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Azért A víz Az úr

Ha nem is kell a Petőfitől vett idézet szerinti 
pátosszal gondolni rá, a megállapítás igaz lehet 
sertéstelepeinken is. A mostani lapszámban két 
írás is felhívja a figyelmet a víz kulcsszerepére a 
sertések takarmányozásában. Sok helyen még ma 
is mellőzött tényező, sokkal inkább a tömegtakar-
mányokkal foglalkozunk, miközben a víz mennyisé-
ge, minősége legalább olyan fontos.
Több könyvünkben foglalkoztunk már a „telepi 
vaksággal”. Ez a jelenség, amikor a mindennapi 
rutinba feledkezve nem foglalkozunk olyan alatto-
mosan jelentkező problémákkal, amelyek jelentő-
sen befolyásolhatják a termelékenységet, ronthat-
ják a profitot. Ha megtanuljuk a vizes leckét, sokat 
segítünk saját gazdaságunkon.

Víz. Alapvető szükséglet, az élet forrása. Mégis 
sokan alábecsülik, vagy figyelembe sem veszik 
jelentőségét a takarmányozásban. Létfenntartó 
szerepén túl állatainknak gyógyszerek, savanyítók 
szállítója. Talán az a baj, hogy túl természetesnek 
vesszük a meglétét, csak kinyitjuk a csapot. Felelős 
állattartóként viszont az a feladatunk, hogy forrá-
sától az itatóig kövessük útját, és meggyőződjünk, 
valóban itatunk?

DR. WEKERLE BALÁZS



2

Megjelenik  negyedévente

Ökonómia

Állategészségügy

Állategészségügy

Állategészségügy

Tartás, takarmányozás

Gyakorlati tapasztalatok

4

8

12

16

20
24

28

KSH statisztika

Antibiotikumok felelős használatas

Sertések heveny hasmenése

Digitalizáció az agráriumban

A víz, az alábecsült tápanyag
Ivóvíz savanyítás

Hogyan lettem sertés szaktanácsadó



3

I m p r e s s z u m

Alapító, kiadó

Fôszerkesztô

Fôszerkesztô helyettes

Címlap

Szerkesztôbizottság

Szerkesztôség

Grafikai és tipográfiai terv

Nyomdai elôkészítés

Nyomda

Hirdetések felvétele,
megrendelés, elôfizetés

HU-ISSN 14 16-55-38

NEDVET Bt.
2112 Veresegyház, Találkozók útja 9.

Prof. Wekerle László

Dr. Wekerle Balázs
Kubik Tímea

Wekerle Fanni

Prof. Mézes Miklós, elnök
Dr. Abonyi Tamás

Dr. Földi József
ifj. Dr. Hum Péter
Dr. Magyar Tibor

Dr. Molnár Tamás
Dr. Nemes Imre

Nochta Imre
Roszkos Róbert

Dr. Sághy Tibor
Dr. Szabó István

Dr. Szendi Róbert
Tóth Péter

Prof. Vetési Ferenc

NEDVET Bt.
2112 Veresegyház, Találkozók u. 9.

asertes@asertes.hu

RooiBush Grafikai Kft. 3-255-666

Napoleona, Wekerle Csoport

Grafit Pencil Nyomda

dr. Wekerle Balázs
06-20-9687242

asertes@asertes.hu

A hirdetések tartalmáért a szerkesztôség semmilyen
felelôsséget nem vállal!

Kiadványaink 
megrendelhetők:
dr. Wekerle Balázs
06-20-9687242
asertes@asertes.hu



Ökonómia, agrárrendtartás

4

SertéSvágáS az egyéni gazdaSágokban

Az egyéni gazdaságokban 2019-ben levágott álla-
tok hasított súlya 35,2 ezer tonna volt, amely az 
előző évinél 5,1 ezer tonnával (13%-kal) kevesebb. A 
2019. évi 1,42 millió tonnás magyarországi húster-
melésből az egyéni gazdaságok 3,4%-os arányban 
részesültek, ez az arány egy év alatt 0,5 százalék-
ponttal alacsonyabb lett. 
A hústermelés több mint 77%-át a sertés, 16%-át a 
baromfi adta 2019-ben.
Magyarországon a házi sertésvágásnak történelmi 
hagyományai vannak, ugyanakkor a vágóhidakon 
kívül levágott állatok száma az állománycsökke-
néssel párhuzamosan az elmúlt években csökkent. 
2016 decembere és 2019 december között az egyé-

ni gazdaságok sertésállománya 31%-kal csökkent, 
ugyanebben az időszakban a levágott sertések szá-
ma 21%-kal lett kevesebb.
A 2019-ben levágott 233,6 ezer darab sertés 13%-os 
csökkenés az előző évhez képest. Az elmúlt évben 
4,9 millió sertést vágtak le az országban összesen, 
ennek 4,8%-a történt vágóhidakon kívül. A levágott 
sertések hasított súlya 27,2 ezer tonna volt, am 4,1 
ezer tonnával (13%-kal) kevesebb az előző évinél. A 
2019-es év folyamán a vágások 20%-a januárban, 
17%-a pedig decemberben történt. A háznál vágott 
sertések átlagsúlya 116 kilogramm volt, amely 
jelentősen meghaladja a vágóhídi 95 kilogrammos 
értéket. 

1. ábra a hústermelés aránya az egyéni gazdaságokban, 2019 

A különböző állatfajok étkezési célra történő vágása nemcsak az engedélye-
zett vágóhidakon, hanem az egyéni gazdaságokban is történik. A 2019. évi 1 
millió 42 ezer tonnás hústermelés 3,4 százalékát az egyéni gazdaságok adták.  
Az egyes állatfajok házi vágásának aránya a teljes levágott mennyiségen belül 
jelentősen eltér. 2019-ben az egyéni gazdaságokban 3 millió baromfit, 233,6 
ezer sertést, 156 ezer nyulat, 42,1 ezer juhot, 17,6 ezer kecskét és 5,6 ezer szar-
vasmarhát vágtak le. 
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2. ábra házi sertésvágás, ezer darab

 

3. ábra házi sertésvágás, ezer tonna

 

4. ábra a házi sertésvágások havi mennyisége, 
2017-2019
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A tagállamok összesítése alapján 2019-ben az 
összes sertésvágás 1,0%-a (2,5 millió darab) tör-
tént vágóhidakon kívül. A vágóhidakon kívül levá-
gott sertések számát tekintve Horvátország, 
Románia és Portugália után Magyarország a 
negyedik helyet foglalja el az Európai Unió tagál-
lamai közül. A sertésvágás szempontjából jelentős 
Németország-Spanyolország-Franciaország trióból 
csak Németország jelentett 65 ezer darabos házi 
vágást 2019-ben. 

5. ábra a tagállamok részesedése az európai unió 
összes házi sertésvágásából, 2019

A házi vágások aránya a teljes vágásból országonként 
eltérő képet mutat. Ez az arány Horvátországban 
a legmagasabb (35%), de Szlovéniában (22%), 
Szlovákiában (22%), valamint Romániában (11%) is 
jelentősnek számít. 
A tagállami házi sertésvágásokból Horvátország 
23%-os, Románia 20%-os, míg Magyarország 9%-os 
aránnyal vette ki részét.

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

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

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

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

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

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

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!
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Az antibiotikumok alkalmazása napjainkban is túl-
zott méreteket ölt hazánkban. Ez igaz a humán 
és az állategészségügyben egyaránt. A minden 
évben publikálásra kerülő ún. ESVAC (European 
Surveillance of Veterinary Antimicrobial 
Consumption) jelentésben hazánk állatorvosai álta-
lában minden periódusban a 4-5. legnagyobb anti-
biotikum-felhasználók Európában. 
Hazánkban a sertéságazat a domináns felhasz-
náló, azt kissé lemaradva követi a baromfiipar. A 
nem megfelelő tartási körülmények és állathigiénia 
következtében sok üzemben sajnos létszükséglet 
ezeknek az igen értékes szereknek a felhasználá-
sa. Mivel azonban a bakteriális rezisztencia előre 
jelezhetően jelentősen növekedni fog az elkövetkező 
évtizedekben, ezért az antibiotikumok felhasználá-
sát csökkenteni kell. 
Számos országban már kialakult az igény az anti-
biotikum-mentes állati termékekre a fogyasztók 
körében, és ez a kezdeményezés az Európai Unión 
belül gyorsan terjed. Emiatt a jövőben szükség lesz 
az antibiotikumok felhasználásának jelentős csök-
kentésére, illetve azok szakszerű felhasználására. 
Különösen igaz ez az ún. kritikusan fontos antibio-
tikumok, pl. a fluorokinolonok, illetve a kolisztin 
esetében. 2022. január 1-től minden EU tagállamra 
kötelezően érvényes, az antibiotikumok állatgyógy-
ászati felhasználását csökkentő intézkedések lép-
nek életbe. 
Ilyen követelmények lehetnek pl. a rendszeres 
továbbképzéseken való részvétel, a reklámozás 
megtiltása, a kritikusan fontos antibiotikumok 
használatának jelentős csökkentése, valamint a 
teljes kereskedelmet és fogyasztást nyomon követő 
informatikai rendszer kiépítése.
Ahhoz, hogy jó döntést hozzunk egy adott állo-
mány kezelésekor, négy fő szempontot kell figye-
lembe vennünk, mint az állomány állathigiéni-
ai helyzetét, az antibiotikum humán gyógyászati 
jelentőségét, az antibiotikum farmakokinetikáját 
(szervezetben való viselkedését), illetve az anti-
biotikum farmakodinámiáját (baktériumok elleni 
hatékonyságát).

