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mindig a válságról

Vihar előtti csend? A sertéstartók még boldogok is
lehetnének, hiszen óriási mértékben emelkedett a
sertések átvételi ára. Általános vélekedés azonban,
hogy ez nem tart sokáig, mert a válságot előidéző
okok (pl. takarmány- és energiaárak, háború stb.)
tovább mélyítik majd a válságot.
A helyzetnek megfelelően a legtöbb sertéstartó
kivár, beruházni, fejleszteni nem akar, mondván; ki
tudja, mit hoz a jövő? Sokan, elsősorban a kisebbek
közül már be is fejezték a sertéstartást.
Vannak azonban üdítő kivételek is. A Tedej Zrt.
egy nagy beruházással olyan üzemet épít, ahol a
szóját kiváltó terméket fognak gyártani. Az UBM
új, nagy kapacitású keverőüzemet épít Szerbiában.
A First Farm Hungary milliárdos befektetéssel új
sertéstelepet épít. A Hód-Mezőgazda Zrt. továbbfejlesztette és technológiailag korszerűsítette sertéstelepét. A Hajdúhús Kft. Debrecenben hűtőházat és daraboló üzemet épít.

Horn Péter akadémikus úrral nemrégen érdekes
podcast beszélgetést folytattunk. Természetesen,
többek között szó volt a válságról is. Az akadémikus szerint az egyik megoldás az lenne, ha a túl
sok szereplős, atomizált ágazat nagy szövetkezetbe tömörülne, mely tömörülésben az ágazat minden szereplője – sertéstartó, takarmánykeverő, feldolgozó, kereskedelem – is részt venne. Példának
Dániát hozta fel, ahol a sertéságazat úgy működik,
mintha egy nagy vállalat lenne. Óriási csoda lenne, ha ezt Magyarországon meg lehetne valósítani.

WEKERLE LÁSZLÓ
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Ne

fogjon senki könnyelműen a húrok

pengetésihez
Az utóbbi évtizedben egész Európában, így
Magyarországon is egyre inkább terjed az ún.
„szuperszapora” kocák használata. Ez a szuperszaporaság az extrém nagy születési alomlétszámot jelenti. Már nálunk is van olyan telep, ahol
19-20 élő malac születik átlagosan egy alomban.
Miért jó ez a sok malac? Magyarázat lehet, hogy
a ma üzemelő, zárt, iparszerűen termelő sertéstelepek megépítése és felszerelése nagyon drága.
Törekedni kell tehát arra, hogy ezek a költségek
minél hamarabb megtérüljenek, és a telep „termőre” forduljon. Ennek alapfeltétele a sok malac.
Ezen kívül, jellemző az új genetikára a nagy súlygyarapodás és a mohó étvágy. Mutatja ezt, hogy a
koca még fialás közben is felkel enni. Az új genetika megváltoztatott néhány fontos paramétert is, a
nagy fialási alomlétszámon kívül:
- alacsony születési súly,
- kiegyenlítetlen almok,
- meghosszabbodott vemhességi időtartam,
- nagyarányú szopós elhullás,
- nagyobb kocaselejtezés.
Vegyük sorra ezeket a paramétereket, és a velük
járó problémákat.
Alacsony születési súly
Ez minden bizonnyal köszönhető a nagy malaclétszámnak nem elegendő méhkapacitásnak. A malacok jórésze 1 kg alatti súllyal születik, és ez bizony
rossz kezdet a túlélésükhöz. Sajnos a csecsek
száma is lényegesen kevesebb, mint a megszületett
malacoké. Márpedig a malacok túléléséhez feltétlenül fontos, hogy megszületésük után 24 órán belül
föcstejhez jussanak. Ennek két feltétele van: legyen
a kocának elég teje, és a malac csecshez jusson. Az
első feltétellel általában nincs gond, annál inkább
a másodikkal. Általában csak emberi segítséggel
biztosítható a csecshez jutás ebben az időszakban,
elegendő számú csecs hiányában. Leggyakrabban
megfelezik az almot, hogy először annak egyik fele,
majd a másik fele juthasson föcstejhez.
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Lényeges, hogy a malacok feltétlenül saját anyjuktól szopják ki a föcstejet. Ezután azonban nem
kerülhető el a malacok dajkához helyezése. A
dajkásítás külön tudomány, nagy tapasztalatot és
hozzáértést igényel.
A malacok küzdelme a túlélésért születésük után
3-5 nap alatt lezajlik. Ekkor pusztulnak el azok a
malacok is, melyek már eleve életképtelenek voltak. Nem véletlen tehát, hogy a dánok a végleges
születési alomlétszámot csak a fialás után öt nappal határozzák meg.
Kiegyenlítetlen, szórt almok
Saját tapasztalatom, hogy az még nem nagy baj,
ha kicsik a malacok, ugyanakkor élénkek és életerősek. A baj csak akkor kezdődik, ha az alomban
eltérő a malacok mérete és fejlettsége. A méretben
elmaradás szembetűnő, de az életképtelenség rejtve marad, míg a malac el nem hullik.
A tankönyvekben következetesen visszatérő adat,
hogy az ovuláció az ivarzás kezdetétől számított
36. órában kezdődik, és négy óra alatt le is zajlik.
Az utóbbi időkben azonban több vizsgálat utal
arra, hogy ez nem egészen így van. Az egyik
közlés szerint a tüszők 70%-a valóban néhány
óra alatt ovulál, a maradék 30%-nál azonban a
peteleválás elhúzódik. Az elnyúlt ovulációk miatt
különböző korú embriók kerülnek a méhbe, ahol
ún.”interferon-……..” jelet bocsátanak ki, ezzel jelzik az anya szervezetének a vemhesülés tényét. Ez
az anyag visszaszorítja a vemhesség fennmaradását veszélyeztető PGF2-alfa termelődését.
A kisméretű embriók – mivel az általuk kibocsátott
jel felületarányos – nem képesek elég nagy jelet
produkálni ahhoz, hogy az őket támogató sárgatest
ne essen áldozatul a méh endometriuma által termelt prosztaglandin luteolitikus hatásának.
A méhtej fehérjeösszetétele markánsan változik
a korai vemhességben, az anyai hormonális változásoknak megfelelően, így az endometriumban
növekszik a progeszteron-dominancia. Az embriók maguk is kiválthatják az őket körülvevő

endometrium szekréciós állapotát, ezzel megváltoztathatják saját mikrokörnyezetüket. A fejlettebb
embriók így okozhatják a kevésbé fejlettek pusztulását. Ha nagy az eltérés az embriók fejlettsége
között, akkor nagymértékű lesz az embrióelhalás
is. Ha azonban ebben a korai stádiumban nagyfokú az embriók uniformitása, sokkal több embrió
marad életben. Sokan reménykednek abban, hogy
a széles körben alkalmazott ovulációszinkronizálás
lerövidíti az ovuláció időtartamát, így megszüntetve a nagyobb mértékű eltérést az embriók fejlettségében. Tapasztalatok szerint azonban ezzel
a módszerrel csak 2-12 órára lehet szűkíteni az
ovuláció időtartamát. A születési súly almon belüli
különbségei már az előbb említett korai embriók
különbözőségéből erednek. Még korábbra tekintve, különbségek mutatkozhatnak már a tüsző- és
oociszta-fejlődésben is.
A koca termékenyítés előtti metabolikus állapota,
vagyis, hogy mennyit veszít kondíciójából a szoptatás alatt, alapvetően befolyásolja a tüszők és
petesejtek fejlődését, így az embriók „életkorát”
is. Már korábban elterjedt, hogy a kocáknál az
elválasztás/elapasztás és a várható ivarzás közötti
néhány napos időintervallumban ún. „flushingot”
alkalmaznak. A flushing-hatást az inzulin termelését növelő szénhidrátokkal, dextrózzal és szacharózzal, illetve keményítővel kívánták elérni. A
flushing célja a tüszőfejlődés, és ebből következően
az embriók egyenlő fejlődése volt. Ez azonban nem
sikerült, a flushing nem érte el hatását. Ebből
okulva mások korábban, a vemhesség utolsó harmadában próbálkoztak ilyen beavatkozással, és ez
sikerrel járt. Valószínűleg azért, mert így sikerült
jelentős mértékben pótolni a koca szoptatás alatt
elvesztett energiáját. A koca helyreálló kondíciójának fontosságát bizonyítja az is, hogy az elapasztás után nem 5-7 nappal, hanem későbbi ivarzásban
termékenyített kocák normális almot fialnak. Ékes
példa lehet még erre, hogy a telepen az elapasztás
után néhány nappal ivarzó és termékenyített kocák
csupán 70%-a vemhesült, de a visszaivarzáskor termékenyítetteknek szinte 100%-a.
Régi elmélet és gyakorlat is, hogy a vemhes kocákat vemhességük utolsó negyedében magasabb
szinten takarmányozzák, annak érdekében, hogy
malacaik születési súlya megfelelő legyen. A várható fialás előtt egy héttel azonban visszafogják
a takarmányadagot, azzal a megfontolással, hogy

