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Szinte elcsépelt, unalmas fogalom, sokat beszélünk 
és írunk róla, de a gyakorlati megvalósítás még 
nem nagyon megy. 
A hatékony termelést nagyon sok tényező befolyá-
solja:
- fajta 
- egészségi állapot
- tápanyag ellátás 
- tartástechnológia 
- szaporító munka
- menedzsment 
- szakértelem
- digitális technika
- értékesítési biztonság
Különös jelentőségű manapság a hatékony terme-
lés, hiszen fenyeget az ASP, csökkenti a fagyasz-
tást a COVID és az egekbe szöknek a takarmány-
árak. 
Nem lehet megelégedni a középszerűséggel, a 
maximumra kell törekedni. 

Hatékony termelés

(Bűn a középszerűség)

Erről vall Jevtusenko csodálatos verse is:
Naggyá lenni 
Tőle, ki gyógyít és aki fát vág, 
és aki az öltönyt varrja nekem, 
elvárom: remekül tegye a dolgát, 
dolga bármi legyen.
Nem, de legyen közepes, vacak átlag
sem a sárcipő, sem a ház.
Bűn a középszerűség, akárcsak 
a hazug szó: elfajulás.
Buzdítsa ki-ki magát, hadd 
tenne dicsőt, remeket.
Naggyá nem lenni: gyalázat,
Mind naggyá legyetek!
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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által végrehajtott legutóbbi, 2020. dec-
ember 1-jei összeírás adatai alapján a 
sertésállomány bővült és nagysága meg-
közelítette a 2,9 milliót.

A sertések száma 2020. december 1-jén 2,85 mil-
lió volt, ami egy év alatt 8,2%-os bővülést jelent, 
ugyanakkor az elmúlt négy évben az összlétszám 
hárommillió alatt maradt. 
Az állományon belül az anyakocák száma egy év 
alatt 5,3%-kal, 155,3 ezerről 163,6 ezerre gya-
rapodott. Egy év alatt a legnagyobb bővülés (87 
%) Veszprém megyében következett be, ahol az 
állomány 27 ezerről 50 ezerre nőtt, de ez az állo-
mánynagyság még mindig nagyon alacsony a ko-
rábbi évekhez képest. Ennek ellenpólusa Komárom-
Esztergom megye, ahol az előző évinél 13%-kal 
kevesebb, 146 ezer sertést számláltak. A legjelentő-
sebb megye sertéstenyésztés szempontjából tovább-
ra is Hajdú Bihar, ott található az ország minden 
nyolcadik sertése, 351 ezer darab.
A sertésállomány kor, ivar, illetve hasznosítási 
irány szerinti összetételét tekintve az elmúlt egy 
év alatt a hízósertések száma 141 ezerrel (12%-
kal), a malacok száma 61 ezerrel (9,3%-kal), a 
süldőké 2 ezerrel (0,3%-kal) nőtt. 2019 decemberé-
hez viszonyítva a vemhes kocák száma 13 ezerrel 
(12%-kal), az előhasi kocáké pedig 5 ezerrel (14%-

kal) emelkedett. Ugyanezen időszak során az üres 
kocák száma 13, míg a szűz kocasüldőké 1,8%-kal 
esett vissza.
2020-ban a vágósertés kilogrammonkénti felvásár-
lási átlagára 440 forint volt, a felvásárolt vágóser-
tések száma (3,7 millió) 2019 azonos időszakához 
képest nem változott. 
A felvásárolt vágósertések átlagos tömege elérte a 
117 kilogrammot.
A takarmányozáshoz használt gabonák közül a 
takarmánykukorica felvásárlási ára egy év alatt 
8,5%-kal emelkedett és 52 400 Ft volt tonnánként, 
a takarmányárpáé mindössze 0,9%-kal volt maga-
sabb és 44 300 Ft/tonna volt, míg a takarmányku-
koricáé 14%-os emelkedés után tonnánként 49 700 
Ft volt 2020-ban.
2020-ban a megelőző évekhez hasonlóan ötmillió 
alatt maradt a levágott sertések száma. A 2020. 
évi 4,76 millió darab 2,0%-os csökkenés a megelőző 
évhez képest. A csökkenésben szerepet játszott, 
hogy bár a vágóhidakon egy év alatt 1,8%-os emel-
kedés következett be, ugyanakkor a házi vágások 
száma jelentősen csökkent.
Az elmúlt tíz évben – 2012. és 2013. kivételével – 
Magyarország nettó importőr volt az élő sertések 
vonatkozásában. 2020-ban az export 8%-kal 35,7 
ezer tonnára csökkent, ugyanakkor az import 29%-
kal 74,6 ezer tonnára nőtt. Az export csökkenésé-
ben szerepet játszott, hogy a fő partnerek közé tar

1. táblázat a sertés- és anyakoca állomány decemberi alakulása

Év

Sertés Ebből: anyakoca

összesen változás az előző évhez viszonyítva összesen változás az előző évhez viszonyítva

1000 db 1000 db százalék 1000 db 1000 db százalék

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

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

2019 2634,4 -237,2 -8,3 155,3 -22,6 -12,7

2020 2850,2 215,8 8,2 163,6 8,3 5,3

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által végrehajtott legutóbbi, 2020. dec-
ember 1-jei összeírás adatai alapján a 
sertésállomány bővült és nagysága meg-
közelítette a 2,9 milliót.

A sertések száma 2020. december 1-jén 2,85 mil-
lió volt, ami egy év alatt 8,2%-os bővülést jelent, 
ugyanakkor az elmúlt négy évben az összlétszám 
hárommillió alatt maradt. 
Az állományon belül az anyakocák száma egy év 
alatt 5,3%-kal, 155,3 ezerről 163,6 ezerre gya-
rapodott. Egy év alatt a legnagyobb bővülés (87 
%) Veszprém megyében következett be, ahol az 
állomány 27 ezerről 50 ezerre nőtt, de ez az állo-
mánynagyság még mindig nagyon alacsony a ko-
rábbi évekhez képest. Ennek ellenpólusa Komárom-
Esztergom megye, ahol az előző évinél 13%-kal 
kevesebb, 146 ezer sertést számláltak. A legjelentő-
sebb megye sertéstenyésztés szempontjából tovább-
ra is Hajdú Bihar, ott található az ország minden 
nyolcadik sertése, 351 ezer darab.
A sertésállomány kor, ivar, illetve hasznosítási 
irány szerinti összetételét tekintve az elmúlt egy 
év alatt a hízósertések száma 141 ezerrel (12%-
kal), a malacok száma 61 ezerrel (9,3%-kal), a 
süldőké 2 ezerrel (0,3%-kal) nőtt. 2019 decemberé-
hez viszonyítva a vemhes kocák száma 13 ezerrel 
(12%-kal), az előhasi kocáké pedig 5 ezerrel (14%-

kal) emelkedett. Ugyanezen időszak során az üres 
kocák száma 13, míg a szűz kocasüldőké 1,8%-kal 
esett vissza.
2020-ban a vágósertés kilogrammonkénti felvásár-
lási átlagára 440 forint volt, a felvásárolt vágóser-
tések száma (3,7 millió) 2019 azonos időszakához 
képest nem változott. 
A felvásárolt vágósertések átlagos tömege elérte a 
117 kilogrammot.
A takarmányozáshoz használt gabonák közül a 
takarmánykukorica felvásárlási ára egy év alatt 
8,5%-kal emelkedett és 52 400 Ft volt tonnánként, 
a takarmányárpáé mindössze 0,9%-kal volt maga-
sabb és 44 300 Ft/tonna volt, míg a takarmányku-
koricáé 14%-os emelkedés után tonnánként 49 700 
Ft volt 2020-ban.
2020-ban a megelőző évekhez hasonlóan ötmillió 
alatt maradt a levágott sertések száma. A 2020. 
évi 4,76 millió darab 2,0%-os csökkenés a megelőző 
évhez képest. A csökkenésben szerepet játszott, 
hogy bár a vágóhidakon egy év alatt 1,8%-os emel-
kedés következett be, ugyanakkor a házi vágások 
száma jelentősen csökkent.
Az elmúlt tíz évben – 2012. és 2013. kivételével – 
Magyarország nettó importőr volt az élő sertések 
vonatkozásában. 2020-ban az export 8%-kal 35,7 
ezer tonnára csökkent, ugyanakkor az import 29%-
kal 74,6 ezer tonnára nőtt. Az export csökkenésé-
ben szerepet játszott, hogy a fő partnerek közé tar

1. táblázat a sertés- és anyakoca állomány decemberi alakulása

Év

Sertés Ebből: anyakoca

összesen változás az előző évhez viszonyítva összesen változás az előző évhez viszonyítva

1000 db 1000 db százalék 1000 db 1000 db százalék

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

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

2019 2634,4 -237,2 -8,3 155,3 -22,6 -12,7

2020 2850,2 215,8 8,2 163,6 8,3 5,3

gyarapodó sertésállomány
(sertésállomány, 2020. decemBer 1.)

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
által végrehajtott legutóbbi, 2020. dec-
ember 1-jei összeírás adatai alapján a 
sertésállomány bővült és nagysága meg-
közelítette a 2,9 milliót.

A sertések száma 2020. december 1-jén 2,85 mil-
lió volt, ami egy év alatt 8,2%-os bővülést jelent, 
ugyanakkor az elmúlt négy évben az összlétszám 
hárommillió alatt maradt. 
Az állományon belül az anyakocák száma egy év 
alatt 5,3%-kal, 155,3 ezerről 163,6 ezerre gya-
rapodott. Egy év alatt a legnagyobb bővülés (87 
%) Veszprém megyében következett be, ahol az 
állomány 27 ezerről 50 ezerre nőtt, de ez az állo-
mánynagyság még mindig nagyon alacsony a ko-
rábbi évekhez képest. Ennek ellenpólusa Komárom-
Esztergom megye, ahol az előző évinél 13%-kal 
kevesebb, 146 ezer sertést számláltak. A legjelentő-
sebb megye sertéstenyésztés szempontjából tovább-
ra is Hajdú Bihar, ott található az ország minden 
nyolcadik sertése, 351 ezer darab.
A sertésállomány kor, ivar, illetve hasznosítási 
irány szerinti összetételét tekintve az elmúlt egy 
év alatt a hízósertések száma 141 ezerrel (12%-
kal), a malacok száma 61 ezerrel (9,3%-kal), a 
süldőké 2 ezerrel (0,3%-kal) nőtt. 2019 decemberé-
hez viszonyítva a vemhes kocák száma 13 ezerrel 
(12%-kal), az előhasi kocáké pedig 5 ezerrel (14%-

kal) emelkedett. Ugyanezen időszak során az üres 
kocák száma 13, míg a szűz kocasüldőké 1,8%-kal 
esett vissza.
2020-ban a vágósertés kilogrammonkénti felvásár-
lási átlagára 440 forint volt, a felvásárolt vágóser-
tések száma (3,7 millió) 2019 azonos időszakához 
képest nem változott. 
A felvásárolt vágósertések átlagos tömege elérte a 
117 kilogrammot.
A takarmányozáshoz használt gabonák közül a 
takarmánykukorica felvásárlási ára egy év alatt 
8,5%-kal emelkedett és 52 400 Ft volt tonnánként, 
a takarmányárpáé mindössze 0,9%-kal volt maga-
sabb és 44 300 Ft/tonna volt, míg a takarmányku-
koricáé 14%-os emelkedés után tonnánként 49 700 
Ft volt 2020-ban.
2020-ban a megelőző évekhez hasonlóan ötmillió 
alatt maradt a levágott sertések száma. A 2020. 
évi 4,76 millió darab 2,0%-os csökkenés a megelőző 
évhez képest. A csökkenésben szerepet játszott, 
hogy bár a vágóhidakon egy év alatt 1,8%-os emel-
kedés következett be, ugyanakkor a házi vágások 
száma jelentősen csökkent.
Az elmúlt tíz évben – 2012. és 2013. kivételével – 
Magyarország nettó importőr volt az élő sertések 
vonatkozásában. 2020-ban az export 8%-kal 35,7 
ezer tonnára csökkent, ugyanakkor az import 29%-
kal 74,6 ezer tonnára nőtt. Az export csökkenésé-
ben szerepet játszott, hogy a fő partnerek közé tar

1. táblázat a sertés- és anyakoca állomány decemberi alakulása

Év

Sertés Ebből: anyakoca

összesen változás az előző évhez viszonyítva összesen változás az előző évhez viszonyítva

1000 db 1000 db százalék 1000 db 1000 db százalék

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

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

2019 2634,4 -237,2 -8,3 155,3 -22,6 -12,7

2020 2850,2 215,8 8,2 163,6 8,3 5,3



7

1. ábra a sertés- és anyakoca állomány alakulása (2007-2017)

2. táblázat a sertésállomány kor és ivar szerinti  összetétele (1000 db)