Az Antibiotikumok felelős hAsználAtA 
A sertésgyógyászAtbAn

állAthigiéniA

Az első, az állathigiéniai szempont a legkritiku-
sabb. Ha a tenyészállatok járványtanilag kifogás-
talanok, és a sertésistálló megfelelően fertőtlení-
tett, az itatórendszerre kiemelt figyelmet fordíta-
nak, a telepítési sűrűség optimális, akkor az anti-
biotikum-felhasználás szinte biztosan csökkenthe-
tő, sok esetben meg is szüntethető. Komoly prob-
lémát jelenthetnek az itatórendszerekben kialakult 
bakteriális biofilmek, melyekben a kórokozók hosz-
szútávon túlélhetnek, és fertőzhetik az állományt, 
továbbá az ebben élő baktériumok rezisztencia-
gének rezervoárjaként működhetnek. Hasonlóan 
fontos az állomány immunrendszerének, általá-
nos védekezőképességének a növelése is. Ezért 
fontosak a rendszeres féregellenes kezelések, a 
megfelelő ásványianyag- és vitaminellátottság, a 
mikotoxinmentes takarmány. 

humán egészségügy

Második szempont a hatóanyag megválasztásánál 
annak humán gyógyászati jelentősége. Az ECDC/
EFSA/EMA/JIACRA közös, 2018-as jelentése alap-
ján egyértelmű asszociáció volt megfigyelhető a 
fluorokinolonok állatgyógyászati felhasználása és 
a humán kórházakban megjelenő rezisztencia gya-
korisága között. A kolisztinnel kapcsolatos aggo-
dalmak forrása pedig az ún mcr-1, horizontálisan 
terjedő rezisztenciagén megjelenése volt 2011-től 
Kínában, amely azóta az egész világon kimutat-
ható. Mindezek miatt a két hatóanyagcsoport 
(fluorokinolonok és polimixinek) felhasználásának 
jelentős csökkentésére lesz szükség a közeljövő-
ben a sertéságazatban. Az antibiotikumokat négy 
csoportba sorolják, attól függően, hogy az ember-
gyógyászat számára mennyire fontos szerekről 
van szó. Az AMEG (Antimicrobial Advice Ad Hoc 
Expert Group) nemzetközi szakértői csoport A, B, 
C és D csoportba sorolja ezeket a hatóanyagokat, 
melyeket az 1. ábra szemléltet. Az A(void) csoport-
ba tartozó hatóanyagokat élelmiszertermelő álla-
tokban alkalmazni tilos. A B kategóriás szerek 
közé tartozó fluorokinolonok, 3. és 4. generációs 
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cefalosporinok és a kolisztin alkalmazását a lehető 
leginkább csökkenteni kell a jövőben. Ezeket a sze-
reket csak érzékenységi vizsgálat birtokában java-
solt igénybe venni (1. ábra).

fArmAkokinetikA

Az antibiotikum farmakokinetikája tekintetében 
elsősorban a hatóanyag szervezetbe történő fel-
szívódását emeljük ki. Gyakorlati szempontból leg-
fontosabb a gyógyszer szájon át történő felszívó-
dásának mértéke, illetve az azt befolyásoló ténye-
zők. Az amoxicillin példáján kiindulva, a hatóanyag 
per os biológiai hasznosulása kb. 25-35% serté-
sekben, amely igen gyenge érték. Ez tovább csök-
ken, amennyiben takarmánnyal együtt kapja az 
állomány a penicillinszármazékot. Az amoxicillin 
továbbá gyenge vízoldékonysággal (semleges 
pH-n kb. 3,5 gramm/liter) rendelkezik, ami már a 
törzsoldatkészítés inkorrekt kivitelezésénél elke-
rülhetetlenné teszi a hatóanyag aluladagolását. 
Nem elég tehát, hogy kövessük a használati utasí-
tást, meg kell győződni a hatóanyag oldódásáról (a 
savas pH jelentősen rontja!), nem figyelmen kívül 
hagyva a takarmány felszívódást rontó hatását. 
Kiemelendő a fémitatók hatása; a fémionok jelenlé-
tében az amoxicillin stabilitása jelentősen csökken. 
Az amoxicillin oldódását elősegítő lúgos kémhatású 
oldatok pedig szintén felgyorsíthatják az antibioti-

kum lebomlását. Az aminoglikozidok (gentamicin, 
spektinomicin) és a kolisztin esetében a biológiai 
hasznosulás mértéke általában 5% alatt marad. 
Mindezek miatt önmagukban szisztémás fertőzé-
sek kezelésére nem hatékonyak, de az E. coli okoz-
ta és egyéb bakteriális enteritisek kezelésében első-
rangúak. A doxiciklin felszívódása minden körül-
mények között sokkal kedvezőbb a hagyományos 
tetraciklinekénél, az arra érzékeny kórokozók ese-
tében (mycoplasmák, B. bronchiseptica, esetlege-
sen P. multocida vagy Haemophilus (Glasserella) 
parasuis) ez a preferált hatóanyag. Fontos meg-
említeni, hogy a kemény víz jelentősen csökkenti a 
tetraciklinek, míg csak kismértékben a doxiciklin 
felszívódását. 

fArmAkodinámiA

Az antibiotikum farmakodinámiája a baktériumok-
kal szembeni hatékonyságot jellemzi. Nagyon kife-
jezett eltérések lehetnek a különböző földrajzi régi-
ók esetében tapasztalt érzékenységi eredmények 
között, akár egy országon belül is. Fontos kiemel-
ni, hogy mindig javasolt ún. célzott antibiotikum-
terápiát végezni, amelyet egy érzékenységi vizsgá-
lat előz meg. Ez a néhány napot igénylő, olcsó és 
megbízható módszer megmutatja, melyik kórokozó 
került izolálásra a beteg állatból, és az a kórokozó 
melyik antibiotikumra érzékeny. Így elkerülhetők 

1. ábra az antibiotikumok ún. amEG-szErinti csoportosítása, 
humánEGészséGüGyi fontossáGuk szErint 
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a felesleges „körök”, melyek során hatástalan anti-
biotikumokat használnak fel, feleslegesen (2. ábra).
Sokkal pontosabb és használhatóbb eredményt 
ad az ún. mikrohígításos módszer (2. ábra) mely-
nek során megismerjük a kórokozó MIC (minimá-
lis gátló koncentráció) értékét. Ennek az értéknek 
az ismeretében nem csupán a rezisztens/mérsékel-
ten érzékeny/érzékeny tulajdonságot kapjuk meg, 
hanem rendelkezésünkre áll egy gátlókoncentráció-
érték, amellyel a potenciális antibiotikumok közül 
válogathatunk. Ez sok esetben akár „ránézésre” is 
látszik, hiszen ha A antibiotikum esetében 1 μg/ml 
(érzékeny) a MIC, a B hatóanyag esetében pedig 
0,003 μg/ml (érzékeny) az érték, a választás egy-
értelmű lehet, természetesen amennyiben a ható-
anyag farmakokinetikája ezt nem írja felül. 
Ideális esetben, a MIC-értékek és a farmakokinetika 
ismeretében PK/PD (farmakokine     tikai, 
farmakodinámiai) elemzést végezhetünk. Ez alap-
ján igen pontosan meghatározható, hogy az adott 
antibiotikum az adott kórokozó ellen milyen dózis-
ban, milyen adagolási sémával, milyen eséllyel 
képes a kórokozó szaporodását gátolni, illetve azt 
elpusztítani. A fluorokinolonok például koncentrá-
ciófüggő baktericid antibiotikumok. Maximális ölő-
hatásuk a MIC-érték 8-12-szeresénél jelentkezik a 
legtöbb kórokozó ellen. Amennyiben tudjuk a ható-
anyag plazma-, ill. tüdőbeli koncentrációját (ezt 
szakirodalmi adatok alapján ismerjük), meg tud-

juk mondani, hogy mely MIC-érték esetében fogjuk 
elérni az optimális ölőhatást. Ez fluorokinolonok 
esetében, sertések légzőszervi kórképeinél kb. 0,125 
μg/ml vagy annál kisebb MIC-érték. Tehát, az ideá-
lis kezelési protokoll kialakításához ismernünk kell 
a MIC-értéket. Az ún. időfüggő baktericid antibio-
tikumok (pl. amoxicillin) vagy bakteriosztatikus 
antibiotikumok esetében pedig a MIC-érték isme-
rete segít minket az adagolási gyakoriság megvá-
lasztásában. Természetesen ezekben az esetekben, 
a dózis növelésekor vagy az adagolási séma megvál-
toztatásakor az élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő változását is figyelembe kell venni.
Összefoglalva tehát, a legfontosabb szempontok, 
melyeket a korszerű, körültekintő és hatékony 
antibiotikumhasználat érdekében figyelembe kell 
vennünk:
-  érzékenységi vizsgálat elvégzése, ha lehetséges, a 

MIC-értékek megismerésével;
-  a MIC-értékek alapján a baktériumok érzékeny-

ségi státuszának nyomonkövetése, amely segít a 
későbbi empirikus gyógyszerválasztásban is;

-  PK/PD analízisekkel a leghatékonyabb antibioti-
kum és protokoll kiválasztása;

-  az AMEG B hatóanyagok alkalmazásának jelen-
tős lecsökkentése.

DR. JERZSELE ÁKOS, PH.D., 

TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI DOCENS, 

ÁTE GYÓGYSZERTANI ÉS MÉREGTANI TANSZÉK

2. ábra antibiotikum-érzékEnyséGi vizsGálat mikrohíGításos 
módszErrEl. sokkal több információt kapunk, mint a 

haGyományos érzékEnyséGi vizsGálattal 
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Az elmúlt 80 évben a sertésállományokban megje-
lenő különböző Coronavírusok ( CoV) súlyos járvá-
nyokat okoztak. Legújabban 2017 Kínában jelent 
meg egy új CoV sertésben, amely amellett, hogy 
súlyos gazdasági veszteségeket okozott, kifejezett 
zoonózisos potenciállal is rendelkezik. Dolgozatom 
első részében röviden összefoglalom a sertések CoV 
okozta megbetegedéseit, a második részben pedig 
az új CoV okozta betegséget ismertetem.

SertéS koronavíruSok

Az ismert sertés koronavírusok a Coronaviridae 
család Nidovirales rendjében az alfa, béta és delta 
nemzetségbe tartoznak.
A sertésekben előforduló koronavírusok emész-
tőszervi, légzőszervi és idegrendszeri megbetege-
déseket okoznak. Az egyes vírusoknak csak egy 

SertéSek heveny haSmenéSe Szindróma (SadS) 
betegSége, 
egy új alfa-koronavíruS (Porcine enteric 
alPhacoronaviruS, Peav)  okozta megbetegedéS, 
amely zoonóziSoS Potenciállal rendelkezik

szerotípusa ismert és a vírusok között nincs szero-
lógiai keresztvédelem. A fertőzések klinikai lefolyá-
sa döntően függ az állatok korától és a specifikus 
immun-védettségétől.

eméSztőSzervi megbetegedéSeket okozó  
koronavíruSok

Az első sertés koronavírus az 1946-ban leírt 
transmissibilis gastroenteritis volt (TGEV). Ezt 
követte 1977-ben a sertés epidémiás hasmené-
se vírusa (PEDV). A sertés deltakoronavírusát 
(PDoV) 2012-ben mutatták ki. 2016-ban Európában 
jelent meg a TGEV és a PEDV rekombinációjából 
keletkezett vírus, a Swine Enteric CoV ( SeCoV). 
Legvégül pedig 2017 –ben megjelent a PEAV. Az 5 
enterális CoV okozta megbetegedések fő jellemzőit 
az 1.táblázatban foglaltam össze. 

