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Nagy István miniszter: Az elkövetkezendő évek 
sikerének sorsa a gazdák kezében van. Hisznek 
benne, hogy a szaktárca és a kormány, valamint az 
agráriumban dolgozók együttműködése most is elő-
revisz majd minket, a vidéket és hazánkat egyaránt.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Országos Szövetsége a magyar gazdák legna-
gyobb érdekvédelmi szervezete. 
Néhány a feladatai közül:
- közvetít a gazdák és a politika között,
-  biztosítja a magyarországi gazdakörök és tagjaik 

érdekvédelmét,
- segíti a gazdák munkáját,
-  segíti az információcserét a termelő és gazdák 

között,
- a NAK-kal közösen segíti a gazdák piacra jutását.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladatai:
-  a magyar agrár- és élelmiszerszektor egységes és 

hatékony képviselete,
-  a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, 

érdekeinek érvényesítése,
-  gyors, pontos és megbízható információk eljutta-

tása a gazdálkodókhoz.

Magyar Sertéstenyésztők és Tartók Szövetsége 
(MSTSZ). Nem kifejezetten érdekvédelmi szerve-
zet, de feladata tulajdonképpen egy kicsit az érdek-
védelem is: összefogja a Magyarországon bejegy-
zett sertéstenyésztő szervezetek és a magyar ser-
téstartók tevékenységét annak érdekében, hogy a 
hazai sertéságazat versenyképes, fenntartható, 
átlátható és szervezett legyen.

Szabó Bálint a Magyar Kacsa- és 
Lúdszövetség elnöke augusztus 20-ára trakto-
ros felvonulást szervez Budapestre. Így nyilatko-
zott: nem kormányt akarnak buktatni, csak kriti-
kát akarnak megfogalmazni, mert úgy gondolják, 

Alulról jönnek

hogy a magyar gazdatársadalmat senki sem képvi-
seli. Az agráriumnak ma nincs valódi érdekképvise-
lete, sem a szakmai szövetségek, sem az agrárka-
mara nem látja el a gazdák megfelelő képviseletét.

Összefogásra szólít fel a Gerendási, Nagyszénási 
és az Orosháza és térsége gazdakörök tanácsko-
zása. Nyilatkozatuk szerint ugyanazok a gondja-
ik, ugyanazokat a csapásokat kell elviselniük, és 
ugyanúgy szeretnének kilábalni ebből a helyzet-
ből. Nyilatkozatukat eljuttatták az érdekvédel-
mi szervezeteken kívül közvetlenül az illetékes 
miniszternek is.

Saját megállapítások:
A kormányzatban megvan a segítőkészség és a 
jóindulat, de megfelelő szakemberek híján nem tud-
nak hatékonyan cselekedni. Olyan tanácsadókra 
lenne szükségük, akik a mindennapi gyakorlatban 
dolgoznak, és szakmailag kiválóan képzettek.
Hiába hívnak össze látványos tanácskozásokat, 
oda mindig csak azokat hívják meg, akik képtele-
nek a konstruktív együttműködésre, és csak tet-
szelegnek a szakértő szerepében.
Az érdekvédő szervezetek vezetői azt hiszik, hogy 
akkor lojálisak a kormányzathoz, ha mindig csak 
hízelegnek és egyetértenek.
Ha lennének is alulról jövő ötletek és kezdeménye-
zések, elvesznek, és nem jtnak el az illetékesekhez. 
Az érdekképviseleteket politikamentessé kell tenni!
Több, mint két évtizede létrehoztam a Honi 
Sertéstartók Érdekegyesültét, tálcán kínálva a 
sertéstartóknak a valódi érdekképviseletet. Nagy 
csalódásomra, a tartók közül senki sem vállalta, 
hogy vezéregyéniség legyen, és saját érdekein kívül 
képviseljen másokat is.

Azóta eltelt több, mint két évtized. Talán most újra 
eljött az ideje egy ilyen szerveződésnek?

WEKERLE LÁSZLÓ
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ZnO nélküli felállás

A ZnO-helyettesítés megköZelítése kívülről 
befelé mAlAcOknál

A sertéstartóknak Európa-szerte 2022 a gyógyásza-
ti cink-oxid-használat végét jelenti, és a határidőt 
arra, hogy alternatív stratégiát találjanak a válasz-
tásra. A legjobb döntés az egy lépés vissza lehet, a 
teljes termelési ciklust tekinteni, kocától a malacig, 
multifaktoriális megközelítést alkalmazva a mala-
cok menedzsmentjében.
Három-négyhetes korban, amikor a malacokat el-
vesszük a kocáktól, még nem rendelkeznek optimális 
bélműködéssel. Emésztési kapacitásuk és természe-
tes védekezőképességük még éretlen. A választás 
során bekövetkező hirtelen takarmányváltás és az 
őket érő szociális és környezeti változások jelentős 
hatással vannak emésztőrendszerükre. Az étvágy 
átmeneti elvesztése, a következményes diszbiózis és 
bélgyulladásos állapot gyakori jelenség.
A telepi menedzsmentnek segítenie kell a malacok-
nak megbirkózni ezekkel a problémákkal, miközben 
megfelelnek az antibiotikumhasználat csökkentésé-
re és a cink-oxid alkalmazásának abbahagyására 
vonatkozó követelményeknek. A menedzsment céljai 
között szerepelhet a környezetből származó kóroko-
zóknak kitettség csökkentése, a bélműködés támo-
gatása és a tápanyagok megtartásának optimalizá-
lása. A megfeleléshez ennek a multifaktoriális kihí-
vásnak a sertéstartás legújabb fejlesztései holiszti-
kus megoldást nyújtanak, kombinálva a környezeti, 
takarmányozási, malacminőségi és bélegészségügyi 
stratégiákat.

A kórOkOZónyOmás csökkentése

Először is, járványvédelmi intézkedésekre van szük-
ség, hogy meggátoljuk a kórokozók bejutását a telep-
re. Ide tartozik, hogy különös figyelmet fordítsunk 
az emberekre, járművekre, rágcsálókra, madarak-
ra, háziállatokra, a fertőzési utakra, a malacok 
eredetére, a takarmány és az ivóvíz higiéniájára.
Továbbá, a malacok egészségét megfelelő, életen át-
ívelő vakcinázási programmal is védeni kell, melyet 
az ellátó állatorvos ír elő. Harmadszor, elengedhe-
tetlen odafigyelni a környezeti hőmérsékletre és ete-
tőtérre. Ezek az intézkedések segítenek a szociális 
és környezeti stresszhatások csökkentésében.
A telepen belül más intézkedések is szükségesek a 
betegségek és potenciális kórokozók terjedésének 
megakadályozására. Ide tartozik a takarítás és 
fertőtlenítés, de a mikrobiális biofilm kialakítása is 
az istálló felületein, mint innovatív járványvédelmi 
megoldás. A pozitív biofilm oldat, a Lalfilm Pro 
válogatott baktériumokat tartalmaz pozitív biofilm 
felviteléhez az istálló épületének felületeire.
A koca bélegészségügyének menedzsmentje
A kihívást jelentő átmenettel megbirkózni képes 
malacok felneveléséhez a választási kort és súlyt be 
lehet állítani. Az előbbi megoldható a korai odafigye-
léssel a kocák fialási körülményeire, hogy növeljük a 
malacok életképességét születéskor, és ezzel ösztö-
nözzük a föcstejfelvételt.
A koca bél mikrobiotájának módosítása az egyik 
kulcstényező a születés utáni hasmenés előfordulá-
sának csökkentésére. A születéskor és a szoptatás 

Következő lapszámainkban kiemelten foglalkozunk a kétségtelenül nagy kihívást jelen-
tő változással, a ZnO kivonásával a sertések takarmányozásából. Habár jó pár éve 
próbálunk alkalmazni olyan elemeket, melyek részét képezhetik az új takarmányozá-
si rendnek, élesben mégiscsak más. Most mérhető össze igazán, hogy a ZnO hiányában 
hogyan állják meg a helyüket az egyéb megoldások. Ezek részben takarmányozási meg-
oldások, kiegészítők, adalékok, de nagy szerepet kap a menedzsment és a járványvéde-
lem is. Utóbbiak is állandó témák, de a ZnO nyújtotta támasz hiányában ismét előtér-
be kerülnek, hiszen közvetetten ugyanúgy felelősek a malacok bélegészségéért, a bél 
megfelelő működéséért. Izgalmas idők ezek tehát nem csak a válság miatt, de szakmai 
szempontból is. Járjuk körül a témát együtt. Jelen számunkban a Pig Progress-t hívtuk 
meg, onnan merítettünk a téma elkezdésére. Várjuk az érintettek jelentkezését szakmai 
anyagokkal, gyakorlati tapasztalatokkal.
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során az anyai mikrobiális bevésődés (imprinting) 
hozzájárul a mikrobiota kialakulásához, és hosszan-
tartó hatást fejt ki az állatok egészségére és teljesít-
ményére, még a választás után is.
A vemhes és szoptató kocatápok kiegészítése a jól do-
kumentált probiotikus élesztővel, a Saccharomyces 
cerevisiae boulardii CNMC-1079-cel (Levucell SB) 
bizonyítottan javítja a fialás körülményeit és módo-
sítja a koca mikrobaprofilját, ennek következtében 
befolyásolva a malacok mikrobaprofilját és te3ljesít-
ményét a választáskor.

A kOrAi tAkArmányfelvétel biZtOsításA

A választás előtt lehetőség nyílik a szilárd ta-
karmány felvételének ösztönzésére és az éhezés 
következményeinek mérséklésére, ha a szopós ma-
lacoknak szopós malactápot kínálunk. A takarmány 
felkínálásának módja is fontos. Fontos odafigyelni 
a táp technológiai vonatkozásaira is, amellyel a ta-
karmányfelvétel optimalizálható (a pellet átmérője, 
keménység, részecskenagyság).
A választást követően fokozottan ízletes 
takarmányösszetevőket alkalmazzunk, mint az aro-
mák és funkcionális élesztőfehérjék, hogy serkent-
sük a takarmányfelvételt. Például, egy választás 
utáni malacokat vizsgáló tanulmány 17%-os növeke-
dést mutatott ki a választás utáni első héten a ta-
karmányfelvételben egy speciális hidrolizált élesztő, 
a Yeala Prosecure alkalmazásával.