Időpont
Malac Süldő Hízósertés Koca Tenyész-

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

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

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

2018. június 1. 719,9 649,2 1 227,0 136,8 41,7 44,3 37,5 3,0

2018. december 1. 689,6 636,6 1 284,8 130,3 47,6 44,0 36,1 2,7

2019. június 1. 707,8 652,9 1 224,6 125,0 44,2 46,8 35,7 2,9

2019. december 1. 655,6 563,4 1 181,7 115,2 40,1 43,6 32,4 2,3

2020. június 1. 767,7 581,2 1 312,5 126,8 43,7 46,7 36,8 2,7

2020. december 1. 716,5 565,3 1 322,5 128,6 35,0 42,8 36,9 2,6

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

Időszak
takarmány

vágósertésa) búza árpa kukorica

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

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

2019 444,50 48,30 43,90 43,10

2020 440,30 52,40 44,30 49370

2020. év a
2019. év százalékában

99,1 108,5 100,9 115,3

a) Vágómalac és vágósüldő nélkül
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2. ábra a sertésállomány  összetétele

3. ábra a vágások azáma és az élő sertés 
külkereskedelme (2010-2020)
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4. táblázat a sertés- és anyakoca-állomány megyénként, 
2020. december 1-jén (1000 db)

Területi egység Sertés Ebből: anyakoca

Budapest 109,1 5,4

Pest 79,4 4,5

Közép-Magyarország 188,5 9,9

Fejér 66,1 3,4

Komárom-Esztergom 145,7 7,9

Veszprém 49,5 1,5

Közép-Dunántúl 261,3 12,8

Győr-Moson-Sopron 121,0 6,9

Vas 27,0 1,9

Zala 80,9 5,2

Nyugat-Dunántúl 228,9 14,1

Baranya 252,5 14,1

Somogy 171,4 11,7

Tolna 204,0 9,1

Dél-Dunántúl 628,0 34,9

Dunántúl 1 118,2 61,8

Borsod-Abaúj-Zemplén 64,4 4,9

Heves 24,3 1,4

Nógrád 4,9 0,1

Észak-Magyarország 93,6 6,4

Hajdú-Bihar 350,6 20,7

Jász-Nagykun-Szolnok 268,7 16,5

Szabolcs-Szatmár-Bereg 107,8 6,8

Észak-Alföld 727,1 44,0

Bács-Kiskun 315,4 18,3

Békés 239,5 13,9

Csongrád-Csanád 167,9 9,4

Dél-Alföld 722,8 41,6

Alföld és Észak 1 543,5 92,0

Összesen 2 850,2 163,6

tozó Ausztriába 21, Szlovákiába 30, Hollandiába 
36%-kal csökkent a kivitel.
A sertéshús kivitele 1,3%-kal 149 ezerre csökkent, 
míg a behozatala 22%-kal volt kevesebb (132 ezer 
tonna), mint egy évvel korábban, tehát a hús 
esetében az arány megfordult, miután az export 

mennyisége meghaladta az importét. A sertéshús 
több mint fele Németországból, Spanyolországból, 
Lengyelországból és Szlovákiából érkezett, míg 
export szempontjából Románia, Horvátország és 
Olaszország volt a fő célpont 2020-ban.

TÓTH PÉTER, KSH
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Sertésekben az első influenza vírus okozta meg-
betegedések az USA-ban, 1918-ban fordultak 
elő. Miután ugyanakkor zajlott a spanyolnátha 
néven ismert influenzavírus okozta pandémia, 
nagy valószínűséggel ez volt az első sertésinflu-
enza vírus okozta zoonózisnak tekinthető eset.  
Rekonstruálták a vírus genomját és megállapítot-
ták, hogy a vírus 4400 aminosava közül csak 25-30 
tért el a klasszikus H1N1 sertés vírustól. Ennyi vál-
tozás elegendőnek bizonyult, hogy emberekben egy 
világméretű pandémia alakuljon ki. Emberből az 
első SI vírust 1974-ben izolálták. 2009-ben a H1N1 
sertés influenzavírus antigén variánsa emberek-
ben súlyos pandémiát okozott.
Sertés influenza megbetegedést számos egymással 
szorosan rokon A típusú influenza vírus okozza. 
A vírusokra jellemző, hogy az antigén szerkeze-
tük gyakran változik és új törzsek alakulnak ki. A 
vírusok burkán található a hemagglutinin (H) és a 
neuraminidáz (N) fehérje, amelyek a vírus antigén 
tulajdonságait, a gazdaszervezetet, amelyben a 
vírus elszaporodik és a potenciális kórokozó képes-
séget meghatározzák. Emellett főként a H fehérje 
kimutatására irányuló antigén és ellenanyag diag-
nosztikai tesztek vannak forgalomban. 
Az első influenzavírus izolálás 1930-ban történt, 
Shope izolálta a klasszikus H1N1 vírust sertésál-
lományokból az USA-ban.  Magyarországon Tanyi 
1985-ben írta le.  Ez a vírus a múlt század végéig 
stabilnak bizonyult.  A 90-es évek közepétől kezd-
tek antigén és genetikai mutánsokat izolálni. 
Az újabb szerotípust a H3N2 törzset ugyancsak az 
USA-ban 1998-ban izolálták. Ezt követően a vírus 
hamar elterjedt az USA-ban, majd endémiássá vált. 
Ez a törzs sertés, humán és madár influenzavírus 
eredetű géneket tartalmazott.  A következő évti-
zedben újabb típusok jelentek meg, közülük a leg-
gyakoribb a H1N2, amely humán influenza vírus 
géneket is tartalmazott.  

a sertésinfluenza vírus (siv) okozta kórkép

Feltétlenül szükségesnek tartom megemlíteni, 
hogy Kínában egy H1 madár-altípusba tartozó ún. 
G4 variáns törzs terjed a sertés állományokban.  A 
törzs zoonoózisos tulajdonságokkal rendelkezik és 
mint egy következő influenza pandémia lehetséges 
kórokozójaként tartják számon.
Az európai házisertés állományokban egy tanul-
mány szerint az állományok mintegy 50%-ában for-
dulnak elő influenza vírus okozta légzőszervi meg-
betegedések és a tüneteket mutató egyedek 30-ából 
mutatható ki SIV. 

A kimutatott törzsek 4 származási csoportba tar-
toznak:
1. Klasszikus H1avN1av
2. H1huN2
3. H3N2
4. H1pdmN1pdm
av= madár, hu=humán, pdm= pandémiás

A törzsek előfordulási gyakorisága változik az 
európai országokban és régiókban.  A vírusok 
közül a leggyakoribb a H1N1, ezt követi a H1N2, 
míg legalacsonyabb az előfordulási aránya a H3N2 
szerotípusnak.  
A többféle vírussal fertőzött állományokban akár 
egyszerre vagy egymást követve ugyanazon állat-
ban többféle vírus okozhat megbetegedést.  Ezt 
mutatja az egyes szerotípusok között nincs kereszt-
védelem. 
Egy európai tanulmányban 14 tenyész-hízó és 15 
hizlaló telepen vizsgálták a leggyakoribb influen-
za vírusok, H1N1, H3N2 és H1N2 törzsek előfor-
dulását és terjedését. Ugyanazon állatokból történő 
többszöri vérvételt követően vírus szerológiai mód-
szerrel vizsgálták a vírusok jelenlétét. A vizsgála-
tok eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze.
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Emellett megállapították, hogy a kétféle telepen a 
vírusfertőzések dinamikája eltérő. A szaporító-hiz-
laló telepeken a kocák és választott malacok egy-
idejű jelenléte befolyásolja a hízók fertőzöttségét.   
Mindhárom vizsgált szerotípus esetében a hízók 
között a legmagasabb fertőzöttséget a hízlalási 
periódus elején mutatták ki. Ezzel szemben hizlaló 
telepeken a fertőzöttség a hízlalási periódus végén 
volt a legmagasabb. 
Ennek megfelelően a hízók között influenzavírus 
okozta légzőszervi megbetegedések a szaporító-hiz-
laló telepeken a hízlalási periódus elején, hízó tele-
peken viszont annak végén jelentkeztek. 
Egy másik tanulmányban 4 európai országban 80 
szaporító-hizlaló telepen vizsgálták a 3 leggyako-
ribb szerotípusba tartozó törzs cirkulációját.  A 
telepek 9,7%-a mentes volt az influenza vírusfer-
tőzéstől. Egy vírussal a telepek közel 50%-a, ket-
tővel 38%-a míg 3-mal pedig 3,9%-át találták fer-
tőzöttnek.  A 3 éves vizsgálati időszak alatt a tele-
pek egynegyede ugyanazon szerotípussal volt fer-
tőzött.
A 4 altípus 8 további mutánsát mutatták ki 
Európában, előfordulások azonban lényegesen ala-
csonyabb.  

A SIV terjedése:
Egy mentes állományba a SIV-t többnyire fertőzött 
sertésekkel hurcolják be. 
Emellett aeroszol, ragályfogó tárgyak útján is ter-
jedhet. Újabb adatok szerint az állományok ember-
től és madaraktól is fertőződhetnek. 
Állományon belül a vírus túrókarima-túrókari-
ma érintkezéssel, légúti váladék belégzésével és 
fertőzött etetők, itatók, és eszközök útján ter-
jedhet. 

Klinikai tünetek, járványtani sajátosságok:
A fertőzés a vírus virulenciájától függően lehet 
tünetmentes–heveny lefolyású.  Mentes állomá-
nyokba legtöbbször fertőzött sertéssel hurcolják be 
a vírust.  A fertőzés robbanásszerűen terjed a fer-
tőzött csoportban, épületben és állományban. 
Járványtanilag a fertőzés lehet epidémiás és endé-
miás.  Az epidémiás forma esetében a vírus rob-
banásszerűen fertőzi át az állományt. Klasszikus 
járvány esetén klinikailag egy hirtelen jelentkező, 
az állományban gyorsan terjedő légzőszervi meg-
betegedés jelentkezik. Az R0 érték (egy fertőzött 
egyed/csoport hány fogékony egyedet/csoportot 
fertőz) 2,5-6,9 között váltakozik. A vírus ürítés 5,9-
8,3 napig tart.  A járvány állományszinten 1 hónap 
alatt lezajlik. 
A fő tünetek bágyadtság, étvágytalanság, köhögés, 
tüsszögés, láz és légzési nehézség.  Ebben a sza-
kaszban az állatok 1-4%-a elhullik. Ezt követően 
a fenti tünetek 3-7 napig állnak fenn.  A fertőzött 
sertés a vírust 24 órán belül üríti, az esetek több-
ségében 7-10 napig. 
Ha nincsenek másodlagos baktériumos szövődmé-
nyek az állomány klinikai gyógyulása ugyanolyan 
gyorsan következik be, mint ahogy megjelent. 
A vírus felső légutak és a hörgők hámsejtjeiben 
16 órán belül elszaporodik és gócos elhalásokat, 
atelektáziát és tüdőbővérűséget okoz.  A hörgőcs-
kékben váladék jelenik meg, az atelektázia kiterjed. 
Ilyenkor 24 órán belül kórbonctanilag szilvás-vörös, 
tömött tapintatú területek láthatók legtöbbször a 
csúcs- és szívlebenyben. 
Ezek az elváltozások 72 óráig súlyosbodnak.   A 
vírus szaporodása a fertőzést követő 5.-7. napon 
befejeződik és a szövetek gyógyulni kezdenek. A 
légutak gyógyulása 14-21 nappal a fertőzés után 

1. táblázat a H1n1, H3n2 és H1n2 sertésinfluenza vírusok előfordulás 
tenyész-Hizlaló és Hízó sertéstelepeken 

Telep típusa Sertésinfluenza vírus szerotípus előfordulás %-ban

H1N1 H3N2 H1N2

Tenyész-hizlaló 44,3 % 6,6% 57,2%

Hízó 62,0% 19,3% 25,6%
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következik be. A fertőzésen átesett állatokban 
kialakult immunitás mintegy 6 hónapig védi az 
egyedet a fertőződéstől.  Ezt követően a tenyész-
állatok újra fogékonnyá válnak és szerepet játsza-
nak az állomány perzisztens fertőzésének fenntar-
tásában. A SIV esetében a más vírusoknál megfi-
gyelt egyedi perzisztens fertőzést még nem sike-
rült kimutatni.
Az endémiás forma esetében a heveny járvány 
lezajlását követően a vírus tovább cirkulálhat az 
állományban.  Ilyenkor többnyire az állományok 
25-30%-a érintett. A vírus főként a malacok között 
perzisztál, de az immunitás miatt a tünetek jóval 
enyhébbek vagy szubklinikaiak. Malacokban a 
vírus többnyire 50 napos kor körül jelenik meg.  
Megfelelő tartási és takarmányozási viszonyok 
esetén a hízóknál a veszteségek döntően a lassabb 
súlygyarapodás miatti hosszabb elkészülési időből 
adódnak. Nem immunizált, fogékony állományok-
ban a újszülött malacelhullás magasabb az állo-
mány szaporasága romlik, a vemhesség vége felé 
vetélések is jelentkezhetnek.
Endémiássá vált fertőzések esetében a hízlalási 
periódus végén a fertőzöttség 25-30%, a tenyészál-
latoknál pedig 45 -50%. 

A SIV perzisztálásának 2 fő oka lehet:
1. A telep technológiája
2.  A kolosztrális immunitás jelentősen csökkenti a 

klinikai tünetek súlyosságát fiatal állatokban, 
de nem képes megakadályozni a vírus elszaporo-
dását és terjedését. Általános tapasztalat, hogy 
a malacok kolosztrális immunitása megnövelte 
a járvány idejét az adott csoportban. Ez pedig 
elősegíti az épületen belüli többi állatcsoport 
fertőződését, ezáltal az állományban hosszasan 
perzisztál a vírus. 