1. táblázat SertéSek enteráliS koronavíruSok okozta kórképeii

Nemzetség/
Vírus

Tünetek Lappangási idő Elváltozások Morbiditás Mortalitás Leginkább 
érintett 

korcsoport

AlphaCoV
TGEV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

24 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV
PEDV

Hasmenés, 
hányás,

kiszáradás

22-36 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV 
SeCoV
TGEV/PEDV 

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

24 óra epés-csípőbél 100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

DeltaCoV
PDCoV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

1-3nap epés-csípő-
remesebél

≈100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

AlphaCoV
PEAV

Hasmenés, 
hányás, 

kiszáradás

3-4nap vékonybél, 
remesebél

100% ≈100% Malacok 3 hetes 
korig

A táblázatban a vírusok neveit a szakirodalomban használt angol rövidítésekkel tüntettem fel.
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Az alfa koronavírusok közé tartozó vírusok egy 
adott régióban való megjelenésükkor a szeronegatív 
állományokban magas morbiditással és mortalitás-
sal járó, gyorsan terjedő, nagy kiterjedésű járvá-
nyokat okoznak.  A deltakoronavírus esetében ala-
csonyabb, változó morbiditás és mortalitás és las-
sabb terjedés figyelhető meg feltehetőleg a vírus-
nak sertéshez történt nem teljes adaptációja miatt.  
Szopós malacokban a veszteség nem ritkán eléri a 
100%-ot. Választott malacokban, hízókban heveny 
vízszerű hasmenést, hányást, és 1-1 elhullást lehet 
megfigyelni. Kocákban étvágytalanság, bágyadt-
ság, esetenként változó súlyosságú vízszerű has-
menés és hányás jelentkezik. Egy –egy régióban, 
állományban történő ismételt megjelenés esetén az 
állományok immunállapotától függően a betegség 
sporadikus, endémiás formája alakul ki.  Az egyes 
régiókban végrehajtott mentesítési kísérletek eddig 
sikerteleneknek bizonyultak . A járványok a tele-
pek nagyságától függően általában 4-8 hétig tarta-
nak, de nagy tenyész telepeken, ahol izolált egysé-
gek és különböző szintű kolosztrális immunitással 
rendelkező kocasüldő, koca csoportok vannak, a 
járvány hosszabban elnyúlhat. 
A vírusok közül a PEDV és a PDCoV földrajzi 
elterjedtsége az utóbbi évtizedben növekszik. A 
TGEV és a PEDV vírus Eurázsiában és az USÁ-
ban cirkulál.  A TGEV/PEDV rekombinációjából 
keletkezett SECoV-t Európában mutatták ki. 
A vírus alapja a TGEV, amelyen a PEDV nyúlvány 
(spike) található. A vírus által előidézett megbete-
gedés nem különbeztethető meg a szülő vírusok 
okozta kórképtől. A PDCoV-t első ízben 2009-ben 
mutatták ki malacok bélsarából Ázsiában, majd 
2012-ben Hongkongban. A kórokozó képessége 
ismeretlen volt.  Az USÁ-ban 2014-ben lezajlott jár-
vány során igazolták a vírus szerepét az emésztő-
szervi megbetegedésekben.  A vírust újabban Dél-
Koreában is kimutatták. 

légzőSzervi megbetegedéS

A sertés pulmonális koronavírusát (PRCV) első 
ízben Belgiumban írták le 1984-ben.  Genomja a 
TGEV genomjával 96-98%-os azonosságot mutat. 
Ez arra utal, hogy a PRCV a TGEV-ból alakult ki. 
A két vírus szerológiai szorosan rokon. A PRCV 
elterjedése és az állományok áthangolódása szig-
nifikánsan csökkentette a TGEV előfordulását. A 
PRCV a felső és alsó légutak hámsejtjeiben szapo-

rodik el, a vírus az orrváladékkal a fertőzést köve-
tő 4-6 napig ürül.  A fertőzések általában tünet-
mentesen zajlanak le. 

idegrendSzeri tünetekkel járó 
megbetegedéS (hev)
A malacok haemagglutináló koronavírus okozta 
agy-gerincvelő gyulladását okozó  PHEV  (Porcine 
haemagglutinating encephalomyelitis virus) az 
egyetlen sertésekben előforduló béta CoV, amely 
világszerte elterjedt. Fogékony újszülött malacok-
ban a vírus vagy agy-gerincvelő gyulladást, vagy 
pedig hányást, fokozatos elgyengülést okoz. A fer-
tőzött állományokban a kolosztrális ellenanyagok 
általában megvédik a malacokat 4 hónapos korig.  
A 3-4 hetesnél idősebb korcsoportok estében a fer-
tőzések az esetek többségében tünetmentesen zaj-
lanak le.  Ezért a fertőzések gazdasági vesztesége-
ket csak nagyon ritkán okoznak. 
 
SertéSek heveny haSmenéSe 
Szindróma (SadS) betegSége, 
egy új alfa-coronavíruS okozta 
megbetegedéS

A szakirodalomban az alábbi elnevezések 
találhatók:
Vírus: Porcine Enteric Alpha CoV ( PEAV), Swine 
Alpha CoV ( SeACoV)

Betegség: Swine Acute Diarrhea Syndrome ( 
SADS-CoV)
A betegség Dél Kínában jelentkezett egy sertés 
telepen, amely 100 km-re található attól a helytől, 
ahol a SARS CoV 2002-ben megjelent. A telepen 
2016 decemberétől voltak hasmenéses megbete-
gedések, a bélsárból a PEDV-t mutatták ki. 2017 
január 12.-étől azonban a PEDV már nem volt 
kimutatható, a megbetegedések azonban folytatód-
tak.  A betegség malacokon és kocákban egyaránt 
jelentkezett.  
A régióban 3 további telepen jelent mega betegség. 
Ezek az első farmtól 20-150 km távolságra voltak. 
A járvány április végéig tartott. 2018-ben a vírus a 
szomszédos Fujian tartományban jelent meg, majd 
2019-ben újra Guangdong tartományban. 
Ekkor a veszteségek alacsonyabbak lettek, egy 
állományban azonban 2000 malac elhullásáról szá-
moltak be. 
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Klinikai tünetek: Hasonlóak voltak más enterális 
CoV-oknál megfigyeltekkel. Minden korcsoport 
megbetegedett.  A vírus szájon át bélsár és hánya-
dék útján terjedt. Súlyos, heveny hasmenés, hányás 
jelentkezett, amely az újszülött malacoknál a kiszá-
radás következtében gyorsan elhulláshoz vezetett. 
A 5 naposnál fiatalabb megbetegedett malacok 
több mint 90%-a 2-6 nap betegség után elhullott. 
Ezzel szemben a 8 naposnál idősebb korban meg-
betegedett malacok között az elhullás már csak 5 
% volt. A kocák enyhe hasmenést mutattak és több-
nyire 2 nap után gyógyultak. A járvány során a 4 
telepen összesen 24.693 szopós malac hullott el.  A 
telepen, ahol a betegség először jelentkezett a feb-
ruár hónapban született 7268 malacból 4659 (64%) 
volt a veszteség.
Kórbonctani vizsgálat során a vékonybélben nagy-
mennyiségű sárgás, híg tartalom volt, gyulladást 
a vékonybél teljes hosszában és a remesebélben 
elszórtan találtak. A belek kitágultak, faluk elvé-
konyodott. Kórszövettani vizsgálattal főként az 
epésbélben és az éhbélben különböző súlyossá-
gú bélboholy atrophia, valamint a bélhámsejtek 
necrosisa volt kimutatható.  

Virológiai vizsgálatok: A 4 állományból szárma-
zó bélsárminták virológiai vizsgálata során koro-
navírust mutattak ki, amely szorosan rokonnak 
bizonyult a denevérekben Guangdong tartomány-
ban 2002- ben, majd Hong-Kongban 2004-ben 
kimutatott HKU2 CoV törzzsel. Az első állomány-
ban kimutatott CoV genomja 98,48% szekvencia 
azonosságot mutatott egy telep közeli barlangban 
élő patkósdenevér bélsarából 2016-ban kimutatott 
HKU2 CoV-sal.  A vírust majomvese sejtvonalon 

(VERO) izolálták. Ezután számos állatfaj sejtjeiben 
sikeresen szaporították. Denevér, egér, patkány, 
hörcsög sertés, baromfi és nem-humán főemlős sej-
teken egyaránt jól szaporodott. A legnagyobb érzé-
kenységet a humán cervix carcinoma (HeLa sejtvo-
nal) mutatta. 
Ezen kívül jól szaporodott humán máj, tüdő és 
vékonybél sejtekben is. Humán sejtek recep-
torait vizsgálva kiderült, hogy azok a humán 
sejtreceptorok – ACE2 és DPP4 – amelyekhez az 
újabb humán zoonózisos CoV-ok (SARS, MERS, 
SARS-COVID) adszorbeálódnak a SADS-CoV ese-
tében nem működnek. A jövőbeni, e vírussal kap-
csolatos kutatások egyik fő témája lehet a SADS 
CoV sejtekhez történő adszopcióért felelős recepto-
rok megtalálása. 
Az izolált SADS CoV törzzsel malacokat fertőz-
tek.  A vizsgálatok eredményei igazolták a vírus 
kórokozó képességét. Ezzel teljesítették a Koch 
pusztulátumot az izolált vírus kórokokozó képes-
ségét illetően. 
Az emberekben előforduló eddig ismert 3 CoV által 
okozott zoonózis esetében a vírus denevérből szár-
mazott és egy köztigazdán keresztül került ember-
be Nem zárható ki, hogy a vírus esetleg közvetle-
nül sertéstől, vagy egy másik fajon pl. rágcsálón 
keresztül jut majd el emberbe. A   vírus összesen 
9 féle humán sejtkultúrában szaporítható, tehát az 
emberi sejtek felületén olyan ma még ismeretlen 
receptor található, amelyhez kapcsolódva a vírus 
képes bejutni a sejtbe. 
Ezért kimondható hogy a SeaCoV a 3 ismert 
zoonoózisos CoV-hoz legalább hasonló humán koc-
kázatot hordoz magában.  