A Pig PrOgress fősZerkesZtője így búcsúZOtt A cink-Oxidtól A sertéstArtásbAn:
A hízótápokban farmakológiai mennyiségben alkalmazott cink-oxid hamarosan a múlté az EU-ban. Pár 
utolsó szót szólunk az összetevőről, amely a sertéstartás részét képezte az 1990-es évek eleje óta.
Először is, jó hírrel szolgálhatunk a keményvonalas cink-oxid hívőknek, mivel az emberek nem intenek 
búcsút a fogyasztásának. A cink-oxidot számos különböző területen óriási mennyiségben alkalmazzák. 
Antibakteriális tulajdonsága révén kiváló összetevője gyógyszereknek, leginkább a bőrszövet kezelésében 
játszott szerepe ismert, mint pl. kiütéseknél, ekcémánál és pattanásoknál. Hovatovább használják még 
naptejekben, szájvizekben és fogkrémekben is.
A cink-oxid másik jelentős alkalmazási területe a festékipar, mivel a cink-oxid korrózióellenes hatással is 
rendelkezik. A cink-oxid tartalmú festékek kiváló minőségűek és tartósak. Nem vagy se gyógyszerfelhasz-
náló, se festő? Ne aggódj, a cink-oxid jelen van a cigarettaszűrőkben, adalékként a reggeli gabonapelyhek-
ben, de használják a kerámiagyártásban is, hogy csak néhány alkalmazást említsünk.
Így nekünk, embereknek nem kell örökre búcsút intenünk, de sertéseinknek igen, ha az EU-ban élnek. Ez 
a Pig Progress kiadás tele van olyan módszerekkel, melyekkel a malacok sikeresen túlélhetik a választást 
cink-oxid nélkül.
Vincent ter Beek, főszerkesztő, Pig Progress Vol. 38., 3/2022

minőségi táPAnyAgOk hAsZnálAtA

Amikor a malacok elkezdik a száraztáp felvételét, a 
még éretlen bélbeli környezetbe érkező tápanyagok 
nem szívódnak fel optimálisan. Egyes tápanyagok 
elérik a vastagbelet, ahol proteolitikus fermen-
táción esnek át. A receptúráknak jól emészthető 
tápanyagokat kell előírniuk az optimális felszívódás 
érdekében.
A precíziós takarmányozási gyakorlatnak figyelem-
be kell ennie a rostprofilt (oldhatatlan/oldható NSP), 
a fehérjeszinteket a kiegyensúlyozott és jól emészt-
hető forrásokért, és az ásványi összetevőket, melyek 
növelhetik a takarmánytároló kapacitást.
A takarmány ízletességére gyakorolt jótékony ha-
tással együtt a nagy kinetikus abszorpcióval ren-
delkező funkcionális élesztőfehérjék alkalmazása 
segíthet a proteolitikus fermentáció kockázatának 
csökkentésében a vastagbélben. Például, a fent em-
lített hidrolizált élesztő olyan szabad aminosavak és 
kis peptidek forrását képezi, melyek jól emészthetők 
és gyorsan eloszlanak az emésztőrendszer felsőbb 
részén.

figyelem A bél mikrObiOtA egyensúlyárA

Az elégtelen bevitel a tápanyagoknak a normális 
bélfejlődéshez szükséges optimálisnál alacsonyabb 
szintjét eredményezi. Ezek korlátozott mennyiség-
ben állnak rendelkezésre az alapanyagok az endo-
gén mikroflóra populációk számára, érintve a bélbeli 
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emésztő mikrobák összetételét. Ezért ilyen esetben 
általában csökken a hasznos baktériumok száma, 
ezzel az emésztés hatékonysága. Francia kutatók 
csoportja 2017-es kutatásukban a Lactobacillus ge-
nusba tartozó baktériumok számának csökkenését 
tapasztalták a malacok jejunumában és ileumában, 
két-három nappal a választás után.
A Lactobacillusok kulcsfontosságú szerepet játsza-
nak a szénhidrátok lebontásában, hozzájárulva a bél 
pH értékének fenntartásához és más baktériumfajok 
szaporodásának korlátozásához. A francia kutatók 
azt is felfedezték, hogy Clostridium fajok, Prevotella 
fajok és a fakultatív anaerob Proteobaktériumok, 
köztük az E. coli nagyobb számban fordulnak elő a 
választott malacok mikrobiótájában.
A bélhámsejtek barrierként szolgálnak, első védelmi 
vonalat képezve a szervezet számára a bélbeli kör-
nyezettel és az oda kerülő termékekkel szemben. 
Az éretlen malacoknál az elégtelen barrier, együtt 
a pH csökkentésének nehézségével kedvez a kóroko-
zó baktériumok elszaporodásának, melyek átjutva 
gyulladásos választ kelthetnek.
A választáskori bélmenedzsmentnek elő kell segíte-
nie a normális bélszerkezetet és mikrobióta össze-
tételt, ugyanakkor csökkentenie kell a gyulladásos 
állapotot.
Az egészséges bélbeli ökoszisztéma elősegítésére meg-
előzésként alkalmazott élő élesztő szinergistaként 
működik közre az immunmodulációban és a 
patogének túlszaporodását gátló direkt kötésekben. 
Itt a Yang szinergista inaktivált élesztőfrakció elő-
nyös hatást mutatott a választott malacokban.
Következtetés
A választás utáni időszak a sertéstermelés kritikus 
fázisa. Választáskor a malacok számos gyakori 
emésztési rendellenességgel szembesülnek, melyek 
hatással vannak teljesítményükre. A sikeres válasz-
tás utáni fázisban szükséges a holisztikus szemlélet, 
kombinálva a jó menedzsmentet (járványvédelem, 
higiénia, stb.) és a precíziós takarmányozási gyakor-
latot. A bél egészségét elősegítő funkcionális össze-
tevők etetése elengedhetetlen, ha az antibiotikum 
és a cink-oxid használatának csökkentését tűzzük 
ki célul.
Amandine Cabot és dr. David Saornil, 
Lallemand Animal Nutrition, Franciaország 
nyomán, Pig Progress Vol. 38. No. 3., 2022

élesZtős megOldásOk kOmbinálásA 
A ZnO helyettesítésére

Gyakran hangoztatják, hogy a megoldás a ma-
lacok választásának átvészelésére ZnO nélkül 
multifaktoriális megközelítést igényel. A malacok 
takarmányozásán belül is számos, egymást kiegészí-
tő stratégia működhet együtt. Az élesztő adalékok 
kombinációja hatékony eszköz lehet, a kutatások 
szerint erősítik egymás hatását.
A malacok cink-oxid nélküli választása már kezdi 
éreztetni pozitív hatását a termelőknél, mivel elkö-
telezettségük megújult az állománymenedzsment és 
takarmányozás felé.
Annak megértése, hogy miért játszott a ZnO fontos 
szerepet a választás folyamán az utóbbi időkben, 
illetve szembesülés a kihívással, hogy új és egész-
séges alternatívákat találjanak a gazdálkodóknak, 
segítve őket legalább hasonlóan jó eredményeket 
elérni, mint a múltban, vagy bizonyos esetekben 
annál még jobbat. Annak ténye, hogy az EU rendel-
kezés bezárt minden lehetőséget a ZnO-ra alapozott 
választás visszaállítására, biztosította azt is, hogy a 
termelők tovább lépnek erről a pontról.

A világ elfOgAdásA ZnO nélkül

Az új, ZnO-mentes sertéstartás elfogadása azzal 
kezdődik, hogy teljes képet alkotunk a fiatal serté-
sek mikrobiom-fejlődéséről, és hogy az miként hat a 
takarmányváltással és választással okozott stresz-
szel megbirkózás képességére.
Ha hagyjuk, a fiatal sertések beleiben lévő bakté-
riumok versengenek a rendelkezésre álló helyért 
és tápanyagokért, amely emésztési zavarok sorá-
hoz vezet, mint a hasmenés. Ez pedig láncreakciót 
indít el, csökkentve a takarmányfelvételt, gyenge 
egészségi állapotot és teljesítmény-visszaesést ered-
ményezve. A malacokat rögtön a születésüktől 
óvja a koca föcstejétől kapott immunitás. Ez idővel 
csökken, pont három-négyhetes korukra, amikorra 
a választásuk esik.
Eddig ezeket a tényezőket a malactápba adott ZnO-
dal ellensúlyozták, mely stabilizálta a bél állapotát. 
Most az a feladat, hogy fiatal sertések belét nagy 
mennyiségű hasznos baktériummal töltsük meg, 
ezzel csökkentve érzékenységüket a stresszre és 
emésztési zavarokra, mindezt teljes mértékben ter-
mészetes, nem gyógyszeres eszközökkel. Érdemes 
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itt megjegyezni, hogy az egészséges mikrobiális 
egyensúly megteremtése a malacokban a kocáknál 
kezdődik. kimutatták, hogy a kocák mikrobiomjának 
befolyásolása erősen hat utódaikban a mikrobiális 
összetételre. Párhuzamosan azzal, hogy nagy gon-
dot fordítunk a fiatal malacok mikrobiomjára, fon-
tos az is, hogy csökkentsük a kórokozó-nyomást a 
választott állományban.
A megfelelő bélfejlődéshez és az állatok megfelelő 
teljesítményéhez életük során szükség van a mala-
cok takarmányfelvételének serkentésére is.

