-

zését, fajták létrehozását géntechnológia segítségével.
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A haszonállat-fajok széles körére kiterjed

A törvénynél részletesebb - de még nem teljes körű - sza-

bályokat, a törvénnyel egy időben kihirdetett 188/2019 

(VII. 30) Kormányrendelet foglalja magában.

Ez már a kistermelők, kistenyésztők által tenyésztett, 

felkínált és forgalmazott fajok és fajták szélesebb köré-

re állapít meg tenyésztési és tenyésztésszervezési sza-

bályokat.

Az uniós rendeletben kihirdetett nagyállat-fajokon túl, 

hatálya alá tartozik a bölény, a házinyúl, a csincsilla, a 

magyar ebfajták, a házityúk, a gyöngytyúk, a pulyka, a 

lúd, a házikacsa, a pézsmakacsa, a strucc, emu, a ponty, 

fogas süllő, harcsa, sebes pisztráng, szivárványos piszt-

ráng és a házi méh.

Természetesen a megalkotott jogi keretek nem ütközhet-

tek az Unió versenyjogi szabályaival.

A kormányrendelet elsősorban a fenti fajokra és fajták-

ra fókuszálva, azok tenyésztő szervezetei elismerésére, 

a tenyésztési programok elfogadására, az állatgenetikai 

erőforrásaik megőrzésére, fenntartására és védelmére, 

a tenyésztőszervezeti tagok jogaira és kötelezettségei-

re, a teljesítményvizsgálatokra és tenyészérték becslés-

re, tenyésztési nyilvántartási informatikai rendszerekre 

állapít meg szabályokat.

Része az állami tulajdonú apaállat- és szaporítóanyag-

gazdálkodás szabályozása, a tenyészállatok és szaporí-

tóanyagok ki- és behozatalára vonatkozó rendelkezések.

Új elem a védett és őshonos állatfajtákra, valamint 

a magyar ebfajtákra és fenntartásukra vonatkozó 

protektív szabályrendszer. A kormányrendelet kivétele-

ket is megállapít a tudományos munkákra, kutatásokra, 

fajtarekonstrukciók engedélyezésére, valamint szigorúb-

ban lép fel a szabályok megsértőivel szemben, állatte-

nyésztési bírságok kilátásba helyezésével.

A lényeg a részletekben rejlik

Míg a törvény és a Kormányrendelet is inkább keret-

jogszabályok, szükségessé vált a jogalkotási folyamatot 

lezáró tárcarendelet megalkotása és hatályba léptetése 

(2019. október 4-ével). Az Agrárminisztérium 45/2019 

(IX.25) rendelete részleteiben kibontja a tenyésztő szer-

vezetek működésével, az állati tulajdonú apaállat-gaz-

dálkodással, apaállat és szaporítóanyag kihelyezé-

sekkel a tenyészállatok teljesítményvizsgálatával és 

tenyészérték becslésével kapcsolatos szabályozást. A 

Kormányrendeletben sarkalatos elemként megfogalma-

zott, az őshonos és védett mezőgazdasági állatfajtákra 

és a magyar ebfajtákra vonatkozó passzusokat a tárca-

rendelet részletezi.

Egységes szerkezetbe foglalva jelenik meg a szabályo-

zás a művi szaporítási létesítmények (mesterséges ter-

mékenyítő, embrió-átültető állomások, baromfi- és hal-

keltetők, spermaraktár központok) vonatkozásában. Ez 

a rendelet, és főleg annak mellékletei számos elemét 

átveszik a korábbi törvény végrehajtási rendeleteinek, 

amelyek három évtized távlatából is időtállónak bizonyul-

tak (pl. az állati szaporító anyagok tenyésztéshigiéniai, 

biobiztonsági megfelelőségének vonatkozásában).

Átalakult a hatósági fórumrendszer

Háromszintűvé vált a hatósági rendszer, egyrészt a 

korábban ismertetett közösségi és hazai állattenyész-

tési jogi keretek változásának, másrészt a földmű-

velésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellá-

tó államigazgatási szervek kijelöléséről szóló jogsza-

bály átalakításának köszönhetően, amely a 383/2016 

(XII.2.) Kormányrendeletet módosító 189/2019 (VII.30) 

Kormányrendeletben öltött testet. Egyszerűsödött- a 

korábban négyszintű hatósági rendszer: a tenyésztési 

hatósági feladatok végrehajtására a Kormány az agrár-

minisztert, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt 

(NÉBIH) valamint a megyei kormányhivatalok megye-

székhely szerinti járási hivatalát jelöli ki, és hatáskör-

rel ruházza fel. Tehát az új rendelet értelmében a Pest 

Megyei Kormányhivatal már nem lát el állattenyésztési 

hatósági feladatokat.

A tenyésztők az érintett intézmények on-line felületein 

(portal.nebih.gov.hu/enar) számos olyan dokumentum-

hoz, űrlapmintához hozzájuthatnak, amelyeket jogkö-

vető módon tudnak felhasználni szakmai munkájukhoz.

A nemzeti jogrend átalakítása ezzel nem ért véget: 

az Unióban elfogadták az Állategészségügyi törvényt 

(Animal Health Law) amelynek alrendszerét képezi az 

állatszaporításra és művi szaporítási eljárásokra vonat-

kozó Rendelet (szabályait a Tagországokban szintén 

szó szerint kell alkalmazni) ennek részleteit az Official 

Journalban történő hatályos megjelenést követően fog-

juk ismertetni.

DR. FLINK FERENC
KÖZIGAZGATÁSI FŐTANÁCSADÓ



Állategészségügy

12

A legsúlyosabb a helyzet Kínában, ahol a Föld 
házisertés-állományának mintegy 50%-át tartják. 
Kínában a sertéstartás 50%-a kisüzemekben (≤ 
100 állat), rendkívül rossz higiéniai körülmények 
között történik. Ez vezetett oda, hogy az észak-
koreai határ közelében 2018. augusztus 3-án meg-
jelent vírus 3 hét alatt 2100 km-t terjedt. Csak 
összehasonlításul, a grúz kitörést követőn a fer-
tőzés 11 év alatt terjedt 3000 km-t, és jelent meg 
Csehországban. Azóta további 7 ázsiai országban 
is megjelent a betegség. Kínában 2019 végéig 200 
millió sertést öltek le a járvány megállítására, de az 
tovább terjedt. A Kínában zajló járvány nemcsak a 
globális sertéshús-ellátást veszélyezteti, hanem a 
humán gyógyászatban nélkülözhetetlen vérhígítók 
alapanyagául szolgáló heparin nagy részét is ott 
állítják elő sertésvérből. 
A problémát súlyosbítja, hogy jelenleg sem vakci-
na sem pedig specifikus gyógykezelés nem áll ren-
delkezésre a betegséggel szemben. A védekezési 
eljárások, beleértve az állomány felszámolását, a 
vaddisznó-gyérítést, forgalmi korlátozásokat (élő 
sertés és hústermékek), amelyeket országos és 
nemzetközi szinten alkalmaznak, eddig kevés ered-
ménnyel jártak. Már a 90-es években lezajlott klasz-
szikus sertéspestis járvány mutatta, hogy a megnö-
vekedett vaddisznó-populáció járvány esetén milyen 
nagy problémát okozott. 
A vaddisznók elszaporodásának kedveztek az eny-
he telek, hiszen így több takarmány áll rendelke-
zésre. Ráadásul a vadászatok miatt bevezették a 
téli etetést. Ezek együttesen oda vezettek, hogy 
míg 50 éve a vaddisznó évente 1-szer ellett, és több-
nyire 1 malacot nevelt fel addig most gyakran két-
szer ellik és almonként legalább 3-4 malacot felne-
vel. Azt jósolják, hogy a járvány következtében a 
Föld teljes sertésállományának egynegyede pusz-
tulhat el. 

Az AfrikAi SertéSpeStiS (ASp) járványról

Az ASP jelenleg a sertéságazat legnagyobb problémája világszerte. Három 
földrészen, Afrikában, Ázsiában és Európában 55 országban fordul elő. 
Európában és Ázsiában jelenleg a II-es genotípusú törzsek cirkulálnak. Az 
Európai Uniót 2014-ben, míg Ázsiát 2018-ban érte el. 

Dolgozatomban az ASP vírus védekezés szempont-
jából fontos tulajdonágait, a 2007 óta tartó járvány 
eddigi tapasztalatait, a védekezés járványvédelmi 
kérdéseit és a betegség elleni vakcinafejlesztések 
jelenlegi helyzetét ismertetem.

ASp víruS (ASpv)
Az Asfarviridae család egyetlen tagja nagymére-
tű DNS vírus, amely a sejtek citoplazmájában sza-
porodik. A genomja 150-165 fehérjét kódol. A fő 
kapszidfehérjét kódoló gén szerkezete alapján 23 
genotípust különítünk el.  Afrikában mind a 23 
genotípus előfordul. Az I-es genotípus a múlt század 
második felében eljutott Európába, az Ibériai félszi-
geten évtizedekig előfordult. Jelenleg Európában 
Szardínia szigetén van endémiásan jelen. 

Az eurázSiAi járványbAn cirkuláló 
törzSek kórokozóképeSége

A II-es genotípust Afrikából 2007-ben hurcolták be 
Grúziába. Kezdetben házisertésekben fordult elő, 
majd átterjedt vaddisznókra is. Onnan a környező 
államok mellett elérte Oroszországot majd Kelet-
Európát. A vírusgenomok analízise azt mutatta, 
hogy 2007 és 2011 között a vírus nem változott. 
Viszont 2014-ben Litvániában és Lengyelországban 
vaddisznóból kimutatott törzsek mutációt mutat-
tak, és a Belorussziában 2013-ban kimutatott tör-
zsekhez hasonlítottak. Ezek a genetikai változások 
a törzsek kórokozó-képességét nem érintették.
A cirkuláló törzsek nagyon magas virulenciájú-
ak voltak, minden korcsoportot heveny tünetek-
kel megbetegítettek . A fertőződött vaddisznók és 
házisertések - függetlenül a korcsoporttól, a fer-
tőzés módjától és a fertőző vírus mennyiségétől - 
közel 100%-ban elhullottak. A fertőzést követően 
3-4 napos inkubációs idő után megjelentek a súlyos 
klinikai tünetek és a 6. naptól az elhullások. A vér-
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savókban ASP-specifikus ellenanyagokat nem lehe-
tett kimutatni. Az európai járvány ezen szakaszá-
ban a járványtani szakemberek arra következtet-
tek, hogy a vírus vaddisznókban nem okoz idült 
megbetegedést, és az állatok nem válnak vírushor-
dozóvá. 
Ez utóbbi azért jelentős, mert reményt nyújtott 
arra, hogy nem okozza majd a fertőzés hosszas 
perzisztálását az érintett régiókban. Egyes kuta-
tók arra számítottak, hogy a betegség nagyon 
hamar meg fog szűnni, mivel a vírusgazda álla-
tok nagyon gyorsan elhullanak. A vírus terjedé-
sét az is lassítja, hogy a fertőzött állat a klinikai 
tünetek megjelenésekor válik vírusürítővé, ilyen-
kor magas láza van, az ilyen állatok pedig nem 
mozognak. Az ASP vírusa a vérben magas, míg 
a légúti váladékban és a bélsárban alacsonyabb 
titerben van jelen. Ez a terjedés szempontjából 
hátrányos, viszont kiegyenlíti az a tulajdonsága, 
hogy az elhullott állatokban és azok környezeté-
ben nagyon hosszan fertőzőképes. 
Első ízben 2015-ban számoltak be a Balti államok-
ból és Lengyelországból arról, hogy a kilőtt vaddisz-
nókból származó vérmintákban ASPV-specifikus 
ellenanyagokat mutattak ki. Ezek az állatok túl-
élték a fertőzést, akár meg is gyógyultak, és egy 
részük tünetmentes fertőzött lett. Ilyen esetekből, 
Észtországban izolált törzsekkel végzett fertőzési 
kísérletekben igazolták a csökkent virulenciájú tör-
zsek megjelenését. 
A csökkent virulenciájú törzsek megjelenése bizo-
nyos érintett régiókban járványtani szempontból 
teljesen új helyzetet teremtett. Fennáll a veszélye 
annak, hogy úgy házisertésekben mint vaddisz-
nókban a betegség idült formáját mutató egyedek 
vírushordozóvá válnak. 
Ez pedig a vírus perzisztálásához vezet. A csök-
kent virulencia markerét a vírusgenomban ezek-
nél a törzseknél most kutatják. Később, 2017-
ben Lettországban izolált hasonló törzs esetében 
a hemadszorpciós képesség elvesztése virulen-
cia markernek bizonyult. Ezt bővebben majd a 
Vakcinák fejezetben tárgyalom. 

Az ASpv ellenállóképeSSége

A vírust általában nagyon ellenállónak tartják a 
fiziko-kémiai hatásokkal szemben. A járvány ter-
jedése szempontjából elsősorban a sertéshúsban, 
húskészítményekben, illetve a környezetben lévő 

vírus fertőzőképességének a megőrzése jelentős. 
Fertőzött sertések húsában a vírus 4°C-on hónapo-
kig, szalonnában 7 hónapig, sózott, szárított hús-
ban 120 napig, sózott sonkában akár 180 napig fer-
tőzőképes marad. 4°C-on vérben évekig, csontozott 
húsban több hónapig, lefagyasztott félsertésben 
pedig évekig túlél. 
Ezek az adatok mutatják, hogy a hús és húskészít-
mények miért játszanak döntő szerepet a vírus ter-
jesztésében, és hogyan képes a vírus egy fertőzött 
országból akár más földrészekre is eljutni. Az euró-
pai járványkitörések szinte mindegyike ilyen ere-
detre vezethető vissza. Általában Afrikából szár-
mazó hús, húskészítmények, főként hulladéketetés 
révén fertőztek. Többnyire kikötők, repülőterek 
környékén jelent meg a vírus. A 2007-es grúziai 
eset is kikötőhöz volt köthető. 
A vírus ellenáll a hulla bomlási folyamatainak 
is.  Ez azért jelentős, mert az elhullott vaddisz-
nóban, illetve annak környezetében a vírus hosz-
szú ideig fertőzőképes marad. Az elhullott, ASP-
vel fertőzött vaddisznók hullája, annak környezete 
jelentősen hozzájárul egy adott területen a vírus 
perzisztálásához, és ezzel nagy szerepet játszik a 
járvány alakulásában. Egy vizsgálatban a fertőzött 
erdei talajban a vírus 112 napig maradt fertőző-
képes. Más kísérletekben tavak vizében nyáron 50 
napig, télen pedig 176 napig, talajba ásott fadara-
bon pedig 2 hónapig túlélt.

Az ASpv cirkulációjA

Az ASPV perzisztálásában a legfontosabb ténye-
zők a házisertés, a vaddisznó, a vektorként szere-
pet játszó vérszívó óvantagok és a sertéstermékek. 
Egyéb vérszívók alkalmanként a mechanikus átvi-
telben játszanak szerepet. 
Ezek közreműködésével 3 járványtani ciklust ismer-
tünk meg:
1.  Szilvatikus ciklus. Afrikai vaddisznók (varacskos 

disznó, bozótsertés és az óriás erdei disznó) és az 
óvantag között alakul ki. Jellemző, hogy a három 
említett vaddisznó faj a fertőzés hatására nem 
betegszik meg. 

