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Először nem értettem, hogy miért is kéne felele-
veníteni 20-30 éves gondolatokat, melyek akkori-
ban jelentek meg szaklapunkban. De Wekerle pro-
fesszor, az Apám megint telibe talált. A Válságok 
és változások sorozat újabb szelete is tükröt tart 
elénk. Nem görbét, simát. Egyenesen megmutatja, 
hogy mik voltak azok a hibák, melyeket a termelők, 
feldolgozók elkövettek.

Sok éven át egyhelyben toporogtatok. Lett légyen 
bármilyen ernyőszervezet, kormányzat, zászlóvivő 
szószóló, Ti egyre nem voltatok képesek: az alap-
vető érdekek mentén összefogásra. Szajkózta itt 
mindenki, hogy mit kéne tenni, csak a cselekvés 
maradt el.

Tükröm, Tükröm

Az eredmény, hogy okosabbak, nagy tőkével rendel-
kező bankárok, oligarchák teszik azt, amit Nektek 
kellett volna. Fél országnyi mezőgazdaságot tar-
tanak a kezükben, uralják most a magyar sertés-
ágazatot. Ők megtették azt a lépést, amit Nektek 
kellett volna, egy ernyő alá vonták a magányos, 
kiszolgáltatott telepeket. De maradtak maguk-
ban is erős, öntudatos termelők. Ez a mai tükör. 
Számunkra, az ágazat kiszolgálói számára minden 
termelő telep ugyanolyan, legyen az integrációban, 
vagy önálló, csak maradjon. 

A történelem, ahogy mondják, ismétli önmagát. 
Tanuljunk a múltból, egyszer csak rálelünk a jó 
megoldásra és tükörbe nézhetünk.

WEKERLE BALÁZS
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SerTéSválSág?

A sertéságazat aktuális helyzetéről szól-
va Wekerle professzor sertésválságról 
beszél a Disznó Klub egyik legutóbbi 
podcastjában: https://www.disznoklub.
hu/podcast2 

Ennek kapcsán érdemes áttekinteni, hogy milyen 
képet mutat a sertéságazat Európai Uniós szin-
ten 2021-ben, emellett nem lehet elmenni a Kínára 
történő rövid kitekintés mellett sem. Amikor a ser-
téstenyésztésről beszélünk, akkor eszünkbe juthat 
az, amit a ciklikusságról tanultunk. Egyrészt van-
nak az éven belüli szezonális változások (őszi állo-
mánytetőzés, téli alacsonyabb létszám), emellett 
létezik a korábban háromévenkénti, de mostan-
ra inkább 4-5 évenkénti sertésciklus is. A magam 
részéről én ezt most kiegészíteném egy ún. hosszú 
sertésciklussal is, amelynek periódusa nagyjából 15 
évre tehető. Kicsit erőltetettnek tűnhet kiindulási 
pontnak 1975, amikor is hosszú idő után csökkent 
hétmillió alá az országban a sertések száma, hogy 
aztán innen elinduljon a szárnyalás és 1983-ra már 
11 milliós lett a létszám. Következett 1989-90, a 
rendszerváltozás évei, Kelet- és Közép-Európa poli-
tikai- társadalmi - gazdasági átalakulása, és többek 
között a keleti piacok elvesztése. Újabb másfél évti-
zed múlva már 2004-2005 környékén járunk, ami-
kor 9 országgal együtt Magyarország is az Európai 
Unió tagjává vált. Azokban az években átalakult az 
Unió belső piaca, a támogatási rendszerek, és utol-
jára akkoriban volt több mint négymillió sertésünk. 
Egy újabb másfél évtizedes ugrással el is érkeztünk 
a jelenhez, 2020-2021-hez, amely a koronavírus jár-
vánnyal összefüggésben írja be magát a történe-
lembe. Ugyanekkor a sertéságazat is küzdelmeket 
vívott és vív világszerte, gondoljuk itt csak az afri-
kai sertéspestisre és Kínára, a rendkívül magas 
takarmányköltségekre, az emelkedő energiaárak-
ra, és a mélyponton lévő sertésárakra. Mindezek 
tükrében érdemes körülnézni, hogy mit mutatnak 
az adatok az aktuális helyzetről, és mit mutatnak 
a legfrissebb prognózisok.

SerTéSállomány az európai unióban

A sertésállomány esetében valamennyi tagállam-
ra vonatkozóan jelenleg csak 2020 végi informá-
ciókkal rendelkezünk. (Év közepi, tehát júniusi 
adatokat csak azoknak kötelező szolgáltatni az 
Eurostat részére, akiknek állomány hárommillió 
feletti). 2020 decemberében az Európai Unió ser-
téslétszáma 146,2 millió volt, ami 3,1 millióval (2,2 
%-kal) több az egy évvel korábbinál. Az Unió jelen-
legi 27 tagjának adatait vizsgálva egészen 2009-ig 
kell visszamennünk, hogy hasonlóan magas érté-
ket találjunk. A 27 tagállam harmadában tartot-
tak több mint hárommillió sertést, ez a tény stabi-
lan igaz az elmúlt időszakra. (Amikor hazánkban 
még hárommillió fölött volt ez az érték, akkor mi 
voltunk a 10. ilyen tagállam.) Ez a 10 ország adja 
egyébként az EU-27 állományának 87 százalékát. A 
2020 végi felmérés szerint 20 országban lett több, 
7-ban pedig kevesebb a sertések száma a megelő-
ző egy év alatt, tehát a bővülés uniószerte látvá-
nyos volt, főleg, ha mellétesszük azt a tényt, hogy 
Hollandiát és Romániát leszámítva a csökkenés a 
kisebb sertéstartó országokban következett be. A 
létszám növekedése 2019-ről 2020-ra Bulgáriát és 
Máltát nem számítva Magyarországon volt a legje-
lentősebb (+8,2%), de a nagy országok közül ki kell 
emelni Dániát (+5,2%), Spanyolországot (+5,0%) és 
Lengyelországot (+4,6%).  Utóbbi három ország-
ban 2,7 millióval nőtt a sertések száma egy év 
alatt. Az éllovas országok sorrendje az elmúlt évek 
során nem változott: Spanyolország 2015-ben lett 
az Unió éllovas sertéstartója, a különbség azóta 
lényegében folyamatosan nő a második helyen álló 
Németország előtt, míg a 3. helyen továbbra is 
Franciaország áll. A magyarországi állománynagy-
ság 2016 óta hárommillió alatt van. 
2021 júniusáról a tagállamok közel felétől vannak 
csak adataink, ugyanakkor ezek az országok az 
uniós sertéslétszám több mint 90%-át lefedik, így 
elég jó képet adnak a fél év alatt bekövetkezett vál-
tozásokról. 
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1. táblázat SertéSállomány az európai unióban, ezer darab (2019-2021)

2019 
június

2019 
december

2020 
június

2020 
december

2021 
június

Ausztria 2 652 2 773 2 695 2 806 2 734

Belgium 6 094 6 085 6 113 6 218 6 146

Bulgária : 492 : 592 :

Ciprus : 352 : 359 :

Csehország : 1 509 : 1 546 :

Dánia 12 551 12 728 13 162 13 391 13 170

Észtország : 302 : 317 :

Finnország : 1 062 : 1 104 :

Franciaország 13 240 13 510 13 211 13 737 12 987

Görögország : 733 : 743 :

Hollandia 12 214 11 921 11 860 11 541 11 353

Horvátország : 1 022 : 1 033 :

Írország 1 616 1 613 1 632 1 679 1 694

Lengyelország 10 781 11 216 11 433 11 727 11 033

Lettország : 314 : 307 :

Litvánia : 551 : 580 :

Luxemburg : 84 : 82 :

Magyarország 2 840 2 634 2 920 2 850 2 886

Málta : 35 : 45 :

Németország 25 959 26 053 25 480 26 070 24 701

Olaszország 8 642 8 510 8 912 8 543 8 954

Portugália : 2 256 : 2 259 :

Románia 3 726 3 834 3 669 3 750 3 542

Spanyolország 30 461 31 246 31 372 32 796 32 407

Svédország 1 456 1 481 1 368 1 383 1 351

Szlovákia : 589 : 538 :

Szlovénia : 240 : 229 :

Egyesült Királyság 5 078 4 741 5 055 : :

EU-27 : 143 146 : 146 228 :

EU-28 : 147 887 : : :

Magyarország

- az EU-27 százalékában : 1,8% : 1,9% :

- az EU-28 százalékában : 1,8% : : :

Forrás: Eurostat
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Érdemes itt is a nagyobb országokra fókuszál-
ni. Spanyolországban a tavaly decemberi rekord 
magas 32,8 millió létszám csökkent ugyan júni-
usra 1,4 millióval, de ez még így is magasabb az 
egy évvel korábbinál. Németországban is hasonló 
fogyás volt tapasztalható a létszámban, a jelenle-
gi alacsony, 25 millió alatti létszámra ugyanakkor 
évtizedek óta nem volt példa. A júniusi adatokat 
mélyebben elemezve kitűnik, hogy a tagállamokban 
az egy évvel korábbi adatokhoz képest ugyan csak 
0,5%-os volt összességében a létszámcsökkenés, de 
ezen belül a malacok száma 2,2, a süldőké 3,4%-
kal, a kocáké 1,6%-kal csökkent, míg a hízósertése-
ké 2,8%-kal nőtt. A magas decemberi bázis eredmé-
nyeképpen fél év alatt a kisebb súlyú hízósertések 
kivételével minden korcsoport állománynagysága 
csökkent.
Magyarországon közel 2,9 millió sertést számlál-
tak 2021 júniusában, ami egy év alatt 1,1%-os (32 
ezer darabos) csökkenést, ugyanakkor tavaly dec-
ember óta 1,3%-os (36 ezer darabos) bővülést jelent. 
A kocák száma a tagállamokhoz hasonlóan nálunk 
is csökkent, egy év alatt 2,3%-kal lett kevesebb, így 
júniusban alig 167 ezer volt.
A 2020. évi Agrárcenzus eredményei alapján az 
elmúlt évben 241 ezer gazdaság végzett mezőgaz-
dasági tevékenységet az országban, közülük 48,4 
ezer volt sertéstartó. Az egy tartóra jutó állomány 
az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedett, 
2020-ban gazdaságonként átlagosan 60 sertést tar-
tottak.
Magyarországon a gazdaságot irányítók átlagos 
életkora 58 év volt, és közülük 71% volt férfi. A 
sertéstartók átlagéletkora az országos átlaggal 
megegyezően 58 év volt, ugyanakkor a nemek ará-
nya eltolódott, miután az irányítók 78%-a volt fér-
fi 2020-ban. A legmagasabb mezőgazdasági vég-
zettséget vizsgálva azt látjuk, hogy az országban 
a gazdaságot irányítók 61%-ának csak gyakorlati 
tapasztalata, 30%-ának középfokú mezőgazdasá-
gi végzettsége, míg mindössze 9%-uknak felsőfo-
kú mezőgazdasági végzettsége volt. A sertéstar-
tók végzettsége esetében rosszabb a helyzet, miu-
tán 70%-uk rendelkezett gyakorlati tapasztalattal, 
27%-uk középfokú, és mindössze 3%-uk felsőfokú 
mezőgazdasági végzettséggel. Pozitív ugyanakkor, 
hogy a sertéslétszám 62%-a a felsőfokú mezőgaz-
dasági végzettséggel rendelkezőknél volt az elmúlt 
évben. A sertést is tartóknál volt emellett a szar-

vasmarhák (221 ezer darab) és a juhok (224 ezer 
darab) közel negyede, emellett a különböző barom-
fifélékből is összességében négymillió feletti volt a 
gazdaságaikban. A 48,4 ezer gazdaságból 13,6 ezer 
volt olyan, ahol a sertésen kívül nem tartottak más 
mezőgazdasági haszonállatot.