élesZtőre AlAPOZOtt megOldásOk

Kutatók a Phileo by Lesaffre-nél felfedezték, hogy 
a malacok tápjának kiegészítésének hatását többféle 
élesztőre alapozott oldattal. Munkájuk kifejezetten 
egy bizonyos élesztő probiotikumra (Actisaf), egy 
élesztő posztbiotikumra (Safmannan) és egy tiszta 
élesztő-kivonatra (Prosaf) koncentrált. Önmagukban 
és kombinációban alkalmazva, e három kiegészítő 
segített olyan teljesítményszint elérésében a mala-
coknál, mint a korábban nagy dózisban alkalmazott 
ZnO. És ehhez nem volt szükség extra antibiotikum-
ra vagy egyéb kezelésre.

kOmbinált AlternAtív kiegésZítő

Az élesztő probiotikum és posztbiotikum alkalma-
zásáról három európai kutatás is kimutatta, hogy 
ezzel a kombinált alternatív kiegészítővel gyakor-
latilag azonos átlagos napi tömeggyarapodást értek 
el, mint a ZnO-dal.
Ugyanakkor a tartóknak türelmesnek kell lenniük 
ezzel az új takarmányozási módszerrel. A választás 
utáni első két hét során egy 2020-as dán kísérletben 
a ZnO-os csoport kissé túlszárnyalta az élesztőst, 
melyet két hetes azonos teljesítményű időszak kö-
vetett, majd az 5. és 6. héten az élesztős csoport 
szignifikánsan jobb napi tömeggyarapodást muta-
tott. A hathetes kísérlet végén az élesztős csoport 
malacai 225 g/nappal bizonyultak jobbnak a ZnO-s 
malacoknál.
Ezek az európai kísérletek világossá tették, hogy 
egyértelműen pozitív a kétféle élesztő együttmű-
ködése, ugyanakkor fontos felismerni a két élesztő 
saját hatásának előnyeit is.
Az élesztő probiotikum elsődleges funkciója a 
mikrobiom javítása, mely folyamat azonnal az 
adagolást követően jelentkezik, de időbe telik a meg-
figyelése. Miközben várjuk a kiegészítő hatásának 

teljes kifejlődését, fontos, hogy segítsük a malaco-
kat megküzdeni bizonyos, egészségükre ártalmas 
kórokozókkal a korai választási időszakban. Itt kap 
szerepet az élesztő posztbiotikum, „mágnesként” 
hatva az olyan baktériumokra, mint az E. coli és a 
Salmonella fajok. Ezek a baktériumok azonnal ha-
tástalanná válnak, amint kötődnek az élesztőfrakci-
óhoz, majd a bélsárral ürülnek.
Az élesztő probiotikum alkalmazása értékesnek 
bizonyult kocáknál is, segítve a hasznos mikrobák 
erőteljes elszaporodását utódaikban.
A tiszta élesztőkivonat szerepe a malacoknál fontos 
takarmányozási szempontból is, a választás előtt 
és után növelve a takarmányfelételt. Ez is olyan 
tényező, melyet gyakran hoznak összefüggésbe a 
megzavart bélfejlődéssel választás körül, lehető-
séget teremtve az potenciális kórokozóknak, hogy 
károsítsák a malacok egészségét és teljesítményét.
Tiszta élesztőkivonatként nagy mennyiségben tar-
talmaz nyersfehérjét, és jól emészthető a benne lévő 
kisméretű peptidek miatt. Ezek a tulajdonságok 
javítják a választási tápok összetételét a fehérje-
emészthetőség, rosttartalom és ízletesség szem-
pontjából.
A kísérletek összessége, melyek az alaptápot ezzel a 
tiszta élesztőkivonattal kiegészített táppal hasonlí-
tották össze, jelentős előnyöket mutattak ki az élesz-
tős csoport javára, amely 39 g/malac előnyt jelentett 
a testtömeg-gyarapodásban, illetve 16 g-ot az egyes 
malacoknál az átlagos napi takarmányfelvételben.
Segítség a termelőknek
A cég bizonyítékokat gyűjtött a különböző országok-
ban (Dánia, Franciaország, Brazília, Hollandia és 
Magyarország) elvégzett kísérletek alapján „Zéró 
ZnO programjának” fejlesztéséhez. A program segít 
a termelőknek, hogy elhagyják korábbi függőségü-
ket a ZnO-tól anélkül, hogy bármilyen veszteségük 
származna az állatok egészségéből vagy teljesítmé-
nyéből eredően. A program alappillérei: a mikrobiom 
módosítása, a kórokozó-nyomás csökkentése és a 
takarmányfelvétel támogatása.
A program ezeken túl rávilágít a sikerre, melyet a 
gyógyszerek és antibiotikumok szükségességének 
csökkentése terén elértek a malacok teljesítményé-
nek javításában, a modern, ZnO utáni választási 
rendszerekben.
Wouter de Bruin, nyugat-európai mene-
dzser, sertés, Phileo by Lesaffre nyomán, Pig 
Progress Vol. 38. No. 3., 2022
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új teljes élesZtő A tAkArmányOZáshOZ

Az elmúlt 20 évben a Saccharomyces cerevisiae 
élesztőfaj már nevet szerzett előnyeivel a sertések 
takarmányozásában. Mára az élesztők világa sokkal 
nagyobbá vált – a Pichia guilliermondii relatíve új 
élesztő, ígéretes képességgel a sertésekben történő 
alkalmazásra.
Élesztőt már több mint 100 éve etetnek az állatok-
kal, egyrészt tápanyag-gazdagságuk, másrészt ha-
tásuk okán az egészség és gyarapodási teljesítmény 
elősegítésében. Az élesztőt, élesztőszármazékokat 
és élesztőtartalmú egyéb termékeket ma már széles 
körben adják az állatoknak világszerte. Százszámra 
léteznek ilyen termékek.
Az utóbbi időben, a tiltások szigorításával egyidejű-
leg a növekedést serkentő antibiotikumok terén és 
az antibiotikum-rezisztencia kivédésére, megnőtt az 
érdeklődés az olyan továbbfejlesztett menedzsment-
gyakorlatok iránt, mint a takarmánykiegészítők 
használata az állatok teljesítményének optimalizá-
lására.
Az élesztők sejtfala számos bioaktív összetevőt 
tartalmaz, mint a béta-glukánok és mannán-
oligoszacharidok, melyekről kiderült, hogy elő-
nyösen hatnak sok állatfajban. Számos kísérlet 
bizonyította, hogy a tápban adott béta-glukánok 
kölcsönhatásba lépnek a bélhámsejtekkel, a bél im-
munválaszának módosítását előidézve. A mannán-
oligoszacharidokról kiderült, hogy megkötik és 
korlátozzák a bélbeli kórokozókat. A több, mint 
500 élesztőfaj közül csak néhány bír kereskedel-
mi jelentőséggel. Az állatok takarmányozásában a 
Saccharomices cerevisiae a legelterjedtebb.

PichiA guillermOndii

Új élesztő, egyedi morfológiával, szerkezettel és 
az ezekből eredő aktivitással, mely manapság vált 
elérhetővé (CitriStim). A takarmánykiegészítőként 
alkalmazott élesztősejtek morfológiája, összetétele 
és sejtfaluk szerkezete azért érdekes, mert ezek 
határozzák meg, miként viselkedik az élesztősejt a 
gazda bélkörnyezetében, lép kölcsönhatásba a nyál-
kahártyával, a béltartalommal és a kórokozókkal.
A P. guilliermondii és a S. cerevisiae összehasonlító 
morfológiáját és fizikai jellemzőit a kettő részvételéel 
zajló kísérletben értékelték. Köztük szignifikáns kü-
lönbségek vannak: a P. guilliermondii kisebb sejt, 
ezért nagyobb felületet ad ugyanakkora mennyiség-
ben. Kimutathatóan nagyobb hidrofób képességgel 

is rendelkezik. A különböző glikoproteinek eloszlása 
is különbözik a sejtfalban, ezért a P. guillermondii 
eltérő sejtfal-szerkezettel rendelkezik. Ezek a tulaj-
donságbeli különbségek magyarázhatják az élesztő-
sejtek eltérő viselkedését a takarmányokban.
A P. guillermondii működését és hatását az élettani 
és teljesítmény paraméterekre több fajnál vizsgálták. 
Ezek a következőkre irányultak: a P. guillermondii 
hatása az immunrendszerre, a kórokozóterhelésre, 
a gyomor-bélrendszer egészségére és a teljesítmény-
re, különösen stressz és kórokozók okozta kihívások 
alatt.

A teljesítmény jAvításA sertésben

In vitro a P. guillermondii hatékonynak bizonyult 
az E. coli és S. enterica sertésspecifikus törzseinek 
megkötésében vagy aggregálásában, nagyobb mér-
tékben, mint a S. cerevisiae tartalmú oldatok.
A P. guillermondii-t in vivo kísérleti és kereskedel-
mi sertéstartó telepeken is kipróbálták, mindkét 
esetben számos előnyét tárva fel a teljesítményre. 
Továbbá, kocák és süldők vemhes és szoptató tápjá-
ba keverve javította a reproduktív paramétereket, 
beleértve a termékenyülést és a malacok teljesítmé-
nyét. Például, három különböző kísérletben almon-
ként több malacot választottak azoktól a kocáktól, 
melyek P. guillermondii kiegészítésben részesültek.
Sarah Cooper, ADM Animal Nutrition nyo-
mán, Pig Progress Vol. 38. No. 3., 2022
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nullA cink: mAberth strAtégiák 2022-re

A cinkoxid száműzése az Európai Unióból: az olasz 
takarmánygyártó cégnél már tanulmányoztuk az új 
és hatékony stratégiákat az állattartókkal együtt, 
melynek célja az volt, hogy a tilalom hatályba lépé-
sekor, 2022 júniusában készen álljunk.
Akciótervünk több fronton is tervez beavatkozáso-
kat, mivel az egyszempontú megközelítés (például 
csak egyetlen típusú adalék hozzáadása a takar-
mányhoz) nem működhet: nem létezik olyan anyag, 
mely önmagában képes helyettesíteni a cinkoxid 
terápiás alkalmazását.
Egy másik megfontolás arra vonatkozik, hogy nem 
csak egy helyes megközelítés létezik: a cinkoxid al-
kalmazásának fokozatos csökkentését célzó megol-
dások állományonként változnak, az adott állomány 
egyedi jellemzői alapján. Azonban vannak olyan 
tényezők, melyek minden esetre érvényesek, mint 
például a megfelelően képzett személyzet megléte.
Íme tehát azok a fő stratégiák, melyeket az állat-
tartók összességére alkalmazunk:

tAkArmányOZási strAtégiák

1.  A koca helyes takarmányozása: a cinkoxid alkal-
mazását befolyásoló tényezők közül az első, amit 
figyelembe kell venni, a koca megfelelő takarmá-
nyozása. Ez befolyásolja a bőséges tejtermelést, 
és ezzel lehetővé teheti nagyobb súlyú, homogé-
nebb és egészségesebb malacok elválasztását.