DR. PÁLFI VILMOS. DVM, CSC.
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A Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Intézet (DÉOKFII, angol 
nevén Digital Food Institute) 2020. április 1-jén 
kezdte meg működését az Állatorvostudományi 
Egyetemen. Az állatorvosi közegészségügy hazai 
letéteményeseként az Egyetemnek kiemelt szerepe 
van az élelmiszerlánc-biztonsági képzés napraké-
szen tartásában és folyamatos fejlesztésében.
Az Intézet fő feladata, hogy élelmiszerlánc-vizsgá-
ló, adatelemző, oktató, kutató, fejlesztő és innová-
ciós központként biztosítsa az agrár- és élelmiszer-
gazdaság szereplőinek gyakorlati támogatását, 
digitalizációs lehetőségeinek fejlesztését és az élel-
miszerlánc szemléletű, digitális technológián alapu-
ló komplex állatorvosképzést.
Az Intézet az élelmiszerlánc-biztonsági adatokkal 
kapcsolatos elemzéseket és kutatásokat integrálja 
az élelmiszerlánc mentén, valamint új szintre eme-
li a hálózatos együttműködést ezen a területen. 
Ehhez modern adatelemzési módszereket alkalma-
zunk, szoros együttműködésben hazai és külföldi 
kutatási, ipari és hatósági szereplőkkel.

Tevékenységeink

AdATelemzés és AdATmegoszTás

Az adatokon és azok elemzésén alapuló döntésho-
zatal az agrár-élelmiszerszektorban is megkerülhe-
tetlenné vált. Az adatvezérelt termelés a hatékony-
ság növelése és a mindennapi gyakorlatok megvál-
toztatása mellett megváltoztatja a folyamatokat: 
az üzemirányítást, a termékpályák üzleti modelljét 
is. Az adatvezérelt gazdálkodás jövedelemezőségét 
a termelés, előállítás közben keletkezett adatok 
biztosítják. Ehhez biztosítani kell az üzemszintű 
adatgyűjtést, az üzemirányítási alkalmazások fej-
lesztését és használatát a gazdaságok vezetésében 
és a döntések előkészítésében. Az élelmiszergaz-
daság adatainak gyűjtése és elemzése nemcsak az 

Bemutatkozik az Állatorvostudományi Egyetem 
Digitális Élelmiszerlánc Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Intézete

egyes szereplők általi felhasználása miatt értékes, 
hanem fontos mindezen adatok lánc-szintű fel-
dolgozása, számítástudományi módszerekkel való 
elemzése, és az eredmények beépítése is a különbö-
ző élelmiszerlánc-biztonsági döntéshozatali folya-
matokba. Ehhez fontos az élelmiszerlánc szereplőit 
összekötő, a köztük lévő bizalmi hidat megteremtő 
adatmegosztó szervezet kialakítása, melyet az új 
Intézet maradéktalanul ki fog tudni elégíteni. A 
különböző elemzések és vizsgálatok végső célja a 
partnerek döntési folyamatainak támogatása pl. a 
termeléshatékonyság növeléséhez.

Hogyan illeszthető az adatelemzés a sertés-
ágazatba? 
A sertéstelepek az elmúlt évtizedekben maguk is 
folytattak adatgyűjtést, melyek alapján döntéseket 
hoztak. Ezek az adatok több esetben főleg egysze-
rű jelentések és riasztási rendszer alapját képezik 
(pl. azon kocák kiszűrése, melyek nem fogyasztot-
ták el a takarmányt). 
A gyűjtött adatok elsősorban a szaporításhoz 
köthetők: fedeztetési, fialási, leválasztási adatok, 
melyek alapján tervezhetők a telepi munkák is. A 
leválasztás utáni időszakban a döntések alapját 
leggyakrabban a hízók súlya, a takarmány fogyá-
sa és az elhullott egyedek száma adja. Számos más 
jellegű adat keletkezik egy telep működése során, 
főképp a telepirányítási rendszereknek köszön-
hetően. Azonban más, további elemzések alapját 
adó adatok is keletkeznek a sertéstelepeken; ilye-
nek például a nem rögzített/elemzett reprodukci-
ós adatok (visszabúgások, vetélések, halvaszüle-
tések), gyógyszerfogyási, takarmányozási adatok 
(beleértve a takarmány minőséget is), vágóhídi 
adatok, melyeket ritkán dolgoznak fel döntéstámo-
gatási célokból. Ahhoz, hogy széleskörű elemzése-
ket végezhessünk, nagyon fontos, hogy az elemzési 
igényekhez megfelelően strukturált adatokat rög-

digiTAlizáció Az AgráriumbAn
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zítsünk. A rendszerben lévő adatok kifinomultabb 
jelentések elkészítését is lehetővé teszik, ameny-
nyiben nemcsak az állatokhoz szorosan kapcsoló-
dó adatok, hanem a környezeti adatok (pl. hőmér-
séklet, páratartalom stb.) is komplex feldolgozásra 
kerülnek. Ezek segítségével például lehetőség nyíl-
hat megérteni a vetélések típusát, okát, a leválasz-
tás előtti mortalitási mintákat vagy a nem-produk-
tív időszakokat.

ÚjonnAn felmerülő kockázATok AzonosíTásA 
Az újonnan felmerülő kockázatok azonosítása 
komplex feladat, mely nagyfokú szakértelmet és 
interdiszciplináris megközelítést igényel. A folya-
mat célja összetett: a humán és állati egészség 
védelmén túl inputot ad a stratégiai tervezéshez 
és elemzéshez, döntéselőkészítő folyamatokhoz, 
kockázatbecsléshez és a megfelelő kockázatkeze-
lési intézkedések meghozatalához. Az azonosítási 
folyamat alapvetően a különböző adat- és infor-
mációforrásokból származó újonnan felmerülő koc-
kázatokat mutató jelzések összegyűjtéséből, majd 
strukturált szűrési folyamatok során ezen esetek-
ből az intézkedést igénylő újonnan felmerülő koc-
kázatok kiválasztásából áll. Az újonnan felmerülő 
kockázatok detektálását és elemzését szöveg- és 
adatbányászati módszerekkel végezzük.  
Jelenleg számos adatbázis hálózatalapú elemzé-
sével jutunk hozzá a lehetséges újonnan felme-
rülő kockázatokkal kapcsolatos információkhoz. 
Adatbázisunk alapját napi 90.000 hír (2200 webol-
dalról, 50 nyelven) adja, melyek egy előzetes szűré-
sen esnek át, mely során az élelmiszerlánccal, állat-
egészségüggyel, élelmiszerbiztonsággal, állatorvo-
si közegészségüggyel (Veterinary Public Health) 
kapcsolatos hírek kerülnek további elemzésre. Az 
ezekkel kapcsolatos módszertanok, algoritmusok 
kidolgozása és gyakorlati alkalmazása Intézetünk 
állandó feladatai közé tartozik. Az újonnan felme-
rülő kockázatok iparág- és vállalkozás-specifikusak 
is lehetnek, így az azonosítási folyamataink nem 
univerzálisak. A partnerek igényei alapján az azo-
nosítási folyamat és az azonosított kockázatok fel-
dolgozása is testreszabható. 

food HTA
Az adatelemzési tevékenységek mellett az Intézet 
más, komplex elemzési módszertanok alkalmazá-
sát és fejlesztését is végzi. 

Az egészségügyi technológiaértékelés módszer-
tanának (health technology assessment - HTA) 
adaptálása az élelmiszerbiztonság területére (Food 
HTA) olyan elemzéseket tesz lehetővé, mint a 
gazdasági betegségteher-számítások, élelmiszer-
lánc-biztonsági kockázatbecslési és döntéshozatali 
módszertani fejlesztések, így költség-haszon elem-
zések, kockázat-haszon elemzések és többkrité-
riumos döntéselemzések (multi-criteria decision 
analysis, MCDA). Ezekkel lehetővé válik egyes 
agrár-élelmiszeripari kockázatcsökkentési beavat-
kozások, beruházások értékelése, összehasonlítá-
sa azok költségei és várható egészségnyereségük 
alapján. A Food HTA speciális irányát képezik a 
kockázat-haszon (risk-benefit) elemzések, amelyek 
az élelmiszer-eredetű kockázatok (pl. mikrobiológi-
ai, kémiai) és pozitív hatások (pl. tápanyagok, mik-
roelemek), illetve az esetleges költségek integrált 
rendszerben való értékelését segítik.

okTATás

Intézetünk az Állatorvostudományi Egyetemi kép-
zések mellett 2021-ben egynapos képzéseket ter-
vez tartani az iparági szereplők igényeire szabva. 
Törekszünk felmérni az aktuális igényeket és nap-
rakész tudásunkat megosztani. Az élelmiszerlánc 
biztonságának megítélése, a kockázatok elemzése 
és adott esetben kezelése egyre inkább összetett, 
számítás-igényes elemzéseket, módszereket igé-
nyel. Célunk, hogy megismertessük az élelmiszer-
lánc-biztonság területén alkalmazható számítás-
tudományi módszerek tárházát, annak alapjait, 
alkalmazási lehetőségeit és korlátait.

leHeTséges AdATvezérelT kuTATási 
projekTek

Kutatás-fejlesztési innovációs tevékenységünk 
egyik fókusza élelmiszeripari termékek és azok 
előállítási folyamatának fejlesztése az állattar-
tó teleptől a fogyasztó villájáig. Ehhez automati-
kus adatgyűjtő rendszerrel táplált big data elemző 
rendszert használunk, amely a termelés teljes ver-
tikumát lefedve a szántóföldtől az asztalig képes 
információt szolgáltatni, a bemeneti adatok függ-
vényében. 
Ezen túlmenően képesek lehetünk a termelési lánc 
minden lépéséhez és résztvevőjéhez információ-
kat vagy előrejelzéseket is eljuttatni. Ha ezekkel 
az eszközökkel a váratlan eseményeket előre tud-
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juk jelezni, akkor korai beavatkozással a negatív 
hatások elkerülhetők, vagy legalább csökkenthetők 
lehetnek. 

