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Az idén ne legyen év vége a sertéságazatban. Így 
nem lehet valamit befejezni, pontot tenni a végére. 
Ne ilyen alapokról induljon egy új év. Az állattar-
tásnak úgysem a naptár adja a ritmust, hanem a 
mindenkori teendők. 

Nem mindig lehet világot megváltani. Túl sok most 
a rajtunk kívül álló tényező. Van úgy, hogy azzal 
tehetjük a legtöbbet a siker érdekében, ha csak 
az éppen előttünk álló problémára koncentrálunk, 
csak olyanra, melynek megoldásáért magunk is 
tehetünk. 

Úgy ne tegyünk, mintha mi sem történne. Ez a 
válság most mélyebb és több rétegű, mint legtöb-
bünk eddigi életében bármelyik. De olyan területen 
dolgozunk, ahol abbahagyni nehéz. Nehéz érzelmi 
okokból, de csak az érzelmek nem tarthatnak min-
ket sokáig olyan tevékenység mellett, melyből nem 
élünk meg. Nehéz gazdasági szempontból is, mert 
tudjuk, a leállás egy sertéstelep életében nem lehet 
pár napos, pár hónapos, mint egy ipari üzemben. 

Ne legyeN év vége

Ne legyen év vége, de ne legyen leállás sem. Aki 
teheti, meneküljön előre. Bízom abban, hogy az 
elmúlt évtizedek kemény szelekciójában talpon 
maradott termelő és szolgáltató vállalkozások meg-
érettek arra, hogy közösen gondolkodjanak és ne 
csak magukkal legyenek elfoglalva, egymásra is 
figyeljenek a bajban.

De legyen év vége a családunkban. Az legyen most 
is olyan, mint eddig. Ünnepeljünk szeretteink köré-
ben, töltődjünk fel a folytatáshoz. Saját kis csapa-
tom és családom nevében ezt kívánom mindenki-
nek, akikkel egy hajóban evezünk.

WEKERLE BALÁZS

Mi nagyon szerény eszközeinkkel a szájjal és lábbal 
festő művészeket támogatjuk. Ha olyan karácsonyi 
képeslapot veszünk a kezünkbe, amit ők készítet-
tek, megjön az ünnep.
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A sikeres válAsztás három AlAppillére

Az Európai Unióban a hozamfokozó antibiotiku-
mok betiltását követően idéntől nem használható a 
cink-oxid sem farmakológiai mennyiségben. Van-e 
így lehetőség a kiváló teljesítmény elérésére a vá-
lasztott malacoknál? 
A válasz: igen, de ehhez meg kell felelni három 
feltételnek.
A telep egészségügyi státusza fontos kiinduló-
pont a jó malacteljesítményhez, mivel a választott 
malacok érzékenyek a jelentős kórokozók okozta 
fertőzésekre. A választási stressz és gyakran ala-
csony választás utáni takarmányfelvétel károsítja 
a malac bélrendszerét. 
Ez megkönnyíti a fontos patogének bejutását, így 
a malacok gyengébb alapról indulva kezdik meg a 
nevelési szakaszt.

JárváNytANi (biobiztoNsági) 
iNtézkedések

A külső járványvédelmi intézkedések nagyon fon-
tosak ahhoz, hogy megakadályozzuk a kórokozók 
telepre jutását. A már jelen lévő kórokozók eseté-
ben pedig a belső terjedést kell a lehetőségekhez 
mérten korlátozni. Belső járványvédelmi intézkedé-
seket kell alkalmazni, mint például megfelelő mun-
kaútvonalak (a fiataltól az idősebb állatok felé), 
külön eszközök használata (eltérő színnel) az egyes 
sertéscsoportoknál, stb. 
A világos munkautasításokat alkalmazó 
biobiztonsági protokoll megalkotása az állattartó 
számára szintén jó megoldás a belső és külső jár-
ványvédelem magas szinten tartásához.