A SIV fertőzés hatása a szaporodásbiológiai para-
méterekre:
•  A fertőzés epidémiás formája esetében jelentkező 

szaporodásbiológiai problémák hátterében kocák-
nál a magas láz miatt kialakult magzatkároso-
dások állnak. Magzatokból a vírust csak nagyon 
ritkán lehet kimutatni.  

A vemhesség 3 szakaszát különböztetjük meg a 
SIV magzatkárosító hatása szempontjából.
1.  Ha a koca a vemhessége első 3 hetében fertő-

ződik, akkor a megtermékenyült petesejt nem 
képes megtapadni, és ezért ekkor a kocák visz-
szaivarzanak.

2.  Ha a vemhesség első 5 hetében fertőződik akkor 
vagy teljes embrióelhalás és felszívódás követ-
kezik be és a koca álvemhes lesz, vagy pedig az 
alomszám csökken. 

3.  A vemhesség második felében történő fertőződés 
esetén vetélés, mumifikált magzatok ellése lehet 
a következmény.

A heveny tüneteket mutató kanoknál a magas láz 
miatt akár 4-5 hétig átmenetileg romlik az ondó 
minősége. 
•  A heveny fertőzések lezajlását követő endémi-

ás szakaszban a vírus jelenlétét az állományban 
főként a szaporodásbiológiai mutatók romlása 
mutatja.  Időnként megjelennek légzőszervi tüne-
tek is, de ezek nem válnak járványszerűvé.

Erre vonatkozóan a 2009-es ún. pandémiás 
H1H1 vírus esetében végeztek vizsgálatokat. 
Tapasztalatok szerint mesterséges fertőzési kísér-
letekben nehéz reprodukálni a szaporodás-biológi-
ai mutatók romlását. Ezért egy kutató csoport a 
vírus elleni inaktivált vakcinával oltott és oltatlan 
tenyész állományokban hasonlította össze a sza-
porodásbiológiai paraméterek alakulását. A kísér-
let során 137 tenyész- állományban összesen 60153 
koca adatait értékelték. Az állományok kocalétszá-
ma 38 – 5600 volt. 
Az állományokat 3 hetes időközzel kétszer oltot-
ták monovalens, inaktivált H1pdmH1pdm vakciná-
val. A szaporodásbiológiai mutatókat a vakcinázást 
megelőző 6 hónap és az azt követő 6 hónap adatai-
nak összehasonlításával értékelték. 

Az alábbi mutatókat hasonlították össze:
• visszaivarzás
• vetélés
• élve született malac /alom
• válaszelőtti elhullás
• választott malac db/koca/év
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Eredmények 
A vakcinázást megelőző időszakban klinikai tüne-
tek és csökkent szaporodásbiológiai mutatók az 
állományok 79, %-ában jelentkeztek. 
Az influenza-szerű tünetek előfordulási gyakorisá-
gát az 2. Táblázatban foglaltam össze.
A szaporodásbiológiai mutatók alakulását a vakci-
názást megelőző időszakhoz képest az azt követő 
időszakban a 3. Táblázatban mutatom be.
A sertésinfluenza vírussal endémiásan fertőzött 
állományokban a vakcinázások hatására a szapo-
rodásbiológiai mutatók az esetek többségében szig-
nifikánsan javultak. A nagyszámú állomány és állat 
bevonásával végzett vizsgálatok eredményei meg-
erősítik azt a korábbi megfigyelést, hogy az ilyen 
állományokban perzisztáló  vírus jelentős gazdasá-
gi veszteségeket okoz. 

SIV elleni vakcinázás
Jelenleg teljes vírust tartalmazó inaktivált vakci-
nák vannak forgalomban. Ezek magas titerű speci-
fikus IgG titereket indukálnak az oltott állat véré-
ben és tüdejében, amely megvédi az állatot a klini-
kai tünetek kialakulásától.  Ez a védelem azonban 
nem teljes, de a vírus szaporodása és ürítése jelen-
tősen csökken vakcinás immunitás esetén. 

A vakcinák teljes védőhatásának kialakulását 2 
tényező hátráltatja:
•  A törzsek antigénjeinek, legfőképpen a védelem-

ben legfontosabb H antigén változásai.  Általában 
kimondható, hogy az influenzavírusok folyama-
tosan változnak. Ennek oka az RNS nem töké-
letes másolása mellett az antigén shift és drift 
valamint a sejteket 6 órán belül fertőző különbö-
ző influenza vírustörzsekből keletkező új össze-
tételű vírusok.  Ezek a genetikai és antigén vál-
tozások jelentősen befolyásolják a SIV járványta-
nát.  A vakcinák antigén készletét a humán vak-
cinákhoz hasonlóan gyakran kellene változtatni, 
hogy az aktuálisan cirkuláló törzsekkel szemben 
minél tökéletesebb immunitást indukáljanak. A 
jelenlegi szabályozás mellett egy sertésinfluen-
za vakcina fejlesztése a kezdetektől a forgalom-
ba kerülésig mintegy 5 évet vesz igénybe. Ez 
nem teszi lehetővé az antigenitásban bekövetke-
ző változások rugalmas követését. Azt azonban 
hangsúlyoznunk kell, hogy a forgalomban lévő 
vakcinák jelentős védelmet nyújtanak a cirkulá-
ló törzsekkel szemben, de ez a védelem a törzsek 
antigenitás változásait rugalmasabban követve 
még hatékonyabb lehetne. 

2. táblázat

Tünet Láz Köhögés Nehéz légzés
Csökkent tak. 

fogyasztás
Bágyadtság

Előfordulás (%) 62,8 61,2 17,1 39,5 14,7

3. táblázat

Szaporodásbiológiai mutató
Szignifikáns javulás 

az állományok %-ában
Az állományokban a javulás 

mértéke

Visszaivarzás 74,8 5,1 %

Vetélés 57 1,8 %

Élve született malacok száma 70,4 0,6 malac/alom

Választás előtti malac elhullás 49,6 2,29%

Választott malac/ koca/év * 77,1 1,98 malac

*= Egyidejűleg a vakcinázott állományok 18,1 %-ában viszont a választott malac/koca/év mutató 
1,08 malaccal csökkent!
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•  A kolosztrális ellenanyagok negatívan hatnak a 
vakcinák hatékonyságára.  Viszont a süldők és 
kocák oltása révén a passzív ellenanyagok meg-
védik a malacokat.

Kísérletek folytak pl. csökkent virulenciájú tör-
zseket tartalmazó attenuált vakcinákkal.  Ezek 
az inaktiváltakkal szemben erőteljesebb sejtes 
immunválaszt indukálnak. Ez teljesebbé tenné a 
vírussal szembeni védelmet. A fő aggodalom ezek-
kel szemben az, hogy a vakcina és a vadvírus kom-
binációjából megjósolhatatlan patogenitású új tör-
zsek alakulhatnak ki. 
Jelenleg Európában egy és három komponensű 
sertésinfluenza vakcina van forgalomban. Ezekkel 

mind az epidémiás, mind pedig az endémiás forma 
esetében hatékonyan lehet védekezni. A heveny 
forma esetében kézenfekvő a laboratóriumi kórjel-
zés. Az endémiás forma esetében fontos vírus sze-
rológiai vizsgálatokkal meghatározni az állomány 
fertőzöttségét.  Mivel az influenza nagyon ragályos 
vírus, ezért még nagy telepek esetében is elegendő 
10-10 hízó, vemhes kocasüldő és koca (összesen 30 
db vérminta) laboratóriumi vizsgálata. A fertőzött-
ség igazolása esetén ajánlatos az állomány vakci-
názása kisebb mértékben a légzőszervi, nagyobb 
részt a szaporodásbiológiai veszteségek mérséklé-
se céljából.  Emellett a vírusok jelentős zoonózisos 
potenciálja miatt a telepi dolgozók egészségvédelme 
érdekében is fontos a vírus cirkuláció csökkentése.  

DR. PÁLFI VILMOS, DVM, PHD
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Manapság számos szakterületen megjelenik a One 
Health kifejezés. Az a felismerés hozta létre, hogy 
az emberek egészsége szoros kapcsolatban van az 
állatok egészségével és az őket körülvevő közös kör-
nyezettel. Nem újonnan alakult ki, de manapság 
kezdtek rá fokozott figyelmet fordítani.
De tudjuk, hogy valójában mit is jelent? Ez tulaj-
donképpen egy megközelítés olyan programok, cél-
kitűzések, törvények és kutatások tervezésére és 
alkalmazására, amelyek során több szektor kom-
munikál egymással és dolgozik együtt, a jobb köz-
egészségügy elérése érdekében.
Ez a megközelítés magában foglalja az élelmiszer 
biztonságot, a zoonózisok kontrollját (állatokról 
emberre terjedő betegségek, mint az influenza, a 
veszettség, vagy a Rift völgyi láz), valamint har-
col az antimikrobiális rezisztencia ellen (amikor az 
antibiotikummal történő kezelés hatására a bakté-
riumok ellenállóvá válnak). Ide tartozik az élelmi-
szer biztonság, a vektorok által terjesztett betegsé-

one HealtH

gek, a környezet szennyezés és számos más problé-
ma, ami egyszerre fenyegeti az embereket, az álla-
tokat és a környezetet is.
A sikeres közegészségügyi változásokhoz, a humán 
és az állat-egészségügy, valamint a környezetvé-
delem szakértőinek együtt kell dolgozni. A humán 
terület (orvosok, nővérek, közegészségügyi alkal-
mazottak, és járványügyi szakértők), az állategész-
ségügy (állatorvosok, szaktanácsadók, mezőgazda-
sági dolgozók), a környezetvédelem (ökológusok, 
természettudósok), és más területek dolgozóinak 
kommunikálni kell egymással, együtt kell működni-
ük és össze kell szervezni a tevékenységüket. 
A One Health megközelítés fontos résztvevői lehet-
nek még a törvényi kényszer, a döntéshozók, a 
mezőgazdaság, a közösségi hozzáállás, és még a 
kisállat tulajdonosok is. Egyetlen személy, szer-
vezet vagy szektor sem tudja önállóan megoldani 
önállóan az állat-ember és a környezet kapcsolódási 
pontjain felmerülő problémákat. 

A One Health röviden és tömören egy több szektort magába foglaló, tudo-
mányterületeken átívelő együttműködés. A munka helyi, regionális, nemzeti 
szinten és világviszonylatban is zajlik az optimális közégészségügy érdekében 
felismerve az emberek az állatok a növények és az őket körülvevő környezet 
kapcsolatát.

1. ábra
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miért van szükség erre a megközelítésre?
Becslések szerint a Föld népessége 2050-re eléri a 
9 milliárd főt. A növekvő népesség megfelelő egész-
ségügyi, élelmiszerrel és ivóvízzel történő ellátásá-
hoz az egészségügyi szakembereknek és a kapcso-
lódó tudományágaknak és intézeteknek együtt kell 
dolgozni. Számos kórokozó az embereket és az álla-
tokat egyaránt megbetegítheti, mivel ugyan azon 
ökoszisztéma részei. A jelenleg is fennálló humán 
fertőző betegségek 75%-a az elmúlt 30 évben került 
át az állatokról. 
Ha csak egy szektor megváltoztatásáért tennének 
erőfeszítéseket, azzal még nem oldanánk meg a 
problémát. Például a humán veszettségesetek meg-
előzhetőek csupán a lényegében más szektorhoz 
tartozó, vírus forrásául szolgáló állatokra koncent-
rálva (kutyák, rókák vakcinázása).
Az állati populációkban keringő influenza víru-
sokról származó információ kiemelt jelentőségő 
a humán vakcinagyártás területén, felkészülve 
egyes lehetséges világjárványokra. A gyógyszerek-
kel szemben ellenálló kórokozók közvetlen kapcso-
lattal vagy szennyezett élelmiszerekkel terjedhet-
nek, így ennek hatékony orvoslására jól szervezett 
munkára van szükség az emberek és az állatok 
oldalán is.

Hogy működik a one HealtH megközelítés?
Számos széles szakterületen dolgozó szakember 
vesz részt a programban különböző szektorokból, 
úgy, mint a közegészségügy, az állategészségügy, 
a növény egészségügy vagy a környezetvédelem. 
Sok oldalú erőfeszítésre van szükség a One Health 
megközelítés működtetéséhez.
A zoonózisok hatékony felismerésében, azokra való 
megfelelő reagálás és a betegségek kitörésének és 
az élelmiszer biztonsági problémák megakadályo-
zása érdekében a járványtani adatokat és a labora-
tóriumból származó információkat meg kell oszta-
ni a szektorok közt. Az egészségügyi világszervezet 
(WHO) szorosan együttműködik az Élelmezésügyi 
és Mezőgazdasági Világszervezettel (FAO) és a 
Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatallal (OIE), 
hogy elősegítsék a több szektoros megoldásokat 
az élelmiszer biztonsági veszélyekre, a zoonózisok 
kockázatára és más közegészségügyi fenyegetések-
re az ember, állat és ökoszisztéma találkozási pont-
jainál és iránymutatást adjanak ezen kockázatok 
csökkentési lehetőségeire.

miért tartják egyre fontosaBBnak ezt a 
megközelítést?
•  A föld lakossága egyre növekszik és új földraj-

zi területek népesülnek be. Ennek következté-
ben egyre több ember él szoros kapcsolatban vad 
vagy házi állatokkal, ideértve a haszon- és kedv-
telésből tartott állatokat is. Az állatok fontos sze-
repet játszanak az életünkben, legyen szó élelem-
ről, megélhetésről, utazásról, sportról, oktatásról 
vagy társaságról. A szoros kapcsolat az állatok-
kal és környezetükkel több lehetőséget biztosít a 
betegségek állatok és emberek közti terjedésére.