SerTéSvágáS

Az Unió 27 tagállamában 2020-ban levágott 245,3 
millió sertés a 2019. évivel (245,0 millió) lényegében 
megegyezik. 2021 első kilenc hónapjában az Unió 
27 tagállamának vágóhidjain 185,1 millió sertést 
vágtak le, ami az előző évihez képest 4,0 milliós 
(2,2%-os) emelkedés. A termelés, ezáltal a kínálat 
is annak ellenére nőtt idén, hogy nemcsak a kínai 
piaci kereslet, de a belső piacokon többek között a 
vendéglátás húsigénye is csökkent. Mindez ahhoz 
vezetett, hogy az uniós sertéspiacok nehéz helyzet-
be kerültek, és ez az árakban is erőteljesen meg-
mutatkozott.
Továbbra is Németországban vágják az Európai Unió 
tagállamai közül a legtöbb sertést. 2019-ről 2020-
ra érdekes változás történt, miután Németország 
átadta piacvezető helyét Spanyolországnak. 
Spanyolországban az elmúlt évben 56,1 millió, 
míg Németországban 53,3 millió állatot vágtak 
le, és ha az idei év első háromnegyedét tekintjük, 
akkor azt látjuk, hogy már eddig is 4,2 millióval 
több állat került vágóhídra a mediterrán ország-
ban, mint a németeknél. Németország tehát az 
afrikai sertéspestis megjelenése miatt elszenvedte 
a kínai piac elvesztését, és a csökkenő árak a ter-
melésre is kihatottak. A sertéspestis az országban 
2020 szeptemberében jelent meg a vaddisznóknál, 
2021 júliusában pedig már a házi sertésállomány-
ban is kimutatták jelenlétét. A vágások számát 
tekintve harmadik helyén álló Franciaországban 
érdemi változás nem történt 2019 óta, éves szin-
ten stabilan 23-23,5 millió sertés kerül levágásra. 
Lengyelországban a 2020-as csökkenést 2021-ben 
emelkedés követte, így év végére várhatóan elérik 
a 2019. évi vágásszámot.  Figyelemreméltó, hogy 
Dániában 2019-hez képest 2020-ban nőtt a levágott 
sertések száma, ami 2021-ben még erőteljesebben 
folytatódott.
A hazánkban levágott sertések 1,9%-os arányt 
képviselnek az uniós vágásokból. 2021 első kilenc 
hónapjában 3,6 millió sertést vágtak le a vágóhida-
kon, ami 150 ezer darabos (4,3%-os) emelkedés a 
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2. táblázat SertéSvágáSok az európai unióban, ezer darab, 2019-2021

2019 2020 2020. I-IX.hó 2021. I-IX.hó

Ausztria 5 086 5 068 3 759 3 834

Belgium 10 720 11 150 8 102 8 594

Bulgária 1 180 947 671 796

Ciprus 583 568 413 431

Csehország 2 301 2 281 1 682 1 743

Dánia 16 839 17 279 13 006 13 847

Észtország 558 559 413 406

Finnország 1 816 1 906 1 414 1 428

Franciaország 23 539 23 291 17 425 17 462

Görögország 1 196 1 239 835 811

Hollandia 16 584 16 666 12 101 12 841

Horvátország 1 042 1 103 739 832

Írország 3 457 3 546 2 627 2 750

Lengyelország 21 340 20 869 15 197 15 639

Lettország 472 422 315 309

Litvánia 903 930 687 673

Luxemburg 153 140 103 105

Magyarország 4 620 4 701 3 456 3 606

Málta 52 54 39 39

Németország 55 131 53 318 40 041 38 768

Olaszország 11 481 10 608 7 808 8 055

Portugália 5 558 5 300 3 855 3 970

Románia 3 921 3 695 2 624 2 586

Spanyolország 52 982 56 130 41 141 42 908

Svédország 2 573 2 623 1 969 1 987

Szlovákia 260 246 182 181

Szlovénia 677 647 476 491

EU-27 245 024 245 287 181 082 185 091

Magyarország

- az EU-27 százalékában 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%

Forrás: Eurostat
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tavalyi év azonos időszakához képest. A levágott 
állatok hasított súlya ugyanebben az időszakban 
4,0%-kal emelkedett. Szembetűnő, hogy a levágott 
anyakocák száma meghaladta a 70 ezer darabot, 
ami majdnem harmadával több, mint egy évvel 
korábban. A válság jelei tehát már itt is megmutat-
koznak, az állományok felszámolása abban mutat-
kozik meg, hogy szignifikánsan több koca került 
vágóhídra, és számuk év végére elérheti a 90 ezer 
darabot.  

árpiaci helyzeTkép

Az Unió piacain a sertésárak 2020 áprilisában sza-
kadtak be. A 2019 év végi, több hétig tartó minden 
képzeletet felülmúló 1,9 eurós kilogrammonkénti 
ár hamar a múlt ködébe veszett. Ugyan még 2020 
elején is a 2 eurós álomhatárt döngették az árak, 
de ez májusra már 1,6 euróra, júliusra 1,5 euróra 
csökkent. Idén augusztus óta az árak tulajdonkép-
pen követik a tavalyi hétről-hétre bekövetkezett 
változásokat, a szépséghibája ennek, hogy mindezt 
10 euró centtel alacsonyabb szinten, mint egy éve. 
A 2021 november végi 1,3 euró alatti ár 4%-kal ala-
csonyabb a tavalyi, amúgy sem magas árnál. 
Az alacsony árak negatívan hatnak az uniós 
sertéstenyésztők jövedelmezőségére, ugyanakkor 
némi gyógyírt jelenthet, hogy a világpiacon kompa-
ratív előnyhöz tudnak jutni ekkora árszínvonallal.
Magyarországon az év első három negyedévében 
a vágósertés felvásárlási ára 15%-kal csökkent. 
Márciusban volt egy erőteljes, 20%-os emelkedés, 

ezután azonban néhány hónapos stagnálás követ-
kezett be, majd augusztusban és szeptemberben 
5%-kal csökkenés jött. A 348 forintos januári kilo-
grammonkénti ár szeptemberre emelkedett ugyan 
370 forintra, összességében az első három negyed-
év átlagára jóval elmaradt az előző év azonos idő-
szakától. A termelőket az árak csökkenése mellett 
az emelkedő energia- és takarmányköltségek is 
negatívan érintették. Sokan az előállítás költségeit 
sem tudják kigazdálkodni, aminek egyenes követ-
kezménye az állományok felszámolása. A talpon 
maradásra többek között azoknak lehet esélyük, 
akik a korábbi években – például, amikor maga-
sabbak voltak az árak – beruházásokat hajtottak 
végre, amelynek eredményeképpen hatékonyabban 
tudnak termelni. Az esetleges tartalékok felélése 
csak rövid távú megoldása lehet a jelenlegi helyzet 
átvészelésének. 

külkereSkedelem

2021 január és szeptember között az Európai Unió 
sertéshús exportja továbbra is dinamikus maradt. 
Ebben az időszakban 231 ezer tonnával, több mint 
4,1 millió tonnára nőtt a kivitt hús mennyisége, ami 
6%-os emelkedés egy év alatt. Az Európai Bizottság 
2022-re további 7%-os emelkedést prognosztizál. Az 
EU exporthelyzetét erősen befolyásolják a kínai 
piac fejleményei. Kína részben a kocaállomány 
növelése miatt átmeneti készletcsökkentést követő-
en túlkínálati helyzetbe került. Az ország 2022-ben 
valószínűleg tovább halad a nagyobb önellátottsági 

1. ábra  az „e” minőSégű haSított vágóSertéS heti piaci ára 
az európai unióban 2017-2021, (euró/100 kg)
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fok elérése felé. Kínába az év első kilenc hónapjá-
ban 2,1 millió tonna sertéshús került az Unióból, 
ami 10%-kal, 243 ezer tonnával kevesebb, mint 
2020 hasonló időszakában, de még ez is másfélsze-
rese a két évvel korábbi értéknek. Az EU export-
ja több más térségbe is szignifikánsan változott. 
A Fülöp-szigetekre például 9 hónap alatt 272 ezer 
tonna sertéshús került, ami 260 %-os emelkedés, 
de Vietnamba is megduplázódott a kivitel, miután 
mindkét ország nemzeti termelésére kihatással volt 
az afrikai sertéspestis megjelenése.  
Hosszú távon arra lehet számítani, hogy a környe-
zeti aggályok, az afrikai sertéspestis kockázata és 
a fogyasztói preferenciák változása valószínűleg 
korlátozza az EU sertéshústermelését. Az export 
tekintetében az EU-nak továbbra is meghatározó 
beszállítónak kell maradnia, de ez várhatóan nem 
fog visszaállni a 2019–2020-as rekordszintre.
Magyarországról 2021 január és szeptember között 
23,6 ezer tonna élősertést vittünk ki, ami 13%-kal 
kevesebb, mint egy évvel korábban. A legfontosabb 
célországok közé továbbra is Románia, Hollandia, 
Ausztria és Szlovákia tartozik, az export 92%-
a ment ebbe a négy országba. Az élőállat import 
(54,1 ezer tonna) 2,2%-kal kevesebb a tavalyi év 
első kilenc hónapjának adatainál. Behozatal szem-
pontjából a legfontosabb partnereink Szlovákia, 
Horvátország és Németország, az import 91%-a 
ebből a három országból érkezett 2021 első kilenc 
hónapjában. A sertéshús kivitele 10%-kal 118,9 
ezer tonnára nőtt az idei év első kilenc hónapjá-

ban. A legtöbb húst Romániába, Horvátországba 
és Olaszországba és az Egyesült Államokba vitték 
ki az országból. Ebbe a négy országba irányult a 
kivitel 56%-a. A növekvő export mellett az import 
mindössze 1,5%-kal emelkedett és 100,7 ezer tonna 
volt, így hús esetében továbbra is nettó exportőrök 
vagyunk. Kiemelendő Németország, Spanyolország 
és Lengyelország, ebből a három országból érkezett 
a sertéshús kétharmada.