2.  Vérszívó vektor és házi sertések között. A vírus 
házi sertések között terjed, rezervoárja a vektor. 

3.  Házisertés ciklus. Itt nincs rezervoár, házisertés-, 
ritkábban vaddisznó-eredetű termékek terjesztik 
a vírust. Itt az emberi tevékenység döntő szere-
pet játszik.  
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4.  Európában, elsősorban az EU tagországokban 
2014-ben megjelent a vaddisznó és élőhelye köré 
szerveződő ciklus. Itt vaddisznó-vaddisznó köz-
vetlen kontaktus, illetve vaddisznó-élőhely köz-
vetett átvitel fordul elő. A vírus perzisztálását 
az élőhelyen a hideg, nedves időjárás nagyban 
elősegíti. 

A járvány terjedéSe

A járvány folyamatos és eddig példa nélkül álló ter-
jedésének Európában a fő okai az élő sertés és ser-
téstermékek kereskedelme, a fertőzött vaddisznó-
állományok mozgása a különböző területek között 
és a vakcina hiánya. A terjedést nagyban elősegíti 
az alacsony szintű járványvédelemmel rendelkező 
házisertés állományok és a vaddisznó kontaktusa, 
valamint az ember i közvetítéssel történő fertőzött 
ételhulladékok etetése.
A vírus természetes terjedésében négy elem, a 
házisertés, a vaddisznó, az óvantag, mint vektor és 
a vérszívók játszanak nagy szerepet. Ötödik elem-
ként az ember közvetett fertőzést közvetítő szere-
pét kell megemlíteni. 
A fertőzött és fogékony állatok közötti közvetlen 
érintkezés mellett a közvetett terjedés fertőzött 
takarmány, ragályfogó tárgyak, fertőzött környe-
zet révén jelentős szerepet játszik a vírus terjedésé-
ben. Az európai járvány során megállapítható volt, 
hogy figyelembe véve a rövid idejű klinikai betegsé-
get és vírusürítést, továbbá a vaddisznó viselkedé-
sét és sűrűségét, a vírus terjedése a vaddisznó hul-
lák és azok környezete által jóval gyakoribb, mint 
a fertőzött és fogékony állatok közötti közvetlen 
érintkezés által. 
A vektorok között (hím, nőstény) transz- ovariálisan 
és transzszekszuálisan cirkulál a vírus.  A vektor 

élethossziglan, a kolóniájuk pedig évekig fertőzőké-
pes. Egyéb vérszívó ektoparazitákban (légy, szú-
nyog) a vírus 24-48 óráig életképes. A jelen járvány 
során a vektorok és vérszívók szerepét még nem 
igazolták.
A 2007-2014 közötti időszakban, amíg az EU-t nem 
érte el, olyan kis házisertés állományokban fordult 
elő a betegség, ahol a járványvédelem nagyon ala-
csony szintű volt, emellett esetenként vaddisznó-
ban is kimutatták. Ebben az időszakban arra gon-
doltak, hogy a járvány majd magától megszűnik a 
vaddisznókban, amint a betegség a házisertésekben 
felszámolásra kerül.
Amikor a vírus elérte a Baltikumot és 
Lengyelországot, nyilvánvalóvá vált, hogy a fen-
ti jóslat nem válik be. A vírus túlélt a helyi vad-
disznó-állományokban, függetlenül attól, hogy a 
házisertések megbetegedtek vagy sem. Kialakult 
egy állandó és alacsony >5%-os fertőzöttség és 2-5 
km/hónapos terjedési sebesség. Megfigyelték, hogy 
a fertőződött vaddisznó-állományok létszáma szá-
mottevően nem csökkent. A kockázatbecslések azt 
mutatták, hogy a vaddisznók fertőződésének leg-
valószínűbb forrásai a házisertések, az elhullott 
vaddisznók és környezetük, valamint ragályfogó 
tárgyak és fertőzött takarmányok, főként, ahol ez 
utóbbiaknak kedveznek a klimatikus viszonyok. 
Az európai járvány során megállapítható volt, hogy 
a vírus ragályozó képessége alacsony. Egy kísérlet 
során, amikor fertőzött vaddisznókat és fogékony 
házisertéseket egy ólban tartottak, a fertőzés 6-12 
nap alatt, amennyiben szomszédos ólban akkor 21 
nap alatt terjedt át. Három Balti országban 3 év 
során a különböző régiókban kilőtt és elhullott vad-
disznók fertőzöttségi adatait az 1. táblázatban tün-
tettem fel. 

1. táblázat

Ország Vaddisznó hulla vírus pozitív % Kilőtt vaddisznó vírus pozitív %

Észtország 29,8-85,70 1,01-3,0

Lettország 53,2-78,2 0,68-2,1

Litvánia 23,8-59,9 0,04-0,09



Az adatok az elhullott állatok vizsgálatának fon-
tosságát és a vírus alacsony ragályozó képes-
ségét mutatják. A járvány esetenként többszáz 
kilométereket ugrott, pl. Csehország, Belgium és 
Lengyelország esetében. Oroszországban megjelent 
az Irkutszki régióban, ami 4000 km-es ugrást jelen-
tett. Ez utóbbi esetek minden bizonnyal emberi tevé-
kenységekre vezethetők vissza, pl. fertőzött hús, 
húskészítmény útján. Ez arra is felhívja a figyel-
met, hogy az ASP esetében a határokon át és a kon-
tinensek közötti terjedésben az ember fontos szere-
pet játszhat. 

Az ASp klinikAi formái

Az ASP-fertőzés többféle klinikai formában jelen-
het meg. Ez függ a vírus virulenciájától, a fertő-
ző vírus mennyiségétől, a fertőzési módtól és az 
állat ellenálló képességétől. Közülük a vírus viru-
lenciája a meghatározó. Virulens vírussal történt 
fertőződés hatására tipikusan halálos túlheveny 
vagy heveny kórkép alakul ki. Hirtelen elhullás, 
magas láz, vérzések a bőrben és a belső szervek-
ben jellemzik. 
A betegség különböző kórformáinak néhány jellem-
zőjét a 2. táblázatban foglaltam össze.

2. táblázat

Klinikai forma Vírus virulenciája Elhullás ideje Elhullás %

Túlheveny Nagyon magas 3-6 nap 100%

Heveny Nagyon magas 6-13 nap 100%

Félheveny Mérsékelt 15-45 nap 30-70%

Idült Mérsékelt vagy alacsony 3 hónap vagy több
Alacsony, néhány egyed

vírushordozó

A túlheveny és heveny forma esetében a 100% 
körüli elhullás mellett az érintett állományokban 
néhány állat túléli a fertőzést, ezt a jelenséget már 
1932-ben leírták Afrikában. Emellett kísérletekben 
is igazolták, hogy az ilyen sertések egy része vírus-
hordozó lehet, és fontos szerepet játszik a betegség 
járványtanában. 
A jelen járvány során kezdettől a túlheveny és 
heveny forma dominált. Újabban, a csökkent viru-
lenciájú törzsek megjelenésével párhuzamosan 
megjelent a félheveny és az idült forma is. 
Az ASP járvány szezonalitása
A három Balti országból, Lengyelországból és 
Ukrajnából közel 4 év adatait összevetve szezonali-
tás volt kimutatható az esetek előfordulása tekin-
tetében, mind házisertésben, mind pedig vaddisz-
nóban. Vaddisznóban évente kétszer, június - júli-
usban és november - decemberben, házisertésben 
pedig június - augusztus hónapokban volt kimutat-
ható jelentős esetszám-emelkedés. Ennek okát a 
vaddisznó-állomány időszakos demográfiai, takar-
mány-elérhetőségi viszonyaival és a klimatikus 
tényezők változásaival, valamint a mechanikai vek-
torok felszaporodásával magyarázzák. Érdekes, 

hogy a négy EU országban az esetek döntő több-
sége elsődleges kitörés volt, a másodlagos esetek 
viszonylag ritkán fordultak elő. Ez mutathatja a 
védekezés bizonyos fokú hatékonyságát. 

Az ASp elleni védekezéS egyeS kérdéSei

Az ASP bejelentési kötelezettség alátartozó meg-
betegedés. A betegség elleni védekezést az állat-
egészségügyi hatóságok megfelelő szervei irányít-
ják. A következőkben a vírus terjedésének különfé-
le módozatait és a néhány járványvédelmi szabályt 
ismertetek.

Az ASpv terjedéSe

Az ASPV legtöbbször kontakt úton terjed. Ez tör-
ténhet közvetlenül fertőzött és fogékony állatok 
között, de közvetett módon ragályfogó tárgyak 
(ruházat, lábbeli, járművek, ételmaradékok stb.) 
állattartó telepet látogató idegen személyek és vér-
szívók által.
A vírus az állatba legtöbbször oronazálisan jut 
be fertőzött állatok váladékai, fertőzött takar-
mány és tárgyak útján. A vírus terjedésének meg-
akadályozása jelenleg kizárólag a járványvédelmi 
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szabályok szigorú betartásával lehetséges. Ezek 
segítségével érhetjük el, hogy a vírus ne terjedjen 
tovább fertőzött állatokból vagy endémiás terüle-
tekről. Emellett fontos hangsúlyozni, hogy haté-
kony vírusellenes fertőtlenítőszerek állnak rendel-
kezésre.

Házisertés-állományok járványvédelme
A járványvédelem hatékonyságát alapvetően kettő 
tényező határozza meg: 
•  Az állattartó hely minősége, ide tartoznak az 

épületek, kerítések, a szociális létesítmények 
(öltözők, fürdők) állapota, felszereltsége, a mun-
ka- és védőruházat és lábbelik, a személyi és jár-
műfertőtlenítésre szolgáló eszközök, stb. 

•  Az állattartó hely működése, humán tevékenysé-
gek, a dolgozók képzése, higiéniai, munkavédelmi 
szabályozás, takarítási, fertőtlenítési technoló-
gia stb. 

A házisertés tartási helyek különbözősége nagy 
kihívást jelent a járványvédelemre. A fertőzés 
során legtöbbször vaddisznóból származó vírust 
hurcolnak be a közvetlen környezetből. Ezek 
nagyon gyakran emberi mulasztásokra vezethetők 
vissza. A vírus alacsony ragályozó képessége miatt 
a megfelelő felszereltségű nagy sertéstelepek több-
nyire sikeresen megvédhetők a fertőzéstől. Itt a 
környezet fertőzöttsége, valamint a személy- és jár-
műforgalom jelenti a legnagyobb veszélyt. 

Néhány biztonsági rendszabály:
•  Az épületekbe idegen állatok (kutya, macska, 

madár, rágcsálók) nem juthatnak be.
•  A telep kerítése ne legyen átjárható vaddisznók 

számára.
•  A telepre behajtó járművek előzetes takarítása, 

fertőtlenítése.
•  A telepi járművek (főként a trágyaszállítók) rend-

szeres tisztítása, fertőtlenítése.
•  A telepi dolgozók részére fekete-fehér öltözők (pl. 

a dán módszer szerint). Belépéskor tiszta ruha-
nemű és lábbeli, kötelező fertőtlenítő kézmosás.

• Takarítás és fertőtlenítése hatékony szerekkel.
• A telepre bevitt élelmiszerek ellenőrzése.
• Légy- és vérszívó-irtás.
•  A földrajzi elhelyezkedéstől függően a telep kör-

nyékén a vaddisznók mozgásának megfigyelése, 
elhullott vaddisznók eltávolítása és környezetük 

fertőtlenítése. A mechanikai vírusátvitel szem-
pontjából szóba jöhető házilégy, szuronyos istál-
lólégy és a szúnyogok mozgástartománya miatt 
ez 0,5-1 km-es körzetben a telep körül folyama-
tosan végzendő.

 A kisebb állattartó helyeken ezek a feltételek jóval 
nehezebben biztosíthatók. Itt többnyire a hulladék-
etetés, az állatmozgások és a rossz higiéniai viszo-
nyok játszanak szerepet a fertőződésben. 

Vaddisznókkal kapcsolatos járványvédelmi 
intézkedések
Az állategészségügyi hatóságok által elrendelt 
intézkedések (fertőzött terület, magas, közepes és 
alacsony kockázatú területek kijelölése, az ezeken 
a területeken végrehajtandó hatósági intézkedé-
sek) mellett néhány járványvédelem szempontjá-
ból fontos dolgot szeretnék kiemelni. A probléma 
súlyosságát mutatja, hogy jelenleg az EU területén 
mintegy 200.000 km2 korlátozás alatt álló terüle-
ten évente több ezer fertőzött állat (hulla és kilőtt) 
található. A járvány terjedésének visszaszorítása 
szempontjából legfontosabbnak az elhullott vad-
disznók és környezetük megfelelő ártalmatlanítá-
sát tartják. Az ASP terjedése nagymértékben függ 
az állomány sűrűségétől. Jelenleg a fertőzöttnek 
nyilvánított területen és a pufferzónákban a ható-
ságok vadászati korlátozásokat vezetnek be. Nincs 
egységes álláspont abban a tekintetben, hogy a 
vadászat hatására a fertőzött területről az álla-
tok véglegesen elvándorolnak, vagy visszatérnek a 
korábbi élőhelyükre. Ennek tisztázása azért lenne 
mihamarabb fontos, mert a vírus terjedése a vad-
disznó-állományok gyérítésével gátolható a leghaté-
konyabban. A korlátozás alatt álló területek körül 
viszont intenzív vadászat javasolt. 
A vírus közvetett terjesztésében a vadászatban 
résztvevő személyek, járművek, eszközök nagy sze-
repet játszhatnak. A vadászat csak képzett vadá-
szok részére engedélyezett, akik ismerik a járvány-
védelmi és a mintavételi szabályokat. 
Néhány fontosabb, vadászat során betartandó jár-
ványvédelmi szabály:
•  A kilőtt vaddisznót jól záródó műanyag zsákban 

szállítsák.
•  Korlátozni kell a magánautók behajtását a fertő-

zött területekre.
• Kilőtt állatok szállítása tilos magánautókban.



•  A vírus vérrel történő elhurcolásának megakadá-
lyozására védőruha használata szükséges a vadá-
szat során.

•  Fertőzött területen történő vadászat során állat-
orvosi felügyelet biztosítása.

• A hulladékok gyűjtése megfelelő tárolókban.
•  A kilőtt vaddisznók egyedi azonosítása mintavé-

tel és tárolás során. Elszállítás csak negatív labo-
ratóriumi eredmény birtokában lehetséges.

Sajnálatos módon az eddig bevezetett járványvé-
delmi intézkedésekkel csak a fertőzés terjedésének 
lassítását sikerült elérni.