2.  Prestarter takarmányok etetése a malacokkal, 
hozzászoktatva őket a nem csak tejjel történő 
tápláláshoz. Az elválasztás így kevésbé prob-
lematikus, kitérések és csúcsok nélküli takar-
mány-felvételi görbét eredményezve. Ezek a 
csúcsok okozzák a választás utáni hasmenést, 
mivel a csúcsok előtt a malacok gyakran keve-
sebb takarmányt fogyasztanak. 

3.  Az összes fehérjetartalom csökkentése az első és 
a második takarmányozási szakaszban (6-9 kg és 
9-15 kg malacsúly), melyet aminosav-kiegészítés 
kísér, különös tekintettel a lizin/összes fehérje 
arányra. Ez a megközelítés csökkenti az ozmózi-
sos hasmenés kockázatát, a kevesebb ammónia-
előállítást, és még sok más fontos előnnyel jár.

4.  Kerülni kell a bélben dugót okozó anyagok 
alkalmazását a választás után, mint például a 
nátrium-bikarbonát, mivel a gyomor pH-jának 
növelésével elősegítheti a baktériumok meg-
telepedését. A gyomornyálkahártya károsodá-
sának (fekély) elkerülése érdekében, inkább a 
takarmányfelvételi görbét kell befolyásolni, ke-
rülve a takarmányfelvétel drasztikus vissza-
esését, melynek hátterében gyomorkárosodások 
állhatnak.

5.  A víz savanyítása nagyon fontos a cinkoxid 
fokozatos kiváltásában, mivel több szinten be-
folyásolja a takarmány savasságát. Ezen kívül, 
savanyítja a gyomor-bél tartalmat, már a vá-
lasztás utáni legkorábbi szakaszokban, amikor 
a malac még nem kezd újra enni, azonban inni 
már elkezdett.

6.  A probiotikumok (élő mikroorganizmusok, mint 
például a Laktobacilusok) és a prebiotikumok 
(olyan anyagok, melyek elősegítik a mikroor-
ganizmusok életképességét és sokszorozódását 
a bélben) hatékonyan állítják helyre a belek 
baktériumflóráját, rögtön a választás után, és 
antibiotikumkezelések után is, ezért ha nem is 
folyamatosan, de legalább szükség esetén vagy 
ciklikusan alkalmazhatók.
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nem tAkArmányOZási strAtégiák

•  Környezeti higiénia: a takarítás és fertőtlenítés, 
a biológiai biztonságra vonatkozó előírások alkal-
mazása alapvető fontosságú a mikrobiális ter-
helés alacsony szinten tartásához, és a malacok 
mikroorganizmus-kitettségének csökkentéséhez;

•  Vakcinázások: a fertőzések elleni vakcinázások-
ról, amikor a kórokozók elsősorban a fekália 
útján jutnak be a szervezetbe (különösen a coli-
okozta választás utáni hasmenés, ödémás beteg-
ségek, szalmonellózis, ileitis) egyedileg kell dön-
teni. Ahhoz, hogy eldönthessük vakcinázzunk-e 
vagy sem, és ha igen, akkor milyen ütemben, 
figyelembe kell venni az állomány fertőzöttségét, 
annak súlyosságát és a terjedés dinamikáját;

•  Menedzsment: figyelni kell az állománysűrű-
ségre, a környezeti feltételekre és a takarmány 
rendelkezésre állására. Különösen fontos a víz 
hozzáférhetősége a választás alatt: az első na-
poktól (ügyeljünk az önitatók magasságára, a 
vízáramlásra és arra, hogy a berendezések ha-
sonlóak legyenek azokhoz, melyeket a szoptatás 
alatt megszoktak). egészen a választási időszak 
végéig (amikor a malacok súlya eléri a kezdeti 
súly ötszörösét, az itatáshoz és etetéshez szük-
séges helynek és berendezéseknek elegendőknek 
kell lenniük).

FORRÁS: MABERTH.IT

Istálló technológiák

Lekerekített élű, 
minőségi rácspadlók
a Stallprofi gödöllői üzeméből

Érdeklődjön a +36 30 645 6737 telefonszámon,  
vagy kérjen ajánlatot az erika.palicska@stallprofi.hu mail címen!  www.stallprofi.hu/betonracspadlo
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vAnnAk AlternAtívák A cinkOxid helyett?

Ebben a cikkben áttekintjük a cinkoxid használatá-
nak fokozatos csökkentését célzó, fő stratégiákat. 
A hatásmechanizmusra koncentrálunk, hogy job-
ban megértsük, hogyan lehet helyettesíteni.

Tudjuk, hogy ma sem létezik olyan egyetlen adalék 
vagy egyetlen megoldás (legyen az takarmányozá-
si vagy sem), mely a cinkoxidhoz hasonló szintű 
hatást érhet el, ezért olyan kiegyensúlyozott és 
személyre szabható „mixet”-találtunk ki, melybe 
beletartoznak takarmányozási és menedzsment 
döntések, hatóanyagok és probiotikumok használa-
ta a vízben és a takarmányban.

miért kell több frOntOn beAvAtkOZni A cink-
Oxid PótlásáhOZ?
Az alapelv valószínűleg onnan ered, hogy a cink-
oxidhoz több hatásmechanizmus is (több esetben 
bizonyítottan) társítható.

1. Az emésztés és a tápanyagok 
felszívódásának javítása
Választáskor, a szilárd takarmány tömítő hatása 
és a gyomor alacsony sósavtartalma csökkenti a 
malacok emésztőképességét. Ezért a malacoknál, 
túl sok protein etetése esetén, nagy mennyiségű 
emésztetlen fehérje áramlik a vastagbélbe, elő-
segítve ezzel a proteolitikus baktériumok gyors 
elszaporodását. Ezen kívül, az emésztetlen fehérje 
fokozza az ozmózisos hasmenés bekövetkezését. 
A vastagbélbe bejutó emésztetlen fehérjék meny-
nyiségének ellenőrzésére hatékony módszer az 
összes nyersfehérje mennyiségének csökkentése a 
takarmányban, az esszenciális aminosavak kiegé-
szítésével együtt.

2. Immunmoduláció
A cinkoxid csökkenti a gyulladáskeltő, és növeli a 
gyulladásgátló citokinek mennyiségét.
3. Bélkiválasztás
A cinkoxid növeli az étvágykeltő hormonok és enzi-
mek kiválasztását.

4. Antibakteriális hatás
A cinkoxid gátolja a baktériumok megtapadását 
a bélhámsejteken. Antibakteriális hatása azért is 
jelentős, mert az érintett baktériumok valódi an-
tibiotikumként kezelik. A cinkoxiddal szemben a 
baktériumok az antibiotikumokkal szemben kifej-
tett ellenálló mechanizmushoz hasonló ellenállást 
fejtenek ki. Ez azt jelenti, hogy a cinkoxid helyet-
tesítésénél figyelembe kell venni „ökokompatibilis” 
összetevők alkalmazását is, melyek képesek hatni 
a baktérium populációra. A legnagyobb antibakte-
riális hatást kifejtő anyagok között találhatók az 
illóolajok, a növényi kivonatok és a szerves savak.

5. Bélmorfológia
A cinkoxid képes növelni a bélbolyhok hosszát és 
erősíteni az egymás melletti sejtek összetapadá-
sát. Az antibakteriális hatás kifejtéséhez hasznos 
szerves savak közül a vajsav trófikus hatása ki-
magasló, mely a kívánt energiaforrás a vastagbél 
sejtjei számára. Ez a hatás fokozott bélboholy-
képződésben nyilvánul meg, mely fontos szerepet 
játszik a víz és a tápanyagok felszívódásában, vala-
mint a szomszédos bélhámsejtek csatlakozásában.

A cinkoxid hiányakor figyelembe kell venni min-
dent, ami elősegítheti a normál bélműködést, és fel 
kell gyorsítani a megfelelő bélflóra kialakulását.

FORRÁS: MABERTH.IT
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feléledhet A háZtáji sertéstArtás?

2001-ben az ország vágósertés-termelésének közel 
60%-át a kisüzemek, a háztáji és kisegítő gazdasá-
gok állították elő. Tevékenységükre szükség volt, 
annak ellenére, hogy termelésük szintje és az előál-
lított sertések minősége rendkívüli módon ingado-
zott. Az is igaz, hogy tevékenységük zavarta a piaci 
egyensúlyt. Szomorú igazság, de már ekkor látszott, 
hogy EU-szintű és mértékű termelés csak akkor 
képzelhető el, ha a minimum félmillió kisgazdaság 
99%-a beszünteti a termelést.
A 2005. december 1-jei adatok szerint az ország 
sertésállományának 60 százalékát a gazdasági szer-
vezetek, 40 százalékát az egyéni gazdálkodók tar-
tották. 2004-ben ez arány 58 és 42, két évvel azelőtt 
54 és 46 százalék volt. A 90-es évek elején még meg-
határozó háztáji sertéstartás folyamatosan háttérbe 
szorult, egyre kevesebb sertést tartottak az egyéni 
gazdálkodók. A visszaesés elsőszámú oka a hektiku-
san változó sertéspiac volt. Az egyéni gazdálkodók 
anyagilag nem tudtak alkalmazkodni a folyamatos 
átvételi árcsökkenéshez. A takarmányárak egyre 
emelkedtek, mignem elérték azt a szintet, melyen 
a haztájiban már nem érte meg eladásra sertéshúst 
termelni. A kegyelemdöfést a nagyüzemek adták, 
mivel azok tudták teljesíteni a vágóhidak igényét, 
vagyis hogy egyszerre nagy mennyiségű, egyöntetű 
vágósertést bocsássanak rendelkezésre. A háztáj-
inak csupán az lett volna az esélye, ha többen össze-
állnak, és azonos fajtájú hízóból egyszerre legalább 
egy kamionnyi vágósertést produkálnak.
Az is igaz, hogy a mai falusi fiatalok már nem 
szívesen foglalkoznak állattartással. Sokkal egy-
szerűbb sertéshúst vásárolni az egyre szaporodó 
élelmiszer-áruházakban. Sokan nem tudnak róla, de 
azért – ha kismértékben is – ma is létezik a háztáji 
sertéstartás. Bizonyítja ezt, hogy a facebook-on két 
olyan speciális csoport is van, melynek tagjai ház-