nemzeTközi kApcsolATok

Intézetünk számos területen együttműködik az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósággal (EFSA), 
mint például: kockázatbecslés, újonnan felmerülő 
kockázatok azonosítása, stratégiai tervezés, társa-
dalomtudományi módszerek alkalmazása az élelmi-
szerlánc-biztonsági döntéshozatalban, adatelemzés 
és modellezés. Az Intézet munkatársai az EFSA 
több szakmai hálózatának munkájában jelenleg is 
részt vesznek, amelyeken keresztül számos, a koc-
kázatbecslés és a közegészségügy területén műkö-
dő európai intézménnyel is kapcsolatban állunk. A 
kiterjedt kutatói kapcsolatrendszer révén lehető-
vé válik a kétirányú nemzetközi tudásmegosztás, 
tapasztalatcsere és a nemzetközi kutatási-fejlesz-
tési projektekbe való bekapcsolódás is.

együTTműködési leHeTőségek

Intézetünk munkatársai nagy tapasztalattal ren-
delkeznek az élelmiszer-láncról, különösen a stra-
tégiai tervezés, az adatelemzés és adatmegosztás 

területein, ugyanakkor végzettségük, előképzettsé-
gük és szakmai tapasztalataik alapján valódi mul-
tidiszciplináris egységként képesek az adott prob-
lémák, kérdések, kihívások megoldásában közre-
működni. 
Munkatársaink ezáltal egyfajta hidat képeznek az 
adattudomány és az agrárium között, így elősegít-
ve a jövőbeni kutatás-fejlesztési és innovációs tevé-
kenységeket. Az élelmiszerlánc szereplőinek folya-
matszabályozás alapú élelmiszerbiztonsági rend-
szereket kell működtetniük, azonban ezek kidol-
gozottsága, hatékonysága, validitása jelentősen 
eltér egymástól. Az Intézet az ipari szereplőkkel 
együttműködésben különböző élelmiszerlánc-ter-
melési folyamatok felmérését és problémamegol-
dás fókuszú elemzését képes végezni, majd a konk-
rét probléma megoldása után megelőző szemléletű, 
élelmiszerláncban gondolkodó rendszerek kidolgo-
zását teszi lehetővé. 
A DÉOKFII igazgatói tisztségét Dr. Süth Miklós, 
igazgatóhelyettesi posztját Dr. Józwiak Ákos tölti 
be. Az Intézetről további információk érhetők el a 
DÉOKFII honlapján a 
https://univet.hu/hu/kutatas/deokfii/ linken. 

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

betonrácspadló_hirdetés._170*120.indd   1 2020. 03. 04.   16:08
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Tartás, takarmányozás

A víz, Az Alábecsült tápAnyAg

Az elegendő vízfelvétel közvetlen összefüggésben van az 

optimális takarmányfelvétellel és a termoregulációval. A 

kínált víz mindig legyen ivóvíz minőségű. Ha megszom-

jazunk, iszunk egy pohár vizet a vízvezetékből. Innál 

egy pohár vizet a szopókás vagy csészés önitatóból? Erre 

mindig nem a válasz.

Minőség

A rossz minőségű ivóvíz egészségi problémákat és telje-

sítménycsökkenést okoz. A rossz vízminőség következ-

ményei lehetnek:

- tömeges hasmenés,

- sok visszaivarzó,

- nem tisztázott teljesítménycsökkenés hízóknál,

- PPDS (post partum disgalactia syndrome).

A megengedettnél magasabb értékek káros hatásai 

Nitrogén-vegyületek

A nitrogén túlnyomórészt a növények és állatok fehérjé-

iben fordul elő. A fehérjék lebontása során ammónium 

keletkezik, illetve közbülső termékek, melyek toxiku-

sok is lehetnek. Normális körülmények között a közbül-

ső (intermedier) termékek maradék nélkül transzformá-

lódnak az ammóniumba, de ez a folyamat oxigén vagy 

aerob baktériumok jelenlétében visszafordulhat.

Ebben az esetben az ún. nitrózamin közbülső termékek 

toxikusok lehetnek. 

Ha tehát a megengedett szintnél magasabb a nitrit vagy 

a nitrát jelenléte, ez annak a jele, hogy nem tökéletes a 

lebontási folyamat. 

A nitrit a víz különösen ártalmas összetevője, mivel 

bejutva a véráramba kötődik a hemoglobinhoz, ezzel 

nehezíti az oxigénszállítást. 

KénvegyületeK (szulfátoK és szulfidoK)
A szulfidok különösen toxikusak, jelenlétüket szaguk jel-

zi. A megnövekedett szulfátkoncentráció (>25°D) ered-

ménye a bélsár nagy folyadéktartalma. A magnézium-

szulfátnak köszönhetően ugyanis megnő a vízvisszatar-

tás a belekben. Ez még nem kifejezett diarrhea, de csök-

kent testsúlynövekedést okoz. Ha a víz H2S-t tartalmaz, 

akkor anaerob folyamat eredményeként a víz „rothad”. 

Ez a víz nem itatható mivel extrém mennyiségű toxikus 

anyagot tartalmaz. 

nehézféMeK

Az ivóvíz általában nem szennyezett nehézfémekkel, ha 

mégis akkor a kadmium, a réz, a cink és a higany jöhet 

szóba. Ezek többnyire az ipari szennyvizekben fordul-

nak elő. 

1. táblázat az ivóvíz minőségének jellemző paraméterei

jó cselekedni kell

pH 5,0-8,5 <4,0 és >9,0

ammónium (mg/l) <1,0 >2,0

nitrit (mg/l) <0,10 >1,0

nitrát (mg/l) <100 >200

klorid (mg/l) <250 >2000

nátrium (mg/l) <400 >800

szulfát (mg/l) <150 >250

vas (mg/l) <0,5 >10,0

mangán (mg/l) <1,0 >2,0

keménység (°D) <20 >25

coliform (CFU/ml) <100 >100

összcsíra szám (CFU/ml) <100 >100
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Az ivóvíz ph-jA

Problémát okozhat egy olyan „természetes” szűrő, mint 

a homok. Ilyenkor a pH rendszerint alacsonyabb a 

magas nitrát-tartalom miatt. A szélsőséges értékek (<4 

és >9) ipari szennyeződést jelezhet.

vAs, MAngán

Alacsony oxigénszint esetén a vasat nem lehet lát-

ni a vízben, de oxigén jelenlétében a vas oxidálódik, és 

vöröses-barna üledéket képez. Ez a folyamat felgyor-

sul, ha nő az oxigén mennyisége és a pH 7,2 fölé kerül. 

Alacsonyabb pH-nál (<6,8) a vas oxidálódik, de nem alkot 

üledéket. A mangánnal is hasonló a helyzet, de a folya-

mat sokkal lassúbb. Ugyanakkor a peroxid vagy az aktív 

klarinok (fertőtlenítés) növelik a sebességet, és fekete 

üledék képződik. 

Az üledékek megakadályozzák vagy lassítják a víz folyá-

sát, és tönkretehetik a vízvezetéket és az önitatókat. 

A magas vas- vagy mangánkoncentráció negatív hatás-

sal van a víz medikációjára is. Ha a vas koncentráci-

ója nagyobb, mint a 0,2 mg/l, az önitatók elzáródhat-

nak, 5 mg/l felett a víz alkalmatlan a medikációra, 10 

mg/l felett a víz rosszízű lesz, míg 30 mg/l felett már a 

diarrhea is problémát okozhat. 

A víz mangánkoncentrációja nem lehet több 0,05 mg/l-

nél. Nagyobb koncentrációnál az önitatókon lepedék kép-

ződik. A csövek belsejében feketés-barna hártya képző-

dik. Ez könnyen lazítható, de nehéz eltávolítani peroxid 

általi oxidációval.

KálciuM és MAgnéziuM, „perMAnens KeMénység”

A kemény víz önmagában nem káros, csak akkor van 

szükség a víz lágyítására, ha a keménység foka eléri 

a 25°D-t. Ilyenkor ellenőrizni kell a kalcium-magnézi-

um arányt. Ha ez több mint 50%, a víz alkalmatlan a 

fogyasztásra.

biofilM 
A biofilm kenőcsös, zöldesbarna lepedék a vízvezeték-

ben. A baktériumok anyagcseretermékeiből áll, képződé-

sét elősegíti a vas, a mész, a mangán, valamint az orvos-

ságok. A biofilmben a baktériumok gyorsan és könnyen 

szaporodnak, különösen lassú átfolyásnál és melegben.

 

bAKtériuMoK 
A baktériumtartalom kiváló jellemzője az ivóvíz általá-

nos higiéniájának. A bakteriális szennyeződések fő for-

rása a bélsár. 

Minden bélsár tartalmaz coliformokat, 

enterobaktériumokat és fekális streptococcusokat. 

Ezeket kollektív fekális indikátoroknak nevezzük. Ha 

bármelyik előfordul a vízmintában, az jó jellemzője a 

fekális szennyeződésnek. Ha van a közelben szennyvíz-

csatorna, ajánlott salmonella és a clostridium jelenlété-

nek vizsgálata is. 

Vízmennyiség-csökkenést okozhat az adalékanyagok 

átgondolatlan alkalmazása is (antibiotikumok, vita-

minok stb.) Tulajdonságaiktól függően (pl. savasság, 

oldékonyság), üledékképződést, dugulást okozhatnak.

Számolni kell egyes adalékanyagok interakciójával is. 

Így például a tetraciklinek kalciummal oldhatatlan üle-

déket alkotnak.

Antibiotikumok alkalmazásakor a baktériumok elpusz-

tulnak, de más mikroorganizmusok, mint például az 

algák, lehetőséget kapnak a gyorsabb szaporodásra és 

növekedésre, de toxinok is képződhetnek.

Mennyiség

A kiváló vízminőség alapfelvétel, de legalább ennyire fon-

tos, hogy az állatok elegendő mennyiségű ivóvizet vegye-

nek fel. Gya0korlati tapasztalat, hogy az állatok 2-3-szor 

annyit isznak, mint amennyi takarmányt felvesznek. 