•  A Földön változik a klíma és a területek haszno-
sítása is. Az erdőket kivágják mert az intenzív 
gazdálkodás élvez előnyt. A környezeti tényezők 
és a szokások megváltozása újabb lehetőségeket 
biztosítanak a betegségek terjedésére. 

• Az emberek, az állatok és az állati eredetű 
termékek mozgása megnőtt a nemzetközi utazás 
és kereskedelem kapcsán. Ennek eredményeként a 
betegségek gyorsan terjednek a határokon keresz-
tül szerte a bolygón.
A változások a már jelen lévő (endémiás) és újon-
nan megjelenő zoonotikus betegségek terjedéséhez 
vezetnek. Ilyen zoonotikus betegségek a: 
• Veszettség
• Salmonella fertőzés
• Nyugat Nílusi láz
• Q láz (Coxiella burnetii)
• Lépfene
• Brucellosis
•  Lyme-kór
• Ótvar
• Ebola

Az állatok gyakran érzékenyek ugyan azon beteg-
ségekre, illetve környezeti hatásokra, mint az 
emberek, így sokszar a humán betegségek első jel-
zői lehetnek. Például sok madár elpusztul Nyugat 
Nílusi láz vírusfertőzés során még a humán meg-
betegedések megjelenése előtt.
 
a one HealH megfigyelési területei:
•  Az emberi, állati, növényi, valamint a környezeti 

egészség összehangolása
• Ember-állat kapcsolata
• Szakmai oktatás és képzés
• Alap és translational-szakterületi kutatás
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•  Biztonságos, kiváló minőségű, elérhető és megfi-
zethető élelmiszer- és vízellátás biztosítása

• Mezőgazdasági termelés és földhasználat
• Természeti erőforrások és természetvédelem
•  A betegségek megfigyelése, megelőzése és azokra 

történő reagálás, mind a fertőző, mind a krónikus 
betegségek esetében

•  Az emberek és az állatok körében előforduló 
betegségek, mint a rák, az elhízás és a cukorbe-
tegség

•  A klinikai orvoslás igénye az egészségügyi szak-
értők közötti kapcsolatra

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

•  Környezeti tényezők figyelése és azokra történő 
reagálás

•  Esetleges katasztrófára történő felkészültség és 
arra való reagálás

• Közösségi politika és szabályozás
• Globális kereskedelem és forgalom
• Kommunikáció és tájékoztatás

Források:
https://www.onehealthcommission.org/en/why_one_health/
https://www.cdc.gov/onehealth/basics/index.html
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health#
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Keresse a magyarországi irodánkat:
1117 Budapest,  
Fehérvári út 50-52  
Tel: +36 12754497
Fax: +36 13917250  

LYSOFORTE® EXTEND
JAVULÓ TÁPANYAG FELSZÍVÓDÁS
Jobb koca kondíció 
Homogénebb malacok, nagyobb alom súly
www.kemin.com/lysoforte
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Bevezetés

A házi sertés szervezetét számos szövettípus építi 
fel. A szövetek szerveket alkotnak, amelyek a ben-
nük található specializált sejteknek köszönhetően 
funkciójukat nagy hatékonysággal képesek ellátni. 
Ezek közé a szövetek közé tartoznak az izomszö-
vetek is, amelyek lehetővé teszik a vér keringését, 
a mozgást, az emésztést és többek között a szapo-
rodási folyamatokban is komoly szerepet játsza-
nak. A testet felépítő izmok, legyenek azok haránt-
csíkolt izmok (vázizmok) vagy simaizmok (erek, 
emésztő-, illetve belső ivarszervek izmai), funkció-
jukat az őket felépítő rostos állomány összehúzódá-
sa és elernyedése révén töltik be. 
Ezt az összehúzódásra való képességet nevezzük 
kontraktilitásnak. Az izmok tevékenysége az őket 
felépítő sejtek hálózatain végighaladó elektromos 
impulzusok révén valósul meg. 
Ezek az izommozgások teszik lehetővé az ivarsej-
tek mozgását a női nemi utakban, az embrió méh-
be történő vándorlását a megtermékenyülés után, 
valamint a kifejlődött magzatok világra jövetelét 
az elléskor.

a simaziomműködés alapjai 

A simazimok a belső ivarszervek falában (méh, 
petevezetők, ondóvezeték stb.) spirális és hosszanti 
elrendeződésű rétegeket alkotnak. Egymagvú, orsó 
alakú sejtek alkotják őket, amelyeknek összehúzó-
dásra képes elemeit miofilamentumoknak nevez-
zük. Összehúzódásuk lassú és hullámszerűen ter-
jed végig az adott szerven. 
Ez a perisztaltikus mozgás idézi elő részben a szer-
vek belső részében (lumenében) elhelyezkedő ivar-
sejtek mozgását. A simaizmok beidegzését a kör-
nyéki (vegetatív) idegrendeszer végzi, ami a bel-
ső elválasztású mirigyek által termelt hormonok 
(endokrin rendszer) segítségével szabályozza a bel-
ső ivarszervek működését.

a koca Belső ivarszerveinek 
izomműködése

Az izomműködés bonyolult folyamat, ami az izmok 
sejtmembránjának felszínén végbemenő potenci-
álváltozás jelenségén alapszik (depolarizáció).  Az 
izomsejtek membránjának külső és belső oldalán 
alapvetően jelentős potenciálkülönbség van (nyu-
galmi állapotban kb. -90 mV). Ha a sejtmembránt 
inger éri, akkor rövid időre megváltozik a külső 
és belső oldal közti feszültségkülönbség és a sejt-
membrán depolarizálódik. Az ilyen elektromos akti-
váció (ingerület) hatására nagy mennyiségű kalci-
umion (Ca2+) szabadul fel a sejtben, ami előidézi az 
izomrostok összehúzódását. A simaizomsejtek szo-
ros kapcsolatban állnak egymással (ún. rés kapcso-
latok révén), így az ingerület hullámként haladhat 
végig a sejtek hálózatán és ez idézi elő mozgásukat.

a Beslő ivarszervek izomműködésé-
nek szaBályozása

a cajal-féle sejtek

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

a Hormonok szerepe

A nemi hormonok meghatározó szerepet játszanak 
a belső ivarszervek izommozgásainak szabályozá-
sában. A vemhesség alatt az ösztrogén koncentrá-
ciója a kora reggeli órákban éri el a maximumát, 
míg a progeszteron szintje éjszaka a legmagasabb. 
Az ösztrogének hatására a méh szöveteiben aktív 
sejtnövekedés és differenciálódás (hipertrófia) indul 
meg. Az ösztrogének hiperpolarizálják a sejtmemb-
ránt, növelik az izmok összehúzódásainak számát 
és hosszát, ezenkívül serkentik a simaziomsejtek 
kommunikációjában kulcsszerepet játszó réskap-
csolatok kialakulását, ami hozzájárul a simaizom-
rostok vezetőképességének javulásához és így növe-
li például a méhizomzat összehúzhatóságát.
A progeszteron szintén hiperpolarizálja a sejt-
membránt, de az ösztrogénnel ellentétben csök-
kenti az összehúzódások erősségét és gyakorisá-
gát, ezzel biztosítva „nyugodt körülményeket” a 

magzatok számára a vemhesség során. Emellett 
gátolja az elektromos aktivitás terjedését és a 
réskapcsoltok kialakulását a legtöbb állatfajnál 
csakúgy, mint az ember esetében.
Az oxitocin a simaizom sejtek sejtmembránjának 
meglehetősen hosszú, néha tartós depolarizáció-
ját okozza. Növeli az összehúzódások gyakoriságát, 
hosszát, de csökkenti azok terjedési sebességét. 
Jól ismert, mint erős méhstimuláns. A vér oxitocin 
szintje a sötétség korai óráinál éri el a maximumát. 
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a legtöbb ser-
tés éjszaka ellik. Szintje az ellés alatt végig maga-
san marad és csak az utolsó magzat kitolása után 
kezd el csökkeni. A méh oxitocinnal szembeni érzé-
kenysége fokozódik a vemhesség előrehaladtával, 
és röviddel az ellés előtt éri el maximumát.
A prosztaglandinok (pl. PGF2α) lassú membrán-
depolarizációt idéznek elő, amely megnöveli az 
összehúzódások frekvenciáját és a nyugalmi 
tónikus feszültséget. Az ellés beindulása valószínű-
leg a prosztaglandinok mennyiségi növekedésének 
köszönhető.
A Cajal-szerű intersticiális sejtek jelenlétét a sertés 
méhizmaiban is kimutatták, továbbá sikerült öszt-
rogén, progeszteron és oxitocin receptorok jelenlé-
tét is igazolni a sejtek sejtmagjain. Ezáltal igazoló-
dott, hogy a sertések méhének simaizom aktivitása 
belső (ún. miogén) eredetű. Az immunhisztokémiai 
vizsgálatok alapján a méhben található ICLC-k 
alkotta hálózatok a sertésben és az emberben is 
nagyon hasonlóak. Román kutatók már 2005-ben 
leírták, hogy az oxitocin és a progeszteron képes 
befolyásolni az ICLC-k működését, tehát az ICLC-k 
szteroidhormon-szenzorokként is felfoghatóak.
A legfrissebb kutatások szintén megerősítették, 
hogy a sertés méhében és petevezetőjében talál-
ható ICLC-k felületén funkcionális oxitocin és pro-
geszteron receptorok helyezkednek el. Ezek a sej-
tek közvetlenül képesek stimulálni a szomszédos 
simaizomsejteket, ami azonnali méh összehúzódá-
sokat idéz elő. 
Ezek alapján úgy tűnik, hogy az ICLC-k hormon-
szenzorokként és elsődleges ritmusszabályozók-
ként viselkednek a sertés méhszöveteiben, akár-
csak az ember esetében. A sertés méhének sima-
izom szöveteiben az említett sejthálózatok szer-
kezeti és sejt szinten is megfigyelhetőek, valamint 
úgy tűnik, hogy funkcionális szerepet játszanak a 
méhösszehúzódások szabályozásában.
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A sertések spontán méh aktivitását több módszer-
rel is vizsgálták a kutatók. Ezek alapján úgy tűnik, 
hogy a sertés méhének és petevezetőinek összehú-
zódásai szabályos mintázatot követnek, amelyek 
jellemzőek az ivari ciklus egyes szakaszaira.

az ivarzás

A sertés belső ivarszerveinek simaizom mozgásai 
jelentősen különböznek az ivari ciklus egyes sza-
kaszaiban (follikulus fázis, ösztrusz, luteális fázis). 
Azt már 1974 óta tudjuk, hogy a kocák méhszar-
vainak összehúzódásai eltérő irányúak lehetnek.  
Az összehúzódások indulhatnak a méhkürttől a 
méhtest felé haladva, de lehetnek a méhtest felől 
a méhkürt irányába terjedőek is. A legújabb kuta-
tások eredményei szerint a sertés méhének össze-
húzódásai viszonylag egyforma gyakorisággal ter-
jednek mind a két irányba függetlenül attól, hogy 
a ciklus mely szakaszában van az állat (ivarzás 
előtt, illetve után). Az ivarzás (ösztrusz) alatt, a 
hullámok domináns terjedési iránya a méhkürttől 
a méhtest felé mutat és az összehúzódások ener-
giája, erőssége és időtartama is növekszik, míg az 
ellenkező irányban inkább az említett paraméterek 
csökkenése a jellemző. Ilyen változásokat a luteális 
fázisban (diösztrusz) nem tapasztaltak, ami szin-
tén arra utal, hogy a méh simaizom aktivitása a 
hormonális állapottól függően az ICLC-k, mint spe-
cifikus modulátorok szabályozása alatt áll. A hipo-
tézis alapját az szolgáltatja, hogy a mikroszkópos 
vizsgálatok alapján az ICLC-k közvetlen kapcsolat-
ban állnak a vérerekkel és az idegvégződésekkel és 
rajtuk számos ösztrogén és progeszteron receptor 
található.
Korábbi humán vizsgálatok alapján úgy tűnt, hogy 
a simaizom összehúzódásokért felelős Cajal-szerű 
intersticiális sejtek (ICLC-k) random módon helyez-
kednek el a belső ivarszervek szöveteiben. A 2000-
es évek elején egyes kutatók rávilágítottak, hogy a 
belső ivarszervek simaziomsejtjeit az ICLC-k vagy 
a szomszédos izomsejtek (myocyták) stimulálják, 
amelyek jelgeneráló sejthálózatot hoznak létre és 
az összehúzódások gyakorisága, amplitúdója és idő-
tartama a stimulált sejtek számától függ. 2007-ben 
felfedezték, hogy az összehúzódások stimulálásáért 
felelős területek az ember és a patkány esetében a 
méhszarvak és petevezetők találkozási pontjában 
(isthmus régió) találhatóak. Más laboratóriumi álla-