táji sertéstartással és az onnan származó állatok 
értékesítésével foglalkoznak. Ilyen a „Csak a ser-
téstartás, tenyésztés” 8,1 ezer taggal és a „Disznók, 
sertések, malacok, röfik” 24,6 ezer taggal. Ezek 
a sertéstartók adnak-vesznek, de megnyilvánulá-
saikból kitetszik, hogy többségük nem nagyon ért 
a disznóhoz. Hiányzik a szervezettség, a segítség. 
Erre lenne hivatott a Magosz, mely fennen hirdeti 
„egyéb fő célként” a családi gazdaságok támogatá-
sát. Sokat tesz a háztáji gazdaságok érdekében a 
Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete. A man-
galica fajtát szinte a háztáji tartásra teremtették, 
egyre többen vállalkoznak is erre. A fajta termékei 
iránt egyre nő a kereslet, úgy idehaza, mint a világ-
ban. Az évtizedek óta uralkodó „zsírellenesség” nem 
kedvezett a fajtának, de mára alaposan változott 
az irány, miszerint a zsír – mértékkel fogyasztva 
– akár egészséges is lehet. Élettanilag kedvező zsír-
sav-összetételén túl, a mangalicahús élvezeti értéke 
minden más fajtáét felülmúlja. 
Sok helyen tartanak disznót a háztájiban azért, 
hogy levágják és helyben, illetve kis körzetben ér-
tékesítsék. Ez a hús, márcsak frissessége miatt is 
kelendő, össze sem lehet hasonlítani a nagy élelmi-
szer-áruházláncokban árusítottakkal. A rendszer-
változás után még sok ún. vágópont működött az 
országban, de azután – állítólag egy fordítási hiba 
miatt – az EU idevonatkozó rendelete szerint szá-
mosat be kellett zárni. Ezeket újra lehetne éleszteni, 
és több kistermelő összefogásával folyamatosan 
friss húst kínálhatnának. A régmúltban szép és ha-
tékony formája volt a kisebb gazdaságok összefogá-
sának a Hangya Szövetkezet (Országos Fogyasztási 
és Értékesítési Szövetkezet). Ez a múlt század első 
felében virágzott és nagyon népszerű volt. Mintegy 
utódként ma is létezik hasonló, „Hangya Integrációs 
Szövetkezet” néven, de ennek működéséről nem 
nagyon hallani.
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Számtalan külföldi példa is van a kistermelők helyi 
összefogására és termékeik közös értékesítésére. A 
legtöbb ilyen a szomszédos Ausztriában működik, de 
Svájcban és Franciaországban is találkozunk velük. 
Az egyik jó barátomnak van egy néhányszáz kocás 
sertéstelepe. A válság miatt már éppen be akarta 
zárni telepét, amikor nagyszerű ötlete támadt: lé-
tesített egy kis vágóhidat, és hízósertéseit nem a 
megszokott 100-110 kg-ra hizlalta, hanem 130-ra. 

Így ezek húsa sokkal érettebb, tehát élvezhetőbb. A 
saját vágóhídon levágott állatok húsát kb. 60 km-es 
körzetben értékesíti. Éttermek, hentesboltok verse-
nyeznek ezért az áruért, úgyhogy szinte nem győzi 
kielégíteni az igényeket. Sok minden szól tehát a 
háztáji sertéstartás mellett, de mint minden más, ez 
is csak akkor lehet eredményes, ha profi módon csi-
nálják. Sokat segíthetne ebben az MSTSZ és a már 
fent emlegetett Magosz is.

PROF. WEKERLE LÁSZLÓ

Átfogó trágyaprogram

Szeparátorok FLYGT szivattyúk/keverôk JAKO tartálykocsik/injektorok

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

Teljeskörû trágyarendszer rekonstrukció
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AntibiOtikumOk AZ állAttenyésZtésben:
50%-Os csökkenés lOmbArdiábAn

Becslések szerint, célzott beavatkozások hiányában 
2050-re a rezisztens baktériummal fertőzöttek 
száma elérheti a 10 milliót. Ezért alapvető fon-
tosságú a teljes közegészségvédelem, az antibio-
tikumok használatának csökkentése és a tudatos 
használat ösztönzése. Bizonyos antibiotikumokat a 
kritikusan fontos antibiotikumok (CIA – critically 
important antibiotics) közé sorolnak a humán fer-
tőzések kezelésében, ezért ezek használatát kerül-
ni kell az állatgyógyászatban, hogy hatékonyságuk 
fenntartható legyen.
Ahogyan azt a legutóbbi járvány is jelezte, létezik 
az ember és állat közötti kölcsönhatás, mely ha-
tással van a közegészségügyre és mindennapi éle-
tünkre. Ezért még jobban figyelemmel kell követni 
az állattenyésztési ágazatot, az állatállományoktól 
az állati eredetű élelmiszerekig. Ezt a feladatot 
az „Egy az egészség” (One Health) megközelítés 
céljainak elérése és érvényesítése érdekében vállal-
tuk fel, melyek az ember és az állat egészségének 
védelme, valamint a környezetvédelem. Ez a meg-
közelítés alapvető fontosságú a jövő társadalma 
érdekében, és óriási jelentőséggel bír az új (olasz) 
regionális egészségügyi szabályozás szempontjából.
Bizonyos esetekben az antibiotikumok akár 50%-os 
csökkentése olyan célkitűzés, melyet csak remélni 
lehet. Az elért eredmények az együttműködésnek 
köszönhetők, az ágazat összes szereplőjének be-
vonásával: tenyésztők, szabadúszó állatorvosok, 
állatorvosi szolgálatok.

A lOmbArdiábbAn 2015-ben elkeZdett 
tudAtOs gyógysZerfOgyAsZtási PrOgrAm 
Lombardia más 2015-ben vállalta, hogy eléri a kitű-
zött célokat, bevezetve az állatgyógyászati készít-
ményeket nyomon követő elektronikus rendszer 
használatát az állatorvosi elektronikus receptek 
segítségével, mely 2019-től az ország teljes terüle-
tén kötelezővé vált. 
Ezen kívül, az évek során a régióban olyan kezde-
ményezéseket vezettek be, melyek célja az ágazat 
szereplőinek (elsősorban a tenyésztők és állatorvo-
sok) ösztönzése a tudatos gyógyszerhasználatra, 
akár a biológiai biztonságot célzó közigazgatási 
intézkedések növelésével is.

hússAl, tejjel és tOjássAl 
végZett kísérletek

Május közepén a régió kísérleti tervet fogadott 
el a laboratóriumi tesztek analitikai érzékeny-
ségének növelésére, a legalacsonyabb antibioti-
kum-maradványok kimutatására az állati eredetű 
élelmiszerekben. 
A projekt célja a fogyasztó fokozott védelme, va-
lamint az élelmiszeripari ágazat támogatása. A 
mintavétel még nem fejeződött be, de az eddigi 
eredmények kedvezőek voltak, mivel nem találtak 
semmilyen maradványt.
Múlt tavasszal, a hús-, tej- és tojáselőállítás terén 
elkezdett projekt célja, hogy megvédje azon lombar-
diai termelők termékeinek minőségét, akik biztosít-

Lombardiában az antibiotikumok használata 50%-kal csökkent, és egyre 
tudatosabban alkalmazzák az állatgyógyászati készítményeket. Ez az 
antibiotikum-rezisztenciát figyelemmel kísérő tevékenység eredménye. 
A mikroorganizmusok azon képessége, hogy mennyiben képesek ellen-
állni az antibiotikumoknak, az egyik legnagyobb fenyegetést jelenti az 
általános közegészségre.
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ják a maximális minőséget és élelmiszerbiztonságot. 
A projekt, többek között cáfolja az álhíreket, de 
elsősorban garantálja az eredetiséget és az egész-
ségességet. Célja, hogy biztosítsa az elfogyasztott 
élelemiszerek biztonságosságát, és kiküszöbölje az 
állatokon keresztül terjedő járványok kockázatát. 
A bemutatott eredmények valóban biztatóak. 

sertéstenyésZtés - AZ AntibiOtikum -
fOgyAsZtás csökken, de nem minden 
fArmAkOlógiAi csOPOrtbAn

A sertéstenyésztési ágazatban Lombardiában 2020 
és 2021 között kimutatták az antibiotikumok hasz-
nálatának közepes mértékű csökkenését, mely 
csökkenés azonban nem vonatkozik az összes far-
makológiai csoportra. Néhány, kritikusnak tartott 
molekula enyhe csökkenése is kimutatható volt.

Tejkiegészítés szopós  
malacoknak – hatéko-
nyan és higiénikusan

A már jól bevált CulinaCup automatikus tejitató 

továbbfejlesztése nyomán hoztuk létre a Culi-

naFlex tejitató és folyékonytakarmányozó rend-

szerünket, mely elnyerte a 2016-os EuroTier 

innovációs nagydíját. Segítségével a gyengébb 

és életerősebb malacok egyaránt megkapják 

a szükséges napi tejkiegészítést, vagy folyé-

konytakarmányt. A részleteiben kidolgozott 

technológia révén a csőrendszer tisztítását nem 

kell a gondozókra bízni, a rendszer ezt elvégzi 

saját maga.

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

CulinaCup CulinaFlex

CulinaCup és CulinaFlex
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válságOk és váltOZásOk A mAgyAr sertéságAZAt 
utOlsó 25 évében v.