SerTéShúSTermeléS éS fogyaSzTáS

Az Eurostat adatai alapján a 27 tagállamban a 
2020. évi 22,9 millió tonnás termelés 2021-re vár-
hatóan 22,7 millióra fog csökkenni (az érték 2018-
ban még 23,1 millió tonna fölött volt). A Bizottság 
előrejelzése azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzetre 
és a növekvő takarmányköltségekre reagálva a ter-
melés 2030-ig évről-évre csökkenni fog, így az évti-
zed végére már a 22 millió tonnát sem fogja elérni. 
Az összes hústermelés 52%-át a sertéshús adja, és 
ebben a következő szűk egy évtized során sem vár-
ható szignifikáns változás (2030: 51%). A baromfi-, 
illetve és a juh- és kecskehús termelése lassan, de 
biztosan emelkedni fog, míg a marhahús előállítá-
sában a sertéshez hasonlóan szintén csökkenés vár-
ható 2030-ra.
Az elmúlt évtized közepére, végére jelentősen fel-
lendült a sertéshús egy főre jutó fogyasztása a 
tagállamokban, és éves szinten megközelítette a 34 
kilogrammot. A mélypontot 2020-ban érte el 32,7 
kilogrammal, és a 2021-2022. évi 33 kilogramm-

2. ábra a főbb húSfélék termeléSe az európai unióban

(2020-2030)
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ról az évtized végére várhatóan 32 kilogramm alá 
fog esni. Hosszabb távon a marha- és borjúhús 
fogyasztásában szintén csökkenés várható, ugyan-
akkor a prognózisok a baromfihús fogyasztása 
esetében növekedést vetítenek előre.

kína

Kína a világ legnagyobb hústermelője, fogyasztó-
ja és importőre, a sertéshús termékek uralják a 
piacot. Az afrikai sertéspestis megjelenésének évé-
ben az egy főre jutó sertéshús fogyasztása 41 kilo-
gramm volt az országban. A baromfi- és marha-/
borjúhús a második és a harmadik legnépszerűbb 
húsfajta országszerte. Összességében Kína jelen-
leg a világ húskészletének mintegy 28 százalékát 
fogyasztja el. 2018-2019-ben az afrikai sertéspes-
tis megtizedelte az állományt. Az országban a ser-

tések száma 2010 és 2018 között 440 és 480 mil-
lió között mozgott. Az ASP hatására az állomány 
2018-ban 428 millióra, 2019-ben pedig 310 millió-
ra csökkent, de a talpra állás 2020-ra már erőtel-
jes volt, hiszen ekkor már ismét 400 millió fölé (407 
millió) nőtt a létszám.
A válság nemcsak a sertéshús árának emelkedésé-
hez vezetett, hanem mintegy 70 százalékkal növel-
te a Kínába irányuló sertéshúsexportot is, első-
sorban Európából és Dél-Amerikából. A kiürese-
dett sertésólakba ugyanekkor baromit telepítettek, 
melynek hatására a baromfihús termelése erőtel-
jes növekedésbe kezdett. Kína a válságból hamar 
kilábalhat, többek között új termelő kapacitások 
kiépítésével, ugyanakkor az országban továbbra is 
magas a sertés előállítási költsége, ami az olcsób-
ban Kínába exportálni tudó országoknak kedvez.

TÓTH PÉTER

3. ábra a főbb húSfélék fogyaSztáSa az európai unióban, 
kg/fő/év (2020-2030)
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kanok éS TermékenySég 

Nagyon sok telep azonban még saját kanokkal dol-
gozik, és a spermavizsgálatot csupán a jól-rosszul 
végrehajtott motilitásvizsgálat jelenti. Spermium-
morfológiai vizsgálatot szinte egyik ilyen telepen 
sem végeznek. Pedig ez a vizsgálat „az igazság pil-
lanata”. A rendellenes spermiumok aránya ugyanis 
szoros összefüggésben van a sperma termékenyítő 
képességével: minél több az abnormális spermium 
egy ejakulátumban, annál rosszabb annak termé-
kenyítő képessége.
Végül, bevezetésképpen álljon igy egy részlet Anghi 
Csaba Géza egyetemi tanár közel 80 éve megjelent 
írásából:
„A termelőképességi jellegek közül a hímeket 
illetőleg azonban ezidáig figyelemre sem méltat-
ták a sperma termelőképességét. Napjainkban a 
műtermékenyítés alkalmazása folytán lehetőség 
nyílt arra, hogy a hím állatok spermatermelő 
képességét is elbírálhassuk. A Műtermékenyítő 
Állomásokon alkalmazott hímek esetleges gyenge 
termékenyítési eredményeinek minden bizonnyal 
gyakran az is oka lehet, hogy a fontosabb vizsgála-
ti eljárásokat mellőzik.”
Több mint negyven éve végzem a kanspermiumok 
morfológiai vizsgálatát, a több tízezer sperma-
minta vizsgálata után megállapíthatom, hogty 
a vizsgált minták 30-40%-a nem volt alkalmas 
mesterséges termékenyítésre. Mielőtt a spermi-
um-rendellenességeket, azok okait és keletkezési 
helyét vizsgálnánk, röviden tárgyaljuk a hímivar-
sejtek kialakulását.

SpermacyTogeneziS, SpermiogeneziS,
SpermaTogeneziS 
A nőivarral ellentétben, ahol az ivarsejtkészlet 
már a magzati korban kialakul, a hímiveresetében 
az ős csírasejtek osztódásai az egész élet során 
folytatódnak.
A herék belső állományában helyezkednek el a 
herecsatornácskák (tubuli seminiferi). Ezekben 
a hosszú, csőszerű képződményekben zajlik az 
ivarsejtképződés (spermatogenezis). Az ivarsej-
teket képző őssejtek (spermatogóniumok) a 
herecsatornácskák falának külső rétegében, a 
Sertoli-sejtek alapjánál helyezkednek el. Itt indul el 
az a differenciálódási folyamat, melynek eredmé-
nyeként kialakulnak a speciális formájú spermiu-
mok. A spermatogóniumok több osztódási és fejlődé-
si fázison mennek keresztül (spermatocytogenezis).
A spermatogóniumok utolsó osztódását köve-
tően alakulnak ki az elsődleges és másodlagos 
spermatociták. A spermatidákból fejlődnek ki a 
már nagymértékben specializálódott hímivarsejtek, 
a spermatozoonok, amelyek már elkülöníthető feji 
és farokrésszel rendelkeznek.  Ezt a folyamatot, 
melynek során a spermatidák spermiumokká ala-
kulnak, spermatogenezisnek nevezzük. A fej elülső 
részén alakul ki, és annak kb. kétharmadát borítja 
a megtermékenyítésben igen fontos szerepet játszó 
akroszóma.
A here szöveteiben az ivarsejtek képződése folya-
matosan zajlik. A spermatogenezis hossza kb. 39 
nap, és naponta 25 milliárd spermium keletkezik 
a herékben. A spermatozoonok továbbhaladnak a 

Egyre többen dolgoznak kanállomásról származó spermával. Ezek a 
kanállomások többnyire jó minőségű spermát kínálnak, mivel megvan a 
lehetőségük az objektív, szakszerű spermavizsgálatra, melynek célja az 
infertilis kanok kiszűrése.
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mellékherében, ahol további érésen mennek keresz-
tül. A mellékherébe érkező ivarsejtek sem önálló 
mozgásra, sem megtermékenyítésre nem képesek. 
A spermatozoonok sűrűsége a mellékhere egyes ré-
szein áthaladva egyre nő, miközben kialakulnak a 
megtermékenyítéshez szükséges adottságaik (moz-
gásképesség, petesejthez kötődés képessége, stb.). 
A spermatozoonok 9-14 napot töltenek el a mel-
lékherében, míg érésük befejeződik. A mellékhe-
rében a spermatozoonok farkán egy plazmacsepp 
jelenik meg, mely folyamatosan hátrafelé haladva 
(proximális-disztális plazmacsepp) végül eltűnik az 
érett spermiumoknál. Ha ez mégsem történik meg, 
úgy csökken a termékenyítő képesség.
A mellékherékben lezajlott érést követően a sper-
miumok még mindig alkalmatlanok a megtermé-
kenyítésre, termékenyítő képességüket csak a női 
nemi utakban érik el. A kapacitációnak nevezett 
érés néhány órát vesz igénybe.

Spermiumok morfológiai vizSgálaTa

A normális kanspermium feje kerekded, ovális és 
szimmetrikus, a farokrész abaxiálisan (a tengelytől 
oldalra) illeszkedik a fejhez és egyenes lefutású. A 
fej hossza 8 mikron, szélessége 4,5 mikron, a farok 
40 mikron hosszú. A normálistól akár méretben, 
akár formailag eltérő spermiumokat hibás, defek-
tes vagy abnormális spermiumoknak nevezzük, de 
használjuk a spermium-anomália elnevezést is.

Spermium anomália Megengedett legnagyobb érték (%)

Proximális plazmacsepp 10

Disztális plazmacsepp 30

Hajtűszerűen hajlott farok 15

Egyszerűen hajlott farok 15

Feltekeredett farok 15

Fejdeformációk 10

Knobbed 5

Retroaxiális farok 10

Fejre tekeredett farok 5

abnormáliS Spermiumok

Minél nagyobb egy ejakulátumban az abnormális 
spermiumok aránya, annál gyengébb annak termé-
kenyítő képessége. 
A legfontosabb rendellenességek a következők:
- Spermium feje: körte, kerek, óriás, mikro, dupla.
  Akroszóma: hiány, ferde, „knobbed”.
-  Spermium farka: hajtűszerűen hajlott, teke-

redett, retroaxiális, DAG-defekt (középdarab). 
Plazmacseppek elhelyezkedés alapján: proximális, 
disztális.

Harminc százaléknál nagyobb előfordulási arány 
már erősen csökkenti a sperma termékenyítő 
képességét. Nem mindegy azonban, hogy a rend-
ellenességek közül melyik és milyen arányban 
fordul elő. A termékenyítő képesség szempontjából 
„legveszélyesebb” a proximális plazmacsepp, annál 
is inkább, mivel ez az abnormalitás igen gyakori. 
Erősen csökkentik a termékenyítő képességet a 
fejdeformációk, az akroszómahibák és a Dag-
defekt is. 
A disztális plazmacsepp, habár gyakori, kevésbé 
veszélyezteti a termékenyítő képességet. Nem kí-
vánatos a magasabb előfordulási arány a többi 
farokanomália esetében sem. Mindezeknek meg-
felelően a „megengedett” előfordulási arányt az 
egyes anomáliák esetében a táblázat mutatja.
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Szokás osztályozni az anomáliákat valószínű kelet-
kezési helyük szerint is:
1. rendűek: fejdeformációk, akroszóma-rendel-
lenességek, fejre tekeredett farok, „knobbed” 
akroszóma. Keletkezési helyük a here.
2. rendűek: farokanomáliák, plazmacseppek. 
Keletkezési helyük a mellékhere.
3. rendűek: az ejakuláció utáni „műtermékek”.