Az ASp elleni vAkcinA fejleSztéSek

Az ASP elleni aktív immunizálást a múlt század 
hatvanas évei óta tett hatalmas erőfeszítések elle-
nére a mai napig nem sikerült megoldani. Ennek 
oka részben a vírus tulajdonságainak, részben 
pedig az általa kiváltott immunválasz pontos isme-
retének a hiánya okozta. Ahhoz, hogy ezeket a kér-
déseket megismerjük, a biotechnológia elmúlt évti-
zedekben bekövetkezett robbanásszerű fejlődése 
volt szükséges. Így jutottunk el oda, hogy ma már 
úgy tűnik, belátható időn belül rendelkezésre fog 
állni hatékony és biztonságos oltóanyag a beteg-
ség ellen. 
Az elmúlt években egy brit kutatócsoport elkészí-
tette az ASPV géntérképét, és a gének többségé-
nek a funkcióját is meghatározta. Ez az alapkuta-
tás hatalmas jelentőséggel bír a vakcinafejlesztés 
szempontjából is. 
Az ASP vírus DNS-e a gazdaszervezetre kár-
tékony ún. virulenciagéneket és nem kártékony 
fehérjéket termelő géneket kódol. Az ASP vírus 
a makrofágokat fertőzi, és azokban szaporodik. 
Itt virulens és nem kártékony fehérjék képződnek, 
majd az elszaporodó vírus elpusztítja a makrofágot. 
Emellett elpusztítja a B- és a T-limfocitákat is. 
Ezáltal legyengíti az immunrendszert, így a szer-
vezetnek nincs hatékony válasza a vírussal szem-
ben és elpusztul. 
A vírussal szemben hatékony immunitás kialakulá-
sához szükséges mind a humorális mind a celluláris 
immunrendszer stimulációja. 
Ennek hatására specifikus ellenanyagok és specifi-
kus T-killer sejtek jelennek meg, amelyek védelmet 
nyújtanak a szervezetnek a virulens ASP vírussal 
szemben. 

A fenti elméleti adatok után a különböző típusú 
vakcinákat ismertetem. 
Eddig 3 különböző típusba tartozó vakcinák fejlesz-
tése történt meg. 
1. Inaktivált vakcinák
Ilyen típusú vakcinával 1967-ben és az elmúlt idő-
szakban is végeztek kísérleteket. Az inaktivált, 
antigént tartalmazó vakcinák hatására megjelen-
tek ellenanyagok, ezek azonban a virulens vírussal 
végzett ráfertőzések során nem nyújtottak megfe-
lelő védelmet. Ennek oka, hogy az inaktivált antigé-
nek nem aktiválják a T-killer limfocitákat.

2. Csökkent virulenciájú élő vírust tartal-
mazó vakcinák
A csökkent virulenciájú törzsek hatására az oltott 
állat nem betegszik meg, viszont humorális és a 
meghatározó celluláris immunválasz alakul ki. A 
vakcinavírus a makrofágokat nem pusztítja el, azok 
felületén megjelennek a vírusfehérjék, amelyek sti-
mulálják a B- és T-limfocitákat. Az így kialakult 
immunválasz véd a virulens vírussal szemben.
A kutatók rájöttek, hogy a leghatékonyabb módon 
megfelelő immunitást indukálni az ASPV ellen csök-
kent virulenciájú törzsekkel lehet. Ezeket sejtkultú-
rában való sorozatos passzálással lehet előállítani, 
vagy pedig természetes esetekből lehet ilyen vírus-
törzseket izolálni. A jelenlegi európai járvány során 
is sikerült vaddisznóból ilyen törzseket izolálni. 
Lettországban 2017-ben vaddisznóból egy olyan 
II-es genotípusba tartozó törzset izoláltak (Lv17/
WB/Rie1), amely nem adszorbeálta a sertés vörös-
vértesteket. Házisertéseket fertőzve azt találták, 
hogy az állatok egy részében nagyon enyhe, mások-
ban pedig szubklinikai fertőzés zajlott le. Két 
hónap után az állatokat virulens II-es típusú törzs-
zsel fertőzték, és ellen teljes védelmet találtak. Ezt 
követően a törzzsel Spanyolországban vaddisznó-
kat szájon át immunizáltak. A ráfertőzéssel szem-
ben itt 92%-os védelmet mutattak ki. További vizs-
gálatokban tesztelik a vakcina ártalmatlanságát, 
ismételt vakcinázás és többszörös dózis esetén, a 
vakcinázást követő vírusürítést és a törzs gene-
tikai stabilitását. Kedvező eredmények esetén a 
klasszikus sertéspestishez hasonlóan az ASP jár-
ványt vaddisznókban azok orális immunizálásával 
fel lehet számolni. 
Egy másik megközelítés genetikailag módosított 
csökkent virulenciájú törzsek előállítása. A vírus 
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DNS-éből eltávolítják azokat a szekvenciákat, ame-
lyek a virulenciagénekért felelősek. Amennyiben 
megoldják az ilyen törzsek sejtvonalban történő 
szaporítását, akkor az ilyen törzset tartalmazó 
ASP vakcina lehet az első, amely kereskedelmi for-
galomba kerül. Kínában tudomásom szerint szin-
tén genetikailag módosított attenuált vakcina fej-
lesztésén dolgoznak 
Az élő, attenuált vakcinák esetén a fő probléma az 
ártalmatlanság és a nagymennyiségű vírus terme-
lése. Több esetben észleltek a kísérleti vakcinázá-
sok után bágyadtságot és az ízületek duzzanatát. 
A törzseket jelenleg csak sertés makrofágokban 
tudják szaporítani, ezek pedig tömegtermelésre 
alkalmatlanok. 
Valamennyi ilyen vakcina esetében vizsgálják a 
géndeléciók optimális kombinációját, amely az elfo-
gadható szintű ártalmatlanságot és a hatékonysá-
got biztosítja. 

3. Alegység-vakcinák 
Egy sertésben ártalmatlan vírus vektorba (pl. 
humán adenovírus) építik be az ASPV protektív, 
nem virulens génjeinek kombinációját. A fejleszté-
sek még a kezdeti lépéseknél tartanak. Ezek a vak-
cinák az eddigi kísérletek során nem bizonyultak 
megfelelően hatékonynak. Nagy előny lenne, hogy 
ezeket a vakcinákat bio-reaktorokban nagy meny-
nyiségben, gyorsan elő lehetne állítani. 

Jelenleg a legígéretesebbnek a természetes és 
mesterséges attenuált élővírus vakcinák tűnnek. 
Az eddigi vizsgálatok során egy oltás hatására is 
hosszan tartó immunitás alakult ki. Az ártalmat-
lanság törzskönyvező hatóságok által megkövetelt 
szintjéhez meg kell találni a géndeléciók optimális 
kombinációját. Ez azt jelenti, hogy még a termé-
szetes törzsek esetében is szükség lehet geneti-
kai módosításra. A nagymennyiségű antigén gyors 
termelése is még megoldásra vár. Fontos lenne a 
vakcinák mellé megfelelő teszteket kifejleszteni a 
fertőzött és a vakcinázott állatok elkülönítésére 
(DIVA teszt). Ezek az alegység-vakcinák esetében 
lényegesen könnyebben előállíthatók, mint a csök-
kent virulenciájú élő vakcinák esetében. 
A jelenlegi vakcinafejlesztések kizárólag az eur-
ázsiai II-es genotípusú törzs elleni vakcina előállí-
tására koncentrálnak. Azonban számos kutató fel-
hívja a figyelmet arra, hogy foglalkozni kellene a 
jelenleg Afrikában cirkuláló törzsek elleni vakcinák 
fejlesztésével is. Jelenleg Afrikában nagyon gya-
koriak az I., IX. és X. genotípusba tartozó törzsek 
által előidézett fertőzések. Ezek az ottani farme-
reknek okoznak nagy problémákat, de bármikor 
behurcolhatják őket más földrészekre is. AZ USA-
ban hosszú távú fejlesztési programként foglalkoz-
nak olyan vakcina fejlesztésével, amely több geno-
típus ellen nyújtana megfelelő védelmet. 

DR. PÁLFI VILMOS , DVM, CSC.
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Tartás

Mit jelent a Digitális agrárgazDaság? 

A Digitális Agrárgazdaság - és általában a Digitális 

Gazdaság - azt jelenti, hogy az eddigi, többnyire szöve-

ges beszámolókon, jelentéseken alapuló döntéshozatali 

rendszert egyre inkább az adatvezérelt döntéshozatali 

mechanizmusok váltják fel. Ez nem jelenti azt, hogy az 

emberi döntések jelentősége csökkenne, hanem azt jelen-

ti, hogy az emberi döntéseket nagyon komolyan a múlt-

beli történésekből származó, adatokkal leírható tren-

dek, összefüggések és az ezekből levonható előrejelzések 

támogatják a jövőben.

A döntések előkészítésében, a következő lépések megter-

vezésében a szubjektív benyomásokat adatokkal lehet 

alátámasztani vagy éppen cáfolni.

 Minél több elemzés készül ezekből az adatokból, annál 

pontosabbak lesznek az eredmények, az előrejelzések.

Hasonló folyamat már évtizedek óta zajlik az időjárás-

előrejelzésben, mely mára egy hétre előre meglehetősen 

pontos, és a pontossági intervallum egyre nő. Ezt nem-

csak az informatika fejlődése tette lehetővé, hanem az 

elemző algoritmusok javulása (az előrejelzés és a tényle-

ges időjárás összehasonlítása alapján), és az egyre több 

forrásból származó és egyre részletesebb adatok feldol-

gozása is.

 

Ma többnyire magunk választjuk ki a ránk ömlő adathal-

mazból azokat az adatokat, adatcsoportokat, melyeket 

relevánsnak érzünk egy adott állapot jellemzésére vagy 

döntéseink előkészítésére, megalapozására.

A Digitális Gazdaság esetében azonban TELJES 

ADATMENNYISÉGEN alapuló elemzések végezhetők, 

amelyek éppen ezáltal SOKKAL PONTOSABBAK, mint 

a mintavételezésen és szubjektív benyomásokon alapu-

ló elemzések. A megérzéseink nagyon jók, használnunk 

is kell azokat a jövőben is, és fel kell használnunk az 

adatokban rejlő lehetőségeket is. Ez így együtt jelenti a 

Digitális Gazdaság kialakulását.

 

Az agráriumban még csak most kezdik vizsgálni azokat 

a lehetőségeket, amelyek révén a naponta keletkező ret-

tentő adatmennyiséget a termelés szolgálatába lehet állí-

tani. A mezőgazdaságban hatalmas potenciálok vannak, 

az éves termelési növekmény százalékban kifejezve két 

számjegyű, az igények szinte kielégíthetetlenek - nem-

csak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is. Óvatos 

becslések szerint a Digitális Agrárgazdaságba befekte-

tett összeg 2-3-szoros megtérülésű. 

 

Nézzünk egy példát

Egy sertéstenyésztő telepen fellelhető adatforrások a 

következők lehetnek: fialási naplók, betelepítési naplók, 

fertőtlenítési naplók, takarmányozási naplók, állategész-

ségügy naplók, mérlegelési naplók, vízfogyasztás alaku-

lása, férőhely felhasználási/előkészítési adatok, munka-

műveletekkel, dolgozókkal, azok feladataival kapcsola-

tos naplók. Takarmány-összetétel változási naplók a hiz-

lalás vagy vemhesség során. Vágási súly- és húsminőségi 

adatok.

Minden napló alapja lehet kézzel írt bejegyzés, vagy lehet 

elektronikus adatgyűjtő rendszerből származó informá-

ció is. Elektronikus forrásból származhatnak pl. szemé-

lyes beléptető rendszerek, levegőminőséget (hőmérséklet, 

páratartalom, por, ammónia, CO2 mennyisége, légmoz-

gás stb.) mérő érzékelők. Fényprogramok, áramellátási 

adatok, vízfogyasztási mutatók, vízminőségi mutatók 

(pl. hőmérséklet, kémiai összetétel), fűtési adatok, szel-

lőztetési adatok, a takarmányok árainak alakulása és 

általában a költségek (könyvelés). Ide tartoznak a kame-

rák és mikrofonok adatai is. És még ezer más. Egyszóval: 

minden adatnak számít. Ezekből az adatokból következ-

tetni lehet az állatok egészségi állapotára, ellátottságára, 

az állathigiéniai, állategészségügyi viszonyokra, melyek 

összességükben a megfelelő mennyiségű és minőségű 

állati terméket biztosítják.

Ez a folyamat indult el a 2000-es években, és halad elő-

re egyre gyorsuló sebességgel, és ennek eredményeit kell 

nekünk is egyre hatékonyabban kihasználni.

 

PLF, azaz Precíziós Állattenyésztés - mi ez és 

miért érdekes számunkra?

A PLF (Precision Livestock Farming) fogalmat 2004 

táján kezdték el alkalmazni.

Jelenleg mind az USA-ban, mind Európában kiterjedt 

kutatások folynak annak érdekében, hogy minél hatéko-

nyabb lehessen a precíziós (vagy néha Smart, azaz okos) 

állattenyésztés.
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Mit is jelent ez?

A PLF a teljes állattartási folyamat során (legyen az 

haszon- vagy tenyészállat-előállítás) a fogantatástól az 

állat levágásáig vagy elhullásáig egyedi módon azonosít-

hatóan végig követi az állat életét, méri és rögzíti azokat 

a paramétereket, melyek az állatra élete során hatnak, 

és természetesen méri az állati terméket is, annak minő-

ségi és mennyiségi paramétereit. Ezek a hatások igen 

változatosak: tartási, takarmányozási, környezeti és szo-

ciális (állat-állat és állat-ember) hatások. A végtermékek 

mérésére pedig már régóta használják és egyre tökélete-

sítik a mérési technikákat.

A hatások mérésére többnyire már ismert eszközöket 

(kamera, mikrofon, környezeti érzékelők: mint víz, leve-

gő hőmérséklet, összetétel stb.) használhatunk. A rend-

szer bevonja az adatgyűjtésbe a külső forrásokból szár-

mazó adatokat is, mint pl. takarmányok beltartalmi 

összetevői, vágási eredmények, hús, gyapjú, tej, tojás, 

stb. paraméterek, költségek alakulása (könyvelés). Ami 

a PLF-t kiemeli az eddigi gyakorlatból, az az adatok 

összességének integrált módon való alkalmazása és egye-

dekre lebontott hatásainak elemezhetősége. Ez egy-egy 

egyed esetében is több százezer vagy akár több millió 

adatsort jelenthet, amit az informatika mai szintjén (szá-

zas állatlétszám esetén) akár egy jó minőségű laptopon is 

képesek vagyunk megfelelő teljesítménnyel kezelni, hála 

a gépek exponenciális és a szoftverek (főleg a nyílt for-

ráskódú szoftverek) látványos fejlődésének.

Az eredmények kiértékelése statisztikai programok segít-

ségével történik, az eredményeket pedig adatvizualizációs 

eszközökkel prezentálják. Az adatok előállítása és feldol-

gozása, döntéselőkészítő rendszerek prezentálása azon-

ban a PLF-nek csak egy aspektusa. A PLF döntően a 

napi rutin, a teljes tartási és tenyésztési folyamat végig 

követésére, állapotainak visszajelzésére és a szükséges 

riasztások, figyelmeztetések létrehozására irányul. Ma 

robbanásszerűen terjednek az okostelefonok, iPad-ok, 

tablet gépek, melyek egyre olcsóbbak, hordozhatóságuk 

és könnyű kezelhetőségük révén a vidéki gazdálkodók 

számára is egyre inkább elérhetők, hasznosak. 