tokon végzett tanulmányok szerint az összehúzódá-
sok elsősorban a méhszarvak végéről és az isthmus 
területéről indulnak és ezek tekinthetőek az elsőd-
leges ritmusszabályozó területeknek. Egy 2011-ben 
íródott tanulmány szerint sertésben is a méhszar-
vak vége tekinthető a ritmus-szabályozó anatómiai 
régiónak. A legújabb kutatások eredményei is alá-
támasztják ezt, hozzátéve, hogy mind az ivarzás 
alatt, mind az ivarzás utáni időszakban a korábban 
említett két régióban tapasztalták az ICLC-k leg-
nagyobb sűrűségét. 
A méhszarvak végének és az isthmus régió tevé-
kenységének szoros korrelációja a méhszövet 
összehúzódásaival szintén arra utalnak, hogy ezek 
a területek szabályozzák a méh simaizmainak akti-
vitását.
Lengyel kutatók szerint is ez a régió a legfonto-
sabb impulzus-generátor terület a sertés méhében. 
Kiderült, hogy az ICLC-k sűrűsége jóval alacso-
nyabb a méhtest és a méhszarvak középső részén, 
mint a méhszarvak végén és az isthmus régióban, 
mindazonáltal az ivarzás alatti izomaktivitások 
kifejezettebbek voltak az előbbi területeken.
Az egér- és patkánymintákon in vitro körülmények 
között végzett vizsgálatok nagyon hasonló ered-
ményeket mutattak. A rágcsáló modellekből nyert 
adatok szerint a méhtest és a méhszarvak alsóbb 
részeinek összehúzódásai még a petevezető régió-
ból eredő összehúzódások leállása után is folytatód-
nak, ami szintén a simaizom hullámok korábban 
leírt terjedési irányát igazolja. 
Az izmok összehúzódásainak erőssége és gya-
korisága, valamint a méhszarvak végződéseiben 
és az isthmus régióban található oxitocin és pro-
geszteron receptorok sűrűsége közötti erős kor-
reláció mind ennek a területnek a központi sze-
repét valószínűsíti, valamint azt sugallja, hogy 
a simaizom összehúzódások bonyolult rendszerét 
a reproduktív hormonok szabályozzák. A vizs-
gálatok alapján az oxitocin nagyobb aktivitást 
mutat, mint a progeszteron, ami összhangban áll 
e két hormonok különböző fiziológiai hatásával. 
Mindemellett a méhtest és a méhszarvak területén 
észlelt izomösszehúzódások, valamint a Cajal-szerű 
sejtek és az oxitocin-progeszteron receptorok sűrű-
sége közötti gyenge korreláció arra enged követ-
keztetni, hogy a méhtest és méhszarvak legna-
gyobb része meglehetősen passzív szerepet tölt be 
a koca ivarszervei működésének szabályozásában.
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a vemHesség

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

az ellés

Az ellés beindulásához a méhizmok aktivációja 
szükséges. Az ellés előtt a méhizomsejtek inger-
lékenysége növekszik, mert felületükön különbö-
ző ioncsatornák és különböző hormonok recepto-
rai (pl. oxitocin) alakulnak ki. Ezzel párhuzamo-
san a méhizmok aktivitását gátló anyagok, mint 
a nitrogén-monoxid (NO) hatása jelentősen csök-
ken, ami a méh aktivitás fokozódását idézi elő. A 
simaizomsejtek közötti réskapcsolatok száma és 
ezáltal az izomsejtek között zajló kommunikáció 
szintén növekszik és létrejön egy ún. funkcioná-
lis sejtegyüttes (syncytium), amely lehetővé teszi 
az ingerület gyors és hatékony terjedését. Ezek a 
változások szükségesek ahhoz, hogy az ellés során 
a méh összehúzódásai képesek legyenek kitolni a 
magzatot a külvilágba.
A méh térfogata fontos tényező az izomössze-
húzódások szabályozásában. Minél nagyobb a méh, 
annál inkább megnyúlnak a simaizomrostok, és 
annál nagyobb a rostok feszültsége, amely így 
megnöveli az összehúzódások erősségét.

ROSZKOS RÓBERT
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Az alapkérdés tehát: Mi vár a magyar ser-
téságazatra 2021-ben? 

Bertus Ildikó
Azt gondoltam az év elején, hogy a németorszá-
gi ASP helyzet rendeződésével 2021-ben is megis-
mételhetjük az előző évek eredményességét. Nem 
vagyok már bizakodó ebben a tekintetben, a magas 
takarmányárak és az alacsony felvásárlási árak 
nem utalnak az ágazat helyzetének gyors rendező-
désére. Az emelkedő malac árak és az iránta növek-
vő kereslet az év elején biztató volt, mára azonban 
már látszik, hogy a pozitív változás csak a második 
félévben lesz érezhető, amely ugyan kompenzálja 
az első félév negatív eseményeit, de rekord ered-
ményt nem könyvelhetünk el.

Gorzás János
A sertéságazat jövőjéről beszélve, egy viszonylag 
szűk részről szeretném gondolataimat elmondani, 
ez a kis telepek jövőbeli lehetőségei. Kis telep alatt 
a 200 körüli kocalétszámú komplex telepeket ért-
jük.
Hatékonyságban ezek semmilyen téren sem veszik 
fel a versenyt a nagy telepekkel és a több telepes 
termelőkkel. Míg bevételeik termelői csoporthoz 
tartozva elérhetik a nagy telepek árait, de terme-
lési költségeik, rosszabb alkupozíciójukból adódó-
an, lényegesen magasabbak. Ezt a hátrányt soká-
ig nem lehet bírni, így jövőjük a megszűnés vagy a 
bérhizlalóvá válás.

kerekasztal Beszélgetés
mi vár a magyar sertéságazatra 2021-Ben?

Előző számunkban megjelent úgynevezett „virtuális kerekasztalt” folytatva, kikértük 
a sertéságazat néhány további szereplőjének véleményét.

Résztvevők:
Bertus Ildikó
Gorzás János
Papp György
Polyák Ferenc
Reibling Tamás

Többlet lehetőséget jelent, ha saját növénytermesz-
téssel – földdel rendelkeznek. Nem arra gondolok, 
hogy a növénytermesztés hasznából finanszírozzák 
a sertés veszteségét, hanem. hogy saját tápgyártás 
esetén, a jó minőségű, kombájntiszta gabona fel-
használásával a takarmány 15-20%-kal kevesebbe 
kerül, mint a vásárolt gabona. További előnyt jelent 
a szervestrágya felhasználása a növénytermesz-
tésben, kiváltva a műtrágya 2/3-át is. Ennek elő-
nye a műtrágya felhasználás korlátozásával még 
egyértelműbb lesz.
Egyre nagyobb a vásárlói igény az egészségesebb 
sertéshús iránt, ez alatt értem a GMO-mentes 
takarmánnyal, antibiotikum felhasználása nélkül 
előállított hízósertést. Míg a GMO-mentesség csak 
befektetés kérdése, a gyógyszermentesség, úgy 
gondolom, a kisebb telepek számára könnyebben 
elérhető. 
Mit jelent a gyógyszermentes előállítás? 
25 kg felett a hizlalás során, vagy a választás utá-
ni teljes nevelés idejére vonatkozik vagy esetleg a 
kocatartást is bele kell érteni? 
Milyen szervezet minősíti és garantálja a megfe-
lelést? 
A termelő egyben feldolgozó és forgalmazó, és állít-
ja magáról a megfelelést. A termelők összefogása 
biztosítja a megfelelő alapanyag előállítását, fel-
dolgozását és értékesítését, továbbá garantálja a 
minőséget.
Némely vágóhíd lehetőséget lát a termékben, és 
leszerződik a feltételt teljesíteni tudó termelőkkel, 
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és próbálja a tevékenységet független ellenőrző 
szervezettel folyamatosan minősíttetni.
Ebből látszik, hogy mekkora ezen a téren a bizony-
talanság. Talán át kellene venni a már működő 
rendszert, az osztrák vagy német példát.

Nagymértékű támogatások várhatók. 
Mennyire segíthetik ezek a sertéságazatot?

Bertus Ildikó
Mindenképpen pozitív hatással vannak az ága-
zatra, hiszen fejlesztések nélkül nem lehet tal-
pon maradni. Azt azonban megjegyezném, hogy a 
kisebb vállalkozások jelen helyzetben nehezen vág-
nak bele a pályázati beruházásokba (alacsony fel-
vásárlási árak, magas takarmány árak), hiszen elő-
finanszírozni kell és elő kell teremteni a saját for-
rást is. Úgy gondolom, hogy az idei év több okból is 
vízválasztó lesz sok telep számra, így komoly tulaj-
donosi és piaci átrendeződésre lehet számítani.

Papp György
A támogatások valóban elkényelmesíthetik a ter-
melőket, de csak azokat, akik megfelelő szinten 
termelnek. Jelen pillanatban az input árak emel-
kedésével és a sertés piac viszontagságai miatt, a 
támogatások sok termelő esetében a túlélést jelent-
hetik.

Polyák Ferenc
A most megjelent VP2-4.1.1.9-21 kódszámú támo-
gatási jogcímre sajnos azok nem tudnak pályázni, 
akik az előző (VP2-4.1.1.-20 kódszámú) jogcímre 
pályáztak, tehát ezzel sok cégnek nehezítették meg 
dolgát. Elmondható, hogy a döntéshozási mechaniz-
mus nem gyorsult az MVH megszüntetésével. 
  
Sokat hallunk az ún. „digitális” technikák-
ról. Készen áll az ágazat ezek alkalmazá-
sára?

Bertus Ildikó
Egyetértek Nagy Tiborral, hogy a hatékony ter-
melést az adatgyűjtés és adatelemzés, majd az 
ezekből nyert eredmények tudják elősegíteni. A 
nagyobb cégeknél, integrációknál ez már régóta 
működik, hiszen ez a sikeresség záloga. 

Rengeteg tartalék van a hatékonyság növe-
lésében. E tekintetben még nagy a lemara-
dásunk. Hogyan lehetne rávenni a termelő-
ket a sokkal hatékonyabb termelésre?

Bertus Ildikó 
A most kialakult gazdasági környezet rákényszerí-
ti a termelőket a hatékonyabb termelésre. Durván 
fogalmazva: aki nem termel hatékonyan, nos azok 
kiesnek a rostán. Folyamatosan figyelni kell az 
input árakat, elemzéseket kell végezni és ezeknek 
megfelelően azonnali döntéseket hozni. Ma már 
nem lehet túlélni sem az „így szoktuk csinálni” hoz-
záállással.

Megfelelő színvonalú az ágazatban dolgo-
zók szakmai képzettsége? 

Bertus Ildikó
Ez egy nagyon összetett kérdés! A szakmai irányí-
tást végző tapasztalt szakemberek „kifogyóban” 
vannak, az utánpótlás kiképzésére a nagy integrá-
ciók áldoznak. Ebben élen jár a Bonafarm, komoly 
ösztöndíj programmal rendelkeznek és szívesen 
várják a fiatal szakembereket. Sajnos ez sem min-
dig elég, generációs problémának látom, hogy a 
legtöbb fiatal azonnal pozíciót és sok pénzt akar. 
Legtöbbször hiányzik a szakmai alázat (természe-
tesen TISZTELET a kivételnek), nem szívesen jár-
ják végig a „ranglétrát”. Másrészről mi is hibásak 
vagyunk, mert sok esetben középvezetői szinten 
is több éves gyakorlatot várunk el, így több fia-
tal pályaelhagyó lesz. A fizikai állomány tekinteté-
ben a telep szakmai irányítójának kell a betanítást 
elvégezni, gyakran nem egyszerű, hiszen nem a 
legnépszerűbb munkahelyek közé tartoznak a ser-
téstelepek. 

Papp György
Régi probléma ez, és nagyon úgy néz ki nem is iga-
zán látszik rá megoldás. A szakképzésben gyökeres 
változásokat kellene eszközölni, gyakorlati alapú 
képzéseket erőltetni. Nyári szakmai gyakorlaton 
az elmúlt 10 évben nem voltak tanulók a sertéste-
lepünkön. Hívhatjuk ezt talán generációs problé-
mának is, mivel a háztáji gazdaságok eltűnésével, 
eltűnt az a vidéki réteg a fiatalok körében, aki 
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hajlandó lenne az állattenyésztésben dolgozni. Mi 
úgymond szerencsések vagyunk, mert a környé-
ken megszűnő sertéstelepek dolgozói állományából 
tudtunk alkalmazni embereket, de ez csak egysze-
ri alkalom. 

Polyák Ferenc
Képzett dolgozó nincs (csak „okoskodó-számolga-
tó”), ezért nagyon nehéz olyan gárdát kialakíta-
ni, akikkel az egyre magasabb elvárásokat meg 
lehet valósítani. De úgy látom, hogy se az agrár-
mérnököknek se az állatorvosoknak nem vonzó ez 
a pálya. 

Éder Tamás egy interjúban említette a len-
gyel példát, akik már hosszabb ideje ered-
ményesen működő integrációkban dolgoz-
nak. Mikor kezdjük el követni ezt a pozitív 
példát?

Bertus Ildikó
Itthon is elindult ez a folyamat, a Bonafarm cso-
port a legnagyobb képviselője ennek. Mára már 
látszik, hogy több termelőnek a túlélés egyetlen 
lehetősége volt ez a fajta együttműködés. Hogy ez 
lesz-e a jövő? Nem tudom, de a legnagyobb sertés-
tartó országokban hasonló rendszerek működteté-
sével tudják egyben tartani az ágazatot.