2. táblázat sertések vízszükséglete életkor, 
illetve testsúly szerint

Életkor/testsúly (kg) Napi ivóvíz-szükséglet (l)

Választás utáni malac / 5 0,5

3 héttel a választás után / 10 1,4

süldő / 20 2,5

hízó és kocasüldő / 90-100 10,0

vemhes koca 15,0

magas vemhes koca 20,0

szoptató koca 10 malaccal 30,0

kan 15,0
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A fenti értékek optimális környezeti hőmérséklet esetén 

érvényesek. Magas környezeti hőmérsékletnél több ivó-

vízre van szükség, mivel teste hűtéséhez az állat több 

vízpárát ad le. Így egy szoptató kocának nyáron napi 40 

liter vízre van szüksége (vagy többre). Ha a koca keve-

sebb vízhez jut, annak következménye lehet a PPDS, 

jelentős malacelhullás (tejhiány), több visszaivarzó és 

húgyúti fertőzés.

3. táblázat

Malac / 5 kg 0,5

Malac / 10 kg 0,5-0,8

Malac / 20 kg 0,7-1,0

Hízók 1,0-1,5

üres vagy alacsony vemhes koca 1,5-2,2

magas vemhes koca 2,0-3,0

szoptató koca 2,0-4,0

A felvehető víz mennyiségét alapvetően meghatározza 

az önitatók átfolyási sebessége. Az optimális mennyisé-

get (liter/perc) korcsoportonként a 3. táblázatban foglal-

tuk össze. Ügyelni kell arra is, hogy a csoportos tartásnál 

az önitatók megfelelő magasságban legyenek elhelyezve. 

Ha túl alacsonyan vannak akkor a csészés önitatók köny-

nyen bepiszkolódnak, a szopókás önitatóknál pedig nagy 

a vízveszteség. 

Ha túl magasan vannak az önitatók, az állatok nem tud-

nak elég vizet felvenni, mivel a nyelés a túlnyújtott nyak 

miatt nehéz vagy lehetetlen. 

A önitatók működését rendszeresen ellenőrizni kell. 

Ajánlatos gyakran ellenőrizni a vízvezeték-rendszert is. 

Nagy segítség ebben a vízmérő óra, melyet minden nap 

le kell olvasni. Az esetleges csökkenő vízfogyasztás a 

vezeték részleges eltömődését jelezheti. 

MintAvétel

A mintákat két helyről kell venni: az egyiket közel a víz-

forráshoz, a másikat az utolsó szelepnél. Így meg lehet 

állapítani, hogy a minőségi probléma már a vízforrásnál, 

vagy később, a vezetékben következik-e be.

A mintákat két célból, kétféleképpen kell venni. 

Bakteriológiai vizsgálatra steril üvegedénybe, azt szín-

ültig töltve. Fiziokémiai vizsgálatra műanyag edénybe 

kell gyűjteni a vizet. 

Egyesek kb. 2 perc kifolyatást javasolnak a mintavétel 

előtt. Mások azonnali (direkt) vételt javasolnak a minta-

vételnél. Ez utóbbi módszerrel azt a szituációt szimulál-

ják, amikor az állat iszik. 

Lelkiismeretes mintavétel esetén leégetik a szopókát 

(kék lánggal), hogy megakadályozzák a szopóka szennye-

ződését az istálló (pl. a bélsár) baktériumflórájával.

A mintavételt követően a mintavételi edényeket azonnal 

hűtőszekrénybe kell helyezni.

A szállítás alatt is hűteni kell a mintákat, és a laborban 

lehetőleg még aznap meg kell vizsgálni azokat. 

KéMiAi eljárásoK Az ivóvíz fertőtlenítésé-
re és csírátlAnításárA

A kémiai anyagokat kétféleképpen alkalmazzák: minden 

istállóürítés után, amikor tisztítják a komplett vízvezeté-

ket. A másik módszer, amikor a vegyszert kisebb dózis-

ban folyamatosan adagolják az ivóvízhez, hogy megelőz-

zék a nagyobb csíraterhelést és a biofilm-képződést. 

Általánosan használt anyagok

Szerves savak 

Az organikus savaknak antimikrobiális hatásuk van, 

de fontos, hogy legalábbis minimális gátló koncentráci-

óban kell azokat alkalmazni, mert e koncentráció alatt 

a szerves savak nem hatékonyak. A szerves savak csak 

műanyag és ötvözött acél vezetékeknél alkalmazhatók, 

cinkelt vezetékeknél korróziót okoznak. 

Peroxidok 

A biofilmet csak részben oldják, és a mikroorganizmu-

sokat nem pusztítják el. Segít ezen, ha a peroxid készít-

ményt kolloid ezüstoldattal egészítik ki. Ezáltal sokkal 

erősebb lesz fertőtlenítő hatásuk is, mivel a biofilm által 

védett baktériumokat is elpusztítják. 

Klórdioxid 

Alkalmazása sokat ígérő. Használják az iparban, kórhá-

zakban és a nyilvános vezetékekben is. 

Gyorsan hat a baktériumokkal, algákkal, gombákkal és 

a vírusokkal szemben. Hatása a víz pH-jától független, 

lebontja a biofilmet és a vaslerakódásokat is, betelepített 

istállókban is alkalmazható. 

Mindenesetre a vízben a vaskoncentrációnak 0,25-0,35 

mg/l, a mangánénak 0,05-0,35 mg/l alatt kell lennie. 
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Tartás, takarmányozás

Ivóvíz savanyítása szerves savakkal
Megoldás a választást követő hasMenés 
elkerülésére

A sertésállományok egészsége és megfelelő teljesítmé-

nye növeli a sertéstenyésztés nyereségét. Ennek érdeké-

ben a gazdák a lehető legmodernebb technológiával ren-

delkező istállókat szeretnék megépíteni/megépíttetni, az 

állatokat a legjobb minőségű takarmánnyal szeretnék 

ellátni, és a legkiválóbb genetikájú sertéseket szeretnék 

tartani. Könnyen megfeledkeznek viszont a legfonto-

sabb „tápanyagról”, az ivóvízről, melyből a jószágok leg-

alább kétszer annyit igényelnek, mint amennyi szilárd 

takarmányt fogyasztanak. Az ivóvíz savanyításával a 

víz még inkább pozitív hatással van a sertések teljesít-

ményére, segítségével csökkenthető az itatásra kerülő 

víz bakteriális terheltsége és kevesebb az esélye az ún. 

„biofilm” réteg (ez egyfajta nyálkás, szerves üledékréteg 

a csőrendszer belső felületén, amelyben akár baktériu-

mok és gombák is tenyészhetnek) itatórendszerben való 

lerakódásának. 

a víz ph értékének csökkentése

A takarmányokhoz képest (amelyeknek általában magas 

a pufferkapacitásuk a fehérjeforrások és ásványi anya-

gok miatt) a víz pufferhatása nagyon csekély. Az egyet-

len paraméter, amelynek jelentősebb a hatása, nem más, 

mint a víz keménysége. Ha olyan ivóvízsavanyító termé-

ket alkalmaznak, amelynek csupán egyetlen sav-összete-

vője van, akkor az nagyon gyorsan csökkenti a víz kém-

hatását, és ha az adagolt mennyiség is túl magas, akkor 

negatív eredményhez vezet (csökken az állatok vízfelvé-

tele és ennek következtében csökken a teljesítményük is). 

Olyan termék használata javasolt inkább, amely több 

szerves savat is tartalmaz, melyek szinergikus hatású-

ak. Ezeknek a szerves savaknak a puffer hatása csak 

lassan csökkenti a víz pH-értékét, ráadásul jelentősebb 

az antibakteriális hatásuk, a kezelt víz ízletesebb lesz 

az állatok számára, és kevésbé korrozív az itatórend-

szer elemeire.

1. ábra a szerves savak antibakteriális aktivitása
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hogyan Működnek a szerves savak?
A szerves savak általános képlete R-COOH (nem disszo-

ciált forma). A disszociáció során proton (H+) választó-

dik le, amely csökkenti a környezet pH értékét. A pKa 

(savi disszociációs állandó) érték az a pH, amelynél a 

szerves savak 50%-a már disszociált formában van. Ez 

a pKa érték minden egyes szerves sav esetén különböző. 

Az alacsonyabb kémhatás miatt a patogén baktériumok 

növekedése (például E. coli, salmonella és campylobacter) 

gátolt, a jótékony baktériumok növekedése (például tej-

savbaktériumok) pedig stimulálódik. A szerves savak 

nem disszociált formában képesek bejutni a mikroba-

sejtbe (lásd 1. ábra). A sejtbe jutva a sav felszabadítja a 

protont lúgosabb környezetben, melynek eredményeként 

a sejt pH-ja csökken. Ezáltal befolyásolja a mikrobiális 

anyagcserét, gátolva a fontos mikrobiális enzimeket, és 

arra készteti a baktériumsejtet, hogy a protonok fel-

szabadításához használjon energiát, mely sav-anionok 

intracelluláris felhalmozódásához vezet. Ha a vizet sava-

nyítják, a pH a sertések emésztőrendszerében is csök-

ken, melynek pozitív hatása van az emésztésre, különö-

sen a gyomorban és a vékonybél-szakaszokban.

1. táblázat a szerves savak jellemző tulajdonságai

Sav neve Molekulatömeg pKa érték Funkció

Hangyasav 46 3,75
Hatással van a 
növekedésre és a 
takarmányértékesítésre

Propionsav 74 4,88
Gátolja a gombák 
növekedését

Szorbinsav 112 4,76
Gátolja a gombák és 
élesztők növekedését

Tejsav 90 3,83 Ízjavító hatással rendelkezik

Citromsav 192 3,13

A legszélesebb 
pufferhatással 
rendelkezik (pH 2,5-6,5) a 
szerves savak közül

kontrollálja a választáskorI hasMenést

A választás táplálkozási, környezeti, szociális és pszi-

chológiai feszültségekkel is jár a malacok számára, 

jelentős hatással van a takarmányfelvételre, az emész-

tőrendszer fejlődésére, és a választáskori takarmány-

változáshoz való alkalmazkodásra. A malacok gyomor-

bél morfológiája drasztikusan megváltozik választáskor. 

A bélbolyhok magassága csökken, ugyanakkor ebben az 

időszakban átmeneti csökkenés lép fel a laktobacillusok 

számában, illetve a coliformok számának növekedése is 

megfigyelhető.

FelszívódásI zavar

Sok frissen elválasztott malac általában malabszorpciós 

tüneteket mutat, amely nem fertőző hasmenés, hanem 

annak előidézője jellemzően a zsírsavak és a szénhidrá-

tok fokozott kiválasztódása a bélsárban, és degeneratív 

változások a vékonybél bélbolyhaiban. Az esetek többsé-

gében opportunista kórokozók okozzák a választás utáni 

hasmenés szindrómát (PWDS).