ha egészen a fialásig magas szinten táplálnák őket,
akkor „elkényelmesednének”, és a szoptatás alatt
nem ennének eleget. A szuperszapora kocáknál
megdőlni látszik ez a teória.
Nyugodtan maradhat a magasszintű takarmányozás egészen a fialásig, sőt, a jelentős kondícióvesztés megakadályozása érdekében ez szükséges is.
Meghosszabbodott vemhességi időtartam
Érdekes módon, annak ellenére, hogy a nagy
malacszám miatt a méh „túltelített”, a fialás a
megszokotthoz képest néhány nappal később következik be. Ezt természetesen figyelembe kell venni
a technológiaszerűen alkalmazott ellésszinkronizálásnál is. A „hagyományos” fajtáknál az átlagos
vemhességi időtartam 114-115 nap. Ennek megfelelően a fialásokat a 113-114. vemhességi napon
alkalmazott PGF2-alfa injekcióval indítják meg. A
szuperszapora kocáknál, a meghosszabbodott vemhességi időtartam miatt ezt később kell megtenni,
hogy az indukált ellésből származó malacok megfelelően érettek legyenek.
Kocaselejtezés
Az iparszerű tartás extrém módon igénybe veszi
a kocákat, ezért azok selejtezési aránya 40-50%
között van. A szuperszaporaság még a megszokottnál is nagyobb igénybevétel, ezért a kocaselejtezés
mértéke is nagyobb, akár 60% is lehet.
A fentiek alapján tehát érthetővé válik jelen írás
címe: „Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetésihez”. Mielőtt a szuperszapora kocák mellett
döntenénk, alaposan át kell gondolnunk, hogy saját
feltételeink megfelelnek-e azok különleges igényeinek. Ha lehet, talán a legfontosabb szempont a
munkaerő hozzáállása és speciális képzettsége.
Kevés olyan magyar sertéstelep van, ahol ebből a
szempontból minden rendben lenne.
ma már egyre több cég kínálja genetikáját
Magyarországon, melyeknek kocái ugyan nem
szuperszaporák, de a korábban megszokottnál nagyobb fialási átlagot produkálnak. Természetesen
ezeket is szakszerűen kell tartani, és ki kell elégíteni igényeiket. Félreértés ne essék, nem korteskedek
sem a szuperszaporák, sem más genetika mellett,
csak még egyszer arra intek mindenkit, alaposan
gondolja át, melyik genetikával képes és akar dolgozni.
WEKERLE LÁSZLÓ
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A

malacok születési súlya

és az almok egységessége

Mostani lapszámunkban is látszik, hogy manapság hangsúlyosan foglalkozunk a címben jelzett
témával. A probléma nem újkeletű, de ennél sokkal
régebbi témáknál is mindig vannak újabb fejlemények. Az itt olvasható összefoglalón túl – amely a
figyelem felkeltéséhez és a lényegi információhoz
elegendő - dolgozunk a tanulmány részletesebb
feldolgozásán is.
A malacok nagy születési súlya és az alom egységessége fontos tényezők a malacok túlélése és teljesítménye szempontjából. Az almon belüli születési
súlyban mutatkozó különbségek a korai embriófejlődés almon belüli eltéréseinek következménye,
amely egyúttal utal a különbségekre a follikulus
és oocyta fejlődésben. Az inzulinserkentő takarmányozás a párzás előtt befolyásolhatja az alom
fejlődését és egységességét, valószínűleg az inzulin
előnyös hatása révén az IGF-1-re és a tüszők fejlődésére. Ezért jelen tanulmány elsődleges célja a
választástól az ivarzásig (V-I) tartó időszak alatti
inzulinserkentő takarmányozás hatásának tanulmányozása volt a plazma inzulin- és IGF-1 szintjére
és a tüszők fejlődésére, valamint a z embrionális,
magzati és placentális fejlődésre és a z egységességre a koca vemhességének egyes szakaszaiban.
A tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a
plazma inzulinszintek a V-I alatt hatékonyan növelhetők a takarmánnyal bevitt cukrokkal, dextrózzal és szacharózzal (kiugró csúccsal közvetlenül
az etetést követően), illetve keményítővel (megnövekedett inzulinszint az etetés után 4 órával), a
dózistól függő mértékben. A tüszőfejlődést és az
embriók abból következő egyöntetűségét az alomban (a vemhesség 10. napján), illetve a magzatok
és placenták egyöntetűségét (a vemhesség 42.
napján) ugyanakkor nem befolyásolták a V-I alatti
inzulint serkentő takarmányok, de nem mutattak
összefüggést a plazma inzulin és IGF-1 szintjével
sem a V-I periódus alatt. A termékenyítés előtti
takarmányozás hatásán túl a plazma inzulin és
IGF-1 szintjét és a tüszőfejlődést befolyásolja még
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a koca termékenyítés előtti metabolikus állapota:
a szoptatás alatt jelentős testtömeg-veszteséget elszenvedő kocáknál a plazma inzulin és IGF-1 szintje és a választáskori tüszőfejlődés alacsonyabb, az
előbbiek a meghosszabbodott szoptatási vagy V-I
periódus alatt állnak helyre.
Ezért jelen tanulmány második célja ezeknek a
termékenyítés előtti állapotoknak a malacok születési súlyára és az alom egyöntetűségére gyakorolt
hatásának vizsgálata volt. Írásunkban elsőként
mutatjuk be, hogy a kocák metabolikus státuszával
kapcsolatos termékenyítés előtti kondíció hatással
van a malacok egyöntetűségére. A születéskori
alomkiegyenlítettséget befolyásolja az előző szoptatás alatti jelentős testtömeg-veszteség, és az
alom kiegyenlítettsége javul a kocáknál, ahol a V-I
intervallum meghosszabbodik.
Kimutatták továbbá, hogy az elnyújtott (6 hetes)
szoptatási idejű, nagy alommal (17.4±0.3 malac),
rendelkező (szabadtartású) kocáknál a párosodás
előtti inzulinserkentő takarmányozás nem eredményezett javuló születési súlyt vagy alom egyöntetűséget. Ennek oka lehet a választásra helyreálló
tüszőfejlődés ezeknél az állatoknál. Ezekben a
nagy szabadtartású almokban a malacok születési súlya és az almok egyöntetűsége nagyban
függött a malacok túlélésétől a szoptatás alatt.
Következésképpen, a tanulmány eredményei igazolják, hogy a születéskori alom kiegyenlítettsége
(részben) már a párzás előtti időszakban eldől,
valószínűleg a tüszőfejlődés (nem megfelelő) helyreállása miatt. Szemben a korábbi vizsgálatokkal,
a alattiV-I intervallum inzulinserkentő takarmányozás nem javította az embriók, magzatok és a
placenták és/vagy malacok alom-egyöntetűségét. A
plazma IGF-1 szintjének és a tüszők fejlettségének
szerepe választáskor (mindkettő összefügg a koca
párosodásával és tettömeg-veszteségének mértékével), valamint a szoptatás alatti inzulinserkentő
takarmányozás hatása további kutatást igényel.
Végül, habár a párosodás előtti táplálkozási és
metabolikus feltételek hatása a következő ellés

malacainak súlyára és az alom kiegyenlítettségére
mellékesnek tűnik, ezek a marginális hatások meghatározó hatással lehetnek a malacok választás
előtti túlélésére.
2. fejezet
A táplálkozási szénhidrátforrások hatása a plazma
glükóz-, inzulin- és IGF-1 szintjére kocáknál
A különböző szénhidrátforrások hatását hasonlították össze a plazma glükóz-, inzulin- és inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) szintjére, hogy
tanulmányozhassák az inzulinserkentő takarmányozás hatását a kocák tüszőfejlődésére. A következő táplálék-összetevőket tesztelték 12 kocán, hat
egymást követő, 9,5 napos tesztperiódusban: dextróz (DEX), szacharóz (SZA), laktóz (LAC), dwtróz
és laktóz (DL), szacharóz és laktóz (SL), dextróz
és cukorrépa-pép (DCRP), illetve kontroll (KON).
Minden tesztperiódus 2., 5. és 9. napján mérték a
plazma glükóz- (csak a 9. napon), inzulin- és IGF-1
szintjét. Az összes összetételű takarmány azonos
glükózszintje ellenére az evés utáni inzulinválasz
erősebb volt a DL-nél és SL-nél, mint a KON és
LAK esetében; a többi táp közepes értéket mutatott. A plazma IGF-1 szintje magasabb volt a
KON, LAK és SL esetében, mint a DCRP-nél, de
a különbségek jelentéktelenek voltak. Azt a következtetést vonták le, hogy a dextróznak és a szacharóznak megvan a képessége, hogy gyors és magas
inzulincsúcsokat váltson ki, különösen, ha laktózzal
is kiegészülnek. A DCRP magas dextrózszintje ellenére az inzulinválasz laposabb volt, valószínűleg a
cukorrépa-pép viszkozitása miatt. Az eredmények
azt mutatják, hogy a plazma inzulinszintjének módosulása a takarmány szénhidrátjainak hatására
lehetségesnek látszik az anabolikus kocáknál, de az
IGF-1 szint nehezebben változik.
3. fejezet
A táplálóanyaggal kiváltott összefüggés a választástól az ivarzásig tartó időszakban mért inzulinszint és a szaporodási mutatók között
Ahhoz, hogy jobban megértsük, az inzulinkiválasztás
mértéke és ezzel kapcsolatban az inzulinszerű növekedési faktor (IGF-1) szintek miként függnek
össze a luteinizáló hormon (LH) kiválasztásával,
a tüszőfejlődéssel és az ovulációval, 32 kocát etettek dextrózt és laktózt tartalmazó táppal, 4 órás
időközönként (DL, mindkettő 150 g/nap), vagy