Az 1. rendűek tehát a herében, a 2. rendűek a mel-
lékherén áthaladás során keletkeznek. Az 1. és 2. 
rendű rendellenességeket általában jól ismerjük, de 
a 3. rendűek legalább olyan gyakran fordulnak elő, 
és ezek elsősorban emberi mulasztás eredményei. 
Hiába termel tehát jó minőségű spermát a kan, 
ha annak feldolgozása során, mintegy „műter-
mékként” elrontjuk annak minőségét. A spermára 
- miután „elvettük” a kantól - rengeteg veszély le-
selkedik, elsősorban a bakteriális fertőzések. Ezek 
a kórokozók hemzsegnek a kanok kutricájában, 
a bélsárban és a vizeletben, a tasakban, illetve 
minden eszközön, melyet a spermavétel során 
alkalmaznak (kesztyű, spermavételi edény, desztil-
lált víz, spermahigító, stb.). A legveszedelmesebb 
az E. coli és az enterobaktériumok, de ezeken 
kívül mások is veszélyeztetnek: pseudomonasok, 
staphylococcusok, streptococcusok, klebsiellák, 
proteusok, stb..
A kórokozók a spermába juta csökkentik a sper-
miumok motilitását, növelik a rendellenes sper-
miumok számát és nagymértékű spermium-agg-
lutinációt (a sejtek összecsapódása) idéznek elő. 
Mindezek eredménye alacsony vemhesülési arány 
és fialási átlag lehet. Illúzió lenne megcélozni a 
steril spermanyerést, de mindenképpen törekedni 
kell arra, hogy minél kevesebb baktérium kerüljön 
az ejakulátumba. A fantomhelyiség sok esetben a 
telep legelhanyagoltabb része, nem takarítják és 
nem fertőtlenítik rendszeresen, de ugyanez érvé-
nyes magára a fantomra is. 
A tasakváladékban rengeteg baktérium van, minél 
nagyobb a tasak ürege, annál nagyobb a tasakvá-
ladék mennyisége. A tasak mérete az életkorral 
megnő, de fajtánként is változó. A spermavétel 
előtt a váladékot a lehető legalaposabban ki kell 
masszírozni. Egyre inkább terjed a „duplakesz-
tyűs” módszer, amikor a felső kesztyűvel végzik a 

masszírozást, majd azt lehúzzák, és az alsó, tiszta 
kesztyűvel veszik a spermát. Speciálisan erre a 
célra gyártott vinilkesztyűt kell használni. A tasak 
végén lévő hosszú szőröket rendszeresen le kell 
vágni. 
A spermavételkor a péniszt kissé oldalra és felfelé 
kell húzni, hogy a maradék tasakváladék annak 
mentén ne juthasson a spermavételi edénybe. 
Ugyancsak jó lenne, ha a vételkor a sperma nem 
érne a kesztyűhöz. Ezelőtt néhány évtizeddel spe-
ciális kesztyű még nem állt rendelkezésre, ezért 
gyakran „háztartási” kesztyűt használtak. Ezek 
között volt spermicid hatású, agyis azonnal megöl-
te a spermát. Volt egy olyan esetünk, amikor már 
az összes kant ki akarták selejtezni, pedig a kesz-
tyű volt a hibás. A spermavételi edény speciális, 
duplafalú, termosszerű edény. Az ejakulátum első 
néhány ml-ét nem szabad az edénybe ereszteni, 
mivel abban van a legtöbb baktérium. Tökéletlen 
tisztogatás esetén a spermavételi edény is szennye-
zett lehet baktériumokkal. Nem éppen szerencsés, 
ha a laboratórium a baktériumoktól nyüzsgő istálló 
közepén van, különösen akkor, ha oda bárki beme-
het. Meglepő, de sokszor előfordul, hogy a higító 
készítéséhez használt desztillált vízben is sok a 
baktérium.
A kanok életkora is befolyásolhatja a sperma 
minőségét. A fiatal kanoknál (kb. 7-10 hónapos 
életkor) jóval gyengébb, mint az „öreg” kanoknál 
(18-33 hónapos életkor). Hatással van a sperma mi-
nőségére a spermavételek között eltelt idő is, nem 
csak a mennyiségre és sűrűségre, de a rendellenes 
spermiumok előfordulására is. A „szuperszapora” 
fajták kanjait még kíméletesebben kell használni, 
legkevesebb egy hét teljen el két spermavétel kö-
zött.
A kanok tartási körülményei is befolyásolják a sper-
matermelő képességet. Tartsuk egyedileg a kano-
kat, a kutrica alapterülete 5-6 nm legyen. Nagyon 
fontos a száraz és meleg, egyenletes padozat, 
lényeges tényező az istálló leegőjének hőmérséklete 
is. Egy 250 kg-os kan alacsony kritikus hőmérsék-
lete 20°C, a még elviselhető legmagasabb hőmér-
séklet 30°C. A kanokat legtöbbször a vemhesítő 
istállóban, a kocakutricák mellett, vagy azok között 
helyezik el, és ott általában hideg és huzat van. Jó 
lenne a kanokat külön légtérben elhelyezni, így 
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lehetőség nyílik a sokkal kisebb légtér hőmérsékle-
tének optimalizálására, akár légkondícionálással is. 
A kanok esetében is érvényesül a szezonális hatás, 
akárcsak a kocáknál, vagyis nyár végén, ősszel 
romlik a sperma minősége és sűrűsége is.
A kanok tápanyag-ellátásánál (takarmányozás) fel-
tétlenül figyelembe kell venni, hogy a folyamatos 
spermatermelés ugyanakkora megterhelést jelent, 
mint kocáknál a tejtermelés. A kanok napi energia-
szükséglete a köetkezőkből tevődik össze:
létfenntartás,
- súlygyarapodás,
- spermatermelés,
-  alacsony környezeti hőmérséklet esetén extra 

hőtermelés.

A tápanyag-ellátás és a spermiumtermelés között 
egyértelmű az összefüggés. A megfelelő szintű 
spermiumtermeléshez nem elegendő a magasszintű 
energiaellátás, ha mellette alacsony a takarmány 
fehérjekoncentrációja. A kalcium és a foszfor a 
legfontosabb ásványi anyagok a kanok táplálásá-
nál, elsősorban az optimális nöekedés és a csontok 
mineralizációja szempontjából. A cink különleges 
szerepet játszik a spermatogenezisben, hiánya 
hátráltatja a Leydig-sejtek fejlődését, csökken azok 
érzékenysége az LH-val szemben, ezzel alacsony 
lesz a tesztikuláris szteroidképződés. A szelén és az 
E-vitamin antioxidánsként szolgálnak a kansper-
miumoknál, befolyásolják a here és/vagy a sper-
miumok fejlődését és a spermiumok motilitását. 
A kanopk vitaminszükséglete nagyon hasonlít a 
kocákéhoz, de náluk a biotinnak, valamint az E- és 
C-vitaminnak speciális jelentősége van.
Az ún. antinutritív anyagok, ezek közül is egyes 
mikotoxinok (pl. F2-alfa) csökkentik a libidót, he-
reelfajulást (atrófia) okoznak, és rontják a sperma 
minőségét. A mikotoxinhatás egyik biztos jele az 
abnormális spermiumok számának növekedése. 
Az ochratoxin csökkenti a spermiumképződést és 
a libidót.
A saját kanokra alapozott spermatermelés esetén 
ugyanazok a fertőző betegségek eszélyeztetik a ka-
nokat, mint a kocaállományt. A vásárolt kanok be-
tegségektől mentessége kibocsátó tenyészetenként 
eltérő, ezért használatba vételük előtt, a karantén-
ban vakcinázni kell azokat a fogadó állományban 

rájuk váró fertőző betegségekkel szemben. 
Saját tapasztalatunk is van ennek fontosságára. 
Egy sokezres kocalétszámú telep állománya PRRS-
sel fertőzött volt. Éppen az állomány nagysága 
miatt gyakori volt kocasüldők és kanok behelyezé-
se az állományba. A kocasüldőket a karanténban 
vakcinázták, a kanokat azonban nem. Az így ál-
lományba helyezett fiatal kanoknál ez hátrányos 
és súlyos következményekkel járt: addig nem lá-
tott proximális plazmacsepp-előfordulás rontotta a 
spermák termékenyítő képességét. Az ok megtalá-
lása után a kansüldőket is vakcinázták a karantén-
ban, és a probléma egycsapásra megszűnt. Minden 
magas lázzal járó fertőző betegség spermiumano-
máliákat eredményez. Egy japán kutató rengeteg 
cikket közölt arról, hogy sertésorbáncos megbete-
gedés esetén többfejű spermiumok jelentkeztek.
A spermium-rendellenességek okaként - ha ritkáb-
ban is – szerepelhetnek genetikai okok is. Ezek 
főleg a herében lezajló spermiogenezist zavarják 
meg, és eredményük a feltekerekett farok, az 
SME- defekt, a Dag-defekt és az ún. „knobbed” 
akroszóma.

még néhány, emlíTéSre mélTó dolog

onánia (önkielégíTéS)
Sokak szerint a fiatal kanok libidójára, az 
ejakulátum mennyiségére és sűrűségére előnyös 
a felnevelés alatti csoportos tartás. Ez azonban 
lehetőséget nyújt a „korán érő” fiatal kanoknak 
arra, hogy egymást ugrálják, sőt, ejakuláljanak is. 
Később hiába helyezik el ezeket az állatokat egyedi 
kutricában, ha keveslik a kíméletes ugratási gya-
koriságot, „segítenek magukon” és önkielégítést 
végeznek. Ez a rossz szokás erősen rögződik, és 
legfeljebb gyakoribb használattal lehetne megelőz-
ni, ez azonban hátrányosan befolyásolja a sperma 
sűrűségét és termékenyítő képességét.

fiaTal kanok SpermavizSgálaTa

Sokszor előfordul, hogy fiatal kanok első ejakulátumai 
rossz minőségűek, vagyis nagyon magas az ab-
normális spermiumok aránya. Legtöbbször azon-
ban néhány ejakulátum után szinte eltűnnek az 
abnormalitások. Óatosan kell tehát eljárni a fiatal 
kanok selejtezésénél, és csak több ejakulátum vizs-
gálata után szülessen meg a döntés.
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keverT Sperma

Az utóbbi időkben a sertéstelepeken egyre többen 
használnak kevert spermát (kettő, vagy több kan 
spermáját keverik össze). Állítólag többnyire jobb 
termékenységi eredményeket érnek el, mint a 
monospermával. Köztudott, hogy a kanok termé-
kenyítő képessége között - még ha spermiogramjuk 
egyforma is – különbség lehet. Mi magunk is végez-
tünk ún. „diszperziós” fertilizációs teszteket, ami-
kor két kan spermáját kevertük össze, és az utódok 
vérvizsgálatával állapítottuk meg, hogy a malacok 
melyik kantól származnak. Hat fajta kanjaival vé-
geztük a vizsgálatokat, és az eredmények alapján 
mindig a duroc fajta győzött. Ez a lehetőség azonos 
fajtájú kanokra is érvényes lehet. alószínű tehát, 
hogy a kevert spermás termékenyítés sikerének is 
ez lehet a titka. A módszer biztonságos, hiszen min-
dig a legjobb termékenyítő képességű kan „nyer”.
Természetesen a keverés előtt mindig meg kell ál-

lapítani az egyes ejakulátumokban az abnormális 
spermiumok arányát. A megengedettnél nagyobb 
mértékű rendellenes spermium-előfordulás esetén 
az érintett kant lehetőleg nem kell használni a 
keverékben.