Lassan a PLF területen is széles körben elterjednek 

olyan mobil alkalmazások, amelyek egyszerűen és köny-

nyen értelmezhetően adnak visszajelzést a gazdáknak 

arról, hogy mi az aktuális állapot, hol szükséges beavat-

kozni. Ahogy az alábbi sematizált és egyszerűsített 

ábrán is látható.
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A PLF életre hívását az is indokolja, hogy egyre keve-

sebb ember kíván mezőgazdasággal foglalkozni, csökken 

az élőmunkaerő száma és egyre inkább itt is a képzett, a 

technológia jelzéseit fogó és felhasználó, valamint annak 

irányítására képes dolgozókra van szükség - miközben a 

mezőgazdasági termékek iránti kereslet mind mennyi-

ségi, mind minőségi szempontból egyre nő. Egyre több, 

korábban a minőségi élelmiszerektől elzárt embertömeg 

számára válik elérhetővé ez a termékcsoport. Ennek leg-

jobb példája Kína, ahol százmilliók kapcsolódtak be az 

elmúlt évtizedekben a minőségi élelmiszerfogyasztásba. 

A (számítás)technika ilyen mértékű belépése a mezőgaz-

daságba azonban nem kell, hogy érzelmek nélküli, elgé-

piesedett automatákat hozzon létre. Ez csupán egy olyan 

eszközrendszer, illetve inkább ökoszisztéma, amely lehe-

tővé teszi, hogy jobban, hatékonyabban és az állatok szá-

mára is kedvezőbben használhassuk fel azokat az erő-

forrásokat, melyek egyre szűkösebben és egyre drágáb-

ban állnak rendelkezésre.

Azért ökoszisztéma, mert sok különböző elemet (ember, 

állat, tartási körülmények, takarmányozás, állathigiénia, 

állatorvoslás, számítástechnika, érzékelők, internet, stb.) 

foglal magába és ezeket határozott célok érdekében, egy-

mással összehangoltan, egységes rendszerként kezeli, 

működteti. Az Európai Unió körülbelül 2012 óta foglal-

kozik a témával (http://www.eu-plf.eu/). Jelenleg a PLF-

hez szükségesnek tartott KI-k (Key Indicator, fő teljesít-

ménymutatók) és GS-k (Gold Standard, arany sztender-

dek) kialakítását végzik. Az összeállításból (letölthető pdf 

dokumentumokból) kiderül, hogy az egyes állatfajoknál 

milyen adatokat és milyen módszerekkel kívánnak gyűj-

teni (http://www.eu-plf.eu/index.php/deliverables/).

A végeredmény egy Blueprint dokumentum lesz, amely a 

laboratóriumi körülményekből kiviszi a megvalósítást az 

üzemekbe. A Blueprint hasznos tanácsokat és konkrét 

megoldásokat ad majd meg, amelyek alapján a Precíziós 

Állattenyésztés beindítható és fenntartható lesz.

A jelenleg zajló hatlépcsős folyamatot a mellékelt ábra 

mutatja be. Az ábra - és annak a honlapon elérhető 

magyarázata - alapján látható, hogy az első és legfon-

tosabb lépés az adatok összegyűjtése és kiértékelése! A 

múlt század 80-as éveiben indult el az Új Gazdaság (New 

Economy) irányzat, melynek egyik jelmondata: „Amit 

nem tudsz mérni, azt befolyásolni, irányítani sem tudod!” 

A KI-khoz, GS-ekhez szükséges adatok zöme pedig már 

ma is rendelkezésre áll az állattartó telepeken, tehát 

semmi akadálya annak, hogy mi is elkezdjük ezek fel-

dolgozását. A kiértékelésnél természetesen felhasznál-

hatjuk az interneten a tárgyban elérhető anyagokat, így 

nem kell nulláról kezdeni a munkát, hanem folytatni és 

gazdagítani lehet azt, ami már a világban évek óta zaj-

lik. Ez azonban hazánkban még kuriózumnak számít. 

Kezdjünk hát felzárkózni!

PAJOR GÁBOR
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A hAzAi PLF ALAPjAinAk megteremtése 

A korábbi cikkek megvilágították, hogy mit is jelent a 

Digitális Átalakulás és ez miképpen érinti az állatte-

nyésztési folyamatokat, a végtermék előállítást. Most 

tekintsük át, milyen lehetőségeink vannak a digitális 

átalakulás előnyeinek kihasználására.

Az első lépés, hogy használjuk fel a meglévő adatva-

gyont, készítsünk belőlük olyan statisztikákat, kimuta-

tásokat, elemzéseket, melyek segítik, hogy a múltbeli 

tapasztalatokból minél több, a jövőre vonatkozó ered-

ményt lehessen leszűrni.

Mire gondolok?

Számos forrásból származó adat gyűlik minden állattar-

tó telepen, állategészségügyi intézményben, szoftveres 

távoli alkalmazásokban (pl. RISKA rendszer) és érhető 

el akár publikus formában az interneten. Ezeket az ada-

tokat össze lehet gyűjteni és az adatok között fellelhető 

összefüggéseket, változásokat, korrelációkat és regresz-

sziókat ki lehet mutatni.

A kimutatás azonban nem önkényes, az a célja, hogy 

észrevegyük, hogy az állatokra ható környezeti hatások 

milyen hatást gyakorolnak az állati végtermékekre, akár 

már annak előállítási (hízlalás, vemhesség stb.) folyama-

ta alatt. Folyamatos mérésekkel és az eredmények folya-

matos kiértékelésével gyakorlatilag minden állattartó 

telep egy működő laboratóriummá vált/válik, ahol folya-

matosan arra törekednek, hogy minél olcsóbban, minél 

több és jobb minőségű állati terméket állítsanak elő.

Amiben a digitális technika és adatfeldolgozás segíteni 

tud, az egy ELŐREJELZŐ RENDSZER, mely a megtör-

tént események alapján prediktív módon jelez előre más 

eseményeket. Szerintem ezt a lehetőséget lehet és kell 

megragadni! Ebben lehetnek partnerek a tulajdonosok, 

gazdák, mivel az eredmények kézzel foghatók, illetve 

zsebbe vágók.

Hasonlóképpen, mint az időjárás előrejelzésben: mi követ-

kezett be egy előző állapotból?

Mint az iparban az alkatrész meónál: miképpen vál-

toztak a vizsgált paraméterek - összefüggésben az 

adott alkatrész jellemzőivel (kopás, élettartam stb.)? Ha 

ugyanezt a gyártási paraméterekkel vetjük össze, akkor 

válaszolhatunk arra a kérdésre is, hogy milyen élettar-

tamot, meghibásodási lehetőségeket várhatunk a ter-

méktől, amire már a gyártás során keletkezett adatokból 

következtethetünk? Mit lehet vizsgálni élő rendszerek-

ben, milyen lehetőségeink vannak már most?

Kérdezhetnénk azt, van-e összefüggés egyedcsoportok 

teljesítménye és az őket ért különböző hatások között? 

Minél előbb (akár nemzedékeken keresztül, de legalább 

bekerüléstől) folyamatosan mérni kell minél több para-

métert, minél több adatforrást bevonva. Ilyenek például 

az állategészségügyi, járványtani, állathigiéniai adatok, 

a vásárolt takarmányok beltartalmi mutatói, lejárati 

idejei, árai, esemény naptárak (fedeztetés, oltás, szá-

razra állítás, legeltetés stb.), publikus időjárási adatok, 

könyvelési adatok, stb. - mivel előre nem tudjuk (bár sejt-

hetjük), hogy hol fogunk szignifikáns összefüggést talál-

ni. Majd a végtermék (tej, vágósúly, húsminőség, tojás, 

gyapjú stb.) alapján egyedcsoportokat kell kialakítani, 

és visszamenőleg azt vizsgáljuk, hogy mely (azonos idő-

ben mért) paraméterek között volt szignifikáns eltérés 

- vagy épp korreláció -, az adott egyedcsoportok para-

métereinek átlagát összehasonlítva, időintervallum bon-

tásokban.

Ha több végterméket is vizsgálunk (pl. borjak száma és 

tejtermelési mutatók tehenenként, tejelő tehenészetek-

ben), akkor azok között is érdemes + vagy - korrelációt 

keresni.

Könnyen elképzelhető, hogy ott is találunk összefüggést, 

ahol nem várjuk

• A gondozók és rájuk bízott állatok teljesítménye között.

•  A különböző forrásból származó takarmányok között - 

még akkor is, ha azonos beltartalommal rendelkeznek, 

mert pl. az ízük miatt másképpen fogyasztják az álla-

tok, vagy épp közeledett a lejárat ideje.

• Telepvezető-váltások esetében.

• Technológiai váltások esetében.

• Időjárási faktorok esetében.

• Tenyészanyag váltás, élőállat forrás változásakor.

•  Az adott telep vízellátásának változásakor - áradás, 

szárazság stb.

• Pénzügyi gondok esetében.

•  Gépek meghibásodása esetében, és még folytathat-

nánk.
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Az egész vizsgálati megoldásra automatikus eljárásokat 

lehet építeni - jelentések (trendek), riasztások (határér-

ték-beállítások) kialakításával. Önkiszolgáló jelentéské-

szítést is ki lehet alakítani. A rendszert lehet felhőben 

(minden jogosult számára elérhető, távoli szerveren) üze-

meltetni. Megyékre, de országosan is ki lehet terjeszte-

ni és ennek megfelelő átlagokat képezni. Átlagértékeket, 

javasolt limit beállításokat - anonimizálva - folyamatosan 

publikálni is tudunk. Az egyre több szenzorral/adatfor-

rással dinamikusan ki lehet egészíteni a rendszert, hogy 

az mindenki számára testhez álló legyen.

Bizonyára azt gondolják Olvasóim, hogy túl nagy a terv. 

De ha van egy íve az elképzelésnek, akkor tapasztala-

tom szerint már sokkal könnyebb hozzá olyan modulokat 

kialakítani, amelyekkel a rendszer a teljes kép irányába 

folyamatosan építhető.

Kérdés, hogy hol és hogyan érdemes elkezdeni, melyek 

lehetnek az első modulok? 

Hogy fognak az egyes modulok egymáshoz illeszkedni? 

Ezt kell megalkotnunk! Elérkezett az idő ahhoz, hogy 

lerakjuk a hazai PLF alapjait. Az alapok lerakásához a 

hazai adatokat kell elemezni, a nemzetközi trendeket a 

hazai körülményekre adaptálni, mert csak így alakítha-

tó ki olyan felügyeleti és ajánló rendszer, mely itthon is 

eredményesen alkalmazható.

Ehhez az szükséges, hogy minél több adat álljon rendel-

kezésre, minél több elemzést lehessen elvégezni és az 

ajánlások eredményeit minél több esetben igazolják visz-

sza (vagy épp cáfolják meg, melynek alapján az ajánlási 

módszer korrekcióra kerül) a visszamérések eredményei 

alapján, hazai körülmények között.

PAJOR GÁBOR
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A kocA belső ivArszerveinek izomműködése

A házisertés szervezetét számos szövettípus építi 
fel. A szövetek szerveket alkotnak, amelyek a ben-
nük található specializált sejteknek köszöhetően 
funkciójukat nagy hatékonysággal képesek ellátni. 
Ezek közé a szövetek közé tartoznak az izomszöve-
tek is, amelyek lehetővé teszik a vér keringését, a 
mozgást, az emésztést és többek között a szaprodási 
folyamatokban is komoly szerepet játszanak. A 
testet felépítő izmok, legyenek azok harántcsíkolt 
izmok (vázizmok) vagy simaizmok (erek, emész-
tő-, illetve belső ivarszervek izmai), funkciójukat 
az őket felépítő rostos állomány összehúzódása és 
elernyedése révén töltik be. Ezt az összehúzódás-
ra való képességet nevezzük kontraktilitásnak. Az 
izmok tevékenysége az őket felépítő sejtek háló-
zatain végighaladó elektromos impulzusok révén 
valósul meg. Ezek az izommozgások teszik lehető-
vé az ivarsejtek mozgását a női nemi utakban, az 
embrió méhbe történő vándorlását a megterméke-
nyülés után, valamint a kifejlődött magzatok világ-
ra jövetelét az elléskor.

A simAizomműködés AlApjAi

A simaizmok a belső ivarszervek falában (méh, 
petevezetők, ondóvezeték, stb.) spirális és hosszan-
ti elrendeződésű rétegeket alkotnak. Egymagvú, 
orsó alakú sejtek alkotják őket, amelyeknek össze-
húzódásra képes elemeit miofilamentumoknak 
nevezzük. Összehúzódásuk lassú és hullámszerű-
en terjed végig az adott szerven. Ez a perisztalti-
kus mozgás idézi elő részben a szervek belső részé-
ben (lumenében) elhelyezkedő ivarsejtek mozgását. 
A simaizmok beidegzését a környéki (vegetatív) 
idegrendeszer végzi, mely a belső elválasztású miri-
gyek által termelt hormonok (endokrin rendszer) 
segítségvel szabályozza a belső ivarszervek műkö-
dését.
Az izomműködés bonyolult folyamat, ami az izmok 
sejtmembránjának felszínén végbemenő potenci-
álváltozás jelenségén alapszik (depolarizáció).  Az 
izomsejtek membránjának külső és belső oldalán 
alapvetően jelentős potenciálkülönbség van (nyu-
galmi állapotban kb. -90 mV). Ha a sejtmemb-
ránt inger éri, akkor rövid időre megváltozik a 
külső és belső oldal közti feszültségkülönbség, és 

a sejtemembrán depolarizálódik. Az ilyen elekt-
romos aktiváció (ingerület) hatására nagy meny-
nyiségű kalciumion (Ca2+) szabadul fel a sejtben, 
mely előidézi az izomrostok összehúzódását. A 
simaizomsejtek szoros kapcsolatban állnak egy-
mással (ún. réskapcsolatok révén), így az ingerület 
hullámként haladhat végig a sejtek hálózatán és ez 
idézi elő mozgásukat.

A beslő ivArszervek izomműködésé-
nek szAbályozásA

A cAjAl-féle sejtek

A belső ivarszerveket felépítő izomszöveteknek 
saját stimuláló, illetve szabályozó sejtei vannak. 
Ezeket a sejteket az 1910-es évek elején fedezte 
fel egy spanyol orvos, Santiago Ramón y Cajal, 
aki az idegrendszer szerkezetének kutatásáért 
1906-ban Camillo Golgival együtt megosztott orvo-
si Nobel-díjat kapott. A róla elnevezett, Cajal-
féle intersticiális sejtjek (ICC) az emésztőszer-
vek simaziom-rétegét körülvevő ún. mienterikus 
plexusban foglalnak helyet. A Cajal-féle sejtek 
kulcsszerepet játszanak a gyomor- béltraktus 
működésében, így az izmok összehúzódásainak 
szabályozásában, a környéki idegrendeszer és a 
gyomor- béltraktus közti kommunikációban, vala-
mint a mechanikus ingerek érzékelésében.
A Cajal-féle intersticiális sejteket immun-
hisztokémiai módszerek segítségével több sima-
izomszövetben is sikerült azonosítani. A gyo-
mor- béltraktuson kívül a méh izomrétegeiben 
(miometrium) sikerült olyan sejteket izolálni, ame-
lyek morfológiailag és antigenitásukat tekintve is 
nagyon hasonlóak a Cajal-féle intersticiális sejtek-
hez. Ezeket nevezték el Cajal-szerű intersticiális 
sejteknek (ICLC). Az ICLC-k fontos szerepet töl-
tenek be a húgyutak és a belső ivarszervek sima-
izom-összehúzódásaiban.
Az ICLC-k a szteroid hormonok szintjétől függően 
képesek szabályozni a méhizmok összehúzádásait. 
A méh simaizmaiban található ICLC-k spontán 
elektromos és ritmusszabályozó tevékenységet 
végeznek, továbbá ők felelősek a lassú összehúzó-
dások kialakulásáért. Állatokon végzett vizsgálatok 
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alapján ezeknek a sejteknek valószínűleg szerepük 
van az ellés szabályozásában, valamint a méhizom-
zat rendellenes mozgásaiban is, ami végül a méh 
belső rétegének gyulladásos megbetegedéseihez 
vezethet (pl. méhgyulladások, endometritis). A méh 
simaizmainak összehúzódását egyetlen elektro-
mos impulzus is képes elindítani, de az erős és tar-
tós összehúzódásokhoz összehangolt mioelekromos 
tevékenységre van szükség.
A legtöbb emlősfaj méhét elsősorban a környéki 
idegrendszer szimpatikus rostjai idegzik be, ame-
lyek között főként adrenerg és kolinerg típusú ros-
tok találhatók. Az elmúlt években azonban számos 
más neurotranszmitterről is kiderült, hogy részt 
vesz a női nemi traktus működésének szabályozá-
sában, melynek pontos részletei azonban nem tisz-
tázottak.