Elérhetjük-e belátható időn belül az orszá-
gos PRRS-mentességet, s ha igen, ez milyen 
haszonnal járhat? 

Bertus Ildikó
Ez is egy jó kérdés! A jelenleg érvényben lévő jog-
szabályok alapján 2021. év végére elérjük, de 
kérdés, hogy megtartjuk-e és azt milyen áron?! 
Egyetértek Pecze Lászlóval, hogy vannak olyan 
telepek, amelyek jó eredményekkel, hatékonyan 
működnek a PRRS ellenére. 
A mentesítés „eredményeként” 2022. márciusá-
ban az utolsó hízósertések is elhagyják ezeket a 
telepeket, az újra telepítés után (ahol lesz persze) 
majd 2023. második felében kezdik újra az értéke-
sítést. Amennyiben reálisak a számok (16.000 koca 
kiesése), akkor ez komoly mennyiségű vágósertés 
kiesést is jelent.

Papp György
Cégünk a nemzeti PRRS mentesítési program 
keretében, a tavalyi évben végrehajtotta az állo-
mánycserét, idén tavasszal már az első malacok 
is megszülettek. Az egyértelműen látszik, hogy 
az állománycsere következtében az új genetika 
lényegesen jobb naturális mutatókat hoz. A tele-
pen elvégzett rekonstrukciók is időszerűek voltak. 
Állategészségügyi költségeken ugyanakkor szinte 
csak a PRRS vakcina költségét spóroljuk meg.
Jelen pillanatban nem látszik, hogy a mentességből 
milyen gazdasági, piaci előnyök származnak. Azt 
gondolom, hogy a Covid teremtette helyzetben, és 
az ASP árnyékában nem is lesz erre lehetőség, ezt 
megteremteni. 
Az ASP sokkal nagyobb fenyegetés a sertéstartók 
felé, érdemesebb lenne minden eszközt, energiát 
arra a védekezésre fordítani.
A piaci helyzet így is nagyon labilis, a mentesítési 
program fenntartásával ez még tovább romolhat.

Polyák Ferenc
Úgy emlékszem, hogy az ország PRRS mentessé-
gével az import csökkentése volt a cél, és ezzel a 
hazai termelés jövedelmezőbbé tételét remélték. 
Vakcinázással nem tudtuk elérni a mentesítést, 
ezért a telepek csak leürítésével tudnak megfelelni 
a rendeletnek. 
Az elmúlt két év kedvező árai miatt inkább kivár-
tak a nagyobb telepek a leürítéssel, most viszont 
a rosszabb jövedelmezőség miatt (adott esetben 
a termelés most nagyobb veszteséget jelent, mint 
egy üres telep) többen belevágnak. Ez jelentős állo-
mánycsökkenés lesz, ami 12-14 hónap múlva fog 
csak újra termelni, ami a helyi vágóhidaknak biz-
tos probléma lesz. (Lehet, hogy utána meg nekünk, 
ha talál máshol élősertést!!!!) Nagy kérdés, hogy 
ezzel az ország tud-e majd vmilyen PRRS mentes 
státuszt elfogadtatni az EU-val, vagy a piaccal, és 
ez jelent-e majd hosszú távon piacii előnyt a terme-
lőknek.
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Reibling Tamás
A PRRS- valóban nagy gazdasági károkat oko-
zó betegség – ezt saját tapasztalatból mondom 
– amennyiben nincs kellőképpen kézben tartva. 
Saját telepünkön, ami zárt tenyésztési rendszerrel 
dolgozik, saját süldő előállítással, így idegen (fogé-
kony) állatot nem hoztunk a telepre, ennek követ-
keztében a folyamat lenyugodott és már semmilyen 
érzékelhető szaporodásbiológiai és/vagy légzőszer-
vi problémát nem tapasztaltunk. Minden termelési 
paraméter egy gazdaságosan működő üzem adata-
it tükrözte.
Mielőtt a modern vakcinák megjelentek volna, több 
helyen sikerrel mentesítettek hasonló zárt állomá-
nyokat kezdetleges „autovakcinával”. 
Saját telepi koca placenta-bélsár keverék szűrt és 
inaktivált oldatának először a tenyészállomány egé-
szét, majd a telep egész populációját érintő szétper-
metezésével kiváltott hiperimmunizálásával, majd 
a vakcinák megjelenésével már e fertőzött állomá-
nyokban is sikeresen kordában lehetett tartani a 
betegséget. 
Ezért volt elgondolkodtató sok kolléga számára, 
hogy komoly anyagi áldozatokkal PRRS mentesí-
tésbe kezdtünk. 
Tapasztalatok azt mutatták, hogy a mentesség 
csak ideig- óráig megőrizhető, kérdés , hogy egy 
ilyen kicsi és sűrűn lakott tranzit országban, ahol a 
járványvédelmi fegyelem olykor meglehetősen héza-
gos van -e létjogosultsága (nem az értelmét meg-
kérdőjelezve, hiszen ha csak pl. a vakcinaköltséget 
meg lehet vele takarítani, már segít a gazdaságo-
sabb termelésben) egy ilyen költséges és bizonyta-
lan kimenetelű projektnek úgy, hogy a környező 
és távolabbi európai országokban, (ahonnan óriási  
mennyiségben érkezik hazánkba élő, vágott és fel-
dolgozott sertés) a PRRS mentesség , tudomásom 
szerint még nem abszolút prioritás. 
A fentiek fényében, talán érdemesebb lett vol-
na a rendelkezésre álló pénzösszeget fejleszté-
si, korszerűsítési támogatásokra fordítani, vagy 
igazán komoly károkat okozó betegségek (APP, 
Ileitis, Dysenteria) elleni védekezés megsegítésé-
re fordítani.

A japán export újbóli megnyitása mekkora 
lehetőség?

Bertus Ildikó
Ez egy olyan téma, amelyre nincs rálátásom. A 
szakmai lapok cikkeit szemezgetve azonban az a 
meglátásom, hogy hazánk sertéspiacának nem a 
japán export lesz a húzó eleme. A német tőzsde 
annál inkább!

Polyák Ferenc
Nem növelt keresletet, konkrét megkeresést ebben 
az irányban mi nem tapasztaltunk, ma ott tartunk, 
hogy a ZMP tőzsdei árat se kapják meg a terme-
lők, és tudok olyan telepeket, ahol 150 kg-s hízó-
kat kellett áron alul eladniuk (rendszeresen), mert 
Húsvét után a piac szinte leállt, én inkább a nyári 
turizmustól várok keresleti élénkülést. 

Marketing
A hazai termékek favoralizálása, kis zász-
lócskák, az AMC kampánya.

Polyák Ferenc
Ezt a zászlós „rendszert” én jónak tartom, mert 
a fogyasztó eddig nem biztos, hogy tudta a húsok 
eredetét. De, hogy ezzel tudatosabban vásárol-e, 
arról nincs információm, úgy gondlom, hogy még 
mindig a hús ára dönt. ezért itt van jelentősége a 
kereskedőknek, hogy mennyire tesznek meg min-
dent azért, hogy a vásárló a hazai terméket vásá-
rolja meg.
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A történet a múlt század 70-es éveiben kezdődött. 
Nagy volt a kereslet a sertéshús iránt, már olyan 
nagy, hogy a hagyományos termelési módokkal 
nem lehetett kielégíteni.

Az akkori kormányprogramot hirdetett új, „iparsze-
rű” termelő sertéstelepek építésére. Rövid idő alatt 
több, mint 300 ilyen telep épült Magyarországon.

Az iparszerű termelő telepek jellemzői:
- teljesen zárt, alom nélküli tartás,
- nagy kocalétszám,
- lerövidített szoptatási idő,
- rövidebb generációs intervallum,
- hizlalás 100 kg-os testsúlyig,
- kizárólag abraktakarmány.

Külföldi cégek kísérleti terepnek használták 
Magyarországot, hiszen nekik sem volt tapaszta-
latuk erről a tartási módról.
Az új tartási és termelési mód teljesen felkészület-
lenül érte a termelőket. A sertésállomány örvende-
tesen megnőtt, de a nagymértékű állami támogatás 
elfedte, hogy a sertéstelepek zöme gazdaságtala-
nul termelt.
Nehezen hihető, de az igazán iparszerűen és gaz-
daságosan működő sertéstelepek száma csak a 
legutóbbi évtizedben kezdett gyarapodni. Egészen 
eddig tartott, amíg a tartásnak és a magasszintű 
termelésnek megfelelő módszerek kialakultak.
Tekintsük át azoknak a módszereknek a múltját 
és jelenét, melyek a gazdaságos termelés „alapve-
tő” meghatározói.

vemHesítési mód

A nagy kocalétszám magától értetődően igényli a 
mesterséges termékenyítést. Az iparszerű tele-
pek indulásakor azonban ez a módszer még szinte 
ismeretlen volt. Ennek ellenére többen próbálkoz-
tak vele, de az eredmények nagyon rosszak vol-
tak. Éppen ezért a legtöbben visszatértek a búga-
táshoz.

az iparszerű sertéstartás szükséges rossz, 
de leHet jól is csinálni!

mi volt a kudarc oka? 
Alapvetően a speciális szakértelem hiánya. Minden 
telep saját kanokkal dolgozott, a spermát nem 
vizsgálták szakszerűen, és a biztonság kedvéért 
csak 1:1 arányban hígították. Így aztán ugyan-
annyi kant kellett tartaniuk, mint a búgatásnál. 
Kényelmi szempontból többnyire csak a könnyen 
ugró kanokat használták.
A búgatásnál nem olyan hangsúlyos az ivarzás 
elbírálása, hiszen a kan és a koca egymás között 
„intézték el” a dolgot, vagyis a koca csak akkor „áll 
meg” a kannak, ha tényleg ivarzik. Mesterséges 
termékenyítésnél az embernek kell eldöntenie, 
hogy mikor ivarzik a koca, vagyis, hogy mikor kell 
termékenyítenie. A kocák egyedi állásban voltak, 
így a nem ivarzókat is „meg lehetett erőszakolni”.
A rossz spermaminőség és a szakszerűtlen ivar-
zás elbírálás vezetett a gyenge szaporodási ered-
ményekhez.
A rendelkezésre álló eszközök is nagyon szegé-
nyesek voltak: az ún. „kétfázisú” hígítót egy TSZ 
melléküzemága gyártotta, a spermát főzőpohárba 
szedték, és sokszor spermicid háztartási gumikesz-
tyűt használtak. Az egyetlen professzionális esz-
köz a nagyszerű „Melrose” katéter volt, melyet az 
élelmes magyarok elkezdtek lemásolni. Ez a máso-
lat silány műanyagból készült, és inkább volt alkal-
mas sérülések okozására, mint szakszerű terméke-
nyítésre. Sok helyen a termékenyítő anyagot injek-
ciós fecskendővel juttatták a katéteren keresztül a 
kocákba. Magyarország akkori legnagyobb sertés-
telepén (4000 koca) a termékenyítő brigádok ver-
senyeztek, hogy ki tudja a fecskendő dugattyújá-
nak nyomásával hamarabb bejuttatni a kocába. Az 
nem zavarta őket, hogy így a sperma nagyrésze 
visszafolyt.
A spermium koncentráció mérésére nem állt ren-
delkezésre megfelelő műszer, így a biztonság ked-
véért a spermát csak 1:1 arányban hígították.
Nehezen hihető, de a mesterséges termékenyítés 
csak az utóbbi évtizedben foglalta el méltó helyét a 
sertéstartásban.



29

Egyre többen rendelkeznek speciális szakképzett-
séggel, a speciális eszközök garmadája áll rendelke-
zésre (egyszer használatos katéterek, spermavételi 
edények, kesztyűk, spermazacskók stb.).
Korábban is voltak próbálkozások központi kan-
állomások működtetésére, de ezek nem váltották 
be a hozzájuk fűzött reményeket. Az utóbbi évek-
ben örvendetesen egyre több kanállomás létesült, 
és egyre többen dolgoznak vásárolt spermával. A 
kanállomások kiváló minőségű spermát termelnek, 
ezzel végre ki lehet használni a mesterséges ter-
mékenyítés egyik nagy előnyét. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy a sertések mesterséges termékenyíté-
se – ha késve is – Magyarországra is megérkezett.

BiotecHnikai módszerek

A nagyon drága istállóépületeket maximálisan ki 
kell használni, hogy a termelés rentábilis legyen. 
Ennek érdekében a telepnek folyamatosan és cso-
portosan hízósertéseket kell kibocsátania. Ennek 
biztosítása kocacsoportok kialakításával kezdődik: 
egyszerre ivarzók és termékenyítettek, közel azo-
nos időben fialók.
Az ivarzás- és ovulációszinkronizálást az 1970-es 
években az NDK-ban már széles körben alkalmaz-
ták. 7,5-8,0 hónapos kocasüldőket olyan készít-
ményekkel etettek (Aimax, Suisynchron), melyek 
gátolták a gonadotrop hormonok kibocsátását a 
hipofízisből. A tartamkezelés 18-20 napig tar-
tott, ezután hormonális (injekciós) készítmények-
kel (PMSG, HCG) kezelték a kocasüldőket. Ezután 
következett az ún. „vakon” termékenyítés: nem 
támaszkodtak az ivarzás külső tüneteire, hanem a 
hormoninjekciók beadását követően percre ponto-
san meghatározott időben termékenyítettek. Ez a 
módszer sokszor gyenge szaporulatot eredménye-
zett, ma már nem nagyon alkalmazzák.
Az eredményes ivarzásszinkronizálás „titka” az 
ivarérett kocasüldő. Ha az ivarérettség késik, a 
petefészek még nem működik, nincs mit szinkro-
nizálni.
Lényeges tehát a kocasüldők szakszerű felnevelé-
se, melynek eredményeként kb. 6 hónapos koruk-
ra ivarérettek lesznek. A legtöbb telep saját állo-
mányból biztosítja a kocasüldő utánpótlást. A 
kocasüldőket többnyire a hízókkal együtt tart-
ják, közülük nem szelektálnak, és reménykednek 
abban, hogy a sok meghagyott kocasüldőből ele-
gendő számú ivarzó lesz.