egészséges kocák – életképes 
úJszülött mAlAcok

Az életképes malacokhoz egészséges kocára van 
szükség, és ez egészséges süldők nevelésével kez-
dődik. A kocasüldőket úgy kell felnevelni, hogy 
csontjaik és nemi szerveik fejlődése stabil legyen. 
A szoptatás alatti kielégítő tejtermeléshez fontos, 
hogy a süldők az igényelt tápanyagokat kapják a 
tejmirigy megfelelő fejlődéséhez, mely 90 napos 
korban kezdődik. Ugyanígy nagyon fontos a meg-
felelő testtömeg és hátszalonna-vastagság elérése 
az első termékenyítés idejére. A jó testkondíció a 
süldő genetikai gyökereitől is függ. A vemhesség 
alatt a süldőket tápanyagigényüknek megfelelően 
kell takarmányozni.
Különös gonddal kell eljárni a fialás körül. A cél 
a sima, rövid idő alatt lezajló ellés, és a kielégítő 
föcstej-termelés. Ha ezek teljesülnek, az életképes, 
nagy születési súlyú malacokat biztosít, mely kivá-
ló kezdet a malac életében.

mAgAs válAsztás előtti 
tAkArmáNyfelvétel

A kielégítő föcstej- és tejfelvétel az anyakocától, 
ez a legjobb módja a malacok gyarapodásának a 
szoptatási fázisban. Ugyanakkor, a jó választási 
átmenethez fontos még, hogy a malacok a válasz-
tás előtt megtanulják a nem tejből származó alap-
anyagok emésztését. A De Heus Animal Nutrition 
kutatásai azt mutatják, hogy a magas választás 
előtti takarmányfelvétel jó választás utáni felvételt 
eredményez. 
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A magas választás előtti takarmányfelvétel bizto-
sítására több fontos tényezőt kell figyelembe venni:
-  Kezdd korán: A terméktől függően a kiszórt ta-

karmány kínálható már 2 napos kortól;
-  Válaszd ki a megfelelő etetési helyet. Mivel a 

malacok anyjuktól tanulnak meg enni, helyezd az 
etetőt a koca fejéhez;

-  Biztosíts friss takarmányt: győződj meg róla, 
hogy a malacok mindig friss tápot kapjanak. Ez 
azt jelenti, hogy kis mennyiségekkel kell kezde-
ned, legalább három részre elosztva naponta. Az 
etetőknek könnyen megközelíthetőknek és mindig 
tisztáknak kell lenniük;

-  Változtass a takarmányváltás idején: a napi ta-
karmányfelvétel minden alomnál meghatározza, 
hogy mikor kell váltani a következő tápra. Ezzel 
nem csak költséget takarítasz meg, de segíted 
a malac gyomor-bélrendszerének fejlődését. A 
fejlettebb bélrendszer jobban megbirkózik a vá-
lasztás körüli változásokkal;

-  Kerüld a takarmányváltást a választás körül: 
Azt a takarmányt etesd a malacokkal a választás 
utáni napokban, amit a választást megelőzően 
kaptak. Minden takarmányváltás egyúttal válto-
zást jelent a malac bélrendszerében. Ez gyakran 
vezet a takarmányfelvétel átmeneti, nem kívána-
tos visszaeséséhez.

ötcsillAgos válAsztás utáNi körNyezet

Az állatok malacnevelőbe érkezésekor biztosíts 
számukra ötcsillagos körülményeket.
Friss takarmány álljon rendelkezésre a tiszta ön-
etetőkben a malacok érkezésekor. De nem csak a 
tápnak kell ismerősnek lennie a választott mala-
coknak, hanem az etetőnek is. Például, ha kerek 
önetetőt használtál a fiaztatóban, átmenetileg 
ugyanolyan etetőt helyezz a malacnevelőbe is (jár-
ványügyi megfontolásból a fiaztatóban használt 
etető nem vihető át a malacnevelőbe). Ez felbáto-
rítja a malacokat, hogy hamar elkezdjenek enni 
a választás után. És mindig biztosíts friss ivóvi-
zet (minimum 0,7 l/perc vízátfolyással), valamint 
elegendő helyet az itató körül (max. 10 malac 
önitatónként). Az első héten kiegészítő vízforrást 
is biztosíthatsz a kielégítő vízfelvétel biztosítására.