A hormonok szerepe

A nemi hormonok meghatározó szerepet játsza-
nak a belső ivarszervek izommozgásainak szabá-
lyozásában. A vemhesség alatt az ösztrogén kon-
centrációja a kora reggeli órákban éri el a maxi-
mumát, míg a progeszteron szintje éjszaka a leg-
magasabb. 
Az ösztrogének hatására a méh szöveteiben aktív 
sejtnövekedés és differenciálódás (hipertrófia) 
indul meg. Az ösztrogének hiperpolarizálják a sejt-
membránt, növelik az izmok összehózódásainak 
számát és hosszát, ezenkívül serkentik a 
simaziomsejtek kommunikációjában kulcsszerepet 
játszó réskapcsolatok kialakulását, ami hozzájárul 
a simaizomrostok vezetőképességének javulásá-
hoz, és így növeli például a méhizomzat összehú-
zódó képességét.
A progeszteron szintén hiperpolarizálja a sejt-
membránt, de az ösztrogénnel ellentétben csök-
kenti az összehúzódások erősségét és gyakorisá-
gát, ezzel biztosítva „nyugodt körülményeket” a 
magzatok számára a vemhesség során. Emellett 
gátolja az elektromos aktivitás terjedését és a 
réskapcsoltok kialakulását a legtöbb állatfajnál 
csakúgy, mint az ember esetében.
Az oxitocin a simaizom sejtek sejtmembránjának 
meglehetősen hosszú, néha tartós depolarizációját 
okozza. 
Növeli az összehúzódások gyakoriságát, hosszát, 
de csökkenti azok terjedési sebességét. Jól ismert, 
mint erős méhstimuláns. A vér oxitocinszintje 

a sötétség korai óráinál éri el a maximumát. 
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a legtöbb ser-
tés éjszaka ellik. Szintje az ellés alatt végig maga-
san marad, és csak az utolsó magzat kitolása után 
kezd el csökkeni. 
A méh oxitocinnal szembeni érzékenysége foko-
zódik a vemhesség előrehaladtával, és röviddel az 
ellés előtt éri el maximumát.
A prosztaglandinok (pl. PGF2α) lassú membrán-
depolarizációt idéznek elő, amely megnöveli az 
összehózódások frekvenciáját és a nyugalmi 
tonikus feszültséget. Az ellés beindulása valószínű-
leg a prosztaglandinok mennyiségi növekedésének 
köszönhető.
A Cajal-szerű intersticiális sejtek jelenlétét a sertés 
méhizmaiban is kimutatták, továbbá sikerült öszt-
rogén-, progeszteron- és oxitocin-receptorok jelenlé-
tét is igazolni a sejtek sejtmagjain. Ezáltal igazoló-
dott, hogy a sertések méhének simaizom-aktivitása 
belső (ún. miogén) eredetű. 
Az immunhisztokémiai vizsgálatok alapján a méh-
ben található ICLC-k alkotta hálózatok a sertés-
ben és az emberben is nagyon hasonlóak. Román 
kutatók már 2005-ben leírták, hogy az oxytocin és 
a progeszteron képes befolyásolni az ICLC-k műkö-
dését, tehát az ICLC-k szteroidhormon-szenzorok-
ként is felfoghatóak.
A legfrissebb kutatások szintén megerősítették, 
hogy a sertés méhében és petevezetőjében találha-
tó ICLC-k felületén funkcionális oxytocin- és pro-
geszteron-receptorok helyezkednek el. Ezek a sej-
tek közvetlenül képesek stimulálni a szomszédos 
simaizomsejteket, ami azonnali méh összehúzódá-
sokat idéz elő. 
Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ICLC-k hormon-
szenzorokként és elsődleges ritmusszabályózókként 
viselkednek a sertés méhszöveteiben, akárcsak az 
ember esetében. 
A sertés méhének simaizom-szöveteiben az emlí-
tett sejthálózatok szerkezeti és sejtszinten is meg-
figyelhetők, valamint úgy tűnik, hogy funkcionális 
szerepet játszanak a méhösszehúzódások szabályo-
zásában.
A sertések spontán méhaktivitását több módszer-
rel is vizsgálták a kutatók. Ezek alapján úgy tűnik, 
hogy a sertés méhének és petevezetőinek összehú-
zódásai szabályos mintázatot követnek, amelyek 
jellemzők az ivari ciklus egyes szakaszaira.
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Az ivArzás

A sertés belső ivarszerveinek simaizom-mozgásai 
jelentősen különböznek az ivari ciklus egyes sza-
kaszaiban (follikulus fázis, ösztrusz, luteális fázis). 
Azt már 1974 óta tudjuk, hogy a kocák méhszarva-
inak összehúzódásai eltérő irányúak lehetnek.  Az 
összehúzódások indulhatnak a méhkürttől a méh-
test felé haladva, de lehetnek a méhtest felől a 
méhkürt irányába terjedőek is. A legújabb kutatá-
sok eredményei szerint a sertés méhének összehú-
zódásai viszonylag egyforma gyakorisággal terjed-
nek mind a két irányba, függetlenül attól, hogy a 
ciklus mely szakaszában van az állat (ivarzás előtt, 
illetve után). 
Az ivarzás (ösztrusz) alatt, a hullámok domi-
náns terjedési iránya a méhkürttől a méhtest felé 
mutat, és az összehúzódások energiája, erőssége és 
időtartama is növekszik, míg az ellenkező irány-
ban inkább az említett paraméterek csökkenése 
a jellemző. Ilyen változásokat a luteális fázisban 
(diösztrusz) nem tapasztaltak, ami szintén arra 
utal, hogy a méh simaizom-aktivitása a hormoná-
lis állapottól függően az ICLC-k, mint specifikus 
modulátorok szabályozása alatt áll. A hipotézis 
alapját az szolgáltatja, hogy a mikroszkópos vizs-
gálatok alapján az ICLC-k közvetlen kapcsolatban 
állnak a vérerekkel és az idegvégződésekkel, és raj-
tuk számos ösztrogén- és progeszteron-receptor 
található.
Korábbi humán vizsgálatok alapján úgy tűnt, hogy 
a simizom-összehúzódásokért felelős Cajal-szerű 
intersticiális sejtek (ICLC-k) random módon helyez-
kednek el a belső ivarszervek szöveteiben. A 2000-
es évek elején egyes kutatók rávilágítottak, hogy a 
belső ivarszervek simaziomsejtjeit az ICLC-k vagy 
a szomszédos izomsejtek (myocyták) stimulálják, 
amelyek jelgeneráló sejthálózatot hoznak létre, és 
az összehúzódások gyakorisága, amplitúdója és 
időtartama a stimulált sejtek számától függ. 2007-
ben felfedezték, hogy az összehúzódások stimu-
lálásáért felelős területek az ember és a patkány 
esetében a méhszarvak és petevezetők találkozási 
pontjában (isthmus régió) találhatóak. Más labora-
tóriumi állatokon végzett tanulmányok szerint az 
összehúzódások elsősorban a méhszarvak végéről 
és az isthmus területéről indulnak, és ezek tekint-
hetők az elsődleges ritmusszabályozó területeknek. 

Egy 2011-ben íródott tanulmány szerint sertésben 
is a méhszarvak vége tekinthető a ritmusszabályo-
zó anatómiai régiónak. A legújabb kutatások ered-
ményei is alátámasztják ezt, hozzátéve, hogy mind 
az ivarzás alatt, mind az ivarzás utáni időszakban 
a korábban említett két régióban tapasztalták az 
ICLC-k legnagyobb sűrűségét. 
A méhszarvak végének és az isthmus régió tevé-
kenységének szoros korrelációja a méhszövet 
összehúzódásaival szintén arra utalnak, hogy ezek 
a területek szabályozzák a méh simaizmainak akti-
vitását.
Lengyel kutatók szerint is ez a régió a legfonto-
sabb impulzus-generátor terület a sertés méhében. 
Kiderült, hogy az ICLC-k sűrűsége jóval alacso-
nyabb a méhtest és a méhszarvak középső részén, 
mint a méhszarvak végén és az isthmus régióban, 
mindazonáltal az ivarzás alatti izomaktivitások 
kifejezettebbek voltak az előbbi területeken.
Az egér- és patkánymintákon in vitro körülmények 
között végzett vizsgálatok nagyon hasonló eredmé-
nyeket mutattak. 
A rágcsálómodellekből nyert adatok szerint a méh-
test és a méhszarvak alsóbb részeinek összehúzó-
dásai még a petevezető-régióból eredő összehúzó-
dások leállása után is folytatódnak, ami szintén a 
simaizom hullámok korábban leírt terjedési irányát 
igazolja. 
Az izmok összehúzódásainak erőssége és gyakori-
sága, valamint a méhszarvak végződéseiben és az 
isthmus régióban található oxytocin- és progesz-
teron-receptorok sűrűsége közötti erős korreláció 
mind ennek a területnek a központi szerepét való-
színűsíti, valamint azt sugallja, hogy a simaizom-
összehúzódások bonyolult rendszerét a reproduktív 
hormonok szabályozzák. A vizsgálatok alapján az 
oxitocin nagyobb aktivitást mutat, mint a progesz-
teron, ami összhangban áll e két hormon különböző 
fiziológiai hatásaival. 
Mindemellett, a méhtest és a méhszarvak terü-
letén észlelt izomösszehúzódások, valamint a 
Cajal-szerű sejtek és az oxytocin- progeszte-
ron-receptorok sűrűsége közötti gyenge korre-
láció arra enged következtetni, hogy a méhtest 
és méhszarvak legnagyobb része meglehetősen 
passzív szerepet tölt be a koca ivarszervei műkö-
désének szabályozásában.
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A vemhesség

A vemhesség első időszakában a méh nagyon ala-
csony erősségű és kis frekvenciájú összehúzódá-
sokat végez. Ezeket nevezik a humán gyakorlat-
ban ún. Alvarez-féle hullámoknak. A vemhesség 
második felében jelennek meg a Braxton-Hicks-
féle összehúzódások, amelyek erősebb, de ritkább 
összehúzódásokat jelölnek. Az ellés kezdetéig az 
összehúzódások egyre gyakoribbá válnak, és erős-
ségük is növekszik. 
Az ellés során az összehúzódások erőssége és gya-
korisága fokozódik és a méh egészére kiterjed. A 
vemhesség alatt a méhre jellemző simaizom-össze-
húzódások élettani háttere nagyon összetett. A 
koraellés, illetve vetélés a simaizom-összehúzódá-
sok helytelen szabályozása miatt következik be.

Az ellés

Az ellés beindulásához a méhizmok aktivációja szük-
séges. Az ellés előtt a méhizomsejtek ingerlékenysé-
ge növekszik, mert felületükön különböző ioncsator-
nák és különböző hormonok receptorai (pl. oxytocin) 
alakulnak ki. Ezzel párhuzamosan a méhizmok 
aktivitását gátló anyagok, mint a nitrogén-monoxid 
(NO) hatása jelentősen csökken, mely a méhaktivitás 
fokozódását idézi elő. A simaizomsejtek közötti rés-
kapcsolatok száma, és ezáltal az izomsejtek között 
zajló kommunikáció szintén növekszik, ún. funkci-
onális sejtegyüttest (syncytium) hozva létre, amely 
lehetővé teszi az ingerület gyors és hatékony terje-
dését. Ezek a változások szükségesek ahhoz, hogy 
az ellés során a méh összehúzódásai képesek legye-
nek kitolni a magzatot a külvilágba. A méh térfo-
gata fontos tényező az izomösszehúzódások sza-
bályozásában. Minél nagyobb a méh, annál inkább 
megnyúlnak a simaizomrostok, és annál nagyobb a 
rostok feszültsége, amely így megnöveli az összehú-
zódások erősségét.
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a spanyol serTésárak 30 eurocenTTel maga-
sabbak, minT a némeTeké

Annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben a német 
feldolgozóipar folyamatosan leállt a dolgozók koro-
navírus-fertőződése miatt, a húsüzemek emelni 
tudták termelésüket, növekedett a hazai fogyasz-
tás és az export mértéke is, a termelői ár közel két 
hónapja 1,47 centen ragadt.
 A spanyolok viszont - az idegenforgalom és így a 
fogyasztás drémai visszaesése ellenére 1,72 euró-
nál tartanak. A spanyolok már a világjárvány előtt 
kiváló üzleti kapcsolatokat ápoltak Kínával. Idén 
áprilistól csaknem 60 vágóhídnak engedélyezték a 
kínai exportot. A spanyol exportőrök profitáltak 
abból, hogy Németországban és Hollandiában szá-
mos nagy feldolgozónak megtiltották a Kínába irá-
nyuló exportot.
A spanyol húsüzemekben is előfordultak koronaví-
rusos humán megbetegedések, de olyan sok válla-
lat rendelkezett exportengedéllyel, hogy a többiek 
pótolni tudták a kiesett mennyiséget.

az európai bizoTTság felelőTlen 
hozzáállása veszélyezTeTheTi 
a 2022-es agrárTámogaTások kifizeTéséT

A tagállamok többsége és a társjogalkotó Európai 
Parlament számára is nyilvánvaló, hogy nincs reá-
lis esély az új Közös Agrárpolitika 2022-es elindu-
lására. 
Az Európai Bizottság azonban a Zöld 
Megállapodásban előírt teljesíthetetlen környezet- 
és klímavédelmi célok mielőbbi gazdákra erőlteté-
se miatt blokkolni akarja, hogy olyan szabályozás 
kerüljön elfogadásra, amely két év átmeneti idő-
szak után csak 2023-ra irányozná elő az új Közös 
Agrárpolitika hatálybalépését - mondta el a sajtó-
nak Nagy István agrárminiszter.