öSSzegzéS

A kanok megfelelő termékenyítő képessége leg-
alább olyan fontos, mint a kocáké. A termékenyítő 
képességről szinte mindent elárul a spermiumok 
morfológiai vizsgálata. Érdemes ezt 1-2 havonta 
megismételni, de akkor mindenképpen, ha a sper-
miumok motilitása csökken, agy még inkább, ha 
romlanak a vemhesülési és a fialási eredmények.

WEKERLE LÁSZLÓ

H-2943 Bábolna, Kőrisfa u. 1.
Tel.: +36 (34) 368 029, Mobil: +36 (20) 490 4823
Fax: +36 (34) 568 083, E-mail: iroda@aliter.hu
www.aliter.hu, www.bigdutchman.de
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válSágok éS válTozáSok a magyar SerTéSágazaT 
uTolSó 25 évében ii.

kerekaSzTal a TenyéSzTéSről, 1997.1.
Ács Péter, Hungapig Kft.
A kritikus, mondhatni vízválasztó tényezők a mi-
nőség és a hatékonyság lesznek. A korszerű sertés-
hús-termelés csak minőségbiztosítási rendszerben, 
ellenőrizetten lehetséges. Csak olyan termékekkel 
lehetünk versenyképesek az úniós piacon, amelyek 
megfelelnek az élelmiszerbiztonság, a magas élve-
zeti érték és az önálló arculat hármas követelmé-
nyének.

Kiss József, Naki MgSz.
Az anyagi javak elpocsékolásának tartom a gazda-
ságtalanul termelők támogatását.

Gorzás János, Kunhegyes
A magyar hibridtenyésztők még mindig nem látják 
igazán a valós összefogás szükségét.

világSzerTe válSágban a SerTéSágazaT, 
1999.3.
dr. Bíró Oszkár, dr. Ózsvári László 
Minél magasabb az ár, annál többen foglalkoznak 
sertéstartással. Az alacsony árak idején ennek 
fordítottja érvényes. A termelők egy része tönkre-
megy, felhagy a termeléssel, általában azok, akik 
az átlagosnál kevésbé hatékonyan, magasabb költ-
ségekkel termelnek. Ezt a mechanizmust az árak 
piactisztító szerepének nevezzük. Egy idő után ez 
oda vezet, hogy a termelés csökkenése miatt keve-
sebb sertést kínálnak fel eladásra, így a felvásárlá-
si árak nőnek. Ennek hatására ismét egyre többen 
és nagyobb mennyiségben kezdenek el termelni, és 
az egész folyamat kezdődik előlről.

Miért nem áll helyre a piaci egyensúly?
Alapvető okként a legtöbb szakember a sertésipar 
szerkezetének átrendeződését jelöli meg. Ez a fo-
lyamat az 1980-as évek közepén kezdődött el, és 
azóta is tart, sőt, a válság idején még fel is gyor-

sult. A változások leglényegesebb eleme az 5-20 
ezer kocás „megatelepek” kialakulása, elsősorban 
az USÁ-ban, de az EU-ban is.
A nagy számban megjelenő multinacionális sertés-
tenyésztő vállalatok és integrációk, - amelyeknél 
egy tulajdonba tartozik a termékpálya minden 
része: a takarmány-előállítás, a sertéstartás, a fel-
dolgozás és a kereskedelem – másképp reagálnak 
az árak változására.

proTokoll nélkül, 1999.3.
Prokob János, a nyírbogáti 
Agro-Fabulus Bt. tulajdonosa
Vannak a kormányzaton kívül egyéb szervezetek, 
melyeknek feladata a termelők segítése lenne.

Mennyire hatékony ez a tevékenységük? 
Véleményem szerint próbálkoznak, de sokszor ke-
mény falakba ütköznek, és nem tudják érvényesí-
teni az érdekeinket. Nem mentem fel őket teljesen, 
látni példákat a megalkuvásra is. Azok a tisztség-
viselők, akik nem képesek keményen kiállni valami-
lyen cél érdekében, jobb lenne, ha utat engednének 
másoknak.
Búcsú a 90-es évtizedtől, dr. Bíró Oszkár, 1999.4.
Mire számíthatunk a jövő évezred elején? A globa-
lizációs folyamatok minden bizonnyal folytatódnak, 
minek következtében a gazdasági környezetben a 
bizonytalanság és a változások állandósulása lesz 
továbbra is jellemző, és természetesen a verseny 
egyre kíméletlenebbé válik.

TámogaTáSra várva, kerekaSzTal

dr. Wekerle László, 2000.1.
Nagyon kell a támogatás, de hogy ennyire „sült 
galambként”, egyedül üdvözítőként kell várnunk, 
az talán már nem normális jelenség. Az év elején 
megállt az élet, senki sem vesz tenyészanyagot, 
technológiát, csak imádkoznak és várják a csodát. 
De csoda nincs, mert a csodaként várt önmagában 
csupán tűzoltás, látszatmegoldás. 

A sertéságazatot sújtó rendkívüli válság apropóján a szaklap régebbi számai-
ból idézve elevenítjük meg az elmúlt 25 év ma is megszívlelendő momentumait.
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Kozma Oszkár, Pápai Hús Rt.
Támogatás szempontjából a tavalyi év kedvező volt 
a sertéságazatra nézve, úgy látszik, ennek idén lett 
meg a böjtje. A legnagyobb nehézséget változat-
lanul az általános tőkeszegénység és az alacsony 
jövedelmezőség jelenti.

Miklasovszki Imre, HAGE Rt.
Nem voltak illúzióink a támogatásokkal kapcsolat-
ban, mégis lehangolt a végeredmény. Szakmai kö-
rökben évtizedek óta folyik a vita, hogy kit agy mit 
kellene támogatni. A szegényt, a tönk szélén állót, 
vagy azt, aki saját erejéből is tud fejleszteni, pénzt 
visszaforgatni a termelésbe. A támogatásokat min-
denképpen differenciálni kellene.

Wekerle László
Egyben minden résztvevő egyetértett, nevezetesen 
hogy jelentősen leegyszerűsítené és áttekinthetővé 
tenné a támogatás rendszerét, ha elsősorban a 
végtermék, a vágósertés minősége szerint támogat-
nának. Ebben benne van ugyanis a fajtaválasztás, 
a tartás, a takarmányozás és a telepi termelés 
színvonala is. Felmerül azonban a kérdés, ki fi-
zesse meg a minőségi felárat? A húsipar erre nem 
képes, hiszen az áruházláncok lenyomják az ára-
kat, a minisztérium pedig nem rendelkezik erre a 
célra anyagi eszközökkel. A termelői oldal viszont 
szétforgácsolt, így az árdiktáló összefogása illú-
ziónak tűnik. Csak remélhetjük, hogy nem annak 
lesz igaza, aki szerint „a mezőgazdaságon belül az 
EU-csatlakozásnak a sertéságazat lesz az egyik 
legnagyobb vesztese.”

proTokoll nélkül… beSzélgeTéS fekeTe

balázzSal, a hód-mezőgazda rT. 
főállaTTenyéSzTőjével, dr. bíró oSzkár, 
dr. Wekerle láSzló

Hogyan ítéli meg a sertéságazat mai helyzetét? 
A jövedelmezőség kritikusan alacsony szintre süly-
lyedt, mivel a vágósertés ára már hosszú ideje igen 
alacsony, és ennek megfelelően a tenyészállatok 
ára is jelentősen csökkent. Sajnos kiút még nem 
igazán körvonalazódik. A siker kulcstényezője az 
ágazatban érdekeltek együttműködése. 

kerekaSzTal: TermeléSTől a feldolgozáSig, 
2000.2
Jankó Ferenc, elnök, 
Magyar Húsiparosok Szövetsége
A termelők és a feldolgozók közötti kapcsolat az 
elmúlt két évben javult. Mindkét tábor kulcskérdés-
nek tekinti az export lehetőségének biztosítását. A 
belföldi fogyasztás csökkenésében nem az ár a fő 
probléma, hanem a nagy áruházláncok árversenye.

Menczel Lászlóné, titkár, 
Magyar Húsiparosok Szövetsége
Az árakat az egymással is megegyezni képes 4-5 
multinacionális cég diktálja. Nem törvénybe ütköző 
ez? A szervezett kereskedelmi hálózattal szemben 
áll egy szétszórt feldolgozói tábor.

Kiss György, igazgató, Borotai Sertéshús Rt.
Sokszor felvetett probléma, hogy végre gazdasá-
gi alapon tisztuljon le az ágazat, váljon meg az 
életképtelen gazdaságoktól. A kormány ezt a fo-
lyamatot nem segíti, hanem éppen fenntartja az 
egészségtelen helyzetet. Ennek az lesz a vége, hogy 
a tönkremenők magukkal rántják az eredményesen 
termelőket is.

Móczár István
Világviszonylatban a kereslet a drágább termékek 
irányába tolódik. Nem a jólét, nem a sznobizmus 
ennek az oka, hanem az, hogy a minőségi árut 
nem lehet úgy manipulálni, tehát a veő valóban 
azt kapja, amit vár. Ilyen termékek gyártására a 
hazai húsipar is felkészült, de nem tudnak kétezer 
forintos szalámit eladni, ha a jelenleg diktáló áru-
házláncok a tömegtermelést támogatják.

Martos Géza, ügyvezető igazgató, 
Nagisz Rt. Húsipari Vállalkozás
Az érdekegyeztető fórumokkal a kormány már 
szóba áll, de még mindig gyerekként kezelik őket.

Rehó Sándor, Rohodi Hús Rt.
A termelési kört a termelők, takarmányosok, fel-
dolgozók és kereskedők adják. Nyilvánvaló, hogy 
ebben az ágazatban is a lánc végén képződik a pro-
fit, onnan kell visszamenteni. A multikat viszont 
nem tudja senki felügyelni, jelenleg ők lennének az 
„osztók”, de a haszon nem oszlik el.
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Jankó Ferenc
Japánban mondták, hogy nem használjuk ki az 
előnyét annak, hogy nálunk kb. 200 napos a vég-
termék, a dán 160 napos. A mi sötétebb húsunkat 
jobban kedvelik. Az USA-ban is elhangzott az a 
vélemény, hogy a magyar hús zsíros, de van íze. 
Nagy hibának tartanám az 58-60%-os színhús 
erőltetését, abban vannak már profik, akik az ezt 
igénylő piacot lefedik.

hullámvaSúTon, dr. bíró oSzkár, 2000.3.
A tavalyi évben, különösen annak első felében 
nehéz helyzetbe kerültek a termelők, sokan fel is 
hagytak a termeléssel. A kormányzat be is avatko-
zott, a hatósági ár bevezetésével hatástalanította 
a „sertésbombát”. Ennek ellenére az ár stagnált, 
a sertésállomány csökkent. Látni lehetett, hogy 
ez előbb-utóbb az árak emelkedéséhez fog vezetni. 
Mivel sem a belső fogyasztás, sem az exportlehető-
ségek nem javultak, az alapvető ok, hogy kevesebb 
lett az eladásra felkívált hízó. A fordulópont még 
abban a hónapban elérkezett: először a vágások 
száma növekedett, majd az árak kezdtek el csök-
kenni. Megugrottak a takarmány- és energiaárak. 
Az EU-val nemrég megkötött „négynullás” meg-
állapodás lehetőséget nyújt az import növelésére, 
ennek árletörő hatása nyilvánvaló. A kérdés: felis-
merjük végre, hogy az ágazat hazai szabályozott-
sága döntően rajtunk múlik?

kerekaSzTal, minőSíTéS éS minőSég: egy érem 
kéT oldala, dr. Wekerle balázS

Baltay Mihány, igazgató, OMMI
Ma tulajdonképpen vágásminősítés és nem termék-
minősítés történik.