izokalóriás kontroll táppal, 12 órás időközönként
(KON+szójamag-olaj), a választástól-ivarzásig (V-I)
intervallum alatt. Az inzulin értékei (alap, csúcs
szintek és az átlagos inzulinszint) és az IGF-1 szintek a V-I időszak alatt azonosak voltak mindkét kezelés során, de az inzulinkiválasztási faktor különbözött (függően az etetés gyakoriságától és az adag
mértékétől). Az ösztruszt és az ovulációt a kezelés
nem befolyásolta. A tüszők átlagos átmérője (6.5
vs. 6.1 mm; P = 0.08) és egyöntetűsége (CV: 11 vs.
15%, P = 0.02) ≥ 3 mm a választás utráni 4. napon
nagyobb volt a KON, mint a DL kocáknál. Az
alap inzulinértékek pozitív korrelációt mutattak a
follikulus-átmérővel az ovulációkor (ß = 0.05 mm/
(μU/ml); P = 0.04) és negatívat az LH-növekedés
szintjére (ß = - 0.07 (ng/ml)/(μU/ml); P = 0.01). A
görbe alatti inzulinterület (ß = 0.037 (ng/ml)/1000
μU; P = 0.02) és az IGF-1 szintek (ß = 0.002 (ng/
ml)/(ng/ml); P < 0.01) pozitív korrelációt mutattak
az LH-szinttel az LH-szint növekedése környékén.
Ezekből az adatokból azt vonhatjuk le, hogy a V-I
intervallum alatti inzulin- és IGF-1 szintek összefüggésben vannak az LH-kiválasztással és a tüszőéréssel. Nem csak az abszolút inzulinszint tűnik
fontosnak, de úgy tűnik, hogy az azon a napon
belül tapasztalt szintalakulás is, amikor az inzulin
kiválasztódik, hatással lehet az LH kiválasztására
és az ovuláció előtt álló tüszők érésére.
4. fejezet
Táplálkozással kiváltott kapcsolat a V-I intervallum alatti inzulinszintek és a szaporodási mutatók
között II.: Sárgatest fejlődése, progeszteron és
embrió fejlődése és egységessége
A termékenyítés előtt alkalmazott inzulinserkentő
tápok javítják a malacok egyöntetűségét. A táplálékkal stimulált inzulinszintek közötti különbségek
hatását vizsgálták a választás-ivarzás közötti időszakban a sárgatest fejlődésére, a progeszteronkiválasztásra és az implantáció előtti embriófejlődésre és egyöntetűségre (10. nap). A különböző
inzulinszintek eléréséhez 32 kocát etettek a V-I
időszakban, dextrózt és laktózt tartalmazó táppal
(mindkettőből 150 g/nap), 4 órás intervallumban
(DL kezelés), illetve izokalóriás kontroll táppal (szójaolaj-tartalmú), 12 órás időközökkel (KON kezelés). Az ovulációt követően az összes koca standard
vemhes tápot kapott 12 óránként. Az ovulációs
ráta, a plazma progeszteronszintje, a vemhességi
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ráta és az embriók túlélési aránya nem különbözött
a kezelések között. A KON kocák nagyobb összes
sárgatest-tömeggel rendelkeztek (11.2 vs. 9.7 g;
P = 0.03), mint a DL kocák. Az embriók mérete
a vemhesség 10.napján nagyobbnak bizonyult a
KON kocáknál (átmérő: 7.1 vs. 6.4 mm; P = 0.07).
Az embriók egyöntetűségét a kezelés nem befolyásolta. A görbe alatti inzulinterület (AUC) és az
átlagos inzulinszint a V-I közötti időben pozitív korrelációt mutatott az átlagos progeszteronszinttel (a
ß-értékek: 0.78 (ng/ml)/1000µU és 0.14 (ng/ml)/(µU/
ml) az AUC-nél és az átlagnál is; P < 0.05) és a maximális progeszteronszinttel (ß-értékek: 1.46 (ng/
ml)/1000µU és 0.27 (ng/ml)/(µU/ml) az AUC-nélés
az átlagnál is; P < 0.05) a vemhesség első 10 napja
alatt, de nem mutatott korrelációt az embriófejlődésre és egyöntetűségre. A következtetés az, hogy
a V-I alatti magas inzulinszint előnyösnek tűnik a
progeszteron-kiválasztásra kocáknál, valószínűleg
az inzulin tüszőfejlődésre gyakorolt jótékony hatásán keresztül.
5. fejezet
Az inzulinserkentő takarmányozás a választásivarzás intervallum alatt nem javítja a magzati
és placentafejlődést és az egyöntetűséget a nagy
szaporaságú kocáknál
A malacok születési súlya és az almok egyöntetűsége fontosak a malacok túlélése szempontjából. A
termékenyítés előtt alkalmazott inzulinserkentő
kocatápok javíthatják a következő alomban született malacok születési súlyát és egyöntetűségét,
habár az ezért felelős élettani mechanizmusok nem
ismertek. Ez a tanulmány értékelte az inzulinstimuláló takarmány-összetevők (dextróz és keményítő, naponta kétszer etetve) különböző szintjeinek
hatását a V-I periódus alatt a plazma inzulin- és
IGF-1 szintjére, valamint a tüszőfejlődésre, és az
azt követő sárgatest-, magzat- és placentafejlődésre és egyöntetűségre a vemhesség 42-43. napján. A
V-I alatt a kocákat izokalóriásan 375 g/nap dextrózzal és 375 g/nap kukoricakeményítővel (INS-H),
illetve 172 g/nap dextrózzal, 172 g/nap kukoricakeményítővel és 144 g/nap állati zsírral (INS-L),
vagy 263 g/nap állati zsírral (KON) kiegészített
táppal etették. Juguláris vénakatétert helyeztek el
a fülvénán keresztül a választás előtt 1,5 nappal
a plazma inzulin- és IGF-1 szintjének mérésére.
Az ivarzás után az összes koca standard vemhes
kocatápot kapott a levágásukig a vemhesség 42-43.
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napján. A dextróz-keményítő tápok dózistól függő
mértékben erősítették az evés utáni inzulinválaszt
(pl. a 2. napon a görbe alatti inzulinterület 4516
µU/444 min a KON-nál, 8197 µU/444 min az INS-Lnél, és 10894 µU/444 min az INS-H-nál, SEM = 694,
P < 0.001), de nem volt hatással a plazma IGF-1
koncentrációjára a V-I intervallum első 3 napja
alatt. A tüszőfejlődést és az azt követő sárgatest-,
magzat és placenta-növekedést és egyöntetűséget a
takarmányozási kísérlet nem befolyásolta, ugyanígy a plazma inzulin és IGF-1 koncentrációjára sem
hatott a V-I intervallum alatt. A választás előtti
plazma inzulin- és IGF-1 koncentrációk negatív
relációban álltak a kocák szoptatás alatti testtömeg-vesztésével, de nem mutattak összefüggést a
következő szaporodási mutatókra. Ez a tanulmány
kimutatja, hogy a takarmánnyal adott dextróz és
keményítő hatékonyan serkenti az inzulin kiválasztását (evés utáni csúccsal és hosszú távon is), de
nem hat az IGF-1 kiválasztására a választás utáni
első 3 napon. Az extrém inzulinserkentő tápok a
V-I alatt ugyanakkor nem javítottak a tüszőérésen
vagy a következő magzatok és a placenta fejlődésén és egyöntetűségén ezeknél a nagy szaporaságú
kocáknál (27.0 ± 0.6 ovuláció; 18.6 ± 0.6 életképes
magzat).
6. fejezet
Malacok egyöntetűsége és halandósága nagy, organikus almokban. Az ellésszám és a termékenyítés
előtti takarmány-összetétel hatása
Nagylétszámú, organikus almokban tanulmányozták a malacok születési súlya, egyöntetűsége és választás előtti elhullási aránya közötti összefüggést.
Továbbá kutatták a termékenyítés előtti időszakban lévő kocák ellésszámának és az inzulinserkentő
takarmámyozásnak a hatását a malacok születési
súlyára, egyöntetűségére és elhullási arányára.
A szabadtartású kocákat (n = 137 kocaciklus)
a szoptatás alatt és a választás-ivarzás közötti
időszakban kontroll táppal (KON), vagy csak a
választás-ivarzás közötti időszakban (V-I), vagy a
41± 4 napos szoptatás utolsó két hetében és a V-I
periódus alatt (LAK+V-I). inzulinserkentő táppal
(szacharóz és laktóz, mindkettő 150 g/nap) etették.
A malacokat (élve és halva született) egyedileg
lemérték a születés után 24 órán belül. A dajkásítás megengedett volt az egyes kezeléseken belül
a születést követő 3 napon belül. Az alomlétszám
nagyobb olt a 3-4. emhességükben lévő kocáknál,

mint az idősebbeknél, míg a 2. vemhességüket töltő
kocák köztes alomlétszámmal rendelkeztek (az ös�szes született malacok száma 17.0, 18.8 és 16.3 volt
a 2, 3 + 4 and ≥ 5 vemhességükben lévő kocáknál;
P < 0.01). Az átlagos születési súlyt (1.26 ± 0.02
kg) az ellésszám nem befolyásolta, de a születési
súly, CV-t és a < 800 g alatti súlyú malacok aránya
növekedett az ellésszámok növekedésével, miután
korrigáltak az összes született malacok számára (a
2, 3 + 4 és ≥ 5 vemhességnél a születési súly CV-je
21.3, 23.2 és 24.8% volt, P = 0.05; és a < 800 g malacok %-a 6.2, 8.7 és 13.6%, P = 0.02). A választás
előtti malacelhullás növekedett az ellésszámmal is
(20.9, 24.2 és 33.3% a 2, 3 + 4 és ≥ 5 vemhességnél;
P = 0.01). A malacok születéskori mutatóit és a választás előtti malacelhullást a termékenyítés előtti
inzulinserkentő takarmányozás nem befolyásolta.
A 0-3. nap közötti malacelhullás erős összefüggést
mutatott az összes született malacszámmal (ß =
1.47 %/piglet; P < 0.001), a malacok átlagos születési súlyával (ß = - 30.99 %/kg; P < 0.001), a születési súlyok CV-jével (ß = 1.08 %/%; P < 0.001) és
a < 800 g-os malacok arányával (ß = 0.58 %/%; P <
0.01). Levonható, hogy a malacok születési súlya és
annak egyöntetűsége hatással vannak a választás
előtti malacelhullásra a nagy alommal rendelkező
szabadtartású kocáknál. A malacok egyöntetűségét és elhullási arányát az ellésszám igen, de a termékenyítés előtti inzulinserkentő takarmányozás
nem befolyásolta.
7. fejezet
Malacok születési súlya és az alom egyöntetűsége:
a választástól a vemhességig tartó intervallum és a
testkondíció változásának hatása különböző ellésszámú és keresztezett kocáknál
A malacok születzési súlyát és az alom egyöntetűségét tanulmányozták különböző ellésszámú és keresztezett vonalaknál az alábbiakkal kapcsolatban:
(i) választástól a vemhesülésig tartó időszak (V-V)
és (ii) a kocák kondícióváltozása (tettömegben és
hátszalonna-vastagságban) a szoptatás és vemhesség alatt, rövid V-V periódusú kocáknál (≤ 7 nap).
Az IPG tesztfarmon a malacok születési súlyát és
a kocák kondícióját (testtömeg és hátszalonna-vastagság vemhesítéskor és választáskor) mérték 949
TOPIGS20 és 889 TOPIGS40, 4-nél több összes
született malaccal rendelkező kocánál, melyeket
2003 és 2011 között termékenyítettek. Az átlagos
malac születési súlyt és az SD és CV születési súlyt