Az almok egyben tartása kiküszöböli az új rangsor 
felállításáért kitörő harcot a malaccsoporton belül. 
Ugyanezzel meggátoljuk a jelentős patogének át-
terjedését a fiaztatóból. Ha a keverés elkerülhe-
tetlen, feltétlenül biztosítani kell az ingergazdag 
környezetet a malacnevelőben, ez csökkenti az 
agressziót a malacok között.
A választott malacok betelepítésekor a malacneve-
lő legyen száraz és a levegő megfelelő hőmérsékle-
tű. A teremhőmérsékletet a malacok választáskori 
testtömegéhez kell igazítani. Számos telepen a 
választási súly növekedésével nem változtattak a 
hőmérséklet-beállításon. 
Ha padlófűtést használunk, a padlónak megfelelő 
hőmérsékletűnek kell lennie, mert a malacok rög-
tön a betelepítés után megválasztják pihenő- és 
ürítőhelyüket. 
A malacoknak friss levegőre van szükségük, de a 
huzatot kerülni kell. Rendelkezésre állnak olyan 
klímaérzékelők, melyek segítenek a malacok le-
vegőminőségének ellenőrzésében (pl. ammónia és 
széndioxid-szintek).

iNtegrált megközelítés A válAsztás 
utáNi sikerhez

Ha mindezeket a tényezőket betartjuk, a mala-
cok jobban átvészelhetik a választás kihívásait. 
Ennek eredménye a takarmányfelvétel gyorsabb 
helyreállása a malacnevelőben. Ezt a takarmány-
felvétel stabil növekedése követi, mely biztosít-
ja, hogy a bélrendszer emésztési kapacitása ép 
marad, ezzel pozitívan hatva a választás utáni 
teljesítményre. Konkrét példaként, A De Heus 
Sertéstakarmányozási Központban (De Elsenpas, 
Hollandia) a fenti három körülmény teljesül azzal 
kiegészülve, hogy a malacok takarmánya nem 
tartalmaz antimikrobiális hozamfokozót és cink-
oxidot. 
Az eredmény így is 9,1-ről 29,7 kg-ra gyarapodás öt 
hét alatt, 587 g-os napi tömeggyarapodással, 0,3%-
os mortalitással, és a malacoknak csupán 1,4%-a 
igényelt egyedi antibiotikumos kezelést.

PIG PROGRESS ONLINE, JOHAN ZONDERLAND
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A húgy- és Nemiszervek 
bAktériumflóráJA

A húgy- és nemiszervek fertőzéseiben szerepet 
játszó baktériumok zöme a húgy- és nemiszervek 
lakója. A baktériumflóra összetétele nagyrészt 
megegyezik a tasak, a perineális tájék és a bélsár 
baktériumflórájával. Normális körülmények között 
a húgy- és nemiutak védekezőrendszere és az ott 
élő baktériumok között egyensúlyi állapot van. 

Hajlamosító tényezők
A környezet és a perineális (gát) tájék szennyeződé-
se bélsárral növeli a húgy- és nemiszervekben meg-
telepedő baktériumok számát, mely az egyensúly 
felborulásához vezet. Az ellést és a termékenyítést 
követően a hüvely elülső szakaszából egészséges 
kocákban is nagyobb arányban lehet baktériumo-
kat kimutatni, mint máskor a ciklus során. 
A fokozott „baktériumterhelés” okai lehetnek a 
padozat hibái, a nem megfelelő trágyaeltávolítás 
és a zsúfoltság. Ha a mesterséges termékenyítésre 
használt eszközök nem tiszták szintén nő a veszé-
lye, hogy nagy számban jutnak baktériumok a nemi 
utakba. Jelentős mértékben fokozza az endometritis 
kialakulásának esélyeit a helytelen ellési segítség-
nyújtás (piszkos kéz, túl gyakori és indokolatlan 
„benyúlkálás”). Az ellés utáni endometritis kialaku-
lása egyenes összefüggést mutat az ellés időtarta-
mával és a koca életkorával, testtömegével. A nem 
elegendő mennyiségű ivóvíz felvétele a vizeletürítés 
ritkábbá válását eredményezi, amely a húgyhólyag-
ban a vizelet pangásához vezet. Ez a normálisnál 
magasabb vizelet pH-t eredményez, ami elősegíti a 
baktériumok elszaporodását. 
Az endometritis kialakulásában fontos hajlamosító 
tényező a kocák és a kocasüldők ciklusbeli állapota. 
Fokozódik a méh aktivitása és összehúzódása, ezen 
felül az ösztrogének fokozzák a méhnyálkahártya 
vérellátását. 