Móczár István, vezérigazgató, Pápai Hús Rt.
A garantált árral kapcsolatban megjegyezném, 
hogy az a világon sehol sem működik jól, csakúgy, 
mint az sem, hogy megmondják a termelőnek a 
szükséges mennyiséget. Az olaszoknál bevált a 
hetente tartott árhirdetés, amikor meghatározzák 
a köetkező heti árat, ahhoz tartja magát minden 
felvásárló. Szerintem bűn lenne visszavenni az 
elért minőségből. 

Egy éve feltettük a kérdést a termelőknek: mi 
lenne, ha eltekintenénk a minősítéstől? 
Kilencven százalékuk nemet mondott erre. Inkább 
javítani kellene a minőséget, a színhús mennyisége 
mellett a minőségre egyes piacokon feltétlenül oda 
kell figyelni. Ilyen például a japán piac, ahol a PSE 
húsnak nem sok esélye van.

Baltay Mihály
A színhús aránya mai tulásunk szerint kb. 56%-ig 
növelhető a minőség zavara nélkül. A másik izgal-
mas kérdés az utóbbi időben az intramuszkuláris 
zsír mennyisége. A sertéshús jó ízének megőrzése 
érdekében növelni lehet az izmok közötti zsír meny-
nyiségét. Eljutottunk oda, hogy a ma 110 kg-osan 
levágott disznó olyan korban van, mint pár éve a 90 
kg-os bacon típus. Ez pedig a minőség szempontjá-
ból nem ideális, a 110 kg-os állat húsa még éretlen.

Gorzás János, PIC Hungária Kft.
A magyar sertésexport esetében az exportpiacok 
nagy részén nem csak a színhús-százalék, de a hús 
minősége (szín, víztartó képesség, ízletesség, vagy-
is az intramuszkuláris zsír) is számít.

hozzáSzóláS a húSminőSég Témakörében,
2000.4.
Ludo Bosschaerts és Szobolevszky Zoltán,
Seghersgenetics Kft.
Mit értünk a húsminőség alatt? Fogyasztóként a 
válasz roppant egyszerű és tömör: ami ízlik. Olyan 
mérhető tulajdonságokra van szükség, amelyek-
re a szelekció alapozható. Cégünk már 1985-ben 
útjára indította húsminőséget kutató programját. 
Ennek első eredménye a saját fejlesztésű húsminő-
ségi index (IMQ) kialakítása és használata volt. Az 
index segítségével sikerült olyan fontos húsminő-
ségi tulajdonságokat, mint pl. a szín, a savasság és 
a víztartó képesség, jelentősen javítani. A kutatók 
egyre inkább az ún. „L” értéket használják a hús-
szín kifejezésére. Ez tulajdonképpen a hús vilá-
gosságát jellemzi, értéke 0 (fekete) és 100 (fehér) 
között változhat. A vásárlók a 45 és 60 közötti 
húsokat kedvelik legjobban.
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proTokoll nélkül… beSzélgeTéS horn péTer

akadémikuSSal, Wekerle balázS éS láSzló

Abban biztos vagyok, hogy az EU-csatlakozás előtt, 
de utána végképp nem tartható az az állapot, hogy 
egy, a sertéstenyésztésre annyira alkalmas ország-
ban a létszám ezen a szinten fagyjon be. 
A magyar mezőgazdaságra a szétdaraboltság jel-
lemző. Az érdemi integrációk, együttműködések, 
az átütő érvényesítőképesség hiánya a jellemző. 
Ha versenyezni akarunk a ma fellépő óriási integ-
rációkkal, akkor durva példával három, egyenként 
2-4 millió sertés felett rendelkező integráció lenne 
az ideális. 

Ezek tudnának tárgyalni az élelmiszerláncokkal is. 
Tanulságos, hogy a hatalmas amerikai integrációk-
kal szemben ma Európában csak Dánia tud fellépni 
konkurenciaként, tárgyalópartnerként. Dánia egy 
integrált sertésvállalat, ahol a tenyésztési prog-
ram azonos, az egész sertéspályát égig lehet el-
lenőrizni, a feldolgozás centralizált, néhány csúcs-
technológiával felszerelt, óriási vágóhídon folyik. 
Tárgyalóképességük ily módon egy olyan vállalaté, 
amely mögött 22 millió disznó van.
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alTernaTív leheTőSég a TakarmányozáSi 
éS gyógySzer kölTSégek cSökkenTéSére

A jelenlegi magas takarmányárak és az alacsony 
sertés felvásárlási árak különösen fontossá teszik 
olyan új lehetőségek használatát, melyek javítják 
a termelési paramétereinket. Különösen fontos 
az olyan pre és probiotikus termékek használata, 
melyek az antibiotikum felhasználás csökkentésé-
ben, a termelési paraméterek javításában szerepet 
játszanak. Az alábbiakban egy olyan kísérleti beál-
lítást mutatok be, mely segít a fent említett célok 
elérésében. A PerbiVet BS nevű terméket (Permex 
vet Kft) a Molnárfarm 2000kft. kengyeli 10 000 
férőhelyes telephelyén teszteltük. 

Termék leíráS

A PrebiVetBS a saccharomyces cerevisiae inakti-
válásával és fermentációjával előállított speciális 
takarmánykiegészítő, mely termékben a starter 
kultúraként használt Bacillus subtilis és Bacillus 
licheniformis aktív formában van jelen. 
A termék jellemzői:
1.  Támogatja az immunrendszer működését, fo-

kozza az immunaktivitást. Stimulálja a veleszü-
letett immunrendszert azáltal, hogy modulálja 
a Toll Like Receptorok (TLR) és a citokinek 
expresszióját.

    •  Nő a betegségekkel szembeni ellenállóképesség.
    • Javul a stressztűrő képesség.
2.  Elősegíti a jótékony baktérium flóra szaporodá-

sát, fenntartja a bél eubiozisos állapotát azáltal, 
hogy kötődik a kórokozók fimbriáihoz. 

    • Csökkenti az E. coli és Salmonella terhelést.
3.  Javítja a táplálóanyagok felszívódását. Prbiotikus 

hatásánál fogva stimulálja a rövid szénláncú 
zsírsavak termelését.

    •  Javul a testtömeg-gyarapodás és a takarmány-
értékesítés.

4.  Az élesztő sejtfalra jellemző toxinkötő tulajdon-
ságokkal rendelkezik. 

   •  Csökkenti a takarmányban lévő mikotoxinok 
kártételét.

5.  A benne található Bacillus subtilis és Bacillus 
licheniformisnak köszönhetően nem csak 
prebiotikus, hanem probiotikus hatással is bír. 

Ezen baktériumok által termelt bakteriocinek hoz-
zájárulnak az egészségesebb bélflóra kialakításához.
Az antibiotikumok hozamfokozóként történő hasz-
nálatát már régen betiltotta az Európai Unió. A ho-
zamfokozó antibiotikumok kivétele a takarmányból 
a frissen választott malacoknál a betegségek elő-
fordulásának növekedéséhez, és számos esetben 
testtömeggyarapodás csökkenéséhez vezetett. A 
hízóknál kisebb a negatív hatása az antibiotikumos 
hozamfokozók kivonásának, mint választott mala-
cok esetében (Cromwell, 2013).  
A negatív hatások csökkentése úgy lehetséges, ha 
változtatunk a menedzsmenten és a táplálóanyag 
ellátás stratégiáján (Pettigrew, 2006, Kil and Stein, 
2010).  
Ezeknek a változtatásoknak az a célja,  hogy 
megakadályozza a patogén baktériumoknak a ko-
lonizációját a bélrendszerben, amely az állat jobb 
immunválasza révén valósul meg. Abban a mecha-
nizmusban is megnyilvánulhat, hogy megakadá-
lyozza a patogének megtapadását a mucusában, 
vagy a toxinok kiszabadulását és ezáltal csökkenti 
a patogén baktériumok káros hatását a gazdaszer-
vezetre. 

probioTikumok vagy dfm 
(dircT feed microbeS)
„Olyan élő mikroorganizmusok melyeket a megfe-
lelő mennyiségben juttatva a szervezetbe, jótékony 
hatást gyakorolnak az egészségre” (FAO/WHO, 
2001). 
A probiotikumokat 3 fő csoportba soroljuk: 
• Bacillus,
•  Tejsav termelő baktériumok 
• Élesztő (Stein és Kil,2006; NRC, 2012). 

Bacillus alapú probiotikum spórás, ami hőstabillá 
teszi és képes az alacsony pH elviselésére. A tejsav 
termelő baktériumok nem képeznek spórát és a 
túlélésük a takarmány gyártás során kritikus (de 
Lange és mtsai., 2010.).
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bacilluS

A bacillus alapú probiotikumok metobolikusan in-
aktív spórák, termostabilak és túlélik az alacsony 
pH viszonyokat is, ezért túlélik a takarmánygyár-
tás során a granulálási hőt és gyomorban történő 
emésztést. 
A vékonybélben lévő pH viszonyok (6 – 7 pH) ked-
vező a spórák kicsírázásához, növekedéséhez és en-
zimtermeléséhez (Merchant és mtsai., 2011). Ezek 
az enzimek lebontják a takarmányt és illózsírsava-
kat termelnek a fermentáció melléktermékeként. 
Az így termelődött illózsírsavat a sertés energia-
forrásként tudja használni. 
A termelődött illózsírsav csökkenti a pH-t a bél-
rendszerben, amely gátolhatja a patogén baktériu-
mok szaporodását. 
Lebonthatja a takarmányban lévő NSP-t (non 
starch policacharide- nem keményítő eredetű szén-
hidrát) és ez energiaként hasznosulhat a sertés ben 
(Jaworski és mtsai. , 2017). 
Továbbá javít  hatja a bélegészséget azáltal, hogy 
támogatja az előnyös baktériumokat, mint a 
lactobacillus és bifidobaktérium, emiatt csökken a 
káros baktériumok száma. 
A patogén baktériumok számának csökkenése és 
az emésztőrendszer egészségének javulása össz-
hangban van azzal, hogy a sertés emésszen és 
fermentálja a táplálóanyagokat, javuljon a takar-

mány és az energia hasznosulása, csökkenjen az 
életfenntartó táplálóanyag szükséglet és javuljon a 
testtömeggyarapodás (Kenny és mtsai., 2011).