az összes született malacra korrigálták. Az összes
született malacszám nagyobb volt a 8-21 napos V-V
periódusú kocáknál (+ 1.2 malac; n = 72) és a > 21
kocáknál (+ 0.7 malac; n = 182), összehasonlítva a
≤ 7 napos V-V-jű kocákkal (P < 0.01; n = 1584). Az
átlagos malac születési súlyt a V-V periódus hos�sza nem befolyásolta. Az SD (- 23 g) és CV (- 1.7%)
születési súly alacsonyabb volt a > 21 napos V-V
periódusú kocáknál, összehasonlítva a ≤ 7 napos
V-V-jű kocáknál (P < 0.01). A V-V intervallum hatása független volt a koca ellésszámától. A kondíció
változásának hatását a ≤ 7 V-V-jű kocáknál külön
vizsgálták a 2006 és 2011 között termékenyített
TOPIGS20 kocákon (n = 808) és a 2003 és 2008 között termékenyített TOPIGS401 kocákon (n = 747).
A szoptatás alatti kocakondíció veszteség nem
függött össze a rákövetkező összes született, illetve
átlagos malac születési súllyal. Csak a TOPIGS20
kocáknál volt kapcsolat a nagyobb szoptatás alatti
testtömeg-veszteség és az azt követő nagyobb SD
születési súly között (ß = 0.83 g/kg, P < 0.01; ß =
1.62 g/%, P < 0.01), míg a nagyobb hátszalonna-vastagság veszteség nagyobb azt követő SD születési
súllyal járt (ß = 5.11 g/mm, P < 0.01) és CV (ß = 0.36
%/mm, P < 0.01), függetlenül a kocák ellésszámától. A kocák testtömeg-gyarapodása a vemhesség
alatt negatívan hatott az összes született malacszámra (TOPIGS20: ß = - 0.06 és - 0.05 malac/kg
tt gyarapodás a 2. vemhességnél (P < 0.01) és 3-4.
vemhességnél (P < 0.01); TOPIGS40: ß = - 0.04
malac/kg tt gyarapodás (P < 0.01), függetlenül
a koca ellésszámától. A kocák vemhesség alatti
testtömeggyarapodása pozitívan hatott az SD születési súlyra (TOPIGS20: ß = 0.63 g/ kg tt gyarapodás (P = 0.01), függetlenül a kocák ellésszámától).
A vemhesség alatti koca testtömeggyarapodás nem
volt hatással az átlagos malac születési súlyra.
Következtetés: ez a tanulmány megmutatja, hogy
az alom egyöntetűségét rontja a jelentős koca
testtömeg-veszteség a szoptatás alatt, és javul az
elnyújtott V-V periódusú kocáknál. Ezek a hatások
vélhetően hatással vannak a helyreálló tüszőfejlődésre.
PIGLET BIRTH WEIGHT
& LITTER UNIFORMITY
Importance of pre-mating
nutritional and metabolic conditions
J.G.M. [Anne] Wientjes Officieel_
PhD thesis, Wageningen University, Wageningen,
The Netherlands (2013)
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2004.4.
Mindenki tegye a dolgát, Wekerle László
A sertéságazat szereplői - kis túlzással - magányos
bozótharcosként próbálnak küzdeni az életben maradásért. Vegyük sorra a szereplőket. Kezdjük a
„mindenható” Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériummal, és annak vezetőjével, a miniszterrel. A hatalmas apparátussal működő intézmény
gőgösen és jobbára megközelíthetetlenül magasodik
az ágazat fölé, és a régi beidegződéssel még mindig
hatóságot játszik ahelyett, hogy koordinálna, és
minden erejével segítené a magyar mezőgazdaság
működését.
Kézenfekvő, hogy a sok-sok termelő – a közös érdek
mentén – sokkal könnyebben boldogulna, ha egy
professzionális szakmai és/vagy érdekvédelmi szervezetbe tömörülne. Az ágazat egyéb szereplőit nem
lehet kárhoztatni azért, ha ők is saját érdekeiket
akarják érvényesíteni: hiába akarnak hatni például
a húsiparra, ha nekik sokkal inkább megéri olcsó
alapanyagot importálni. Hiába utáljuk az áruházláncokat, akik dömping módszerekkel leszorítják a
húsárakat. Ők is csak „teszik a dolgukat”.
Nemzeti Sertés Program, Wekerle László,
Szabó István
A magyar sertéságazat jellemzői
Fogyasztás: a rendszerváltozás óta 40 kg/fő feletti
értékről 25 kg/főre csökkent.
Export: A korábban szinte korlátlan mennyiséget
felvevő szovjet piac megszűnt, de ugyanígy kiesett
a kelet-európai piac is. Egész Európában jellemző a
túltermelés, és nehezíti a helyzetet Dél-Amerika főleg Brazília - előretörése. az európai és az orosz piacon. A kereslet csökkenése miatt kocaállományunk
a korábbi egy millióról kb. 380 ezerre csökkent.
Nagyüzem-kisüzem: A sorozatos és egyre mélyülő
sertésválságok főleg az ún. „háztájit” súlytották, így
ezek kb. fele tönkrement. Korábban kb. 600 ezer
háztáji termelőt regisztráltak, mára ez a szám 300
ezerre csökkent, és további jelentős apadás várható.
Tenyésztés: Az alapvetően elhibázott „állami koncepció”, mely a tenyésztői munkát leegyszerűsítette

évében

IV.