2008.1
válság – besZélgetés gOrZás jánOs 
sertéstArtóvAl

1990-ben a hízósertések több mint felét még az ún. 
„háztáji” gazdaságok állították elő. Ez az előállítási 
forma olcsó volt, hiszen a kistermelő saját épületé-
ben, saját munkaerejével hizlalta a disznót. A rend-
szerváltozás után a háztáji termelők közül sokan 
jutottak földhöz, kialakulhatott volna egy olyan 
vállalkozói réteg, mely - ha akkor olcsón hitelt kap 
az elhagyott telepek megvásárlásához – „nagyban” 
termelt volna. Ezt a lehetőséget nem használtuk ki.
2002 őszén egy FVM rendelet lehetővé tette ter-
melői csoportok alakítását. Viszonylag sok ilyen 
alakult, de már induláskor is csak a támogatások-
ra vágytak, valódi összefogás nem volt. Az Alföldi 
Szövetkezetnél ugyan valódi összefogás valósult 
meg, igaz, csak az értékesítésben, a termelésben 
nem. 2004-ben, a mostanihoz hasonló mértékű 
válság idején sokan felhagytak a sertéstartással. 
Szerintem most kevesebben teszik ezt. Valószínű 
azonban, hogy a sertéstartás szerkezete kény-
szerből meg fog változni. Magyarországon az ún. 
„komplex” sertéstartás jellemző, vagyis egy telepen 
történik a szaporítás, a felnevelés és a hizlalás 
is. Ezt sokan már nem tudják finanszírozni, és 
egyre többen fognak saját telepükön bérhizlalást 
folytatni, melynek költségeit majd a befektetők 
állják. Összességében azonban a létszám nem fog 
csökkenni.

PrOtOkOll nélkül – hOllósy tibOrrAl 
és kOváts dénessel (kOmétA)
Mindenki tudja, hogy a termelők számára a helyzet 
kritikus, ennek okai részben ismertek. A sertés-
tartók jelenleg 20-30 euró veszteséget termelnek 
vágóállatonként. A termelők 10-15%-a valószínűleg 
beszünteti a sertéstartást, ugyanakkor 50-70%-uk 
„előre menekül”, a maradék a túlélésre törekszik.

Szerk.: A magyar sertéstartók elsőszámú 
közellensége a jelentősen megnövekedett ser-
tésimport. Mi erről a véleményük?
2006-ban a Kométánál 365 ezer sertést vágtunk 
le, melyeknek 85%-a magyar, 15%-a import volt. 
2007-ben 433 ezerre nőtt a levágott állatok száma, 
melyeknek 95%-a volt magyar eredetű, és csupán 
5%-a import. A csekély importra időszaki alap-
anyaghiány és a kapcsolatok fenntartása miatt 
volt szükség.

2008.2.
A mAgyAr sertéságAZAt köZéPtávú kilátásAi,
nyárs levente, PAPP gergely

A magyar sertés- és baromfitartók érdemben nem 
képesek befolyásolni sem a világpiacon, sem az EU 
piacán zajló folyamatokat, így gazdasági környe-
zetükhöz kénytelenek alkalmazkodni, árelfogadó 
pozícióban vannak. Méretükből és termelési poten-
ciáljukból adódóan a „nagyok” által ki nem töltött 
részpiacokon kell megélniük. A kialakult új hely-
zetben az állati eredetű termékek világpiacán, de 
a magyar piacon is, az árak alakulása rövidtávon 
kiszámíthatatlan. 
A nagyfokú bizonytalanság és kiszolgáltatottság 
miatt a magyar sertéságazat tovább erodálódhat, a 
közeljövőben a sertéshús-termelés növekedése nem 
valószínűsíthető. 
A takarmányárak növekedése, valamint a sertés-
árak csökkenése kedvezőtlen hatást gyakorol a 
termelésre. 
A hatékonyság növelése a termékpálya minden 
szakaszán komoly ráfordítást, jelentős fejlesztést 
igényel. Mindenekelőtt javítani kell a biológiai ala-
pokat (különös tekintettel a szaporulati mutatókra 
és a takarmányhasznosításra), a tartástechnológi-
át, de a takarmányösszetételt és minőséget is. Az 
ágazat versenyképes működéséhez elengedhetetlen 
a vertikális integráció erősítése.
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véleményem A hAZAi sertéságAZAtról, 
kis györgy

Össze kell fogni a takarmány, a takarmány-kiegé-
szítők, a gyógyszerek, a tenyészállatok beszerzése 
terén.

2008.3
nem lesZ mindig így! Wekerle lásZló

Most jó lenni sertéstartónak! A tavalyi elképesztő 
takarmányárak után mára ugyanilyen elképesztő 
áresés következett be, és ez valószínűleg tovább 
folytatódik. Mert a növénytermesztők és a gabo-
nakereskedők sírnak, a sertéstartók nevetnek. 
Milyen hamar változnak a dolgok! Tavaly a növény-
termelők és kereskedők kérlelhetetlenek voltak, az 
árakat egyre feljebb srófolták, egyáltalán nem ér-
dekelte őket a sertéstartók sírása. És most: a rak-
tárak tele annak a tavalyi terméssel, az új termést 
a földről kell majd potom pénzért értékesíteni. Az 
eddig két prés között vergődő sertéstartók egyelő-
re örülhetnek a korábbinál lényegesen magasabb 
sertésáraknak is. A húsipar is bajban van, annál 
is inkább, mert külföldről sem tud behozni olcsóbb 
alapanyagot. Ugyanakkor a megnövekedett felvá-
sárlási árat nem tudja érvényesíteni az áruházlán-
cokkal szemben. Most tehát a sertéstartók vannak 
nyeregben, de azt mindenkinek tudnia kell, ez az 
állapot nem tart örökké! Jönnek nehéz időszakok, 
amikor majd az ágazat másik két szereplője ne-
vethet, sőt hahotázhat. Ki kellene használni ezt 
a „kegyelmi” időszakot. Tegyenek meg minden le-
hetségest, ami a hatékony termeléshez szükséges. 
Legyen már végre igazi összefogás, szakmai és 
üzleti alapon egyaránt. Szervezzék meg a termelők 
saját továbbképzésüket, tanácsadásukat, beszerzé-
süket, eladásukat.

2009.2
Piár A jAvából! Wekerle lásZló

Minőségi magyar sertéshús? Ez a védjegy lufi, és 
ki fog pukkadni. Ez az újabb piár fogás a húsz éve 
magunk előtt görgetett valós problémákról tereli 
el ismét a figyelmet. A jövő szempontjából fontos 
lenne a sertéságazat fejlesztése és a hatékonyság 
növelése. Ehhez persze pénz kell. Ebben jelentős 
szerepe lehetne az államnak, például egy vidéki 
bankhálózat létrehozásával. De lépnie kellene az 
ágazatnak is: meg kellene valósítani az oly sok-
szor emlegetett termelői összefogást, termelési 

láncok kiépítésével, a gabonatermeléstől a húské-
szítményekig. Döntő lenne egy önálló kereskedelmi 
hálózat kiépítése is a hazai mezőgazdasági és 
élelmiszeripari termékek forgalmazására. Így a 
termelőknek nem kellene reménykedve szemlélni 
az ágazatot, mikor jelenik meg egy újabb lufi, ami 
végre nem pukkad ki.

2009.3
legyünk OPtimisták? Wekerle lásZló

A hazai sertés-előállítás már nem tudja ellátni a 
hazai feldolgozókat vágósertéssel. Vagyis jelen-
tősen megnőtt a hízók iránti kereslet, és ezzel 
párhuzamosan természetesen a hízósertések ára 
is. Tovább javítják a sertéstartók kilátásait az ala-
csony gabonaárak is. Az ágazat szempontjából az a 
legjobb megoldás, ha azok tartanak egyre nagyobb 
számban sertést, akik nyereségesen termelnek, 
vagyis értenek hozzá.

A glObális sertésPiAc és kilátásAi, 
diegO PAdOch (biOmin)
Az összes médiumból áramló, a gazdasági válságot 
övező általános siránkozás közepette az optimiz-
mus egy kicsiny szigete tűnik fel az agráriumban, 
Vannak olyan jelek a sertéságazatban, melyek 
optimizmusra adnak okot, legalábbis globális né-
zőpontból, figyelmen kívül hagyva néhány helyi 
tényezőt. Manapság a kereskedelem valódi globali-
zációjának lehetünk tanúi: a fő exportáló országok 
harcolnak, hogy annyi piacot hódítsanak meg, 
amennyit csak lehetséges. 
A fő sertéshús-előállítók és exportőrök, Kanada, 
USA, az EU és Brazília. A fő importőrök: Japán, 
Kína és Oroszország. Mi marad a termelő kezé-
ben a sertés végső értékesítési árából? A termelő 
kb. 29%-os bevételhez jut, a kereskedelem 24%-ot 
zsebel be. Ez nem teszi boldoggá vagy elégedetté a 
termelőket, akik a munka nagy részét cipelik a vál-
lukon. A termelőknek manapság rendkívüli eszkö-
zök állnak rendelkezésükre termelési eredményük 
javítására. A fejlődés a siker receptje. Lehetőségek: 
genetika, takarmányértékesülés, malac/koca/év, 
születési súly, malacok túlélése, nagy választási 
súly, takarmányfelvétel, vágott féltest minősége, 
emészthetőség, optimális beltartalom, anion-kation 
egyensúly, feldolgozás, adalékok. A menedzsment 
javításának lehetőségei: egyszerre ürítés és telepí-
tés, multi site, csoportos tartás.
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2011.1
A mAgyAr sertéságAZAt hAnyAtlásA, 
kerekAsZtAl besZélgetés

Wekerle lásZló

A napokban írta az egyik napilap: csupán két 
hónap van hátra az uniós csatlakozásig, amikor 
zárt ajtók mögött, amikor zárt ajtók mögött tár-
gyalt a Medgyessy-kabinet egy titkos előterjesz-
tést. Az agrárszakértők által jegyzett dokumentum 
egyértelműen leírta, hogy a magyar állattenyész-
tésnek kegyelemdöféssel ér majd fel a hőn áhított 
közös Európa. Sertéshúsból például annyit sem 
termelünk majd, mint amennyi a hazai fogyasztók 
ellátásához szükséges. Azóta kiderült, hogy a szak-
értők borús jóslatai is optimistának bizonyultak. A 
hazai agrárium jelentős részének az utóbbi hét esz-
tendőben lényegében gyarmati sors jutott. Hogyan 
jutottunk idáig?