éleSzTő

Az élesztőt számos formában lehet etetni a sertés-
sel, egész élő élesztő, hőkezelt élesztő sejtek, meg-
őrölt élesztő, tisztított élesztő, autolizált élesztő és 
élesztő extraktum.  
Az élesztő és az élesztő alapú termékek javíthat-
ják a takarmányfelvételt és az állatok teljesít-
ményét, növelhetik a nyálkahártya immunitását, 
támogathatják a bél fejlődését, megköthetik a 
mikotoxinokat, csökkenthetik a választás utáni 
hasmenést és modulálhatják a bélben a mikrobiotát 
(Kogan és Kocher, 2007; Shen és mtsai., 2009; 
Sauer és mtsai., 2011; Jiang és mtsai., 2015). 
Továbbá az élesztő kivonatok nukleotidokat tar-
talmaznak és habár nukleotidokat jelen vannak 
közel az összes takarmány alapanyagban és a 
nukleotid szükséglet jellemzően endogén módon va-
lósul meg (Sauer és mtsai., 2011), de bizonyítottan 
a nukleotid szükséglet bizonyos körülmények kö-
zött megnövekszik úgymint betegség, nagy stressz 
vagy gyors növekedés (Carver és Walker, 1995; 
Waititu és mtsai., 2016). 

Kísérleti csoport (750db) Kontroll csoport (750db)

Összes takarmány 256 kg/db 265 kg/db

Ráhízlalt súly 98 kg 93 kg

Hízlalási napok 113 nap 111 nap

Összes kiesés ( elhullás,selejt) 2,8% 2,7%

Testtömeg gyarapodás 867 g/nap 837 g/nap

Fajlagos takarmány értékesítés 2,61 2,84

Telepítési súly 28 27,2

Értékesítési súly 126 120,2
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Ha van olyan időszak a sertés életében amire illik 
ez az imént vázolt kondíció, akkor az a közvetlen 
választás utáni időszak és itt az élesztő használata 
potenciális előnyt jelenthet. 
A választás önmagában villus atrophiát okoz és 
csökkenti az enterociták megújulását és mindkettő 
csökkenti a táplálóanyagok abszorpcióját (Jiang és 
mtsai.,2015). 
Fermentált élesztő etetése azt eredményezheti, 
hogy nő a villus hossza és a villus aránya a 
cryptákhoz képest (Shen és mtsai., 2009). 
Továbbá az élesztő termékek előnyös hatása az 
immun-modulációban nyilvánul meg (Kogan és 
Kocher, 2007; Molist és mtsai., 2014). Bizonyíték 
van rá, hogy az élesztő és az élesztő termékek 
stimulálják az immunrendszert, mert az élesztő 
sejtfalban lévő ß-d-glukánok növelik a makrofágok 
és neutrofilok működését azáltal, hogy a receptora-

ikhoz kapcsolódnak a citokinek és megnövekedett 
antitest termelést idéznek elő (Kogan és Kocher, 
2007; Kim és mtsai., 2017).

A kísérleti és kontroll csoportban egyaránt 750db, 
vegyes ivarú Danbred végtermék sertés volt.
A hízlalási időszak: 2021.08.18- 2021.12.09
Az eredményekből látszik, hogy a napi súlygyara-
podás 30g/nappal javult, míg a takarmány haszno-
sítás 2,7 kg/kg- ról 2,61kg/kg-ra csökkent.

A PrebiVetBS használatával csökkent az emésztő-
szervi kórformák miatti antibiotikum felhasználás. 
Az eredmények javulása mellett a termék jó alter-
natíva lehet az antibiotikum csökkentési tervek 
készítésénél, melyet a jövőben jogszabály ír elő.

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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nagyjaink, fiaTaljaink

A következő oldalak olyanokról szólnak, akik ezt 
a Karácsonyt fizikailag már nem élik meg velünk. 
Szomorú, hogy most hárman is „összegyűltek” 
arra, hogy méltón emlékezzünk. Ugyanakkor min-
denki hálás lehet, aki velük személyesen, szakmai 
életében, írásaiban találkozhatott, mert ők jelen-
tik egyúttal a jövőt. És az nem lehet szomorú. 
Ugyanúgy, mint Ők az elődeikre, nekünk rájuk kell 
támaszkodnunk, hogy kinőjön az újabb nagy gene-
ráció.

Ezért elhatároztuk, hogy jövőre az A Sertés online 
számaiban újra indítjuk „Fiataljaink” rovatunkat, 
illetve megkérdezzük a lap fennállása óta megin-
terjúvolt fiatalokat, hol tartanak most.
Régiek és újak, mindig ez alkotta az ideális kört. De 
hogy működjön a tudás, a szemlélet átadása, ezt a 
kört meg is kell tartanunk. Ez a mi felelősségünk.
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boToS lajoS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Botos Lajos, 
2021.november 7-én, életének 73. évében elhunyt.
1948-ban Hajdúböszörményben született.
Édesapja állatorvos. A Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát. 1971. 
január 2-án kezdett dolgozni a Hajdúböszörményi 
Béke Termelőszövetkezetben, ahol az előző évek-
ben a gyakorlati idejét is töltötte. A szakosított 
sertéstelep felépítése után, 1974-től sertés hízla-
lásvezető, majd sertés telepvezető, később sertés 
ágazatvezető lett. Közben, 1977-ben sertéstenyész-
tői szakmérnöki diplomát szerzett a Keszthelyi 
Agrártudományi Egyetemen. A 70-es évek máso-
dik felében már megismerkedett a Hungahib 
Hibridsertés tenyésztésével, és a fajta már akkor is 
kiváló tulajdonságaival. 1986-ban nevezték ki állat-
tenyésztési főágazat-vezetőnek. Irányítása alatt a 
az ország legnagyobb és legtöbb állatfajjal rendel-
kező szövetkezetévé nőtte ki magát a hajdúböször-
ményi Béke Agrárszövetkezet.

A szövetkezett állattenyésztése 1996-ban a követ-
kezőképpen alakult 5 különböző állatfajban: 
Szarvasmarha: 4300 db ebből 1750 tehén. 
Sertés: 3 törzstenyészet, 1 árutermelő telep, saját 
kanállomás és ivadékvizsgáló állomás. 
Magyar merinó juh tenyészet 6250 vegyes juh, ami-
ből 3600 anyajuh. 
Hal: saját pikkelymentes fajták. 
Baromfi: pulyka, 6700 turnusonként és brojler 
96.000 db.

Az országos mezőgazdasági kiállításokra precízen 
felkészült, és kimagasló sikereket ért el tenyészál-
lataival. Ezt fémjelzi az 1996-os OMÉK Nagydíj és 
még 29 díj a szövetkezetnek. 1997-ben Ujhelyi Imre 
díjat kapott. 1997-ben Hungahib-39-es kancsoport-
ja nagydíjas Hódmezővásárhelyen.

Legendás volt a vendégszeretete, minden szak-
embert szívesen fogadott a kiállításokon vagy a 
szövetkezet vendégházában, ahol a szakma javí-
tásáról, felemeléséről érvelt. Kiemelkedő szerve-
zőkészséggel rendelkezett, amely az általa irányí-
tott állatfajok nemesítésében jelenleg is érezteti 
hatását.
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dr. kovácS józSef 

1927. november 15-én született Bácsborsódon. 
Az elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit 
Baján és Bácsalmáson végezte. Egyetemi okleve-
lét a Magyar Agrártudományi Egyetem Mező-
gazdaságtudományi Karának budapesti osztályán 
szerezte, itt kapott 1950-ben kitűnő minősítésű 
oklevelet. Ebben az esztendőben, a végzés után 
segédkutatói kinevezést kapott az Állattenyésztési 
Kutató Intézet Sertéstenyésztési Osztályára. Itt 
kapcsolódott a sertéstenyésztési, nemesítési, tartá-
si, takarmányozási kutatásokba. 
1953-ban került a Keszthelyi Mezőgazdasági 
Kísérleti Intézetben megszervezett állattenyész-
tési osztályra, ahol folytatta a sertéstenyésztés-
ben megkezdett kutatásait Megszervezte a fehér 
hússertés törzstenyészetet. Ez a biztosította a 
magyar nagyfehér hússertés kialakításához a bio-
lógiai alapokat. A keszthelyi állományból kikerült 
szaporító anyag az ország egész területén szerepet 
kapott e fajta elterjesztésében, a keszthelyi magyar 
nagyfehér törzstenyészet jelenleg is működik. 1956-
ban szervezte meg a sertésteljesítmény vizsgálato-
kat a keszthelyi kísérleti gazdaságban, mely 2006-
ig, közel 50 éven át üzemelt. 1960-ban egyetemi dok-
torátust, 1969-ben pedig a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot szerezte meg.
1969-ben megbízást kapott az Állattenyésztési 
Tanszék irányítására. E feladatot 29 évig lát-
ta el. Ebben az időszakban jött létre irányítá-
sával a Tanszék állattenyésztési kísérleti tele-
pe.  Megszervezte Keszthelyen a sertéstenyész-
tési szakmérnök képzést, továbbá a modern 
tudományos felkészülést szolgáló doktorandusz 
képzésre akkreditált programot (PhD) is indí-
tott A Pannon Agrártudományi Egyetemen egy 
ciklusban rektorhelyettesként is tevékenykedett. 
Oktatói tevékenységét nyugdíjazása után is foly-
tatta. Előadásai, cikkei nyomán nemzedékek tanul-
ták meg a sertéstenyésztés szakmai fogásait. Az 
Állattenyésztés és Takarmányozás folyóiratnak 
több évtizeden át volt szerkesztőbizottsági tagja. 
Professor emeritusként továbbra is részt vett az 
Állattudományi Tanszék munkájában, sertéste-
nyésztés, kisüzemi állattenyésztés, küllemi bírálat 
tárgyak keretében. Oktató-kutatói munkáját 2019-
ig, 68 éven át örömmel folytatta. 
Szakmai tevékenységéért számos kitüntetést 
kapott, amelyek közül 2013.-ban a Lovagkereszt, 

majd 2016.-ban az „Év Agrárembere” Életmű Díj 
voltak számára a pályafutását összegző legfonto-
sabb visszajelzések. 
Tudományos, oktatói, valamint gyakorlati szak-
mai munkássága révén mind a hazai, mind a kül-
földi kapcsolatai kiterjedtek voltak, tevékenységé-
vel kiemelkedő elismertséget vívott ki magának. 
Keszthely város szakmai vonzását jelentősen erősí-
tette azzal, hogy az általa végzett munka révén az 
érdeklődést, kötődést az intézményen és személyén 
keresztül is fenntartotta. A város elismerésül ezen 
példamutató életműért díszpolgári címmel jutal-
mazta. Szakmai érdeklődése az állattenyésztés 
mellett a vidék, a gazdálkodás teljes vertikumára 
kiterjedt. Míg erővel bírta, szabadidejében művel-
te szőlőjét, és maga termelte borát örömmel osz-
totta meg munkatársaival, kollégáival. A közösségi 
rendezvényeken örömmel vett részt, ízesen, han-
gulatosan előadott történetei, adomái mindig nagy 
közönséget vonzottak.
A szavakat tudjuk ismételni, a hangsúlyt talán 
soha nem tudjuk utánozni: Gazda légy, gazda légy! 
– figyelmeztetett bennünket. Egész élete tapaszta-
latával tudta, sulykolta, hogy csak ezzel a szemlé-
lettel lehet érdemben gazdálkodni, alkotni. 
És a legfontosabb kérdés, amelyet az utóbbi évek-
ben folyamatosan hallottunk tőle: Mi lesz a falu-
val, mi lesz a vidékkel? Várta, remélte, hogy választ 
kap erre az egyszerűnek tűnő kérdésre. S most ő is 
szülőfalujában tér örök nyugalomra, ott, ahol egy-
re kevesebb az élő ott lakók száma. Most magunk 
is kérdezhetjük: Tényleg, mi lesz a faluval, mi lesz 
a vidékkel?
Az ifjúság nevelésében értelemmel és érzelem-
mel a Georgikon iránti kötödést mélyítette, a 
hagyományok megbecsülésére késztette hallga-
tóit. Az Intézmény ősi nevének megőrzéséért, 
fennmaradásáért folyamatosan és érdemben 
küzdött. Közösségért végzett tevékenységét a 
Georgikon Alapítvány alapító tagjaként is folytat-
ta. A Georgikon és Keszthely városa közéletének is 
ugyanolyan aktív részese volt. 
„Artificem commendat opus.” – az alkotót alkotása 
ajánlja. Szakmai öröksége számos tanítványának, 
munkatársának pályára állítása, pályán tartása 
során adódott, adódik tovább.