a törzskönyvezésre, megpecsételte a hazai sertéstenyésztés sorsát. Ma már egyedül a Fajtatiszta
Sertést Tenyésztők Egyesülete létezik, de nem
működik.
Támogatások: Támogatásokra szükség van, de nem
arra az elvtelenül és egyformán osztogatásra, mint
az eddigi gyakorlat szerint.
Így finanszírozzák üzemeiket a dánok 8SUS 4/2004
nyomán)
Dániában a mezőgazdasági üzemek finanszírozásának legerősebb pillérei a „Hypotheken-bank” kölcsönök. Ez a bank már 200 éves! A hitel megadásának,
illetve mérete meghatározásának alapja az üzem
„élő” és „holt” leltára. Mások mellett döntő szerepet
játszik a kérelmezőnek, vagyis az üzem vezetőjének
szakképzettsége és alkalmassága. Általában csak a
rentábilis üzemeket támogatják. A kölcsönök feltételei nagyon kedvezők. Az elmúlt években a hosszú
lejáratú hiteleknél 5-7%, a rövid lejáratúaknál 2-4%
kamatot kellett fizetni.
2005.1
Mint a gyerekek, Wekerle László
Az egyik napilap cikke nemrég a következő címmel
jelent meg: „Óriási ötletek harca a sertéspiacon”.
Az írás lényege, hogy termelői tulajdonban lévő
óriásvágóhidak építését kezdeményezte a VHT. A
kezdeményező VHT titkára korábban nyilatkozta:
„negyvennél több EU minősítésű üzem működik ma
hazánkban, melyeknek egy műszakra vetített vágókapacitása évi hatmillió sertés. Ezek a kapacitások
kihasználatlanok, mert évi3,7 millió sertést vágnk
ma Magyarországon.” Éppen ezért hihető, hogy
a vágóhidak és feldolgozók minimális nyereséggel
dolgoznak. Ők úgy akarnak nyereségükön növelni,
hogy letörik az átételi árakat, legújabban élősertésimporttal.
És itt jön az állam. Már a könyökünkön jön ki az
érvelés, hogy a sertés az ún. „puha” ágazatok
közé tartozik, vagyis közvetlenül nem támogatható.
Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a holland, osztrák és spanyol sertés olcsón jön az országba, olyan
olcsón, aminek semmiképp nem lehet magyarázata
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az alacsony önköltség. A régi EU-tagok jól ismerik a
sertéshús-termelők közvetett támogatásának rafinált módszereit. A mi kormányzatunk ezt még nem
tanulta meg, vagy nem is akarja?
Új Mekka a malacexportőröknek Kelet-Európa
(SUS 2004/6. nyomán)
A holland malacexport Dél-Európa helyett egyre
inkább Kelet-Európába irányul. Ugrásszerűen
megnőtt a Lengyelországba, Magyarországra és
Horvátországba irányuló malacexport.
2005.2
Az álom folytatódik, Wekerle László
Újra hallani az „óriásvágóhíd” álomról. Miért veszélyes ez az álom? Mert álomba ringatja a termelőket,
és eltereli a figyelmet például arról, hogy tényleg el
kellene már készíteni a Nemzeti sertés programot.
Talán komolyan gondolják, hogy a saját, „termelői”
vágóhídon levágott tömegtermék nagyobb eséllyel
adható el a világpiacon? Közben azonban figyelmen
kívül hagyják, hogy a versenytárs nem elsősorban a
magyar feldolgozó, hanem termelő versenytársaik
a világpiacon. Velük szemben aligha stratégia egy
ilyen megavágóhíd.
A termelők nem is törődnek mással. Hogy egy
kocától évente csak 14-15 hízót tudnak előállítani,
hogy a fajlagos takarmány-felhasználás pocsék,
hogy az állományok egészségi állapota csapnivaló.
A termelők tehát alszanak és álmodnak, de jó lenne
minél hamarabb felébredni, mert az idő múlásával
az ébredés egyre fájdalmasabb lesz.
2006.1
Miska bácsi levelesládája, Baltay Mihály
Az elmúlt évben romlott az ágazat jövedelmezősége
és támogatottsága. A tartástechnológia elavult, a
telepek 80%-át fel kellene újítani. A húsfeldolgozó
iparág alacsony koncentrációjú, rossz a kapacitáskihasználtság, alacsony a külföldi tőkerészesedés.
A folyamatosan csökkenő sertésállomány miatt
csökken a hústermelés. A vágóhidak folyamatosan
vásárolnak külföldi sertéseket, az import a felvásárlás 15-20%-át teszi ki. A sertéshús-export a 2000.
évi 132 ezer tonnáról 2004-re 94 ezer tonnára csökkent. Ugyanebben az időszakban a sertéshús-import
215%-kal nőtt, 26 ezerről 84 ezer tonnára.
Lesz-e magyar sertéstenyésztés?
A rendszerváltás alapvetően megrengette a magyar
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sertéságazatot: megszűnt a szovjet export, ennek
megfelelően meredeken csökkent a kocaállomány,
így a sertéslétszám is. Ez a tendencia a mai napig
tart.
Természetesen a tenyésztést is mélyrehatóan érintette a változás. Az addig csak tenyészanyag előállításával és forgalmazásával foglalkozó cégek
„vegyes profilúvá váltak: foglalkoznak mindennel,
ami az ágazatban eladható. A ágósertés ára egyre
csökkent, a telepek elkezdtek spórolni a tenyészkocasüldő vásárlásokon. Általánossá vált az ún.
„Kahyb” szisztéma, a telepek kocasüldőiket saját
maguk állítják elő.
Hogyan jutott idáig a magyar sertéstenyésztés?
Az elsőszámú felelősök a tenyészállat-forgalmazók,
az ún. „hibridgazdák”, melyeknek szinte nincs is
saját tenyészetük, tehát semmit sem invesztálnak.
A világon sehol másutt nem alkalmazták a sajátos
magyar trükköt, hogy ezek a cégek tenyésztési
egyesületeket hoztak létre, melyekben a saját embereik dolgoztak. Így „nyúlták le” a törzskönyvezésért járó állami támogatást, illetve vették fel a
tenyészállat-forgalmazásért járó jutalékot. Minél
több „áltörzstelepet” vonnak be, annál több állami
támogatást vehetnek fel. A jóhiszemű törzsteleptulajdonos várta, hogy eladják kocasüldőit, de a
forgalmazó cégnek erre semmi kötelezettsége nem
volt. Annyit azért megtettek, hogy együtt sírtak a
törzstelepek tulajdonosaival, mondván: „az ostoba
árutermelő telepek nem veszik az „értékes” tenyészállatokat. Mitől értékesek ezek a „tenyészállatok”?
Szaporábbak? Jobb a húsarányuk? Nagyobb az
életteljesítményük?
Sokszor hivatkoznak arra, hogy be kell tartani
az ún. „piramiselvet”, vagyis hogy az első szint a
nagyszülő-, a második a szülőelőállító, és végül a
harmadik lépcső a végső felhasználó, az árutermelő.
A őpiramiselv szigorúan szervezetten, üzleti alapon
működik, úgy, hogy mindenki megtalálja a számítását. Vagyis olyan tenyésztő cégek által, melyeknek
saját tulajdona a tenyészanyag, a sertéstelep és a
kanállomás is.
2006.2
Büszke lennék Rátok, Wekerle Balázs
Nem lett volna törvényszerű, hogy szétessen a VHT.
Mi a VHT bűne? Másfél évtizeden át hátráltatta
a valóban alulról szerveződő érdekvédelem kifejlő-

dését. A Terméktanács nem a termelők érdekvédő
szervezete volt, hanem egy érdekegyeztető fórum.
Magányos termelők ültek szemben a jól felkészült,
egységesen fellépő húsos szervezetekkel.
Szaktanácsadás a magyar sertéságazatban,
Wekerle László
A világ számos országában már régen működik
szaktanácsadási rendszer. Ez a szaktanácsadás:
-folyamatos,
elsősorban megelőző jellegű,
-specialisták csoportja végzi,
-komplex,
-szoros az együttműködés az üzemeltető és a szaktanácsadók között.
Az egyszemélyes tanácsadás nem divat, specialisták
alkotnak szaktanácsadó csoportokat. A magyar sertéstartók általában nem igénylik a szaktanácsadást,
vagy ha igen, akkor is csak annak „tűzoltásszerű”
változatát: amikor már nagy a baj, akkor kérnek
segítséget. Ha a probléma a szakértő segítségével
megoldódik, újra elfelejtik a tanácskérés lehetőségét. Folyamatos, megelőző szaktanácsadás nincs.
Jellegzetes figura az a „magyaros tanácsadó, aki
végigrohanja az országot, bekukkant minden sertéstelepre, és miközben különböző portékákat árul,
„árulja” tanácsait is. Minden nagyobb magyar sertéstelepen van telepvezető, brigádvezetők és állatorvos. A telep tulajdonosa úgy gondolja, hogy ezek
a „saját” szakemberek az ő „saját” tanácsadói, nincs
szükség külső tanácsadókra. A telepi szakemberek
jó része pedig úgy gondolja, ha külső tanácsadókat
alkalmaznak, ez az ő létüket veszélyezteti.

2006.4
Protokoll nélkül… Wagenhoffer
Zsomborral, a MÁSZ ügyvezető
igazgatójával

Milyen támogatásokra számíthat a sertéságazat?
Nosztalgiából nem lehet megélni, a jövedelmezőség
és a versenyképesség alapvető szempontok lettek.
Az ágazatban nagyon nagy a tőkehiány, ezen mindenképpen változtatni kell. A hatékonyság azonban
sok esetben nem csak pénz kérdése. Sajnos sok telepen találkozunk hanyag, szervezetlen és szakmailag
nem kellően átgondolt termeléssel.
A támogatás egy szükséges rossz, olyan, mint a
kábítószer, könnyű hozzászokni. A versenyképesség
növeléséhez azonban mindenképpen szükség van
rá. A támogatásokat akkor ítélem hasznosnak, ha
azoknak valamilyen mérhető eredménye van, amelytől jaul a termelés hatékonysága, a versenyképesség
vagy a minőség. Az egységesen adott „fejpénz” nem
ezt szolgálja… A termelők és a feldolgozók egymással tusakodnak, miközben mindketten ki vannak
szolgáltatva a kereskedelemnek és a fogyasztóknak.
2007.1
Magyar, lengyel jó barát? Wekerle László
A sertésesek ma nem ezt vallják. Özönlik hozzánk
a lengyel sertés, leszorítva ezzel az eddig kedvező
átvételi árakat. Persze, az is igaz, hogy a hazai
sertéslétszám ijesztő lecsökkenése tényleg szükségessé teszi az importot. De ki fog most újra bele
a sertéstartásba? És ha a szándék meg is lenne,
miből? Ehhez jönnek még az extrém magas gabonaárak, és ez még csak a kezdet. Ha ugyanis valóban
beindul a gabonára alapozott bioenergia-termelés,
akkor az árak soha nem látott magasságokba
szökhetnek.
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2007.3
Segítség! Wekerle László
Hát most minden összejött! Megértünk az elmúlt
17 évben néhány sertésválságot, de ez a mostani
nagyon durvának ígérkezik. Azt már eddig is éreztük, hogyaz EU-csatlakozás nagyon nem tett jót a
magyar sertéságazatnak: tilosak a korábban megszokott támogatások, szigorúak a környezetvédelmi
előírások, özönlik hozzánk az olcsóbb sertés. És most
jött az aszály is, az egekbe repítve a takarmányárakat. A legtöbb sertéstelep már ráfizetéssel termel.
Riasztó hírek érkeznek nap mint nap állományok
felszámolásáról, már olyan is van, ahol a vemhes
kocákat is levágják. Ebből a válságból a sertéstartók
egyedül nem tudnak kilábalni.
2007.4
Nem vagyunk egyedül, Wekerle László
Nem vagyunk egyedül, mármint a bajban. Európa
minden országa nyögi a sertésválság kínjait. A
válság okai sokrétűek, de a legnyomósabb a takarmányárak hihetetlen mértékű emelkedése. A álság
elhúzódó, valószínűleg többek között azért, mert nagyon sokan „kivágják” állományukat, így hatalmas
mennyiségű sertéshús került a piacra.
A magyar sertéságazat egyedül van, hiszen a kormányzat nem segít. Az utóbbi napokban hallottunk
ugyan kormányzati ígéretekről, segítségről, de hát
hisszük, ha látjuk! Ez a segítség még csak a rövidtávú túléléshez lehet elegendő, de mi lesz hosszzabb
távon a magyar sertéságazattal? Tudomásul kell
vennünk, hogy a világ sertéspiacán egészen kis szereplők vagyunk, és ezután még kisebbek leszünk.
Ne álmodozzunk tehát a megváltó exportról, a sokat
emlegetett japán és dél-koreai piacról, a kíniról nem
is beszélve.
A belföldi fogyasztás emelkedésére sem nagyon
lehet számítani, még „A magyar sertés világszám”
óriásplakát ellenére sem. Sírnivaló ez a reklámhúzás: a minisztérium nem kis pénzt adott a hozzá
tartozó marketing irodának, hogy népszerűsítse a
sertéshús-fogyasztást. Ez lett belőle.
Igen, minden európai ország küszködik, de a termelők nincsenek egyedül. Vannak erős szakmai
szervezeteik, érdekérvényesítő erejük és segítő kormányzatuk.
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Protokoll nélkül… Beszélgetés Jakab
Istvánnal, a MAGOSZ elnökével
Európában a válság minden országot sújt, még a
régi tagállamokat is, akiknél a sertéságazat sokkal
jobban szervezett, de piacaik is jól kiépítettek. A
válság egyik oka, hogy a bioetanol-gyártás óriási
mennyiségű növvényi alapanyagot igényel. Ehhez a
kormányok jelentős támogatást nyújtanak, vagyis
támogatással vonják el az állattenyésztéstől az olcsóbb takarmányt. A másik ok: hatalmasra nőtt a
kereslet a sertéshús iránt olyan nagy országokban,
mint a hihetetlen gazdasági növekedést produkáló
Kína és India. Mindezek miatt jelentősen emelkedett a takarmánygabonák ára, és ennek megfelelően
az állati termék előállítási költsége is.
Nálunk a válság robbanásszerű, és ez a sertésállományok megfeleződéséhez vezethet. Uniós tagságunk mitt nem tilthatjuk meg az unión belüli, felénk
irányuló áruk beáramlását. Azt azonban nem kell
elfogadnunk, hogy a nagy áruházláncok zsarolják a
beszállítói kört.