A Bizottság felelőtlensége azt eredményezheti, 
hogy 2022-ben nem lesz jogalap az uniós agrártá-
mogatások kifizetésére, ami a források elvesztésé-
hez vezethet. Az Európai Bizottság felelőtlen hoz-
záállásával veszélyezteti a 2022-es agárkifizetése-
ket pusztán azért, hogy a Zöld Megállapodásban 
foglalt teljesíthetetlen környezet- és klímavédelmi 
előírásokat minél előbb ráerőltesse a gazdákra - 
hangsúlyozta a tárcavezető.
Miután továbbra sincs megállapodás az új uni-
ós költségvetésről, és ebből fakadóan a KAP tár-
gyalások a vártnál jóval később zárulhatnak le, a 
tagállamok többsége és a társjogalkotó Európai 
Parlament számára is nyilvánvaló, hogy nincs reá-
lis esély az új Közös Agrárpolitika 2022-es elin-
dulására. Az Európai Bizottság azonban a Zöld 
Megállapodásban foglalt teljesíthetetlen környe-
zet- és klímavédelmi előírásokat minél előbb rá 
akarja erőltetni a gazdákra. Ezért akarja blok-
kolni azt a tagállamok többsége és az Európai 
Parlament által is támogatott javaslatot, amely 
lehetővé tenné, hogy az új KAP csak 2023-ban 
induljon. Mi elkötelezettek vagyunk a fenntartható 
mezőgazdasági termelés mellett, de megfelelő időt 
kell biztosítani a jogszabályok elfogadására és az 
új rendszerre való felkészülésre. Miután az uniós 
agrártámogatások kifizetése csak hatályban lévő 
jogszabályok alapján lehetséges, a Bizottság fele-
lőtlenségével végső soron a 2022-es agrártámoga-
tások kifizetését kockáztatja - mondta Nagy István.
Nem felejthetjük el, hogy a KAP reform részét 
képező három alapjogszabály elfogadásával még 
messze nincs kész az új rendszer. Ahhoz még a 
másodlagos uniós jogforrások és a nemzeti jogsza-
bályok elfogadása, valamint ezek alapján a kifize-
tő ügynökség megfelelő felkészülése is elengedhe-
tetlen. Ezek előfeltételei egymásnak - szögezte le a 

Ahogy reméltük, szépen, fokozatosan szoknak rá olvasóink a honlapra, amely heti fris-
sítéssel szállítja az aktuális híreket, fogyasztható mennyiségben, a világ híreit magyar 
fordításban. Reméljük, hogy ez az ízelítő is hozzájárul, hogy minél többen látogassák, 
és ezzel - ahogy 24 éve az A Sertés szaklap - úgy a honlap is szolgálja majd a gyakor-
lati ismeretekre vágyó sertéstartókat.
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tárcavezető. Ha ehhez hozzávesszük, hogy mindez-
zel párhuzamosan kellene kidolgozni és elfogadtat-
ni a Bizottsággal az új KAP alapját jelentő tagál-
lami Stratégiai Terveket, akkor beláthatjuk, hogy 
mindezt lehetetlennek tűnik 2022. január 1-jére 
elvégezni. A forrásvesztés elkerülése érdekében 
elengedhetetlennek látszik, hogy az új KAP kétéves 
átmeneti időszak után 2023-ban induljon el - indo-
kolta a kialakult helyzetet az agrárminiszter.
A következő hétéves uniós költségvetés és az ehhez 
kapcsolódó új Közös Agrárpolitikára vonatkozó 
uniós tárgyalások elhúzódása miatt már régóta 
egyértelmű volt, hogy az új KAP nem indulhat el az 
új hétéves ciklus elején, 2021-ben. Ezért az Európai 
Bizottság tavaly ősszel egyéves átmenetre tett 
javaslatot, miszerint a 2021-es évben még a jelen-
legi szabályok szerint, de már az új uniós költségve-
tés terhére történhetnek az agrárkifizetések. Ezt a 
javaslatot módosítaná a tagállamok többsége és az 
Európai Parlament akként, hogy az új KAP két év 
átmenet után 2023-ban induljon. Miután a jelenle-
gi KAP szabályozás idén év végéig van érvényben, 
ezért kiemelten fontos az átmeneti rendelet mielőb-
bi elfogadása.

AM SAJTÓIRODA

az európai mezőgazdaság halálos íTéleTe 
is leheT, ha brüsszel az európai bizoTTság 
javaslaTai alapján hajTja végre a green 
deal rendelkezéseiT

Megoldhatatlan feladat elé állítja a gazdákat az 
Európai Bizottság által bemutatott Termőföldtől 
az asztalig, valamint a Biodiverzitás stratégia, az 
abban foglaltak pedig nem csak, hogy nem terem-
tenek lehetőséget a gazdáknak, de egyenesen az 
európai mezőgazdaság jövőjét fenyegetik. Előzetes 
elemzések szerint a javasolt intézkedések az euró-
pai mezőgazdasági termelés 15 százalékos csökke-
néséhez vezetnek majd - mondta az MTI-nek Nagy 
István agrárminiszter.
A tárcavezető hangsúlyozta: a gazdálkodók és az 
agrártárca is elkötelezett a fenntartható környe-
zet megteremtése mellett, ugyanakkor az Európai 
Zöld Megállapodás (Green Deal) részét képező 
javaslatokban környezet- és klímavédelmi szem-
pontok mögé bújva olyan célszámokat írna elő 
Brüsszel, amelyek kivitelezhetetlenek. Felére csök-
kentenék például a növényvédőszerek használa-
tát, illetve kötelezően ökológiai termelésbe vonnák 

2030-ig az összes mezőgazdasági terület 25 száza-
lékát. Ezek a követelmények nyilvánvalóan teljesít-
hetetlenek tíz év alatt, alternatív megoldások és 
módszerek hiányában pedig nem csak az uniós ver-
senyképességet, de akár az élelmezésbiztonságot is 
veszélyeztethetik.
Ráadásul semmilyen hatástanulmány sem kapcso-
lódik a stratégiákhoz. Felelős döntést ilyen átfogó 
és komoly kihatással járó stratégiák elkészítése-
kor kizárólag olyan vizsgálatok alapján lehet meg-
hozni, amelyek a várható hatásokat megfelelően 
elemzik - figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, 
hogy a javasolt intézkedések az élelmiszer- és az 
alapanyagárak drasztikus emelkedéséhez vezet-
hetnek, és miután a kereskedelmi ellátási lánc 
piaci alapon működik, ez utat nyithat az EU-n 
kívülről érkező élelmiszerek még nagyobb mérté-
kű beáramlásának.
A javaslat emellett akár azt is eredményezheti, 
hogy a nyugati országok vállalkozásai még inkább 
áthelyezik a termelést harmadik országokba, ahol 
jóval kevesebb feltételnek kell megfelelni. A har-
madik országokban készült élelmiszerek előállí-
tása sokkal kevésbé fenntartható módon történik 
már jelenleg is, tehát jóval nagyobb környezeti kárt 
okoz, mint amekkora előnyt jelent az, hogy az euró-
pai gazdákat irreális zöld szabályok betartására 
kötelezik. Emellett a növényvédőszerek felhaszná-
lására és azok szermaradékaira vonatkozó uniós 
és harmadik országbeli előírások is eltérők. Nincs 
olyan nemzetközi előírás, mely alapján a harmadik 
országok kötelezhetők lehetnének az extra környe-
zeti és klímavédelmi követelmények betartására.
Amennyiben mégis sikerülne a Bizottság vágya 
szerint egyes harmadik országokat hasonló intéz-
kedések bevezetéséről meggyőzni, az időbeni elté-
rés miatt az uniós termelők akkor is behozha-
tatlan hátrányba kerülnek, vagy nem is tudnak 
fennmaradni addig, amikor már nagyjából hasonló 
versenykörülmények alakulnának ki - hívta fel a 
figyelmet Nagy István.
Önmagában komoly veszélyt jelent az, hogy a 
javaslat a felére csökkentené a  növényvédőszerek 
használatát. Ennek ugyanis jelenleg nincsenek meg 
a feltételei, hiszen a legtöbb esetben nem áll ren-
delkezésre alternatíva. A gazdáknak viszont az az 
érdekük, hogy  - akár más eszközökkel is - fenn-
tartsák a termelés biztonságát. Ez közvetetten azt 
is eredményezheti, hogy erősebbé válik a GMO-k 
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használata iránti európai mezőgazdasági igényt, 
amelyet nagyon nem tartanánk jó iránynak.
A tárcavezető arra is kitért, hogy nem tisztázott a 
most megjelent stratégia Közös Agrárpolitikához 
fűződő viszonya sem. A KAP reform jogszabályi 
javaslatai alapján a legtöbb tagállam már meg-
kezdte a támogatási rendszer jövőbeni működteté-
séhez szükséges, úgynevezett KAP stratégiai ter-
vek előkészítését. Jogilag sem tűnik vállalhatónak 
az, hogy az Európai Unió azonnal érvényesítse a 
most megfogalmazott új követelményeket a KAP 
tervezésében, hiszen akkor olyan követelményeket 
kérnének számon a tagállamokon, amelyek csak 
évek múlva hatályba lépő uniós jogszabályokban 
jelennek meg. Ezzel jelentősen aláásnák a jogbiz-
tonságot, másik oldalról pedig nem biztosítanának 
kellő felkészülési időt sem a gazdáknak, sem pedig 
a tagállamoknak.
A magyar kormány mindvégig hangsúlyozta, hogy 
amennyiben az agrárium környezet- és éghajlatvé-
delmi terheit növeljük, ahhoz további uniós forrá-
sokat kell biztosítani a Közös Agrárpolitika költ-
ségvetésében. A Bizottságnak a Többéves Pénzügyi 
Keretre vonatkozó, a COVID-19 nyomán felülvizs-
gált javaslata csak május 27-én jelenik meg, annak 
elfogadása előtt, anélkül, hogy látnánk a pontos 
számokat, felelőtlenség ilyen javaslatokat letenni 
az asztalra - tette hozzá az agrárminiszter.
Nagy István azt is elmondta: az egész világot és 
az EU-t még inkább sújtó COVID-19 járvány kel-
lős közepén egyértelmű, hogy a Green Deal részét 
képező javaslatok bemutatását el kellett volna 
halasztani. A Bizottság a járvány kezelése kap-
csán komoly hibákat vétett eddig is, miközben a 
termelők és az egész élelmiszerlánc bizonyította az 
elmúlt hónapokban, hogy a mezőgazdaság képes 
folyamatosan biztonságos élelmiszerekkel ellátni 
az Európai Unió lakosságát. Az Európai Bizottság 
viszont mostani javaslataival úgy köszöni meg ezt 
az áldozatos munkát, hogy teljesíthetetlen többlet-
teherrel sújtja a gazdákat.
A tárcavezető megerősítette, hogy Brüsszel a 
javaslataival a hazai és az európai mezőgazdasági 
szakmai szervezetek álláspontja szerint is az euró-
pai mezőgazdaság jövőjét veszélyezteti. Példaként 
említette az egyik spanyol mezőgazdasági szer-
vezetet, amely szerint a javaslatok kidolgozásáért 
felelős ügyvezető alelnök, Frans Timmermans, a 
mezőgazdaság számára „persona non grata”.

célegyenesbe fordulTak a kap reform 
Tárgyalásai brüsszelben

A Tanács elnökségét ellátó Németország célja, hogy 
a tagállamok októberben elfogadják a Tanács állás-
pontját a Közös Agrárpolitika új szabályrendszeré-
ről. A megállapodást előkészítendő, az uniós mező-
gazdasági miniszterek a legfontosabb fennma-
radó vitás kérdéseket vitatták meg szeptember 
21-ei brüsszeli ülésükön. A magyar delegációt veze-
tő Nagy István agrárminiszter az ülést követően 
kiemelte, hogy alapvetően három elvárásnak kell 
megfelelnie az új KAP-nak: kellően ambíciózus költ-
ségvetés, megfelelő szakpolitikai eszközök és egy-
szerű, a gyakorlatban végrehajtható szabályok.
Az állam- és kormányfők július végén megállapodtak 
az Unió következő hétéves költségvetéséről, amely-
nek részeként a KAP-ra fordítható források nagy-
sága is meghatározásra került. Szinén kiemelt jelen-
tőségű, hogy a magyar részesedés arányát sikerült 
megőrizni, aminek eredményeképp az elkövetkezen-
dő hét évben a magyar agrárium több mint 12 mil-
liárd euró Uniós forráshoz jut majd - emlékeztetett 
az agrárminiszter. A szakpolitikai kérdésekről a 
tagállamok agrárminiszterei döntenek majd, a ter-
vek szerint a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 
október 19-20-ai ülésükön. A hátralévő, keménynek 
ígérkező tárgyalások során azért küzdünk majd, 
hogy a magyar gazdák számára kiemelten fontos 
területalapú, termeléshez kötött, valamint beruhá-
zási támogatások az új időszakban is megmaradja-
nak. Szintén komoly vitára lehet majd számítani az 
átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelével kap-
csolatban, amelyek olyan érzékeny ágazatoknak biz-
tosítanak kiegészítő támogatást, mint a húsmarha, 
az anyatehén, a tej vagy az anyajuh - emelte ki 
Nagy István. A legtöbb tisztázásra szoruló részlet-
szabály az új támogatáselosztási modell kapcsán 
maradt fenn. Különösen fontos, hogy olyan szabá-
lyozást tudjunk elfogadni, amely a lehető legegysze-
rűbb módon biztosítja, hogy a gazdák minden évben 
időben megkapják az őket megillető támogatásokat. 
A KAP reformra vonatkozó tanácsi álláspont elfo-
gadásával párhuzamosan az Európai Parlament is 
kialakítja saját álláspontját. Ezt követően kezdőd-
het meg a KAP egyeztetések végső szakasza, ami-
kor a Tanács, az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság háromoldalú tárgyalások keretében próbál 
végső megállapodásra jutni.

AM SAJTÓIRODA
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Továbbra is középponTban 
az élelmiszerlánc-bizTonság

2020. október 1-jétől az Agrárminisztérium (AM) 
szervezetében, közvetlen miniszteri irányítás alá 
kerül az országos főállatorvos, és így a teljes élel-
miszerlánc-felügyelet. A szervezeti változás hozzá-
járul ahhoz, hogy Magyarországon még hangsúlyo-
sabbá váljon ez a lakosság és a nemzetgazdaság 
szempontjából is meghatározó terület. Az élelmi-
szerlánc-biztonság szakmai irányításért dr. Bognár 
Lajos országos főállatorvos felel a jövőben.
„Az élelmiszerlánc-biztonság azon területek egyi-
ke, mely kétségtelenül mindannyiunkat érint. 
Megóvása és az ehhez szükséges eszközök fejlesz-
tése társadalmi és nemzetgazdasági érdek egy-
aránt. E nélkülözhetetlen munkára szeretnénk a 
jövőben is hangsúlyt fektetni, ezért október 1-jétől 
személyes irányításom alá kerül az élelmiszerlánc-
felügyelet területe” - fogalmazott Nagy István.
A tárcavezető kiemelte: „Az élelmiszerlánc össze-
tettsége - külső szemlélőként - szinte felfoghatat-
lan, ebből adódóan a sérülés kockázata is nagy. 
Zsigó Róbert jó gazdája volt e területnek. A koro-

navírus-járvány alatt a hazai élelmiszerellátás jól 
vizsgázott. Ugyanakkor a veszélyhelyzet arra is 
egyértelműen rávilágított, hogy az élelmiszerlánc-
biztonság a hazai élelmiszeripar és az ellátás biz-
tonsága szempontjából stratégiai jelentőségű terü-
let, nemzetbiztonsági kérdés.”
A minisztérium strukturális változása kapcsán 
Bognár Lajos országos főállatorvos elmondta: 
„Magyarországon az élelmiszerlánc-biztonság 
rendkívül magas szintű, ennek fenntartása azon-
ban komoly feladat. A lakosok mindennapi bizton-
ságának szavatolása mellett olyan gazdaságilag is 
jelentős kihívásokkal kell megküzdeniük a szakem-
bereknek, mint a jelenleg is fennálló afrikai ser-
téspestis, vagy a közelmúltban felszámolt madár-
influenza-járvány. Ezek, és hasonló kihívások még 
gyorsabb és hatékonyabb kezelésében nyújthat a 
jövőben hathatós segítséget a szervezeti változás.”
Az élelmiszerlánc-felügyelet szakterülete 2020. 
október 1-jétől kerül az agrárminiszter közvetlen 
irányítása alá.