Hum Péter
A Magyar Tudományos Akadémián az agrárgaz-
dasági kutatások (1996 és 1998) alapján világosan 
előre jelezhető volt, hogy ha a sertéságazatban 
nem történik nagyarányú és átfogó technológiai 
fejlesztés, akkor az EU-csatlakozást követően a 
sertéságazat lesz a legnagyobb vesztes. Érdemi 
lépések azonban nem történtek. Számtalanszor fel-
hívta a szakma a figyelmet arra, hogy amennyiben 
a sertéságazatban nem jön létre több, jól szervezett 
szövetkezet, integráció, versenyhátrányuk folya-
matosan növekedni fog. Számos nemzetközi példa 
is tanulságokkal szolgálhat. 1995-ben az USA 
sertéstenyésztőinek szövetsége háromnapos zárt 
ülést hívott össze Iowában, amelyre meghívást 
kapott az USA mezőgazdasági minisztériumának 
érdemi illetékese (USDA), a bankszektor, az élel-
miszerláncok, a feldolgozók vezető képviselői és 
15 vezető professzor, köztük velem együtt három 
európai kaptak meghívást. A feladat az USA ser-
téshús-termelésének modernizációs programjának 
kialakítása volt. A sertéságazat akkor igen nagy 
gondokkal küzdött, mert a rendkívül integrált és 
erős baromfiipar a belső piacon is visszaszorította 
a sertéstermékeket. 
Az exportban pedig Dánia minden tendert meg-
nyert az USA-val szemben, mert Dánia az ame-
rikaiak szerint úgy működik, mint egy hatalmas 
sertéstermelő vállalat, hiszen egyetlen hatalmas 
szövetkezet uralja és átfogja a teljes termékpá-

lyát (tenyésztés, kutatás, árutermelés, feldolgozás, 
marketing). Ugyanakkor az USA sertéstermelése 
szétaprózott volt, a feldolgozók többsége nem volt 
elég korszerű és nem volt elegendő forrás az ága-
zaton belül sem a termelés, sem a feldolgozás teljes 
modernizációjára. 
A kilábalási stratégia főbb pontjai a következők 
voltak:
-  A bankszektor kizárólag az 500 kocánál nagyobb 

egységek létesítését támogatja és hitelezi, ha az 
új hitelfelveők egyúttal egymillió sertést átfogó 
szövetkezetbe tömörülnek.

-  A feldolgozóipar modernizációja érdekében dön-
tően a japán tőke bevonását tartották szükséges-
nek, ezáltal látva biztosítékot arra, hogy a japán 
piac megnyílik az USA termelők előtt.

Az alapvető döntések megvalósultak, és az ered-
mény sem maradt el.

2011.2
A kOcAkArtOntól AZ elektrOnikus AdAtfel-
dOlgOZásig, kerekAsZtAl besZélgetés

Mennyire elterjedt a hazai sertéstelepeken 
az elektronikus adatfeldolgozás?
Borjeczán Tamás: 1998-ban már úgy nézett ki, 
hogy nálunk is hamar teret hódít, de ez egyelőre 
várat magára.

Nyíri András: A hazai telepek mintegy 30-40%-
ánál van valamilyen elektronikus adatfeldolgozás.

Bonczók Gábor: Nagyon kevéssé elterjedt, valószínű-
leg azért, mert egy új és modern módszert nem lehet 
akárhol alkalmazni, és a telepek nem elég gyakorlot-
tak a számítógép használatában. Sokan megvásárol-
ják az eljárást, de aztán nem alkalmazzák.

Csány Béla: A módszer „hátránya”, hogy alkalma-
zásához feltétlenül szükség an magasan kvalifikált 
szakemberekre.

Sarusi-Kiss Tamás: A módszer alkalmazása jelen-
tősen megkönnyíti a szaktanácsadók dolgát is.

Peresztegi Gábor: Tele vagyunk használatlan vagy 
rosszul használt telepirányítási programokkal. A 
szokatlan adatmennyiséghez fel kell nőni. A ma-
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gyar sertéstartó sok mindenre panaszkodik: hí-
zóár, takarmányár, energiaár stb. Lehet, hogy 
hihetetlen, de az elektronikus adatfeldolgozás és 
az ezen az alapon jól működő menedzsment min-
denféle válságon átsegít. Folyamatosan értékelhető 
a kocák teljesítménye. Tényszerű adatfelvétel és 
helyes adatkiértékelés mellett a megtérülés akár 
hónapokban is mérhető: pl. a veszteséget termelő 
kocák mielőbbi selejtezése.

2011.4
PrOtOkOll nélkül… 
besZélgetés dr. sZendi róberttel 
A sertéságAZAt Aktuális PrOblémáiról

Hogyan tovább, magyar sertéságazat?
Bíztató jel, hogy azok a sertéstartók, akik eddig 
is jól működtek, így megmaradtak, továbbra is 
fantáziát látnak a sertéstartásban és fejlesztenek. 
Sokan kézzel-lábbal tiltakoznak a külföldiek ma-
gyarországi jelenléte ellen. Pedig a külföldiek zömé-
ben példamutatóan gazdálkodnak, adót fizetnek és 
munkalehetőséget teremtenek.

Tőkehiány
Az igaz, hogy a bankok nem kényeztetik el kölcsö-
nökkel a mezőgazdasági vállalkozókat, köztük a 
sertéstartókat sem, de ha valaki nagyon akar, meg 
tud egyezni a pénzintézetekkel. Én magam is ilyen 
háttérrel alapoztam meg sertéstelepem működését.

A kormányzat „sertésstratégiája”
Ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor 
azt mondom, az államot felejtsük el! Örüljünk az 
eddig megkapott támogatásoknak, és reményked-
jünk abban, hogy ezekhez továbbra is hozzájutunk, 
de többre ne számítsunk. Az államnak mindenek-
előtt tisztáznia kell energetikai stratégiáját, vagyis, 
hogy mennyire gondolják komolyan az etanol-prog-
ramot. Ha a program kiszélesedik, az feleslegessé 
teszi a sertésstratégia kialakítását.

Mi szükséges a sertéstelep sikeres működé-
séhez?
Alapvető a magas genetikai értékű kocaállomány. 
A fajtakonstrukciót úgy határozzuk meg, hogy 
az anyai vonal biztosítsa a kiváló szaporaságot 
(minél több választott malac), az apai vonal pedig 
alacsony fajlagos takarmány-felhasználást és a 

magas napi súlygyarapodást. A következő lényeges 
feltétel az állomány megfelelő egészségi állapota. 
Nagy jelentőségű a takarmány minősége és a ta-
karmányozási technológia. Természetes feltétel a 
szaktudás és a hozzáállás.

2012.1
kerekAsZtAl A mAgyAr sertéságAZAt 
helyZetének jObbításáról

Feldman Zsolt államtitkár ismertette a kormány 
részére készült „A sertéságazat helyzetét javító 
intézkedésekről” szóló előterjesztést.

Feldman Zsolt
A sertéságazatnak nem kedveznek az uniós szabá-
lyok. A sertéstartók számára támogatásként 2013-
ig csak a nemzeti ratifikált támogatások adhatók 
(állatbetegség megelőzése, állati hulla eltávolítás, 
állatjóléti támogatás). Technológiai fejlesztésekre, 
beruházásokra az ÚMVP állattartás korszerűsíté-
se jogcímen keresztül jutott az ágazat. Ez utóbbi 
esetben jelentős forrást használtak fel a trágyake-
zelési beruházásokra. Összességében elmondható, 
hogy az adott támogatások csak igen kis mérték-
ben járultak hozzá az ágazat versenyképességének 
javításához. 

Felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
kormányzatnak kell megtennie az ágazat helyzeté-
nek javítása érdekében:
1. Információgyűjtés, elemzés
-  Sertéstenyésztő kapacitások felmérése (abba-

hagyja, újként lép be, fejleszt, ezekhez mekkora 
létszám kötődik, milyen hatékonyságú a termelé-
se, a termeléshez milyen infrastruktúra tartozik).

- Feldolgozói kapacitások felmérése.

2. Piacra jutás
-  A védjegyek nem töltik be szerepüket, garanciák 

szükségesek az élelmiszerbiztonsághoz. A keres-
kedelmi szabályozás a tisztességes piaci magatar-
tás betartásán, betartatásán keresztül valósulhat 
meg. Azt az erős kettősséget, amely ebben az 
ágazatban is megvan, mielőbb fel kell számolni, 
és a technológiailag fejlett és versenyképes üze-
mekhez kell a gyengébbeket felzárkóztatni. Ez 
horizontális és vertikális integráció nélkül nem va-
lósítható meg. Export: piacok ismerete, feltárása, 
a piaci rések kihasználása.
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3. Biológiai alapok fejlesztése.
4. Környezetvédelmi szabályok
5. Takarmányozás
-  Az állattartás növeléséhez meg kell oldani a föld-

kérdést, vagyis az állam a tulajdonában lévő földe-
ket elsősorban az állattartóknak kívánja juttatni.

6. Hitelfinanszírozás
-  A KKV-knak meghirdetett pályázat (15 mrd fo-

rint) nem volt sikeres, egyrészt, mert a gabona-
termelőknek sikeres évük volt, ezért nem vették 
igénybe, másrészt, mert a sertéshús-termelőknek 
ugyan rossz évük volt, de nem volt fedezetük, 
illetve az állat ún. rossz fedezetnek minősül a 
hitel igénybevételéhez. A pályázatot kiterjesztik a 
nagyüzemek számára is, a jogcímet pedig kiszéle-
sítik az állatvásárlással.

-  Ahhoz, hogy a stratégiában lefektetett cél megva-
lósuljon, a szaktárca könnyíteni kívánja a sertés-
ágazat szereplőinek pénzhez jutását.