AlphaWeaner
Plus pulvis®

Mikroelem-előkeverék. Malacok választás
körüli takarmányváltásának segítésére.
A szopós és a választott malacok hasmenéses megbetegedéseinek prevenciójára a sertéstenyésztéssel foglalkozó vállalatok szinte mindegyike
dolgozott ki menedzsment-, technológiai, állategészségügyi és takarmányozási stratégiákat.
A Vitapol Alphaweaner-fejlesztésünk célja ismert antibakteriális és antivirális tulajdonságokkal rendelkező huminsavak és ismert hatékonyságú
mikroelemek megfelelő kombinációban, illetve megfelelő alkalmazási dózisban történő rögzítése volt.
Az így nyert termékkel polifaktoriális kóroktanú, illetve környezeti eredetű
malachasmenések prevencióját kívántuk elérni.
Megállapítottuk, hogy az utónevelő fázisban elért malacteljesítményt és
az állategészségügyi állapotot tekintve a Vitapol Alpha Weaner termék a
cink-oxidos kezelés alternatívája lehet.

AMR ÉS
HASMENÉS
MEGELÕZÉSÉRE!

A választás utáni malachasmenések előfordulási gyakorisága az átlagos
nagyüzeminek tekinthető körülmények között nem különbözött szignifikánsan a cink-oxid és az Alphaweaner hatására.
7,0 kg/tonna malactápdózisban alkalmazva is a cink-oxidhoz hasonló prevenciós és annál kedvezőbb hozamfokozó hatást érünk el, szerény technológiai adottságú, állategészségügyi szempontból terheltnek tekinthető
telepen is.
A 10–60. életnapok között a termék a cink-oxidos medikációval megegyező
klinikai hatékonyságot és termelési mutatókat eredményez.
7,0 kg/tonna malactápdózisban alkalmazva a 10–60. életnapok között a
termék a cink-oxidos medikációval azonos klinikai hatékonyságot eredményez, nagyobb hozamfokozó hatékonysággal, ami nagyobb hízóba állítási
súlyt eredményez!
A választási hasmenés kivédésére az antimikrobiális anyagok mellett a hazai és az európai sertéstelepeken technológiaszerűen cink-oxidos takarmánymedikációt alkalmaznak. Az ismert és tapasztalt preventív hatások
mellett a cink-oxidos medikáció alkalmazása jelentős aggályokat vet fel
mind környezetvédelmi, mind élettani szempontból.
A sertéstrágyából a talajba jutó cink talajbeli akkumulációja már a 70-es
években is aggasztó probléma volt, ugyanakkor a 2000-3000 ppm arányú
cink-oxidos medikáció a 90-es évektől technológiává vált a választott malacok esetében.
Garantált beltartalom: nedvesség: max. 20,00%; nyers hamu: min.
33,00%; humin- és fulvosavak: min. 40,00%; cink (Zn): 13 000 mg/kg; réz
(Cu): 15 000 mg/kg.
Felhasználási javaslat: Szopós- és elválasztott malacok takarmányába keverve legfeljebb az elválasztás utáni 4. hétig. Maximális bekeverési arány a
teljes értékű tápra vonatkoztatva (12% nedvességtartalom mellett): 0,7 %.
Adagolás: 7 kg/takarmánytonna, a választás előtti héttől 2-4 héten át
takarmányba keverve. Gazdaságosan alkalmazható, ROI: 5:1
ÉEVI: 0 nap
*Az antibiotikum-felhasználást a kiadott rendeletek erősen korlátozzák, és
szigorított adminisztrációs kötelezettséget írnak elő: 2019/4 EU-rendelet a
gyógyszeres takarmányok előállításáról és felhasználásáról és a 2019/6 EU-rendelet az állatgyógyászati készítményekről. Alkalmazás: 2022. január 28-tól kötelező.
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Hízósertések

légzőszervi

tünetegyüttese

(PRDC)

Kiváló kollégánk, aki munkájánál fogva behatóan
tanulmányozta többek között ezt a kórformát
is, hozzájárult dolgozatának közléséhez, melynek
bevezettő részét közöljük most. Az egyes fejezeteket folytatásban, következő lapszámunkban
ismertetjük majd. Felhívjuk a figyelmet a megközelítésre, melyet a tanulmány erősen sugall: az
emberi tényezőre. A telepi vezetés továbbképzése,
ismereteinek folyamatos bővítése közös feladatunk
nekünk, mint független szaklapíróknak, könyvkiadóknak és az ágazatban érdekelt cégek igen tapasztalt szakembereinek. Búza László ilyen szakember, meglátásai értékesek minden sertéstartó
számára.
A légzőszervi tünetegyüttes hízósertésekben
(porcine respiratory disease complex – PRDC)
többféle fertőző kórokozó, valamint környezeti,
tartástechnológiai és menedzsmenttényezők együttes hatására jelenik meg, és jelentősen rontja a
termelési mutatókat (napi testtömeg-gyarapodás,
takarmányértékesülés).
Megnöveli az elhullást és a selejtezést, valamint
az állategészségügyi kezelési költségeket, így a
nagyüzemi sertéstartás egyik legnagyobb gazdasági kártétellel járó állategészségügyi akadálya. Az
adott gazdaságban megnyilvánuló légzőszervi betegség súlyossága nagymértékben függ az érintett
kórokozóktól, ill. a tartási és környezeti tényezőktől. A nem fertőző okok, így elsősorban a menedzsment és a környezeti tényezők, szintén jelentősen
hozzájárulnak a légúti betegségek kialakulásához
azáltal, hogy megkönnyítik a kórokozók terjedését,
ill. a kedvezőtlen tartási körülmények hatására
nőhet a stressz, amelynek eredményeként sérülhetnek a légzőrendszer védekezési mechanizmusai.
Az elmúlt 30 évben a sertéstermelés intenzívebbé
vált, a telepek többségén nagy létszámú állományokat tartanak, így hangsúlyosabbá vált a megfelelő
szellőzés és istállóhigiénia szerepe.
A zsúfoltság, ill. nem hatékony szellőzés hatására
megnövekedhet az istállók szén-dioxid, ammónia-,
pára- és porszintje, ami rossz hatással van a légúti
védelemre. Hasonló következménye lehet a nem

18

megfelelő (túl hideg, túl meleg) hőmérsékletnek is.
Súlyos állománymenedzsment hiba lehet tehát, ha
nincs egyszerre betelepítés és egyszerre ürítés,
vagyis lehetőség van a fiatalabb sertéseknek a
tőlük idősebbekkel való keveredésére, ami egyrészt fenntartja az állományon belüli fertőzéseket,
másrészt súlyos, heveny légzőszervi járványokat
okozhat. A PRDC általában egy állományon belül a
sertések 30–70%-át érinti, az elhullási arány azonban általában 4–6% között mozog, a másodlagos
fertőzések súlyosságától függően.
Klinikai tüneteket általában 14–20 hetes korban
okoz, amelyek során jelentős teljesítménycsökkenés és – a társfertőződésektől függően – súlyos
légzőszervi tünetek jelentkeznek.
A klinikai tünetek akár jellegtelennek is mondhatók: láz, letargia, étvágytalanság, orrfolyás, köhögés, nehézlégzés és lila elszíneződés a bőrön,
különösen a fülek csúcsainál vagy éppen a bőr
halványsága. Ennek megfelelően a PRDC diagnózisa a klinikai tüneteken, a kórelőzményen és a
kórbonctani valamint a laboratóriumi vizsgálatokon alapszik.
Az antibiotikum-kezelésre nem reagáló légzőszervi tünetek, valamint a tüdőben kialakuló
kórszövettani elváltozások mind a légzőszervi
tünetegyüttesére utalnak. A PRDC elleni védekezést megnehezíti, hogy az állatok a különböző
kórokozók eltérő időben bekövetkező fertőzési
nyomásának vannak kitéve.
A vakcinázás fontos szerepet játszik a PRDC
megelőzésében, de sikerét nagyban 4 meghatározza a sertések immunológiai állapota, a tartási
körülmények és egyéb üzemszervezési kérdések.
Ennélfogva, a különböző sertéstelepek különböző
vakcinázási programokat igényelnek, amelyeket
rendszeresen felül kell vizsgálni, az állategészségügyi és a sertéspiaci gazdasági helyzetnek megfelelően.
A PRDC kártétele igen sokrétű, mivel nagymértékben rontja a takarmányértékesülést és a napi
testtömeggyarapodást, valamint érzékelhetően fokozza a süldők és hízók elhullását.