Professzor úr, Jóska bácsi, nyugodjál békében. 
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búcSúzunk

cSizmazia Tibor

Hosszú betegség után elhunyt Csizmazia Tibor 
kollégánk.

Nyugodj békében!
„Adj menedéket”

(Gimme Shelter – Rolling Stones)

Nem hisszük el, hogy nem halljuk soha többé, hogy: 
„Szia Tesó, Szia Barátom, Szia Apu,”!

A „Szia Hugi és a Szia Anyu” a hölgyeknek szólt. 
Aki nem ismerte először furcsán fogadta ezeket a 
harsány élettel teli megnyilatkozásokat, de miután 
megismerte, nevetve jött a válasz:
„- Szia Tibi Bácsi!”

Csizi maga volt az Élet megtestesítője, a társaság 
középpontja. 
Jellegzetes, egyenesen fogalmazott mondatait min-
denki értette.
Rajongott azért, amivel egy életen keresztül fog-
lalkozott, így mestere volt szakmájának a sertés-
tenyésztésnek. 
Kollégái, beosztottjai tűzbe mentek érte a Sárvári 
Mezőgazdasági Rt-ben, majd a MEZORT ZRT ser-
téstelepein. Amit Csizi mondott, az szent és meg-
kérdőjelezhetetlen volt mindenkinek, mert tudták, 
hogy a szakmai és emberi kérdésekben nem téved.
Az AGROFEED KFT sertés üzletága, de cégünk 
minden dolgozója baráti szeretettel és tisztelettel 
vette körül. 
Fiatalabb kollégáinak a maga stílusában magya-
rázta el, hogy a tudományos gondolatokat hogyan 
hozzuk közös nevezőre úgy, hogy az a való életben 
a sertéstelepen megvalósítható gyakorlat legyen. 
Különleges érzékkel látott a telepeken. Nem csak 
azt látta az állatokon, ami most van, hanem azt is, 
hogy mi fog történni a következő napokban. 
A bagi kantelep és a lovászpatonai kísérleti telep 
vezetését örömmel végezte. Lovászpatona számá-
ra a kikapcsolódás, a pihenés helye volt úgy, hogy 
az itt töltött napokat aktívan fizikailag is végig 
dolgozta.

Minden érdekelte! Az aktuálpolitikában, mozifil-
mek, könyvek tekintetében naprakész volt.
Az utolsó igazi rocker nemzedéket képviselte. 
Sehova nem ment Rolling Stones emblémás póló, 
vagy kapucnis pulcsi nélkül.
Imádta az LGT-t, Cseh Tamást, Katona Klárit, 
a régi KISS-t. Általa ismertük meg az Ismerős 
Arcokat is, és együtt lelkesedtünk az újakért. 
Sokat sztorizott régi nagy koncertekről. Nélküle 
szinte nem rendeztek sitkei rockfesztivált.
Sopronban eltöltött diákéveinek köszönhetően 
nagyon jól ismerte a természetet, a fafajtákat, a 
madarakat és a gombákat.
Két éve jelentkeztek az első tünetek. Aggódtunk 
majd elkeseredtünk, amikor kiderült a diagnózis…
Sajnos életének utolsó egy éve nem volt összeegyez-
tethető korábbi karakterével, agya ugyan végig 
tiszta volt, poénjai – ha nem is annyira csillogóak 
de – a régiek voltak, csak hát a hangja, majd egész 
teste hagyta cserben.
Kedvenc száma a Rollig Stonestól a Paint it black 
ami azt jelenti: „Fesd feketére!”. Azonban egyéni-
sége számunkra olyan színesnek megmarad ami-
lyen volt.

Ahogy egyik kollégánk megfogalmazta: „az élők 
szíve a holtak igazi temetője”.
Tovább élsz bennünk Csizi. Nyugodj békében drá-
ga Barátunk!

Adjon az Úr Isten menedéket Neked!
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hogy iS leTTem SerTéS SzakTanácSadó

Ez egy nagyon jó kérdés, de ennél is jobb, hogy 
miként lettem kanász?

No, ez aztán a véletlen műve, amit fiatal éveim 
legvadabb álmaiban sem mertem volna gondol-
ni. Gyerekként az erdő, a vadászat állt hozzám 
közel, Sopronban végeztem az erdészetiben, utána 
vadász gyakornokság, felvételi Kaposvárra. Ott is 
sikerült kilógnom a sorból, a madarászás, színház, 
film, rockzene megelőzte a szakmai érdeklődést, 
teleplátogatásokon, főleg sertéstelepek esetén a 
sor végén álltam, igyekeztem kimaradni a bejutás-
tól, büdösöllöttem a disznószagot.
Államvizsga, nősülés, elhelyezkedés, ezres tehe-
nészet, másfél év katonaság, leszerelés, lehető-
ség egy 500 kocás sertéstelepen műszakvezetésre. 
Elfogadtam azzal a tudattal, hogy sokáig nem csi-
nálom, mert közben elkezdtem a vadgazdálkodási 
szakmérnökit, és abban az irányban terveztem a 
jövőt. Ez volt 1986-ban, no azóta vagyok kanász. 
Azt gondolom ennél nagyobb ajándékot nem kap-
hattam volna a sorstól, mint hogy sertéstenyész-
tő lehettem. Kellett pár év hozzá, mire megszeret-
tem, sikerek, kudarcok egyaránt voltak, de nagyon 
jó iskola volt, jó kollégákkal. Végigjártam a rang-
létrát, a műszakvezetéstől az ágazatvezetésig, dol-
goztam öreg, hagyományos telepekkel és high-tech, 
csili-vili üzemben, de mindegyikben megtaláltam a 
szépséget. Dolgozhattam a hagyományos geneti-
kával és korunk csúcsgenetikáival egyaránt, mind-
egyikre szükség van, hisz a tartási körülmények 
rendkívül változatosak Magyarországon. A telepi 
munkavégzéseim során nagyon sok kollégával talál-
koztam, elsősorban szaktanácsadók kerestek fel a 
sertésvertikum minden szegmenséből. Nagyon sok 
hasznos információt kaptam tőlük, de természete-
sen voltak azért vak vágányok is. 

Nagyon tiszteltem azokat, akik komoly telepi 
tapasztalattal rendelkeztek, és néha megdöbben-
tem az ifjú titánoktól, akik friss diplomával, mint 
specialisták jöttek hozzám téríteni. Volt olyan 
közöttük, aki 4 cégnek a szaktanácsadója lett a 25 
év alatt, és teljesen hitelesnek tűnően fényezte az 
éppen aktuális munkahelye termékeit. 
Én ragaszkodó ember vagyok, ragaszkodó az 
emberekhez, a főnökeimhez, a kollégákhoz. 25 évet 
dolgoztam az első munkahelyemen, a volt kollégá-
immal baráti és napi a kapcsolatom még ma is, és 
szakmailag is sokat konzultálunk.
Munkahely-váltásaimat szinte minden esetben a 
főnököm személye irányította, a rossz dolgok moti-
váltak a távozásra, és a váltásnál az új munkahe-
lyen dolgozó személy volt a fő szempont a sertés 
mellett.
Nyolc éve vagyok az Agrofeed Kft alkalmazott-
ja, a Vivagen AI Kft. ügyvezetője és Vivafarm 
Kft. aktív munkatársa. Nekem nagyon nagy sze-
rencsém az, hogy ha nem szaktanácsolok, akkor 
sem kell irodáznom, hanem a telepi munkában 
tudok részt venni, a legjobb technológiák és gene-
tika eredményeit személyesen tudom megtapasz-
talni. Sikerült kialakítanunk egy jól működő, minő-
ségi szaporítóanyagot előállító mesterséges állo-
mást. Nagyon sok sertéstelepet láthattam mun-
kám során, volt közöttük „körültrágyás,” lepusztult 
telep és természetesen világszínvonalú technológiá-
val rendelkező is. Minden üzem külön kihívás volt, 
és mindegyik tanulság is egyben.
Nagyon sok érdekes és értékes emberrel talál-
koztam, az állattenyésztők speciális emberek, a 
kanászember még erre is rá tud fejelni, persze ez 
nekem abszolút természetes volt, hisz én is közü-
lük való vagyok.



37

A sertéstenyésztés nagyon összetett terület, 
nagyon sok kapcsolódása van számos szakmához, 
és ebből adódóan sok szakterületi tanácsadó járja a 
telepeket. Én egy takarmányos cég embere vagyok, 
de nem a takarmányozás a területem, inkább a tar-
tás, tenyésztés és telepi munka, munkaszervezés 
az, amiben segíthetek a telepeknek. 
Az utóbbi időkben komoly beruházások és geneti-
kai váltások történnek a magyar sertéstelepeken, 
a zöldmezős beruházások már eleve a csúcsgene-
tikákra hangolódnak, ami tejesen jó, hisz a férőhe-
lyeket már eleve a magas szaporaságra tervezik, 
így elkerülhető a túltelepítés, a zsúfoltság. 
Sajnos gyakran találkozom olyan teleppel, ahol a 
meglévő, közel sem modern technológiába behozták 
a proliferatív genetikát, majd meglepődve tapasz-

talták, hogy a választási átlag alig több, mint a 
réginél volt. Az is gyakorta fordul elő, hogy tör-
ténik telepi rekonstrukció és genetikai váltás is, 
de ugyanannyi kocát szeretnének tartani, mint a 
hagyományos genetikából, sajnos itt a battéria túl-
telepítése fogja az eredményeket rontani.
Ezek csak kiragadott problémák, melyek szembeöt-
lőek, és könnyen rá lehet vezetni a telepet a változ-
tatásra. Ennél bonyolultabb és összetettebb dolgok-
kal is találkoztam munkám során, a későbbiekben 
ezeket szeretném megosztani önökkel.

CSIZMAZIA TIBOR, ÜGYVEZETŐ
BAG MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTŐ 

ÁLLOMÁS (BAG AI.)
HEJŐHÚS KFT. GYŐR
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