7. Szaktanácsadás és szakképzés
Lényeges szerepe van ezekben a kormánynak.

8. Előterjesztés elfogadva
A kormány megtárgyalta az előterjesztést, és el-
fogadta azzal, hogy azt összhangba kell hozni a 
Nemzetgazdasági Minisztérium gazdasági növeke-
dési programjával.

2013.1
ködös strAtégiA, Wekerle bAláZs

Semmi okunk feltételezni, hogy a „sertésstraté-
gia” megalkotói nem jó szándékkal közelítenének 
az ügyhöz. Gyakorlatilag minden szempont, amit 
a stratégia most érint, végig szerepelt az akkor 
meg nem hallgatott „A Sertés” szaklapnak, a 
Disznó klub hálózatnak és a Honi Sertéstartók 
Érdekegyesületének fő célkitűzései között. Most, 
15 év után visszakapjuk saját gondolatainkat az 
ágazatról, sorsának jobbá tételéről. Akkor zárt 
ajtókra találtunk, most mások kitűzték a zászlót. 
A program meghirdetésében sorra visszahalljuk 
akkori üzeneteinket: növelni az állatlétszámot, 
megregulázni a hazai tenyésztést, létrehozni a ver-
tikális és horizontális integrációt, hatékony szakta-
nácsadói hálózatot, stb. 

Lesz-e a magyar fejekben annyi józan ész,
hogy beálljunk egy ilyen nemzeti stratégia
mögé?
Fejben dől el, Beszélgetés Horváth István 
miniszteri biztossal
Külföldön már genomszelekcióval dolgoznak, és 
így kiváló szaporaságú és hizadalmasságú fajtákat 
hoztak létre. Hol vagyunk mi ehhez képest?
H.I: Véleményem szerint megfelelő körülmények 
között a magyar genetikájú sertések is képesek 
13-14-es fialási átlagra. Középtávon célunk, hogy 
elsősorban magyar sertésből elégítsük ki a hazai 
igényeket. Tény, hogy a sertéságazat romokban 
hever, az ágazat szereplői között komoly bizalmi 
válság van, nagy a szervezetlenség. Rövid távon 
az a fő feladatunk, hogy ezt a bizalmi válságot 
megszüntessük.

Nem lenne célszerű átalakítani a támogatási rend-
szert is?
H.I: De, ez is a terveink között szerepel. A gazdák 
ma a hízók után kapják az állati támogatást, ami 
nemzeti forrásból származik. De, mivel rengeteg 
import hízó érkezik, a hazai források nem kis része 
a külföldről származó, ott előállított sertések tá-
mogatására megy el. Vizsgáljuk annak lehetőségét, 
hogy a jövőben a kocák után járjon az állatjóléti tá-
mogatás. A genetikai alapok nálunk is megvannak.

Voltak, ma már sajnos nincsenek.
H.I: A hazai genetikájú sertésekkel foglalkozó 
szakemberek azt mondják, megvannak, és én hi-
szek nekik. Azt legalábbis mindenképpen elhiszem, 
hogy középtávon rendbe lehet tenni a genetikai 
alapok kérdését, és olyan sertéssel lehet ellátni a 
hazai piacot, amely megfelel a magyar ízlésnek, az 
itteni igényeknek.

A programban szerepel a marketing erősítése. 
Nem gondolja, hogy ez a legutolsó dolog, amire ma 
szüksége van az ágazatnak?
H.I: Nem gondolom. Párhuzamosan lehet mar-
ketinget szervezni, genetikai alapokat erősíteni, 
fokozottabb termelésre ösztönözni és helyzetbe 
hozni a háztáji gazdálkodókat. A sertésprogram 
sikere a fejekben dől el. Kitalálhatunk mi bármi-
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lyen jó gazdasági konstrukciókat, ha a veőkben, a 
termelőkben és a feldolgozókban nem alakul ki a jó 
minőségű hazai sertéshús iránti igény. Ehhez kell 
a marketing.

Önt február elején nevezték ki miniszteri biztos-
nak. Milyen konkrét segítsége, apparátusa van, 
mekkora a mozgástere?
H.I: Az én dolgom, hogy összefogjam az ágazat 
szereplőit. hamarosan elindítunk egy konferen-
ciasorozatot, amelyen négy egyetem – a keszthe-
lyi, a gödöllői, a debreceni és a kaposvári – vesz 
részt. Szeretnék megállapodást kötni az ágazatban 
érdekelt szereplőkkel, kutatóintézetekkel, serté-
ses szervezetekkel, a takarmánypiac szereplőivel, 
vagyis mindenkivel, aki érdekelt a hazai sertésága-
zat sikerében. A célom, hogy a sertésprogramot az 
ágazat valamennyi szereplője a magáénak érezze, 
és ne a kormány által kitalált és „felülről” levezé-
nyelt stratégiának tekintse. Ma a köztudatban az 
a nézet terjedt el, hogy a háztájiban nem érdemes 
sertést tartani. Tervezzük az otthon elvégezhető 
közmunka bevezetését: az emberek azért kapná-
nak pénzt, hogy például állatot tartsanak.

Sok mindent említett, ami közép-, illetve hosszú-
távon várható. De mi fog történni ebben az évben?
H.I: A célunk, hogy már idén tíz százalékkal növel-
jük a sertéslétszámot. Így elérhetjük, hogy 2017 vé-
gére meglegyen a célként kitűzött hatmillió sertés, 
de nem fogjuk kudarcnak megélni, ha csak ötmillió 
sertés lesz Magyarországon.

kincstári OPtimiZmus, Wekerle lásZló

Hosszú ideje vártunk a sertésstratégia megjelené-
sére, most végre a kormány elfogadta. Az illetéke-
sek nagyon optimisták, és úgy látják, ez a stratégia 
megfelelő feltételeket nyújt ahhoz, hogy 2017-re 
megduplázódjon a hazai sertéslétszám. A szakmi-
niszter „tudásra alapozott ágazati programnak” 
becézi a stratégiát, de vajon kiknek a tudására 
gondol? Említi ugyan a szaktanácsadói rendszer 
fejlesztését és megerősítését, illetve a kutatás-
fejlesztést, de a magyar valóság ismeretében ez 
csupán szólamnak tűnhet. lágertémája a miniszter-
nek a feketegazdaság kifehérítése is, konkrétan 
a fordított Áfá-ra gondolva. Azóta már tudjuk, 
ez az elképzelés kútba esett, az EU nem járult 
hozzá annak bevezetéséhez. Mellesleg a szakmai 

közvélemény igen megosztott olt az eljárást ille-
tően. Hangsúlyos jelentőségű lenne az integrációs 
együttműködések kialakulása az ágazat szereplői 
között. Ismerve az eddig minden esetben kudarccal 
végződött próbálkozásokat, nem sok remény van a 
törekvések megvalósulására. Érdekes felvetés az 
élelmiszeripari melléktermékek fokozottabb fel-
használása a sertések takarmányozásában. A baj 
csak az, hogy az élelmiszergyártás szinte teljesen 
külföldi tulajdonban van! Az pedig igencsak el-
lentmondásos, hogy mindig azzal dicsekszünk, a 
magyar sertés húsa azért olyan finom, mert gabo-
nával etetjük. 
Feldman államtitkár így fogalmaz: cél az igénye-
sebb piac megkeresése, így Japán, Dél-Korea és 
Tajvan. Ennek a reménybeli exportnak az emle-
getése már hosszú évek óta vissza-visszatér, csak 
akkor lennénk bajban, ha az érintett országok 
komolyan vennék ezt a felajánlást. 
Továbbra is erős a kormányzat nosztalgiája a 
háztáji sertéstartás iránt. Itt az egyik „nyomós” 
érv az almos tartás olcsósága, mely szerintük jobb 
minőséget is garantál. 
Sugárzóan optimista Jakab István, a Magosz 
elnöke is: Képesek vagyunk arra, hogy évente 6 
millió kiváló minőségű sertést állítsunk elő, ver-
senyképes áron, döntően hazai fajtákra alapozva. 
Megható optimizmussal nyilatkozik Csóka Lajos, 
a Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének 
elnökségi tagja: A magyar termelés a tökéletes 
minőséget célozza: kiváló genetika, magyar földben 
termett takarmány, hagyományos hizlalás. 
Üdítő őszinteséggel nyilatkozik Wagenhoffer 
Zsombor, a MÁSZ ügyvezető igazgatója: A kor-
mány ugyan meghirdette a sertésstratégiát, ami-
nek céljaival a szakmabeliek döntő része egyetért, 
azonban egyelőre kevesen hisznek abban, amit 
a vezető politikusok az utóbbi időben mondogat-
nak: 2017-re kétszer annyi sertés lesz hazánkban, 
mint ma. Az állattenyésztés meghatározó ágazatai 
közül a legnagyobb válságban a sertésszektor 
van. A hazai hibrideket előállító cégek nem tudták 
felvenni a versenyt a nemzetközi piacokon egyre 
jobban terjeszkedő tenyésztő vállalatokkal. Ebből 
a válságból csak akkor lehet kilábalni, ha okosan 
nyitunk a világ vezető sertéstenyésztői felé.

FOLYT KÖV. A SZERK.
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tAllóZás: állAttenyésZtési sZemle, 1911

Az állattenyésztés, állategészségügy, takarmányozás, tejgazdaság összes ágait, vala-
mint a rét- és legelőjavítás, takarmánynövénytermelés, ezek műtrágyázását és a hal-
tenyésztést felügyelő illusztrált gazdasági szakfolyóirat

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Kerpely Béla lovag
okl. gazda

Ez a cikk azért ragadta meg a figyelmemet, mert láthatjuk belőle, már akkor is meny-
nyit „játszottak” elődeink a számokkal. Csakúgy, mint a 2000-es években, amikor nem 
volt lapszám, hogy ne latolgattuk volna, hogyan bővítsük sertéslétszámunkat. No meg 
eszünkbe jut Géza, a Hofi, a vicc poénját idézve a régiek elmondják a teljes viccet, és 
kérem, tanítsák meg rá az újakat. A poén: elvtársak..sak..sak… A tizennégy malacból 
tízet exportálunk, a többit meg megesszük mi!
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