Következtetések és javaslatok
A PRDC nagy kihívást jelent mind az állatorvosoknak, mind pedig a termelőknek, mivel komplex kóroktanú betegség, és az oki tényezők között kiemelt
szerepe van a nem megfelelő menedzsmentnek.
Ezzel összhangban a súlyos légzőszervi tünetek
kialakulásának megelőzésében a megfelelő oltási
program csak egy összetevő, emellett az alábbi legfontosabb üzemvezetési és -szervezési szabályokat
javasolt betartani és betartatni:
• szigorú járványvédelmi megelőzési intézkedések,
minimum 60 napos karantén alkalmazása, külső
látogatók korlátozása;
• „all-in/all-out” stratégia alkalmazása egy teremben, a telepítések között alapos takarítás és fertőtlenítés, legalább 3 napos pihentetési idő;
•
telepen belüli megelőző higiéniai intézkedések
(korcsoportonként más eszközök használata és
térben vagy időben elkülönített személyzet alkalmazása, minden terem, ill. istálló bejáratánál
fertőtlenítő) alkalmazása;
• az 1 hétnél nagyobb korkülönbségű állatok keveredésének, a túlzsúfoltságnak, a sertések felesleges mozgatásának az elkerülése, a beteg állatok
külön teremben való elkülönítése, elkülönített
gondozása;
•
megfelelő hőmérséklet biztosítása egész évben,
az épületek nagymértékű napi hőmérséklet-ingadozásának (±2 °C) elkerülése;
• megfelelő szellőzés biztosítása egész évben, ezáltal a 70%-os relatív páratartalom és az 50 ppm
alatti ammóniaszint, 1500 ppm alatti széndioxidszint elérése;
• az orsóférgesség csökkentése rendszeres parazitaellenes kezeléssel;
•
az egész telep rendszeres ellenőrzése, felmérése környezeti, tartástechnológiai, menedzsment,
termelési és légzőszervi egészségi helyzet szempontjából;
• a PRDC nyomon követése beütemezett szerológiai és vágóhídi vizsgálatokkal. 33 Az állategészségügyi ellátás színvonala döntően kihat az állomány járványügyi helyzetére, ami nagymértékben befolyásolhatja a sertéstelep teljesítményét
és így jövedelmezőségét.

Mivel a sertéstartó vállalkozások menedzsmentjének stratégiája és az állategészségügyi gyakorlat
közötti szignifikáns kapcsolatot bebizonyították
(Ózsvári et al., 2012.), ezért az állományegészségügyi
helyzet javításában elkötelezett telepvezetőknek a
PRDC elleni védekezésre fordított kiadásai bizonyítottan többszörösen megtérülnek.
A dolgozatban részletesen bemutattam a sertéshústermelést folytató gazdaságok PRDC-vel kapcsolatos állategészségügyi menedzsmentjét, elemeztem és egy pontozásos rendszer segítségével
értékeltem a menedzsmentet, valamint a rendelkezésre álló adatokat.
A telepek egy részében a menedzsment-ismeret
rendelkezésre áll (PRDC kritikus tényezők vizsgálata), de az üzemvezetés hibái és a napi szervezés
gyakorlata jelentős hiányosságokat mutat (telepi
felmérések).
Vizsgálataink azt mutatták (PRDC kritikus tényezői vizsgálata), hogy a telepvezetők nem azonosítanak be több olyan menedzsment tényezőt
(elsősorban a PRDC hajlamosító tényezőit, így a
környezetet, üzemvezetést, az állatok elhelyezését,
a naturális mutatókat, a légzőszervi és egyéb betegségeket) amely a PRDC kialakulásához, annak
súlyosbodásához vezet, illetve egyes betegségek
tüneteit nem ismerték fel.
Vizsgálataink arra is rávilágítottak, hogy az állatorvosok a PRDC menedzsmentje kritikus tényezőinek a következő tényezőket tartják (csökkenő
fontossági sorrendben): a telepen előforduló egyéb
– nem légzőszervi – betegségeket, a termelés
vágóhídi nyomonkövetését, a termelési paraméterek nyomonkövetését, a légzőszervek egészségi
állapotának folyamatos nyomonkövetését és az
állatok környezetét (benne a telep elhelyezkedését,
a külső és belső járványvédelmet és az állatok beszerzését, életkor szerinti elkülönítését, valamint
az AIOA-t). A telepvezetők pedig az alábbi tényezőket tették az első 5 helyre (csökkenő fontossági
sorrendben): a telepen előforduló egyéb – nem légzőszervi – betegségeket, a termelési paraméterek
nyomonkövetését, az állatok tartási körülményeit
(benne a fűtés, hűtés, szellőztetést, a betelepítési
sűrűség, a beteg állatok elkülönítése és kezelése,
valamint az állatok egységessége) a légzőszervek
egészségi állapotának folyamatos nyomonkövetését
végül a termelés vágóhídi nyomonkövetését.
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Mindkét csoport előtérbe helyezte a telepeken előforduló egyéb – nem légzőszervi – betegségeket, de
nem tették az első 5 hely egyikére sem a telepek
helyes állategészségügyi gyakorlatát. Az állatorvosok az állatok tartását, elhelyezését (benne a beteg
állatok elkülönítése), míg a telepvezetők az állatok
környezetét (AIAO és a külső belső járványvédelmet) hagyták ki.
Az eredmények azt mutatják, hogy a válaszadók a
kreatív, minőségi, magas szakmai tudáson alapuló,
csoportmunkát tartják fontosnak egy sertéstelepi
34 vezető esetében. Ehhez kapcsolták a stratégiai
gondolkodást és az anyagi biztonságra törekvést
is. Ugyanakkor nem került az első 10 legfontosabb
kompetencia közé az teljesítményközpontúság, az
élethosszig tartó tanulásra, az innovációra, a kockázatvállalásra való hajlam és a versenyszellem
sem.
Meglepő, de az önismeretet, az értékközpontúságot
és a lojalitást a 10 legkevésbé fontos tulajdonság
közé sorolták a válaszadók. Az eredmények alapján
elmondhatjuk, hogy a vezetők összességében kerülik a változásokat és a versenyt, az állandóságra
törekszenek, nem vállalnak kockázatot. Ezen okok
játszhatnak szerepet abban, hogy a sertéstelepek
lassan reagálnak a változásokra (takarmányozási,
genetikai, technológiai, napi munkavégzési vagy
akár járványvédelmi) jellegű.
Mivel a sertéstelepeink folyamatosan változó környezetben tevékenykednek, ezért elmondhatjuk,
hogy a vezetők ilyen irányú vezetői tudásának
hiányát, vagy a meglévő ismeret alkalmazásának
hiányát tapasztaltuk. Az eredmények rámutatnak
arra is, hogy mind a telepvezetők, mind az állatorvosok, rendszeres továbbképzésére van szükség
a belső járványvédelem (állathigiénia) és az üzemszervezés területén is.
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Emellett egyértelműen erősíteni kell a telepvezetők betegségek tünettanával kapcsolatos képzését
és az eredményelmaradások megelőzésére rendszeres telepi auditokon alapuló képzési és coaching
rendszerek bevezetése szükséges. A felméréseink
azt is mutatták, hogy a nem hatékony telepi menedzsment, és ebből fakadóan a telepek napi üzemeltetése során folyamatosan jelentkező, meg nem
oldott üzemviteli problémáknak (nem megfelelő
AIAO, járványvédelem, belső járványvédelem, takarmánybiztonság) van a legkárosabb hatása a közép-európai sertéstelepek PRDC helyzetére. Mivel
a sertéstelepeink folyamatosan változó környezetben tevékenykednek, ezért a vizsgálat eredményei
alapján fontos lenne, hogy mind a telepvezetők
mind az állatorvosok megfelelő képzésben részesüljenek a változásmenedzsment területén is.
A folytatásban:
1. Milyen a vizsgált iparszerű sertéshústermelést
folytató gazdaságokban azok PRDC-vel kapcsolatos állategészségügyi menedzsmentje, melyek
az ezekre vonatkozó adatok és gyakorlatok?
2. 
Mi jellemző a PRDC hajlamosító tényezői és
kórokozói jelentőségének megítélésére a telepvezetők és az állatorvosok szemszögéből?
3. Melyek a telepvezetők és az állatorvosok szerint
a sertéstelepek PRDC menedzsmentjének kritikus tényezői?
4. Milyen elvárt kompetenciák és attitűdök fogalmazódnak meg a sertéstelepi vezetőkkel kapcsolatosan?
BÚZA LÁSZLÓ
RÉSZLETEK A SERTÉS ÁLLOMÁNY-EGÉSZSÉGÜGYI
MENEDZSMENT DOKTORI (PHD)
ÉRTEKEZÉS TÉZISEIBŐL

Hogyan

javítsuk a

PRRS

Az USA vezető szakértője, Dr. Neil DeBuse szerint
itt az ideje az alkalmazott PRRS stratégiák alapos és átfogó felülvizsgálatának. A PRRS-kezelési
stratégiákat alaposan meg kell vizsgálni a Dániából
és az USA-ból érkező, az izolált vírusokra vonatkozó, új információk alapján.
A Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome
(PRRS) jelenlegi és jövőbeni ellenőrzésére vonatkozóan, a szakértők, mint például Dr. Neil DeBuse,
a Minnesota-i Sertés Reprodukciós Központ szerint indokolttá vált a stratégia jelentős megváltoztatása. Ennek oka, hogy a legyengített kórokozót
(MLV) tartalmazó vakcinák nem lehetnek az üzemi PRRS ellenőrzés elsődleges vagy kizárólagos
eszközei.
Az MLV vakcinák élő, legyengített kórokozó törzseket tartalmaznak, melyek elvileg nem okoznak
betegséget. Ennek ellenére, előfordulhat a kórokozó törzsek kiürülése az MLV-ből, a vakcinázást
követő 60–90 napos időszakban. 20 éve ismert,
hogy PRRS vírus különféle átalakulási folyamatokon mehet keresztül (mint például 2 vírus törzs
replikációja, az új törzs hibásan jön létre, vagy a
replikáció ugyanabban a sejtben és gazdatestben
megy végbe). 2019-ben dán állatorvosok dokumentálták egy újfajta PRRS vírus rekombináns veszélyét, mely közvetlenül visszavezethető 2 eredeti
MLV vakcina törzsre.
A rekombináció gyakori
Dr. DeBuse úgy véli, hogy az ilyen típusú rekombináció meglehetősen gyakori. „Véleményem szerint,
ami Dániában történt, minden héten megtörténik
az USA-ban” - mondja Dr. DeBuse. „A rekombináció felfedezésének oka, hogy Dániában a hazai falkák egészségi állapota meglehetősen magas szintű (körülbelül 80% negatív), valamint a szakértő
állatorvosok közötti szoros együttműködés. Úgy
gondolom, hogy ez az eset globális szinten szembesít minket a kényelmetlen igazsággal. Az igazság
az, hogy mivel az MLV vakcinák idővel az új PRRS
veszély jelentős forrásai lehetnek. Az üzemeknek
alaposan újra kell vizsgálniuk ismereteiket ezen a
területen.”