Szakszerű kocautánpótlás nevelés a nőivarú egye-
deket már a leválasztás után szelektálják, külön 
nevelik, kisebb csoportokban, speciális takarmány-
nyal. A tenyészérettség, így az első tenyésztésbe-
vétel kritériumai az idők folyamán jelentősen vál-
toztak. Korábban a tenyésztésbevétel három krité-
riuma volt: életkor 8 hónap, tkg. max. 100 kg., és 
a harmadik ivarzás. Az életkor betartásával nem 
volt gond, hiszen a szakszerűtlen felnevelés miatt 
a kocasüldők nemhogy a tenyészérettséget, de az 
ivarérettséget is csak 9-10 hónapos korukban érték 
el. Ennek természetes következménye volt, hogy 
szó sem volt a korábbi ivarzások megfigyeléséről, 
vagyis a 3. ivarzáskor történő termékenyítésről.
A 100 kg-os testsúlyt jelentősen visszafogott takar-
mányozással érték el. Mára sokat változott a hely-
zet: ha az ivarérettség korán bekövetkezik, akár 
már 7,5 hónaposan, de nem később, mint 8 hóna-
posan megtörténhet a tenyésztésbevétel. A megfe-
lelőnek tartott testsúly 130-140 kg. Sokan próbál-
koztak még nagyobb (170-180 kg) testsúllyal is, de 
bebizonyosodott, hogy ez már túlzás.

elletés, ellés-szinkronizálás

Az ellés intim folyamat, melyhez megfelelő feltéte-
leket biztosít a hagyományos tartás. A fialás köze-
ledtével a koca fészket rak, és zavartalanul készül 
az ellésre.
Az iparszerű tartásban nincs alom, nincs fészek-
építés, nincs nyugalom. Egy-egy fiaztató teremben 
sok ellető kutrica van, a gondozók ide-oda szalad-
gálnak, égnek a lámpák, sok helyen már a malac-
melegítő infralámpa is üzemel, általában a kocák 
fejénél.
Az iparszerű tartásban nincsenek kifutók, és a 
zárt istállótérben   különösen egyedi tartás ese-
tén – a kocáknak alig van lehetőségük mozgásra. 
Ha ezenkívül a vemhesség végi túlzott tápanyag-
ellátással felhizlalják őket, akkor gondok lesznek a 
fialás lefolyásával, a koca hamar elfárad, az ellés 
megszakad.
Ennek megelőzésére szolgál az ún. tranzíciós 
takarmányozás a vemhesség utolsó szakasza és a 
szoptatás első napjai között.
Ahhoz, hogy szakszerűen avatkozzanak be az 
elakadt ellésnél, feltétlenül fel kell jegyezni az ellés 
kezdetének, vagyis az első malac megszületésének 
időpontját. Az első malac világra jövetele azt jelen-
ti, hogy a szülőút valószínűleg átjárható.
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Normális lefolyás esetén a malacok megfelelő ütem-
ben, 5-20 percenként jönnek világra. Amennyiben 
egy óránál több idő múlva nem jön a következő 
malac, akkor segítségnyújtás szükséges.
A jelenleg általánosan használt fajták esetén 
nagyon ritka a relatíve nagy malacok miatti elaka-
dás, ezért első lépésként az előírt dózisban oxitocin 
injekciót kell alkalmazni. Általánosan elkövetett 
hiba, hogy – biztos, ami biztos – nagyobb adagot 
fecskendeznek be. Ennek következményeként túl 
intenzív, görcsös izom-összehúzódások következ-
nek, melyek elszorítják az oxigént adó köldökzsi-
nórt, a malacok megfulladnak. Ennek jele, amikor 
sorozatban jól fejlett, egészséges malacok holtan 
születnek
Ha az előírt adag oxitocin beadása után sem szüle-
tik újabb malac, be kell nyúlni a szülőútba (síkosí-
tott kesztyűvel). A gyakori benyúlkálás a türelmet-
lenség jele. Az ilyen gondozó nem alkalmas ellető 
munkára.
A gyakori benyúlás következménye lehet a nemi 
utak fertőzése, a nyálkahártya megduzzadása és 
sérülése. 
Gyakran előforduló hibás gyakorlat, amikor a meg-
született malacokat nem engedik szopni, hanem a 
fialás befejezéséig kosárba gyűjtik őket. Ez mind a 
kocák, mind a malacok szempontjából hátrányos. 
A szoptatás hatására felszabaduló oxitocin egész-
séges mértékben serkenti a méhösszehúzódáso-
kat, és egyúttal normalizálja az ellés lefolyását. 
A malacoknak pedig a lehető leghamarabb hozzá 
kell jutniuk a tovább élésükhöz nélkülözhetetlen 
kolosztrumhoz. Ilyenkor néhány órás késedelem-
nek is súlyos következménye lehet.
A megszületett malacokat le kell szárítani, és hala-
déktalanul csecsre helyezni. A leszárításra kiváló 
az utóbbi években széles körben alkalmazott nedv-
szívó „malacpor”, melyet a népnyelv „malacpa-
nírnak” is nevez. Korábban egy kétes tisztaságú 
ronggyal végezték ezt a műveletet-
Az ellésszinkronizálás is a néhai NDK-ban kezdő-
dött. Egyik célja a kocák csoporthoz tartozása, a 
másik, hogy a megszületett malacok közel egyko-
rúak legyenek.
Mára a módszer jól ismert, és széles körben alkal-
mazott. Alkalmazása nagy körültekintést igényel: 
fontos, hogy ismerjük az állományra jellemző vem-
hességi időtartamot, illetve a szórásokat. A PGF 
2alfa kezelést ugyanis a várható fialás előtt egy 

nappal kell elvégezni, melynek hatására 24-36 óra 
múlva elindul az ellés. Ha korábban alkalmazzuk a 
kezelést, akkor éretlen, életképtelen malacok szü-
lethetnek. Érdekes, hogy az egyre inkább favorizált 
szuperszapora fajtákra a hosszabb vemhességi idő-
tartam jellemző.

ellés után

Kocák
Egy többtényezős (multifaktoriális) megbetegedés 
a fialás után három napon belül jelentősen csök-
kentheti a kocák tejtermelését.
Ezt a betegségkomplexet sokféle elnevezéssel illet-
ték, a legelterjedtebb az MMA (mastitis – metritis 
– agalactia) szindróma. Bebizonyosodott azonban, 
hogy az elnevezés félrevezető, mivel az érintett 
állatoknál a metritis csak ritkán fordul elő, és az 
agalactia (a tejtermelés teljes megszűnése) helyett 
csak csökkent tejtermelésről van szó. Ennek megfe-
lelően ajánlottabb a PPDS (post partum dysgalactia 
syndrome) elnevezés. 
Klinikai tünetek: mastitis dysgalactiánál az éhes 
malacok által okozott harapásnyomok a csecseken, 
esetenként hüvelykifolyás, láz, levertség, anorexia.
A malacoknál hasmenés, megnövekedett elhullási 
arány. A hüvelykifolyás tehát a PPDS egyik tüne-
te lehet. Ez a tünet talán az egyik legfélreértel-
mezettebb tünet a sertéstelepeken. Sokan rögtön 
méhgyulladásra gondolnak, és buzgón méhkezelés-
be kezdenek. A kezdetekben gumicsővel, majd ter-
mékenyítő katéterrel juttatták be az antibiotiku-
mot tartalmazó folyadékot. Mások továbbmentek. 
Szódásszifonban habosították a folyadékot.
Az ellés utáni a méhszervek amúgy is küszködnek 
a placenta maradványok és a magzatvíz eltávolítá-
sával, nem hiányzik tehát a feleslegesen bejuttatott 
folyadék, és emellett egyáltalán nem használ.
A hüvelykifolyásokat nagyon sok tényező okozhat-
ja. A fialás utáni és az ivarzás körüli kifolyások 
általában nem normálisak.
Az abnormális kifolyások okai lehetnek: metritis, 
endometritis, cervicitis, vaginitis és cystitis. Ezek 
részletes leírását a Nagy Magyar Sertéskönyv 113. 
oldalán mutatjuk be.
Ha valóban PPDS-ről van szó, akkor a követ-
kező gyógykezelés ajánlott: széles spektrumú 
antibiotikumok parenterálisan, nem szteroid 
gyulladásgátlók (pl. meloxikan). Természetesen 
mindenképpen ki kell küszöbölni a hajlamosító 
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tényezőket. Szakmailag semmiképpen sem indo-
kolt az a széles körben elfogadott gyakorlat, hogy 
a lefialt kocákat „preventíve” több napon át injek-
ciós antibiotikum készítménnyel kezelik. Az utób-
bi időben többször olvasható az az ajánlás, hogy a 
kocákat a fialás után a nagyobb mértékű tejterme-
lés érdekében nagyobb adag oxitocinnal kezeljék. 
Ez a kezelés – saját tapasztalatom szerint – sok-
szor éppen káros: az eleinte megnövekedett tejter-
melés után az lényegesen csökken, sőt, a koca el is 
apaszthat.

ellés után

Malacok
Az előbbiekben már szó volt arról, hogy a malacokat 
megszületésük után le kell szárítani. Ezen kívül a 
köldökcsonkot (lelkiismeretesebbek emasculátorral 
vágják el) fertőtlenítő folyadékba kell mártani. 
Egyes vélemények szerint a köldökzsinórt nem kell 
elvágni, mert ez közel tartja a malacokat anyjuk-
hoz, így hamarabb megtalálják a csecseket.
A dajkásítás egyre inkább szükséges műveletté 
vált. Különösen a szuperszapora kocák elterjedése 
tette ezt szükségessé. 
Tudniillik a működő csecsek száma kevesebb, mint 
ahány szopni vágyó malac születik. Korábban 
inkább csak alomkiegészítésre alkalmazták a mód-
szert, ma már egyenesen életmentő a művelet.
A dajkásítás igen nagy figyelmet és hozzáértést 
igényel.

Néhány alapszabály:
-  a föcstejet lehetőleg saját anyjuktól kapják a 

malacok, és csak ezután dajkásítsák őket,
-  mindig az erősebb, életképesebb egyedeket helyez-

zék át másik anyához,
-  a dajkásított malacokat meg kell jelölni, hogy 

szükség esetén vissza lehessen keresni az erede-
ti anyát.

Újabban olvasni lehet arról, hogy a csecsek számá-
hoz képest 2-3 plusz malacot még el tud látni az 
édesanya, így ezeket nem kell dajkásítani.
Egyes tenyésztő cégek próbálnak lépést tartani a 
szuperszaporasággal, valamint növelni a működő 
csecsek számát. Talán ez lenne a leginkább célra-
vezető megoldás.

vasazás, farokkurtítás, fogcsípés, Herélés

Megszületésük után néhány nappal a malacokat 
rengeteg beavatkozás éri. 
A vaspótlás kihagyhatatlan, mivel másképpen 
nem juthat a számára nélkülözhetetlen elemhez a 
malac. A pótlás leggyakoribb módja az intramusz-
kuláris injekció, de próbálkoznak szájon át alkal-
mazható pasztákkal is. Vannak, kik nem tartják 
elegendőnek a szoptatás alatti egyszeri pótlást, 
hanem kétszer kezelik a malacokat.
A farokkurtítás eszköz a farokrágás megelőzé-
sére. A zárt tartás körülményei között nagyon gya-
kori a csoporttársak fülének, farkának, vagy olda-
lának kirágása. Egy csoporton belül elég, ha csak 
egy egyed sérül, így a többiek „gyűlnek a vérszag-
ra”, és addig támadják a sérültet, míg az teljesen 
legyengül, majd elpusztul. 
A zárt tartás körülményei – különösen zsúfoltság 
esetén – eleve stresszorként hatnak. Ennek megfe-
lelően a farokkurtítás szinte elengedhetetlen. Az 
EU-ban betiltották, de maradt egy kiskapu: ameny-
nyiben az ellátó állatorvos szükségesnek tartja, 
lehet alkalmazni.
Mint minden beavatkozásnál, itt is érvényes, hogy 
szakszerűen kell végrehajtani. Sokszor elkövetik 
azt a hibát, hogy a kurtítást egészen a farok tövé-
nél végzik el. Ilyenkor nem a farokrágás, hanem a 
mély sebzés miatti vérzés okán támadják társai az 
állatot.
A szemfogak lecsípését azért tartják indokolt-
nak, hogy szopáskor a malacok ne sértsék meg a 
csecsek bőrét. Ha ügyetlenül dolgoznak – és ez 
gyakran előfordul – megsértik az ínyt, ezzel fájdal-
mas, vérző seb keletkezik. Nagyon régen rendel-
kezésre állnak ügyes fogreszelő készülékek, ezek 
használata biztonságosabb, mint a fogcsípés.
A herélés a hús későbbi „kanszagának” kialaku-
lását akadályozza meg. Néhány napos korban ezt 
még nem nagyon sínylik meg a malacok, és a heré-
lési seb gyorsan gyógyul.
Az EU-ban mindig változó végső határidővel, csak 
helyi érzéstelenítéssel vagy narkózisban engedélye-
zik az ivartalanítást. Nagy malaclétszám esetén ez 
bizony nagyon sok plusz idővel jár. Egy gyógyszer-
gyár évek óta próbálkozik speciális injekciós készít-
mény elterjesztésével, mellyel immunizálni lehet a 
kanszaggal szemben.
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Egyes vágóhidak kanok vágására specializálód-
tak, olyanokéra, melyeknél még nem jelentkezik a 
kanszag (5-6 hónapos életkor). Ez azért is előnyös, 
mert a kanok sokkal gyorsabban híznak, mint 
herélt társaik. A módszer még nem nagyon ter-
jedt el. Ennek oka lehet, hogy nehéz meghatároz-
ni azt az időpontot, amikor a kanokat le kell vág-
ni. Egyenlőre emberi szaglással próbálkoznak, de 
nagyon nagy áttörést hozhat a megbízható „gépi 
orr” kifejlesztése.