AM SAJTÓIRODA
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1. táblázat a PRDC elsőDleges és másoDlagos kóRokozói

Elsődleges kórokozók Másodlagos kórokozók 

Sertésinfluenza A vírus (SIAV) PCV2

PRRS-vírus Pasteurella multocida

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) Haemophilus parasuis

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) Bordetella bronchiseptica

Actinobacillus suis Streptococcus suis

Aujeszky-betegség/Álveszettség (Pseudorabies vírus 
(PRV))

Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes

Klasszikus sertéspestis vírus

Szeptikémiát okozó baktériumok

a köhögés különböző hangjai 
A légzőszervi kórokozók eltérő típusú köhögése-
ket okoznak. A sertések köhögése a hizlaldában az 
aktuális fertőzéstől függően változhat, ezért érde-
mes rá figyelni. 
Miért köhögnek a sertések? A köhögés akkor jelent-
kezik, amikor a légző szervrendszerben lévő ideg-
végződések irritálódnak, például fertőző ágensek-
kel vagy a levegő porával érintkezve. De nem min-
den köhögés azonos, így különféle magyarázatok 
vannak az egyes folyamatokra. 

Az istállóban pusztán a köhögés hallgatásával köze-
lebb juthatunk a sertés légzőszervi betegség komp-
lex (PRDC) hátterének felderítéséhez. A PRDC 
az érintett állományban legalább az állatok 30%-
ában okoz légzési problémákat és termeléskiesést. 
Ennek oka lehet egyetlen kórokozó is, de elsősor-
ban - a környezeti stresszorokkal összefüggésben 
- összetett fertőzések okozzák.

A PRDC tünetei a sertések korától, valamint 
a fertőző kórokozó(k) tulajdonságaitól függnek. 
Különbségek mutatkoznak a köhögés hangjában 
és abban, hogy a sertések milyen sűrűn köhögnek 
az istállóban, bizonyos idő alatt. Mindkét tényező 
segítséget nyújt annak felismerésében, hogy mi 
történik az állatokkal. 
A köhögések számolása széles körben elfogadott, 
hasznos segédeszköz a nevelő és hízlaló egység lég-
zőszervi megbetegedéseinek meghatározásában. 
Ezen felül úgy tűnik, hogy a köhögés hangja továb-
bi információkkal szolgálhat. A köhögések hang-
ja az azt kiváltó hatások miatt különbözik. Szoros 
kapcsolat van az istállóban hallott köhögés és az 
adott légzőszervi fertőzés által kiváltott légúti 
elváltozások közt. 
A fertőzések megkülönböztetése: a libagágogástól 
a dohányos köhögéséig 
A sertésekben a köhögést kiváltó lehetséges fertő-
ző kórokok közül kiemelkedő a sertések influenza 
A vírusának (SIAV) szerepe. Az SIAV által okozott 

köhögés libagágogás-szerű, és görcsszerűen vagy 
rohamként jelentkezik. Ez az eredménye a vírus 
inváziójának a légutakat bélelő sejtekbe. A sejtek 
elhalnak, így szabad felület marad, ahol idegvég-
ződések kerülnek a felszínre. Ez fájdalmas, csik-
landozó érzést okoz a torokban, mely kitörésszerű 
köhögést okoz, amely az állatnál további köhögést 
indukál. 
Összehasonlításképpen: a PRRS-vírussal való fer-
tőződés nedves, meglehetősen magas hangú köhö-
gést eredményez, mivel a vírus jelenléte az alve-
oláris makrofágokban olyan gyulladásos reakciót 
vált ki, melynek során a vérből folyadék juthat a 
tüdő légterébe. A legrosszabb esetben ez a sertés 
megfulladását okozhatja. A fertőzött állatok gyak-
rabban köhögnek, hogy több nap alatt megtisztít-
sák a tüdejüket. A PRRS-sel fertőzött állatok nem 
köhögnek olyan durván, mint a SIAV-al fertőzöt-
tek, és nem szenvednek olyan köhögéstől, mint a 
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) által kiváltott 
gyakori és tartós köhögés. 



35

Számos termelő és állatorvos felismeri az Mhp 
okozta száraz, nem produktív köhögést. Akkor for-
dul elő, amikor a baktériumok kolonizálódnak és 
károsítják a légutak mentén lévő csillókat. Az Mhp-
kolonizáció miatt megrövidült csillók működése 
elégtelenné válik, nem tudják megfelelően a torokig 
szállítani a nyálkát. A nyálka ehelyett a légutakban 
helyenként felhalmozódik, és a sertést köhögésre 
készteti. Az Mhp okozta köhögés nemcsak hosszú 
időtartamáról ismerhető fel. A dohányosok köhö-
gésének jellegzetes hangja - száraz, néha a torkot 
eldugító nyálka-, hamar kitör az istállóban a ser-
tések aktív mozgása után. Ezután, amikor a ser-
tések elpihennek, a köhögés folytatódik, bár egyre 
ritkábban. 
Az éles köhögés az Actinobacillus pleuropneumoniae 
(App) okozta akut klinikai betegségre jellemző, de 
a köhögés spontán rohamai inkább a krónikus for-
mára jellemzők, amely az akut fertőzést túlélő ser-
téseknél alakul ki. Ha a sertés mandulájában hor-
dozott baktérium képes elérni a tüdő alveolusait, 
szaporodni kezd és toxinokat szabadít fel, amelyek 
képesek tüdőgyulladást, elhalásos és vérzéses elvál-
tozásokat okozni. A nedves köhögés az állat kísér-
lete arra, hogy könnyebben lélegezzen, a folyadék 
vagy váladék kiürítése után. 

prevalencia és gyakoriság 
A köhögő sertésekről fontos információt nyújt a 
prevalenciájuk (az érintett sertések száma egy 
populációban) és a frekvenciájuk (a sertések köhö-
gésének gyakorisága). Például nem kombinált 
PRRS esetén a köhögés prevalenciája mérsékelten 
gyors növekedést mutat, bár maga a köhögés álta-
lában ritka vagy időszakos. 
A SIAV-nál rendkívül gyors a prevalencia növe-
kedése, és a köhögési inger állandóan fennáll, így 
a köhögés frekvenciája is magas. Ami az Mhp-t 
illeti, a prevalencia növekedése lassú, és a köhö-
gés meglehetősen ritka, amíg a másodlagosan 
fertőző baktériumok meg nem jelennek. Az Mhp 
azonban gyakran utat nyit a súlyosabb betegsé-
geknek, majd a másodlagos kórokozók gennyes 
bronchopneumoniát idéznek elő. Ekkor a korábbi 
száraz köhögés nedvesebbé válik, és gyakorisága 
is növekszik. 

A gyakoriság tükrözi a kórokozó terjeszthetőségét. 
Itt egyértelmű kontraszt van az SIAV és az Mhp 
között. A SIAV gyorsan terjed, így egy vírust ürí-
tő állat 4-5 nap alatt tipikusan minden más sertést 
megfertőz egy 30 férőhelyes kutricában. Az Mhp 
ehhez képest lassú, egy hasonló kutricán belül csak 
1-2 másik állatot fertőz meg, még 30 nap eltelte 
után is.

a vágóhídi szervekben jelenTkező TüneTek 
is különbözők

 Noha az influenza kórokozója csak 7-10 napig van 
jelen, súlyos elváltozások maradnak hátra, ame-
lyek még a vírus kiürülése után is kimutathatók 
maradnak. Ezek az elváltozások nem érintik a 
tüdő összes lobulusát, így sakktábla-szerű rajzo-
latot mutatnak, amelyekben a lilás színű terüle-
teket érintette a korábbi fertőzés. Ezzel szemben 
a PRRS az egész tüdőben elváltozásokat okoz. 
Ugyanakkor mindkét vírus hajlamos arra, hogy 
az általa okozott elváltozás eltűnjön, vagy kevés-
bé nyilvánvalóvá váljon, mire a fertőzött sertések 
elérik a vágást. Az Mhp abban különbözik, hogy az 
általa okozott elváltozásokat nagyobb valószínű-
séggel lehet megtalálni a vágóhidakon.
A tüdő Mhp kolonizációja, csak szubklinikai követ-
kezményekkel jár. Ezért a következtetéseket csak 
alapos értékelés után szabad levonni. Az Mhp meg-
állapítása önmagában nem jelenti azt, hogy csak az 
okozná a köhögést vagy a klinikai légúti betegség 
egyéb tüneteit. 

laskagomba - hasmenés elleni szer 
malacoknak 
A takarmányipar olyan alternatívákat keres, ame-
lyek csökkentik az antibiotikumok növekedésser-
kentőként történő felhasználását és a cink-oxid 
hasmenés elleni szerként alkalmazását a malacok 
takarmányaiban. Többek között immunmodulációs 
tulajdonságainak köszönhetően a laskagomba 
lehetséges alternatívát jelent. 
Sertéseknél a cink-oxidot (ZnO) általában a válasz-
tás utáni első két hétben javasolt alkalmazni a 
választás utáni hasmenés megelőzésére. Alacsony 
felszívódása miatt azonban a legtöbb ZnO kiürül a 
trágyával, mely környezeti terhelést okoz. 
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Mivel a terápiás cink-oxid használata nem enge-
délyezett, az antibiotikumok alternatívát jelent-
hetnének a választást követő E. coli fertőzések 
elleni védekezésben. Ezeket az antibiotikumokat 
azonban az antimikrobiális rezisztenciát növelő 
hatásuk miatt tiltják. Embereknél számos (állat-
modellt is magában foglaló) vizsgálat kimutatta, 
hogy az ehető gombák immunmoduláns tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, beleértve a ß-glükán által 
kiváltott gyulladáscsökkentő hatásokat, fokozott 
NK-aktivitást (Natual Killer), a dendritikus sejtek 
érésének és működésének serkentését, valamint 
fokozott citokin termelést fekélyes vastagbélgyul-
ladásban és Crohn-betegségben szenvedő betegek 
estében. A gombák másodlagos anyagcsere-termé-
keket tartalmaznak, mint például az alkaloidok, 
laktonok, polifenolok, szeszkviterpének, szterolok, 
terpenoidok, ß-glükánok és glikoproteinek. 
Ezek felelősek az immunmodulációért, de 
antikoleszterinémiás, rákellenes és antioxidáns 
tulajdonságokkal is rendelkeznek. 
A hasmenés előfordulásának csökkenése a válasz-
tott malacokban 
A Jilini Agráregyetem kutatói a malacok takar-
mányának laskagomba-kiegészítése során értékes 
hatásokat figyeltek meg.
A gombákat háromféle adagban alkalmazták: 
1,5 g/kg 
2,10 g/kg 
3,15 g/kg 

Összesen 100 keresztezett (duroc × nagyfehér 
× lapály) választott malacot vizsgáltak. A gom-
bát 5 g/kg mennyiségben a takarmányhoz kever-
ve 51% -kal kevesebb hasmenést eredményezett a 
kontrollcsoporthoz képest, míg 15 g/kg bekeveré-
se esetén 55%-kal kevesebb hasmenéses eset for-
dult elő. A kutatók a csökkenést a bioaktív vegyü-
letnek tulajdonították, mint a glükánok, alkaloi-
dok, fenolok és egyéb olyan hatóanyagok, amelyek 
csökkenthetik az enterális baktériumok (Coliform, 

E. coli stb.) számát és aktivitását a malacok bél-
rendszerében. Ennek a gombának a prebiotikus 
tulajdonságai rövid szénláncú zsírsavak (butirát, 
propionát és acetát) fokozott termelését eredmé-
nyezték. A butirát bakteriosztatikus tulajdonságai 
jobb immunválaszt és egészségesebb bélrendszert 
eredményeznek, hozzájárulva a hasmenés előfor-
dulásának csökkenéséhez. 

megnövekedeTT bél-mikroflóra 
a malacokban 
Az eredmények azt mutatták, hogy a takarmány 
kiegészítése laskagombával növelte a bél mikrobiom 
mennyiségét és sokféleségét. A kezelt csoportokban 
a leggyakoribb mikrobák a Bacteroidetes (elsősor-
ban acetátot és propionátot termelő) mikrobák és a 
Firmicutes (butiráttermelés céljából) mikrobák vol-
tak. A gomba magas rosttartalma kevésbé emészt-
hető a bélrendszer felső szakaszában, mivel abból 
hiányoznak a rostot emésztő enzimek. A vastagbél 
mikrobái azonban fermentálhatják ezeket a rosto-
kat, rövid szénláncú zsírsavak szintetizálásához, 
mint például az acetát, butirát és propionát. Ezek a 
rövid szénláncú zsírsavak csökkentik a bélrendszer 
alsóbb szakaszainak pH-ját, kedvezőtlen körülmé-
nyeket teremtve a legtöbb kórokozó baktérium szá-
mára, ezzel elősegítve a bélrendszer egészségét. A 
butirát a vastagbélsejtek fő energiaforrásaként is 
szolgál, elősegítve a bél homeosztázisának és a bél-
hám integritásának fenntartását; bakteriosztatikus 
tulajdonságai hozzájárulnak az immunválasz javí-
tásához. A vizsgálat kimutatta, hogy a laskagomba 
olyan prebiotikumként működik, amely kedvezően 
befolyásolja a gazda bél mikrobiom összetételét és 
működését a szénhidrát-anyagcsere fokozódásával 
és a megnövekedett rövid szénláncú zsírsav-ter-
meléssel, biztosítva a bélhám fokozott védelmét. A 
butirátszint a takarmányba kevert gomba mennyi-
ségének növekedésével nőtt. A legnagyobb összes 
rövid szénláncú zsírsavmennyiség 10 g/kg bekeve-
rése esetén jelentkezett (1. táblázat).
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Tallózás

1. táblázat az aCetát, butiRát, PRoPionát és összes sCFa (RöviD szénlánCú zsíRsav) 
konCentRáCiói laskagombával kiegészített takaRmánnyal

 etetett választási malaCokban

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 0.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 5.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 10.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 15.00

Acetát 35,95 45,37 49,83 42,96

Propionát 11,17 25,12 24,3 22,98

Butirát 9,13 10,39 11,14 13,35

Összes SCFA 56,25 80,88 85,27 79,29

immunmoduláció 
A kutatók az immunglobulinokra és a citokinekre 
összpontosítottak, mivel ezek szabályozzák az 
immunrendszert. Ebben a tanulmányban a las-
kagomba stimulálta a citokinek (interleukin-2 és 
tumor nekrózis faktor-α) és az immunglobulinok 
(IgA, IgG és IgM) termelését. 
A citokinek részt vesznek a gyulladásos folya-
matokban és az immunfunkcióban: a gyulladás 
kialakulása, aktiválása és szabályozása, veleszü-
letett és specifikus immunválasz, valamint akut 
fázisú reakciók. Az immunglobulinok az immun-
válasz kritikus részei, amelyek specifikusan felis-
merik és kötődnek az antigénekhez, például bak-
tériumokhoz vagy vírusokhoz, és segítenek azok 
elpusztításában. Korábbi tanulmányokban a gom-
bák másodlagos metabolitjai különleges tulajdon-
ságokat mutattak. Ilyen az immunmodulációs, 
valamint antikoleszterinémiás, antioxidáns és 
neuroprotektív hatás. 

emészTheTőség és növekedési erély 
a malacoknál 
A választás során és közvetlenül az után a mala-
cok emésztőrendszere nem elég fejlett, ezért a leg-
több takarmány-összetevő emésztése nem meg-
felelő. Jelen tanulmányban a fehérje, a rost és a 
bruttó energia emésztését is növelte a gomba hoz-
záadása (lásd a 2. táblázatot). A kutatók szerint 
a mikrobiális összetétel javulása fokozza a nyers-
rost emészthetőségét, és energiát biztosít a rövid 
szénláncú zsírsavak előállításával. A rövid szén-
láncú zsírsavak baktériumölő hatása szintén javít-
ja a bélrendszer egészségét és a bélhám integritá-
sát. Másrészt a gombák magas rosttartalmúak, és 
ezek az élelmi rostok csökkenthetik a tranzitidőt, 
elősegítve ezzel a tápanyagok jobb emészthetősé-
gét. A laskagomba alkalmazása a malacok takar-
mányában szintén növelte a takarmányfelvételt, 
javította a növekedési sebességet és a takarmány-
hasznosítást. A jobb takarmányértékesülés és az 
ebből következő nagyobb növekedési erély a takar-
mány emészthetőségének és a bél egészségének 
javulásához köthető.