ellenőrzést

10

lépésben

A 2019-ben, Dániában felfedezett rekombináció
után, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) újravizsgálta a rendelkezésre álló adatokat, majd 2021
áprilisában kiadta megállapításait. Röviden, a
PRRS ellen alkalmazott MLV vakcinák továbbra is
ellensúlyozzák a veszélyeket to outweigh the risks,
azonban további figyelmeztetéseket kell kiadni
az ilyen vakcinák biztonságos használata céljából,
„terjedésük korlátozása, valamint a PRRS vírusok
közötti rekombináció kockázatának és gyakoriságának csökkentése érdekében, ideértve a PRRS vakcina törzseit is.”
Mit tehetnénk másképp ahhoz, hogy tudatosan ne
járuljunk hozzá a lehetséges, kettős fertőzéshez a
méhben, a fertőzést követő 20 hét alatt?
Áttörés a PRRS-nél
Dr. DeBuse szerint: „Úgy vélem, hogy a PRRS
területén a legnagyobb áttörést olyan technológiáktól várhatjuk, melyek elsődleges intervenciós stratégiákat tesznek lehetővé, a kocák, a megszületendő malacok, és a szopós malacok kettős fertőzésének elkerüléséhez. Állatorvosként tudományosan
kell hozzáállnunk olyan, új megoldások bevezetéséhez, melyek támogatják a kettős fertőzés elkerülésének elvét.”
A technológiák léteznek olyan bevezetett termékekben, melyek segíthetnek az MLV vakcinák
túlzott használatának elkerülésében, egyidőben
megfertőződött populációknál. Ide tartoznak például a gyógyszerkészítmények, mint a tilmikozin
(Pulmotil, Elanco), mely bizonyítottan képes csökkenteni a PRRS-t a terepen. Dr. DeBuse állítja,
hogy mind az MJ PRRS vakcinák (Phibro), mind az
Aptimmune új, intranazális vakcinája egyértelműen azonnal hat, új fertőzések esetén.
Megjegyzi, hogy 2021 és 2031 között, a sertés
PRRS vírussal kapcsolatos költségek várhatóan
meghaladják a 8 milliárd dollárt az USA-ban.
„Véleményem szerint, nem fordítunk elég figyelmet a kérdés megoldásának fontosságára.”
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Ha meg tudja változtatni kollégáit, megkérdezi
tőlük: „Mit tehetnétek másképp, hogy tudatosan
ne járuljatok hozzá a lehetséges méhen belüli kettős fertőzés kialakulásához, a fertőzést követő 20
héten belül? Tudjuk lényegesen csökkenteni az
adott időszakban, az újszülött malacok kettős fertőzését új megközelítésekkel?”
10

kulcsfontosságú intézkedés a

PRRS

ellenőrzés megváltoztatásához

Az alábbiakban találhatók Dr. DeBuse javaslatai
olyan intézkedésekre, melyek gyökeresen javítják a
PRRS ellenőrzést:
1. 
Új PRRS vészhelyzetek intenzívebb feltárása,
és olyan megállapítások közzététele, melyek előmozdítják az ágazatot. Nagyon alaposan meg
kell vizsgálni azokat az eseteket, amelyeknél
megtalálhatók az új PRRS vírustörzsek, és átfogó, kiterjedt vizsgálatot kell végezni. Új vírus
azonosítása esetén jó epidemiológia kell, továbbá le kell vonni a következtetéseket az alapos és
intenzív vizsgálatokból.
2. 
Sertés jóléti és újszülött gondozó csoportjaink
módosítása, újragondolva azt, hogy mire van
szükségük az eszközök, kezelések stb. terén
ahhoz, hogy az új PRRS fertőzés kitörését követő 20 héten belül született malacok helyzetét
javítsák.
3. Meg kell ismételni a kettős fertőzést elszenvedett, vemhes kocáknál végzett kutatást, melyet
eredetileg Dr. Lager és Dr. Mengeling végzett.
Ellenőrizzük, hogy a helyzet nem romlott-e jelentősen az elmúlt 25 évben, mialatt új és még virulensebb PRRS vírusok tűntek fel.
4. 
Használjuk fel az USA Mezőgazdasági
Minisztériumának (USDA) Mezőgazdasági
Kutatóintézete által a PRRS rezisztenciára/fogékonyságra vonatkozóan végzett, úttörő kutatás megállapításait az új vakcinák és intervenciós protokollok kifejlesztéséhez, a PRRS elleni
korai kezelések és intézkedések terén. Ezek az
adatok azt mutatják, hogy létezik olyan sertés
alpopuláció, mely rendkívül fogékony a vírusra,
ezért fokozott figyelmet igényel, és amit eddig
nem vettünk figyelembe.

5. Á
 t kell nézni a korábbi kutatást, olyan terápiákat vagy intézkedéseket keresve, melyek alkalmasak lennének a jövőbeni kettős fertőzések
elkerülésére.
6. Szüntessük meg a PRRS vírusok RFLP besorolását – ez teljesen haszontalan az értékelés szerint, melyet az USA vezető virológusai és molekuláris biológusai tettek közzé. Ne használjuk
az RLFP besorolást ahhoz, hogy meggyőzzük a
sertéstartókat az MLV vakcinák használatáról,
amikor figyelembe kellene venniük más, megfelelőbb lehetőségeket. Bár a sertéstartóknak,
az állatorvosoknak és az ágazatnak is szüksége
van az új PRRS törzsek elnevezésének és azonosításának új módszerére, nem várhatjuk el
ettől, hogy tökéletesen megszabadítson minket
az olyan használhatatlan rendszerektől, mint az
RFLP.
7. Meg kell változtatni a Swine Health Information
Center [SHIC] központot, hogy felmérjük, milyen
további óvintézkedések szükségesek a 2022 és
2032 közötti időszakban izolálható, új PRRS
vírusokkal szemben. Az SHIC-t a sertéstartók
hozták létre, és csak az SHIC tudja elkerülni,
hogy a vakcinapártiak befolyásolják az ajánlásokat. Foganatosítani kell az ajánlásokat.
8. Az USDA-nak kritikusan fel kell mérnie, hogy
szükségesek-e további ellenőrző intézkedések az
MLV vakcinák használatánál az egyes piacokon,
mivel az USA-ban jelenleg négy PRRS MLV vakcinát használnak.
9. Ki kell fejleszteni azt a képességet, hogy kimutatható legyen a szekvencia, akkor is, ha az új
vírusveszélyhez vezető rekombinációk felismeréséhez a teljes génállomány szekvencia szükséges.
10. Jobb kutatásokat kell végezni olyan termékekre vonatkozóan, melyek csökkentik az MLV
vakcináktól való függést, különösen a vírusölő szerekre, monoklonális atitestekre és más
immunstimuláns szerekre vonatkozóan.
FORRÁS: PIG PROGRESS
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29. Alföldi Állattenyésztési
napok, május 5-8

és

Mezőgazdasági
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Tallózás: Állattenyésztési

szemle,

1911

Az állattenyésztés, állategészségügy, takarmányozás, tejgazdaság összes ágait, valamint a rét- és legelőjavítás, takarmánynövénytermelés, ezek műtrágyázását és a haltenyésztést felügyelő illusztrált gazdasági szakfolyóirat
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Kerpely Béla lovag
okl. gazda
Részlet az előszóból:
...sikerült folyóiratunk munkatársaiként megnyernünk hazánk legneversebb
szakférfiait, de sikerült sok ismert gyakorlati gazdán kívül megszólaltatnunk még oly
gazdatársakat is lapunk hasábjain, kik bár nagy gyakorlati tudással rendelkeztek,
eddig soha nem írtak szaklapokba.
Programmunk marad a régi. Szolgálni a ma legfontosabb gazdasági szektor, az állattenyésztés ügyét, s azt tőlünk telhetőleg előbbre vinni.
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Tejkiegészítés szopós
malacoknak – hatékonyan és higiénikusan
CulinaCup és CulinaFlex
A már jól bevált CulinaCup automatikus tejitató
továbbfejlesztése nyomán hoztuk létre a CulinaFlex tejitató és folyékonytakarmányozó rendszerünket, mely elnyerte a 2016-os EuroTier
innovációs nagydíját. Segítségével a gyengébb
és életerősebb malacok egyaránt megkapják
a szükséges napi tejkiegészítést, vagy folyékonytakarmányt. A részleteiben kidolgozott
technológia révén a csőrendszer tisztítását nem
kell a gondozókra bízni, a rendszer ezt elvégzi
saját maga.

CulinaCup
H-2943 Bábolna, Kőrisfa u. 1.
Tel. 06 34 368 029, Mobil 06 20 490 4823
Fax 06 34 568 083, E-mail iroda@aliter.hu
www.aliter.hu, www.bigdutchman.de
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CulinaFlex