A legfontosabb kórokozók a következők: 

•  TGE (transzmisszibilis gastroenteritis): A koronavíru-

sok csoportjába tartozó vírus okozza, mely elpusztítja 

a bélbolyhokat a sertés beleiben, gátolva az emésztést/

felszívódást, mely végül hasmenéshez vezet. 

•  Rotavírus-okozta hasmenés: A rotavírusok csoportjába 

tartozó (A, B és C csoport) vírusok okozzák és a belek 

belső felületét károsítják. 

•  Colibacillosis (E. coli): Bizonyos enteropatogén besoro-

lású E. coli törzsek okozzák, melyek képesek gyorsan 

szaporodni és mérgeket (enterotoxin) termelnek. 
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Tartás, takarmányozás

A választás utáni rendellenességek fő oka az, hogy a 

választott korú malacok még nem rendelkeznek a megfe-

lelő savasság eléréséhez elegendő saját sósavkapacitással.

1.kép: Választott malacok

Emiatt a gyomor pH-értéke a takarmány elfogyasztását 

követőn legalább két órával 4-5 közötti pH-értékű marad, 

ebben az időszakban a szárazanyag több mint fele már 

átjutott a gyomorból a patkóbélbe, így az ebből adódó 

nem megfelelő emésztés és magas baktériumszám köny-

nyen választáskori hasmenéshez vezethet.

Szerves savak egyszerűen adagolhatók a sertések ivóvi-

zéhez adagolószivattyúval, segítségükkel a gyomortar-

talom gyorsabban eléri az optimális, pH 3 körüli érté-

ket, ahol a pepszin enzim optimális hatékonysággal ren-

delkezik.

2.kép: Szerves savak adagolása adagolószivattyúval

összegzés

Szerves savak adagolása a választás utáni időszak-

ban támogatja a malacokat és jótékony hatással 

van egészségükre és teljesítményükre, így ivóvízben 

ivóvízsavanyításra történő használatuk rendkívül elő-

nyös, mert jobb a pufferkapacitásuk és az antibakteri-

ális aktivitásuk, ízletesebbé teszik az állatok ivóvizét és 

kevésbé korrozív hatásúak.

Forrás: Bart Danneels, termékmenedzser, CID LINES 

NV, Waterpoortstraat 2, Ieper 8900, Belgium.

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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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, rock-zene 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 genetikával és 
korunk csúcsgenetikáival egyaránt, mindegyikre 
szükség van, hisz a tartási körülmények rendkívül 
változatosak Magyarországon. A telepi munkavég-
zéseim során nagyon sok kollégával találkoztam, 
elsősorban szaktanácsadók kerestek fel a sertés-
vertikum minden szegmenséből. Nagyon sok hasz-
nos információt kaptam tőlük, de természetesen 
voltak azért vak vágányok is. Nagyon tiszteltem 
azokat, akik komoly telepi tapasztalattal rendel-
keztek, és néha megdöbbentem az ifjú titánoktól, 
akik friss diplomával, mint specialisták jöttek hoz-
zám téríteni. Volt olyan közöttük, aki 4 cégnek a 
szaktanácsadója lett a 25 év alatt, és teljesen hite-
lesnek tűnően fényezte az éppen aktuális munka-
helye 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.
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 
tartás, tenyésztés és telepi munka, munkaszerve-
zés az, amiben segíthetek a telepeknek. Az utóbbi 
időkben komoly beruházások és genetikai váltások 
történnek a magyar sertéstelepeken, a zöldmezős 
beruházások már eleve a csúcsgenetikákra han-
golódnak, ami  tejesen jó, hisz a férőhelyeket már 
eleve a magas szaporaságra tervezik, így elkerül-
hető a túltelepítés, a zsúfoltság. Sajnos gyakran 
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találkozom olyan teleppel, ahol a meglévő, közel 
sem modern technológiába behozták a proliferatív 
genetikát, majd meglepődve tapasztalták, hogy a 
választási átlag alig több, mint a réginél volt. Az is 
gyakorta fordul elő, hogy történik telepi rekonst-
rukció és genetikai váltás is, de ugyanannyi kocát 
szeretnének tartani, mint a hagyományos geneti-
kából, sajnos itt a battéria túltelepítése fogja az 
eredményeket rontani.

Ezek csak kiragadott problémák, melyek szembe 
ötlőek, és könnyen rá lehet vezetni a telepet a vál-
toztatásra. Ennél bonyolultabb és összetettebb dol-
gokkal is találkoztam munkám során, a későbbiek-
ben ezeket szeretném megosztani önökkel.

CSIZMAZIA TIBOR, ÜGYVEZETŐ
BAG MESTERSÉGES TERMÉKENYÍTŐ ÁLLOMÁS 

(BAG AI.) HEJŐHÚS KFT. GYŐR
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HERBAMIX BASIC TIME pREMIX
ÚjdonSág Az InTEnzív SERTéS- éS nyÚlTAkARMányozáSBAn

IdőzíTETT HATáSÚ, A vASTAgBElEkET védő 
gyógynövény koMBInáCIó

Javallatok:

Folyamatos takarmányba való bekeveréssel 

• emésztőszervi problémák mérséklésére, 

• hasmenések megelőzésére és a kiesések csökkentésére, 

• természetes hozamfokozásra, 

• a fajlagos takarmány-felhasználás javítására és 

• a vastagbélbeli antimikrobális hatás kialakítására.

Támadáspontok:

1.  Erélyes antioxidáns hatásánál fogva védi a takarmányt az 

avasodástól, megnyújtja a takarmány eltarthatósági idejét, 

javítva a takarmány ízét, fokozva az állatok étvágyát.

2.  Fokozza az emésztés hatásfokát, csökkentve a fajlagos 

takarmány-felhasználást.

3.  Növeli az állatok nem specifikus ellenálló-képességét, emész-

tő- és légzőszervi megbetegedések kiegészítő kezelésére is 

alkalmas.

4.  Pozitívan befolyásolja a hús organoleptikus megítélését, 

javítja a hús minőségi paramétereit (porhanyósság, hűtési 

veszteség, sütési veszteség, vízmegtartó képesség), növeli a 

nyers hús eltarthatóságát.  

Fejlesztések:

Az első ütemben a növényi hatóanyagokat elnyújtott hatással 

két fázisban aktivizáljuk a bélcsatorna teljes hosszában. 

Az I. fázisban olyan adszorbens és emulgeáló segédanyagokat 

vetünk be, amelyek lehetővé teszik a hatóanyagok tökéletes 

eloldódását a gyomor és a vékonybél nedves tartalmában, így 

azok ezekben a bélszakaszokban tudják kifejteni emésztés-

élettani hármas hatásukat (emésztésjavítás, kórokozógátlás, 

szabadgyök-fogás). 

A II. fázisban más segédanyagokat alkalmazunk, amelyek 

hatására a növényi hatóanyagok sértetlenül áthaladnak a 

gyomron és a vékonybélen, így azok csak a vastagbélben fejtik 

ki emésztés-élettani hatásaikat (emésztésjavítás, kórokozógát-

lás, szabadgyök-fogás).

Fejlesztésünk második ütemében az így kialakított elnyújtott 

antimikrobális hatást egy különleges védett csersav szárma-

zékkal egészítjük ki, amely a gyomron és a vékonybélen sértet-

lenül áthaladva, csak a vastagbél nyálkahártyájának hámsejt-

jeit edzi és védi az ott élősködő kórokozókkal szemben.

Fejlesztésünk harmadik ütemében a komponenseket speciális 

élelmiszerszínezékekkel festjük meg, hogy az állattartó a tele-

pi takarmánysilóból kivett medikált takarmánymintából a hely-

színen tudja ellenőrizni - mellőzve a költséges laborvizsgálatot 

- a termék bekeverésének tényét és a hatóanyagok elkeveredé-

sének egyenletességét!

Adagolás:

1 kg premix / 1 tonna takarmány (minden korosztálynak)

Összetevők:

• Karvakrol

• Allicin

• Faféjaldehid

• Borneol

• Cineol

• Katechin

• Védett csersav

Gyakorlati hasznok:

Csökken a fajlagos takarmány-felhasználás!

Fokozódik az intenzív testtömeg-gyarapodás!

Lerövidül az elkészülési idő! 

Összességében javul az intenzív hizlalás jövedelmezősége!

Forgalmazó:

HERBAMIX TRADE KFT. 

Az antibiotikum-mentes állattartásért!

1144 Budapest, Gvadányi u. 13.

Tel.: +36 70 31 81 543

E-mail: herbamix@herbamix.eu

Web: www.herbamix.eu





32

Dr. Molnár TaMásra, szaklapunk 
szerkeszTőbizoTTsági Tagjára eMlékezünk (1943-2020)

2020. november 20-án, 77. életévében váratlanul elhunyt 

dr. Molnár Tamás, az egykori Országos Állategészségügyi 

Intézet (OÁI) Kórbonctani Osztályának, majd az FVM 

Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Főosztály 

Járványügyi Osztályának vezetője.  2004-től visszatért 

az Intézetbe és nyugdíjazásáig az OÁI Emlőskórbonctani 

és Vadbetegségek Osztályát vezette.

Dr. Molnár Tamás 1943. március 31-én született 

Budapesten.  1961-ben a budapesti Táncsics Mihály 

Gimnáziumban érettségizett és még ugyanabban az 

évben felvételt nyert az Állatorvostudományi Egyetemre, 

ahol 1966-ban szerzett diplomát. Ettől az évtől kez-

dett dolgozni az Országos Állategészségügyi Intézet 

Kórbonctani Osztályán.

A dr. Manninger Rezső akadémikus által 1928-ban ala-

pított Intézet rendkívül jó lehetőségeket biztosított a 

pályakezdő fiatal szakemberek, köztük Tamás szakmai 

fejlődésére is. 

Ezt lehetővé tették az alapító igazgató által kijelölt fel-

adatok, amelyek közül a legfontosabbak a nagy gazda-

sági kárt okozó, és az emberekre is veszélyes fertőző 

emlősállat- és baromfibetegségek oktanának vizsgálata 

és kórhatározása, valamint az ellenük való védekezés és 

a mentesítés elveinek kidolgozása. Ehhez társult a 60-as 

és 70-es években, a nagyüzemi állattartás előtérbe kerü-

lésével, a nagy létszámú állományok tartásával jelentke-

ző újszerű állategészségügyi problémák tömeges megje-

lenése is. 