Csúcstermékek és pro�  know-how:
A BHZP teljesítményspektruma rendkívül sokrétű, és példátlan a német sertéshús-termelésben: 
vállalkozói tulajdonban lévő alaptenyésztés és genetika, központi tenyészérték-becslés, saját 
mesterséges termékenyítő állomások, beleértve az infrastruktúrát is, együttműködő állatorvosi 
háttér, telepre szabott szoftver-megoldások, valamint teljeskörű szolgáltatási csomag, amely 
felöleli az összes termelési szintet. Megoldások egy kézből.

MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK !

Tenyészállatok Termékenyítés Szoftver

Stabil kocák

MEGOLDÁST KÍNÁLUNK A FELELŐSSÉGTELJES SERTÉSHÚS-TERMELÉSHEZ.  www.bhzp.de

bhzp-loesungsanbieter-ungarisch-A4.indd   1 06.03.19   13:30
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Tallózás

2. táblázat emészthetőség és növekeDési teljesítmény különböző mennyiségű 
laskagombát taRtalmazó takaRmányok esetén

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 0.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 5.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 10.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 15.00 0

-Emészthetőség (%) - - - -

Nyersfehérje 70,8 76,1 86,2 75,1

Nyersrost 60 73,9 74,6 66,9

Bruttó energia 65,7 76,4 74,2 86,9

Teljesítmény - - - -

ADFI (g) 497 411 497 554

ADG (g) 286 192 290 469

FCR (g) 2,75 3,15 2,72 2,18

poTenciál a laskagombában 
A választás kihívást jelent a malacok életében: szá-
mos problémára hajlamosítja a malacokat, például 
hasmenés, valamint a bél-anyagcsere és az immun-
funkciók károsodása - ezzel befolyásolva a növeke-
dési teljesítményt is. 

A tanulmány megállapította, hogy 5-15 g/kg las-
kagomba bekeverése a takarmányba csökkentheti 
a hasmenés előfordulását és növelheti a malacok 
általános teljesítményét. A malacok hasmenésének 
megakadályozására alkalmazott cink-oxid környe-
zetre gyakorolt veszélyes hatásai miatt a laska-
gomba lehetséges alternatív megoldás. 

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

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

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

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

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

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

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!
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Nagy magyar sertésköNy

Tisztelt Olvasónk!
Régi álmunk válik valóra, amikor egyéves szerkesz-
tői munkát követően prezentálni tudjuk a Nagy 
magyar sertéskönyv című kiadványt. 480 olda-
lon kíséreljük meg összefoglalni a nagyüzemi ser-
téstartáshoz jelenleg szükséges alapvető tudást. 
Ebben kiváló, a gyakorlatban edzett szakemberek 
segítenek. 
A könyv tartalmazza a lényeget, de nem fedhet 
le minden részletet. Ezért ajánljuk hozzá az egyes 
részletekre irányuló szakirodalmat, köztük saját 
korábbi, „A Sertés könyvek” sorozatban megjelent 
kiadványainkat.

Fejezetek és Főbb témakörök:
teNyésztés

-  A történelmi áttekintésben a korábban használt 
fajtákkal, hibridekkel.

- A ma alkalmazott genetika.
-  A jelenleg hazánkban alkalmazott hibridek bemu-

tatása.

szaporodás és szaporítás

- Neuroendokrin háttér.
- A szaporítás gyakorlata.

állategészségügy

- Egészség/betegség fogalma, gazdasági hatások.
-  Az egyes kórokozó típusok (baktériumok, vírusok, 

gombák, paraziták) összefoglaló bemutatása.
- Diagnosztika, szövettan, immunitás, vakcinák.
- A ma létező sertésbetegségek leírása.
- Biobiztonság a sertéstelepeken.

takarmáNyozás

- Általános rész.
- Precíziós takarmányozás.
- Takarmányfermentáció.

techNológia

meNedzsmeNt

- Egy állatorvos/sertéstartó szemével.
- Digitális átalakulás, precíziós állattartás.

Viselkedés

- Állatjóléti és gazdaságossági megközelítés.

ökoNómia

- A sertéságazat közelmúltja és jelene adatokkal.

támogatóiNk:
Arany
MSTSZ
UBM
Ezüst
Boehringer-Ingelheim
Vet-Controll
Bronz
Agrofeed
PIC

Köszönet illeti továbbá az alábbi támogatókat:
Hat-Agro
Aliter-P
Bentley
Dunavet
Herbamix
Vitafort
Vitamed
Kométa
A könyv hamarosan elérhető lesz támogatóinktól 
és a kiadótól.
ár 20-30-szoros is lehet. 

DR. FILIPSZ ISTVÁN
A hivatkozások elérhetők a szerkesztőségben.
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Nagy magyar sertésköNy

Tisztelt Olvasónk!
Régi álmunk válik valóra, amikor egyéves szerkesz-
tői munkát követően prezentálni tudjuk a Nagy 
magyar sertéskönyv című kiadványt. 480 olda-
lon kíséreljük meg összefoglalni a nagyüzemi ser-
téstartáshoz jelenleg szükséges alapvető tudást. 
Ebben kiváló, a gyakorlatban edzett szakemberek 
segítenek. 
A könyv tartalmazza a lényeget, de nem fedhet 
le minden részletet. Ezért ajánljuk hozzá az egyes 
részletekre irányuló szakirodalmat, köztük saját 
korábbi, „A Sertés könyvek” sorozatban megjelent 
kiadványainkat.

Fejezetek és Főbb témakörök:
teNyésztés

-  A történelmi áttekintésben a korábban használt 
fajtákkal, hibridekkel.

- A ma alkalmazott genetika.
-  A jelenleg hazánkban alkalmazott hibridek bemu-

tatása.

szaporodás és szaporítás

- Neuroendokrin háttér.
- A szaporítás gyakorlata.

állategészségügy

- Egészség/betegség fogalma, gazdasági hatások.
-  Az egyes kórokozó típusok (baktériumok, vírusok, 

gombák, paraziták) összefoglaló bemutatása.
- Diagnosztika, szövettan, immunitás, vakcinák.
- A ma létező sertésbetegségek leírása.
- Biobiztonság a sertéstelepeken.

takarmáNyozás

- Általános rész.
- Precíziós takarmányozás.
- Takarmányfermentáció.

techNológia

meNedzsmeNt

- Egy állatorvos/sertéstartó szemével.
- Digitális átalakulás, precíziós állattartás.

Viselkedés

- Állatjóléti és gazdaságossági megközelítés.

ökoNómia

- A sertéságazat közelmúltja és jelene adatokkal.

támogatóiNk:
Arany
MSTSZ
UBM
Ezüst
Boehringer-Ingelheim
Vet-Controll
Bronz
Agrofeed
PIC

Köszönet illeti továbbá az alábbi támogatókat:
Hat-Agro
Aliter-P
Bentley
Dunavet
Herbamix
Vitafort
Vitamed
Kométa
A könyv hamarosan elérhető lesz támogatóinktól 
és a kiadótól.
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Az Antibiotikum- és zno-mentes mAlAcfelnevelés

AlternAtív megoldásA

Az állatgyógyászatban régóta igen nagy mennyiségben hasz-

nálnak antibiotikumokat, amiket korábban még hozamfokozó-

ként is alkalmaztak. Első lépcsőben jogszabály által betiltották 

a hozamfokozás indikációját – Regulation (EC) No 1831/2003of 

the European Parliament and of the Council of 22 September, 

2003 - , manapság pedig a prudens (csak akkor, amikor szük-

séges, és csak annyit, amennyit szükséges) antibiotikum hasz-

nálat javasolt. Utóbbinak hátterében elsősorban az áll, hogy a 

túlzott antibiotikum felhasználás olyan nagymértékű rezisz-

tencia kialakulását vonta maga után, ami nem csak az állat-

gyógyászat, hanem már a humán gyógyászat számára is koc-

kázatot jelent.

Ezen túlmenően megváltoztak a fogyasztók igényei is: egyre 

többen szeretnének olyan állati eredetű élelmiszert vásárolni, 

ami pl. GMO-mentes és/vagy antibiotikum mentes felnevelésű 

állományból származik.

A legtöbb sertéstelepen gondot okoz a választott malacok E. 

coli okozta hasmenéses kórképének megjelenése, ami a klinikai 

tüneteken túl elhullásokhoz vezet. Az ebből származó kiesések 

végső soron a telep számára gazdasági kárt jelentenek, hiszen 

az állomány így nem tudja teljes mértékben a genetikai teljesít-

ményét realizálni és ez rontani fogja a jövedelmezőséget.

A sertéstelepek fenti probléma megelőzésére a prestarter 

takarmányban ZnO-t és kolisztin-szulfátot tartalmazó készít-

ményeket, a starter takarmányban pedig már talán csak ZnO-t 

használnak. A ZnO 2022. júniusát követően állatgyógyászati 

termékként már nem kaphat forgalomba hozatali engedélyt.

Ezek a tények arra ösztönzik a telepeket, hogy sem ZnO-t, 

sem kolisztin-szulfátot tartalmazó szereket ne használjanak a 

választási E. coli megelőzésére, hanem próbáljanak valamilyen 

alternatív megoldást találni.

Az alternatív megoldások egyik legnagyszerűbb kombináció-

ját tudja a BIOMIN nyújtani két termékének felhasználásával. 

Az egyik termék a Biotronic® Top3, amely 3 hatóanyagával 

biztosítja a Gram-negatív baktériumok kontrollját. A termék-

ben lévő Permeabilizáló Komplex megbontja a Gram-negatívok 

(E.coli Szalmonella, stb.) igen ellenálló, lipopoliszacharid sejtfa-

lát, így szabad utat biztosít a szerves sav komplex (hangyasav, 

ecetsav, propionsav) akár már disszociált formájának is a bak-

tériumsejtbe jutásához, ami baktericid hatást eredményez. A 

bakteriosztatikus hatást a termékben lévő fahéj-aldehid bizto-

sítja az által, hogy a baktériumok kettéosztódása során létrejövő 

magorsófonalak képződését gátolja, így a baktériumsejtek hosz-

szú láncokat alkotva hatástalanok lesznek az emésztőrendszer-

ben. A másik termék, a Digestarom® DC Xcel egy olyan komp-

lex növényi kiegészítő (biológiai funkcióval rendelkező anyagok 

keveréke: esszenciális olajok, gyógynövények, fűszerek és növé-

nyi kivonatok), amely hozzájárul a bélrendszer egészséges fej-

lődéséhez és a stabil bélflóra kialakulásához, a Gram-pozitív 

baktériumok gátlásával együtt, ugyanakkor genetikai kifejező-

dés szintjén csökkenti a gyulladásos folyamatokat az emésztő-

rendszerben. A termék segíti a takarmányfelvételt, javítja az 

emésztőenzimek termelődését és segíti a tápanyagok jobb felszí-

vódását, ezzel nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a malacok 

teljesítménye (takarmányfelvétel, ADG, FCR) az adott fajtára 

genetikailag jellemző maximális teljesítményt nyújtsa.

A BIOMIN által javasolt két termék kombinációját (Biotronic® 

Top3 2 kg/ tonna és Digestarom® DC Xcel 150 g/ tonna adag-

ban) először egy 200-kocás Danbred fajtájú sertéstelepen pró-

bálták ki prestarter és starter takarmányokba keverve, úgy, 

hogy eközben a sertéstelep sem kolisztin-szulfátot, sem pedig 

ZnO-t nem használt. A malacok napi testtömeg gyarapodása 

15 g-al emelkedett és a takarmány-értékesítés 1,4-ről 1,32-ra 

javult. A legszembetűnőbb azonban ez elhullási paraméterek 

javulása volt, mely drasztikusan, 1,79%-ra csökkent a kontroll 

csoport 7,14%-os értékéhez képest. Ezt követően került sor egy 

szintén Danbred fajtájú, nagyüzemi (1500-kocás) sertéstelepen 

10.000 malac vizsgálatára, amit szintén a BIOMIN által java-

solt kombinációval hajtottak végre. Ebben az esetben az elhullá-

sok mértéke már csak 0,74% volt. Megjegyzendő, hogy mindkét 

esetben a termékek árát már a gyarapodás és a takarmány-

értékesítés javulása is fedezte, az elhullás javulása már mind 

plusz nyereségnek számít.

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a jogszabályok által 

előírt kötelezettségek (prudens antibiotikum használat és ZnO 

nélküli takarmányozás) alternatív módszerekkel megoldhatók 

úgy, hogy a malacok teljesítménye az elvárt szintet hozza, a 

kieséseket jelentő elhullások nagymértékben csökkenthetők, így 

a telep jövedelmezősége nagymértékben javul. A BIOMIN által 

javasolt termékek – a Biotronic® Top3 és a Digestarom® DC 

Xcel kombinációja ebben tud hathatós segítséget nyújtani a ser-

téstartóknak.

DR. VÁRNAGY ÁKOS

KEY ACCOUNT MANAGER

BIOMIN MAGYARORSZÁG KFT.
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E számunk hirdetői
Aliter-P Kft 33. old.

Bhzp 39. old.

Bentley 25. old.

Biomin 44. old.

Boehringer Ingelheim borító 3.

Dunavet-B Zrt borító 4.

Hatagro Kft    19. old.

Herbamix Trade Kft  37. old.

Kemin Hungary Kft 23. old.

Orion Pharma 24. old.

Promanure Kft 18. old.

Stallprofi 29. old.

Vitamed Pharma Kft 9. old.