állategészségügy

Az iparszerű tartás teljesen felkészületlenül érte 
a szakembereket az állategészségügy területén is.
A nagylétszámban együtt tartott állatok miatt 
egy-egy fertőző betegség gyorsan terjed, és nehe-
zen fékezhető meg. Ráadásul nem volt gyógyszer 
és vakcina sem. 
A legnagyobb kárt a TGE (transmissible 
gastroenteritis) okozta, csillapíthatatlan 
„vizipuska”-szerű hasmenéssel. Kéthetes korig 
minden malac elpusztult.
A helyzet azóta gyökeresen megváltozott, tömén-
telen gyógyszer és vakcina áll rendelkezésre. Az 
antibiotikumok használata szakszerűtlen, nagy-
mértékű, olyannyira, hogy a rezisztencia kialakulá-
sa miatt már intézményesen kell fellépni a túlzott 
alkalmazás ellen.
Meg lett volna a lehetőség a szigorú járványvé-
delemre, így például a fekete-fehér öltöző, melyet 
azonban nem rendeltetésszerűen használtak, befe-
lé nem fürödtek, csak kifelé.
Az emberek és a járművek zavartalanul jártak ki-
be a telepen, minden óvintézkedés nélkül.
Jellemző volt a járművek fertőtlenítésére szolgáló 
bejárati medence, melyet csak nagyon ritkán töltöt-
tek fel fertőtlenítő anyaggal. Jártam olyan telepen, 
ahol vígan úszkáltak az ebihalak.

Nem vették komolyan a karantént sem, így a fer-
tőző betegségek a kocasüldő utánpótlással zavarta-
lanul juthattak be a telepekre. Volt olyan telep is, 
ahol a karantén a telep közepén volt.
Az utóbbi időben, elsősorban az afrikai sertéspes-
tis és a PRRS-mentesítés hatására a járványvéde-
lem rengeteget javult.
egy kicsit a jelen, de inkáBB a jövő

Az iparszerűen üzemelő telepek hatékonyságának 
növelésére még nagyon sok, eddig nem ismert mód-
szer áll rendelkezésre. 

precíziós állattartás „smart farming” 
(okos gazdálkodás)
A rendszer a mai info-kommunikációs technológi-
ákra épül. A rendszer olyan tartási, takarmányo-
zási és menedzsment rendszert valósít meg, mely a 
nagylétszámú telepeken is lehetővé teszi az állatok 
„egyedi gondozását”, a problémák korai felismeré-
sét és hatékony megoldását.
Gyakorlati példák: precíziós kocatakarmányozás 
dinamikus nagycsoportban, precíziós takarmányo-
zás a fiaztatóban, precíziós takarmányozás a hízó-
sertéseknél.

precision livestock farming (plf)
A PLF a teljes állattartási folyamat során, a ter-
mékenyüléstől az állat levágásáig vagy elhullásáig, 
egyedi módon azonosíthatóan végigköveti az állat 
életét, méri és rögzíti azokat a paramétereket, 
melyek az állatra élete során hatnak.
A PLF-megoldások gyakorlati megvalósításának 
célja, hogy kamerák, mikrofonok és érzékelők egé-
szítsék ki a gazda szemét, fülét és orrát, vagyis 
akkor és onnan kaphassunk információkat az álla-
tok környezetéből, ahol fizikailag nem vagyunk 
jelen.

Felhasznált irodalom: Nagy Magyar Sertéskönyv



www.agrofeed.hu
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2022, az amr éve 2. rész

Az előző részben az utolsó gondolat a következő 
volt: a végső cél az, hogy az antibiotikumok felhasz-
nálása során a „CÉLSZERŰEN, OKSZERŰEN, 
CÉLZOTTAN, SZABÁLYOSAN, KEVESEBBET” 
elv érvényesüljön. 
Most tekintsük át azt, hogy a törvényalkotó milyen 
eszközök alkalmazásával akarja elérni a kívánt 
célokat. 
Előre kívánom bocsájtani, hogy a végrehajtás 
részleteit szabályozó rendeletek még nem jelentek 
meg, ezért jelenleg még nem minden részlet vilá-
gos, illetve az is csak később derül ki, hogy mely 
intézkedések milyen türelmi idővel kerülnek beve-
zetésre. 
Az AMR intézkedések érintettje gyakorlatilag az 
élelmiszeripar valamennyi szereplője. Ezekre a 
rendelet különböző mértékben, de szinte minden-
kire kötelezettségeket ír elő, felelősséget telepít és 
adott esetben korlátozásokat is előír.  

Ezek alapvetően a következők: 
•  a nagylétszámú állattartó telepek esetén továb-

bi kötelezettségeket ró rájuk az adatszolgálta-
tásban,

•  a nagylétszámú állattartó telepeket  ellátó állat-
orvosok feladatai bővülnek és a rendelet korlá-
tozhatja az állatorvosok bizonyos körét, például 
az antibiotikum felírásban, és kötelezettségeket 
ír elő ezzel kapcsolatban,

• a gyógyszeres takarmány-előállítók, és 

•  a gyógyszer nagy- és kiskereskedők adatszolgál-
tatását jelentősen kibővíti,

•  az élelmiszeripari vállalkozókat adatszolgáltatás-
ra kötelezi,

•  a hatóság feladatköre is bővül, mind az adatok 
elemzése és az ellenőrzések tekintetében, mind 
az állampolgárok tájékoztatása tekintetében.

Tekintsük át azt, hogy az AMR intézkedések vég-
rehajtása során melyek a legfontosabb feladatok 
és eszközök, amelyeket az érintetteknek végre kell 
hajtani, illetve alkalmazni kell: 
•  az antibiotikumok felhasználására vonatkozó  

adatok minőségének javítása érdekében egy  olyan 
rendszer kiépítése, amely a felhasználás nyomon 
követésére alkalmas, valamint olyan benchmark-
ing- folyamatelemző rendszer, kockázatelemző 
rendszer létrehozása szükséges, amellyel folya-
matosan, hosszú távon lehetővé válik a telepi anti-
biotikum-felhasználás kontrollja,

•  korlátozások bevezetése: antibiotikum kivonások, 
a felírás, rendelés és az egyszerre rendelhető 
mennyiség korlátozása, 

• korlátozások az antibiotikumok indikációjában és 
az alkalmazási módokban,
• folyamatos kötelező képzések az állatorvosok és 
a telepek számára is, 
•  antibiotikum felhasználás csökkentési tervek 

készítése és azok folyamatos önellenőrzése a fel-
használók részéről,
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•  többirányú adatszolgáltatás a felhasználók, a for-
galmazók és a gyártók részéről, 

•  antibiotikum-felelős kijelölése a telepeken, ezek 
képzése és továbbképzése. 

Az új jogszabály 2022.01.28-tól történő alkalmazá-
sával együtt több egyéb olyan jogszabály is felül-
vizsgálatra és módosításra kerül, amelyek ezt a 
területet szabályozzák. Így az Állatgyógyászati 
termékekről szóló 128/2009.  (X. 6.) FVM ren-
delet, a 41/1997. (V. 28.) rendelettel kiadott 
Állategészségügyi Szabályzat 2. számú függeléké-
ben foglalt általános járványvédelmi előírások és 
a gyógyszerrendelés, a gyógykezelés, a telepi jár-
ványvédelmi és higiéniai előírások is felülvizsgálat-
ra kerülnek. Ezzel együtt az érintett antibiotiku-
mokat tartalmazó termékek esetén új gyógyszer-
címkék és használati utasítások kerülnek kiadásra. 
A fent említett nyomon követést szolgáló rendsze-
rek kiépítése úgy tűnik, hogy nem az állam, a ható-
ság, hanem a szabályozásban résztvevők feladata 
lesz.  Az érintett élelmiszerlánc-szereplők, mint az 
állatorvosok és állattartók, nagykereskedők és kis-
kereskedők, takarmánykeverők tevékenységének 
monitorozása, valós idejű és időszakos adatszol-
gáltatása komoly számítástechnikai fejlesztéseket, 
így komoly forrásokat igényel, és egyelőre nem tud-
ni, hogy ebben a tekintetben lesz-e türelmi idő, és 
ha igen az mennyi lesz.   
A leginkább izgalmas és kényes kérdés mindenki 
számára az antibiotikumok használatának az álta-
lános és részletes szabályozása. Az általános sza-
bályok szerint a nagylétszámú állattartó telepek 
esetében antibiotikum felhasználás csökkentési ter-
vet kell kidolgozni, amelyet akár a telepi járvány-
védelmi tervbe integrálva kell alkalmazni, vagy 
része lehet a sertéstelepi minősítési rendszernek is 
(SMR). A telepnek rendszeres (évenkénti) önellen-
őrzése során vizsgálnia kell az abban foglaltak tel-
jesülését, a szükséges módosításokat rögzíteni kell 
és végre kell hajtani. Kötelező lesz az antibiotiku-

mok telepi felhasználásának központi nyilvántar-
tása, az ügyletek és a kezelések adatainak online 
felületre, a NÉBIH által üzemeltetett FELIR rend-
szerbe való feltöltése, valamint a nagykereskedők 
esetén a kötelező elektronikus nyilvántartásának 
bevezetése. Emellett bevezetésre kerül az e-vény 
is, illetve az antibiotikum hatóanyagú készítmé-
nyek csak megrendelőnek nem minősülő állatorvo-
si vényen, vagy e-vényen lesznek rendelhetők, ame-
lyeket 5 évig meg kell őrizni. Az élelmiszer-terme-
lő állat részére az állattartó általi alkalmazás ese-
tén legfeljebb 7 nap időtartamú kezelésre elegendő 
mennyiségű antibiotikum hatóanyagú készítmény 
rendelhető egyszerre és egy vényen csak egy ter-
mék lesz rendelhető. Ha az állatgyógyászati készít-
ményt az állattartó alkalmazza, akkor az azt 
elrendelő állatorvosnak  írásban tájékoztatnia kell 
a használat módjáról, a használatból eredő kocká-
zatokról, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő-
ről, és ha releváns, az antimikrobiális reziszten-
ciára vonatkozó információkról is. A tájékoztatás 
szakszerűségéért az állatorvos, az előírásszerű 
alkalmazásért és az élelmezés-egészségügyi vára-
kozási idő betartásáért az állattartó lesz a felelős.
Mindezek mellett az élelmiszer-termelő állat részé-
re antibiotikum hatóanyagú készítmény rende-
lésére szolgáló vényt kizárólag az erre hatósági 
engedéllyel rendelkező állatorvos adhat ki. A ható-
sági engedély megszerzésének feltétele a szakirá-
nyú graduális vagy posztgraduális képzés igazolt, 
sikeres elvégzése és ennek rendszeres megújítása. 
Ebben a tekintetben- a jelenlegi ismereteink sze-
rint- 2024.-ig türelmi időszak kerül bevezetésre. 
Az antibiotikumok használatának részletes és már 
ismert szabályok ismertetésére a következőrész-
ben kerül sor. 

A cikk a DUNAVET szakmai hírleve-
lek 2021. évben megjelent Dr. Filipsz István:   
DunavetPartnerProgram  című cikke alapján 
készült kibővített másodközlés.    
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Kedves Partnerünk! 

 

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk Önökkel, hogy szeretett 
Vezérigazgatónk,  

Imreh László 

életének 71. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. 

Hosszú évtizedekig, több mint 40 évig dolgozott az ISV Zrt-nél. 

Kérjük emlékét szívükben méltóképp őrizzék meg. 

Temetése 2021. augusztus 02-án, 13:15 órakor lesz az Óbudai Temető 
Szóróparcellájában (Budapest III., Bécsi út 365-371.).  

A szóróparcellánál csak egy-egy szál virág elhelyezésére van lehetőség. 

 

Budapest, 2021. május 13. 

 

 

 ISV Zrt. 

 Igazgatósága 

 