Ez az Intézetben dolgozó szakemberek, köztük Tamás 

számára rendkívül sokrétű és nagy mennyiségű vizsgá-

lati anyag feldolgozásának igényét és lehetőségét jelen-

tette. 

A dr. Szabó István igazgatóhelyettes, az 

állatorvostudomány kandidátusa által irányított szak-

emberek számára egy olyan „szakmai műhely” alakult 

ki, ahol olyan szakemberektől tanulhatott, mint dr. 

Csontos László, dr. Nyíredy István, dr. Széky Antal vagy 

dr. Süveges Tibor. 

Megszerzett tudását szívesen és nagy kedvvel adta 

tovább fiatalabb munkatársainak, gyakornokainak. 

Gyakorlatot szerzett a fertőző emlős állatbetegsé-

gek kórtanában, járványtanában és diagnosztikájában. 

Rendszeresen részt vett az állatorvostan-hallgatók gra-

duális képzésében, valamint a megyei értekezleteken a 

gyakorló állatorvosok számára fertőző betegségek téma-

körben rendszeresen tartott posztgraduális továbbkép-

zést. A zoonotikus betegségeket a SOTE Gyógyszer-

tudományi Karán évente ismertette a gyógyszerészhall-

gatóknak. Szakmai tevékenysége fontosabb eredményeit 

tükrözi a hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban megje-

lent 43 tudományos közlemény.

1979-1981 között FAO projekt keretében Laoszban 

dolgozott, ahol a diagnosztikai munka megszervezé-

sén, az ottani szakemberek képzésén kívül feladata 

volt a bivalyvész (a bivalyok Roberts-féle, 1-es típusú 

pasteurellák okozta vérfertőzése) elleni vakcina termelé-

sének irányítása is. Laoszi szakmai tevékenységét távo-

zásakor állami kitüntetéssel köszönték meg. A Laoszban 

töltött időszak Neki és Feleségének életre szóló élményt 

jelentett. 

Tevékenyen vett részt az egyes fertőző betegségek elle-

ni mentesítési programok megszervezésében, 1998 óta 

irányította az ország sertésállományának Aujeszky-

betegség elleni mentesítését, mely 2004-ben eredmény-

re vezetett. 2014-től, államtitkári megbízással, tagja a 

PRRS Mentesítési Bizottságnak, ennek a munkának 

eredményeként az ország 7 régiójából 5 teljesen mentes-

sé vált, a további két régió 2021 végére befejezi a men-

tesítést.
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1973-ban, majd 1986-ban miniszteri dicséretben részesült. 

2001-ben Köves-díj, 2004-ben Sályi-díj kitüntetést kapott, 

ugyancsak 2004-ben az MTA Állatorvostudományi 

Kutató Intézete Aujeszky emléklap kitüntetésben része-

sítette. 2006-ban a zoonózisok diagnosztikájában, gyógy-

kezelésében és felszámolásában kifejtett tevékenységé-

ért Hőgyes-Aujeszky emlékérem kitüntetésben részesült. 

2013-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemkereszt 

kitüntetést adományozta részére. 2008-ban a Magyar 

Országos Állatorvos Egyesület Hutyra Ferenc emlék-

érem kitüntetéssel jutalmazta.

1993 óta a Sertésegészségügyi Társaság titkára, majd 

2005 óta elnöke, 1998-tól a Magyar Zoonózis Társaság 

vezetőségi tagja. 2002 óta több ciklusban a Magyar 

Országos Állatorvos Egyesület vezetőségi tagja. A 

Sertésegészségügyi szakosztályban kifejtett tevékenysé-

ge széles körben ismertséget jelentett számára az állat-

orvos kollégák körében. 

Tagként részt vesz a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Szakbizottságának, 

valamint a klasszikus és afrikai sertéspestis, illetve 

madárinfluenza szakértői bizottság munkájában.

2005-ben a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 

Karán címzetes egyetemi docens kinevezést kapott. 2007-

ben, nyugállományba helyezésekor FVM Dicséretben 

részesült. 2015-ben a SZIE ÁOTK kari tanácsa Pro 

Negotio Universitas rektori elismerő kitüntetésben 

részesítette. Ugyanebben az évben az állatorvostan-hall-

gatói gyakorlati képzésben kifejtett eredményes tevé-

kenysége elismeréseként az ÁOTK a gyakorlati képzés 

mesteroktatója címet adományozta.

Szerencsés embernek vallotta magát. Szerencsés volt, 

mondta, mert sorsa olyan szakterületre irányította, 

amelyet szeretett, amelyen szívesen dolgozott és ez visz-

szatükröződött eredményességében is. Az OÁI-ban évti-

zedeken át lehetőségem volt munkatársaként vele együtt 

dolgozni. Mindenkori munkatársai szerették, tisztelték. 

Számunkra példaértékű volt munkája iránti igényessége 

és lelkesedése. Sok helyszíni vizsgálatot végzett a kis- és 

nagyüzemi állattartó telepeken, ahol mindig igyekezett 

az adott megbetegedés oktanát tisztázni, a védekezésben 

és a megelőzésben szakszerű tanácsokat adni.

Szeretett utazni, és ezekről az élményeiről szívesen és 

örömmel számolt be. 

Szeretett felesége, gyermekei, unokái körében lenni. 

Váratlan halála most is egy folyamatban lévő közös vizs-

gálatot szakított félbe. Ismerve egyéniségét és fáradha-

tatlan szakmai aktivitását, elvesztése annál fájóbb mind-

annyiunk számára.

Kedves Tamás! Hatalmas űrt hagytál! Megkezdett mun-

káidat, ígérjük, sikerre visszük. Barátaid, tanítványa-

id nevében búcsúzom Tőled. Életünk végéig emlékezni 

fogunk Rád! Nyugodj békében!

 DR. GLÁVITS RÓBERT
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E számunk hirdetői
Aliter-P Kft 7. old.

Bentley M.o. Kft 34. old.

Boehringer Ingelheim borító 2.

Claessens Group 11-12. old.

Dunavet-B Zrt borító 3.

Hatagro Kft 19. old.

Herbamix Trade Kft  30-31. old.

Kemin Hungary Kft 22. old.

MSD 27. old.

Orion Pharma 7. old.

Promanure Kft 26. old.

Stallprofi 18. old.

Tekro H. Kft 29. old.





Prof. Wekerle LászlóA hazai sertéses szakirodalom meghatározó egyénisége 1969-
ben szerzett diplomát a budapesti Állatorvostudományi Egyete-

men. Ezt követően négy évig a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság 

sertéstelepén dolgozott, a mesterséges termékenyítést irányította. 

1972-ben került az Állattenyésztési Kutatóintézet szaporodás-
biológiai osztályára, amelyet 1985-től 1990-ig vezetett. 1985-ben 

védte meg kandidátusi fokozatát.1990-ben megalapította a Szaporodásbiológiai Társaságot, melyet 

25 éven át vezetett. 1992-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott az ÁOTE Szülészeti 

és Szaporodásbiológiai tanszékén.1996-ban kezdte meg a kiadói tevékenységet. Ekkor alapította meg az ágazat első függet-

len szaklapját, „A Sertés” címmel, amely a mai napig meghatározó információforrás.

A szaklap népszerűségére alapozva 1997-ben létrehívta a Disznó Alapítványt, amely sok 

éven át szolgálta a hazai sertéstartókat, eljuttatva a gyakorlatban hasznos információkat az 

ország minden régiójába. Ez a fórum jelenleg online folytatódik, disznoklub.hu címen.

Mindig a gyakorlati tudást tartja szem előtt, ezért - felfedezve a külhoni könyvpiac által 

kínált „gyöngyszemeket” - A Sertés könyvek címszó alatt könyveket fordít, azokat magyar 

nyelven kiadja. A könyvsorozat első részeként megírta a sertések szaporodásáról és szapo-

rításáról szóló könyvet. Ezt holland és német kiadók könyvei követték. 

Régi álma válik valóra ezzel a hazai, saját szerkesztésű művel, amely ugyanazt a célt 

szolgálja, mint a sorozat többi tagja: erősíteni a sertéstartók mindennapi tudását.

Beköszöntő

Több oka van egy ilyen könyv megszületésének. Kell hozzá a sertések, a szakma szeretete, a sertéstelepek 
„illata”, a hangok, a sok-sok ott dolgozó ember, akikkel találkozunk. Mi is velük dolgozunk a mai napig, 
együtt élünk velük. Ezért tudásunk sem föntről való, hanem azt velük együtt szereztük.
Mindazok, akik megszólalnak ebben a könyvben, a gyakorlatban jártas szakemberek, az A Sertés szaklap 
mintájára csak olyan tudást közvetítenek, mely azonnal hasznosítható a mindennapi munkában. Nem a 
teljességre törekedtünk, hiszen számos szakkönyv - köztük a tőlünk származók - részletesen foglalkoznak 
egyes kiemelt területekkel (A sertések szaporodása és szaporítása, Jelez a sertés, Hízósertések egészsége, 
Sertésbetegségek színes atlasza). Vagyis az itt összefoglalt ismeretekhez hozzáolvasva az egyes szakte-
rületekről szóló kiadványokat, teljes képet kaphatunk. Ezzel érjük el célunkat: összefoglalni mindazokat a 
gyakorlati ismereteket, melyek a sikeres nagyüzemi sertéstartáshoz szükségesek.
Ráadásul igyekeztünk olyan témákat is felvetni, melyek - habár már jelenleg is velünk vannak - a jövő állat-
tartását határozzák majd meg. Előre tekintünk, a jövőbe üzenünk, de a múltat is felidézzük. Hiszen tudjuk, 
a múlt ismerete, az abból merített tudás nélkül nem tartanánk itt.
Olyan, talán szokatlan illusztrációkat is alkalmazunk, melyek segíthetik a szakmai tartalom befogadását. 
De ne feledjük, semmilyen illusztráció nem pótolja a sertéstelepi szakember szemét, orrát, fülét és egyéb 
érzékeit. Minden kiadvány csak bot lehet, amelyre támaszkodhatunk. A sikerhez vezető út a bot haszná-
lata és saját tapasztalataink. A lelkes szerzők nevében ehhez az úthoz kíván sok sikert a könyv kiadója, 
szerkesztője.

PROF. WEKERLE LÁSZLÓ
DR. WEKERLE BALÁZS