Az ösztrogénhatás alatt álló endometrium fertő-
zésekkel szembeni ellenállóképessége viszonylag 
nagy. 
A méh védekező képessége kifejezettebb, amikor 
a kocákat az ivarzás ideje alatt inszeminálják (a 
„megállás” utáni 24 órán belül), mint amikor a 
korai metösztruszban, (az ivarzás vége utáni 12 
órán belül). A nem megfelelő időben végzett mes-
terséges termékenyítés tehát komoly veszélyfor-
rás lehet. 
Sok telepen „a biztonság” kedvéért az ivarzó kocák 
nagy részét a megtalálás utáni 3. napon is terméke-
nyítik, mert nincsenek tisztában ennek káros hatá-
sával. Idősebb kocákban nagyobb gyakorisággal 
fordulnak elő idült húgy- és nemiszervi megbetege-
dések. A kocaállományokban naponta találkozha-
tunk „normál” hüvelyfolyásos esetekkel is. Így ellés 
után 1-3 napig a kocák hüvelyéből kis mennyiségű, 
nem bűzös váladék ürülhet, amelynek nincs hatá-
sa a kocák általános állapotára, a laktációra vagy 
a malacok egészségére. 
A termékenyítést követően néhány napig a sper-
mamaradvány távozhat enyhe kifolyás formájá-
ban. Vemhes kocákban, különösen, ha takarmá-
nyuk kálciumban, foszforban vagy D-vitaminban 
gazdag, a péraajkakon kis mennyiségű, krétafehér 
„száraz” anyag kicsapódását figyelhetjük meg. 
Az előbb említett „váladékok” nem kóros folyama-
tok következményei. 
Sok helyen ezeket azonban „túl komolyan” veszik 
és antibiotikummal kezelik, teljesen feleslegesen! 
Sokszor találkozom olyan telepi gyakorlattal, hogy 
a fialás után minden egyes kocát „preventíve” anti-
biotikummal kezelnek, akár több napon keresztül. 
A kifolyás önmagában csak klinikai tünet, oktanát 
pontosan meg kell állapítani. 
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A diagnózis felállításában nyújt segítséget a követ-
kező, „sorvezető”, vagyis első lépésként ezekre a 
kérdésekre kell válaszolni:
- Az ivarzáshoz kapcsolódik?
- A ciklus állapotától független? 
- A vizelés végén tapasztalható? 
- A szaporodási ciklushoz viszonyított időpontja 
 = termékenyítés után
 = ellés után
 = szűz kocasüldőkben
 = üres kocákban
- Egyéb tünetek
 =  általános tünetek (étvágytalanság, láz, 

lesoványodás)
 = más tünet nem észlelhető

- Szaporodási mutatók romlása 
 =  a termékenyülési, ellési arány jelentős 

csökkenése, sok visszaivarzás 
 =  a megszokott értékek kismértékben csök-

kenek, vagy változatlanok 

- A váladék jellege
 = színe
 = mennyisége 
 = szaga 
 = a váladékozás időtartama 

A hüvelykifolyással járó húgy- és ivarszervi meg-
betegedések a kocasüldők és a kocák szaporodó-
képességének lappangó ellenségei. Felderítésükre 
fokozottabb figyelmet kell fordítani a sertéste-
lepeken, és szakítani kell azzal a hibás gya-
korlattal, hogy alapos diagnózis nélkül sablo-
nos antibiotikumkezeléseket alkalmazzanak. 
Méginkább hibás gyakorlat a minden lefialt koca 
„preventív” kezelése - akár több napon át - anti-
biotikummal. A felesleges kezelések helyett nagy 
hangsúlyt kell fektetni a hajlamosító tényezők 
kiküszöbölésére. 

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



10

váladék klinikai tünetek érintett csoport

kórkép mennyisége jellege gyakoriság, 
megjelenés 

ideje

reprodukciós 
zavar

általános
tünetek

kor reprodukciós 
státusz

vaginitis mérsékelt (50 
ml is lehet egy 
alkalommal)

rendsze-
rint gennyes, 
Esetenként 
véres

szakaszos, 
több folyás 24 
órás időtartam 
alatt, kifolyá-
sos periódusok 
napokig, hete-
kig, függetlenül 
a ciklustól és a 
gesztációs álla-
pottól

nincs közvet-
len hatással a 
reprodukció-
ra, de a fertő-
zés a méhbe 
ascendálhat

nagyon ritkán 
figyelhető meg

kocasüldőkben 
a leggyakoribb

vemhes, nem 
vemhes állatok, 
termékenyített 
és szűz koca-
süldők (töme-
gesen vagy 
sporadikusan)

cervicitis kevés (általá-
ban kevesebb, 
mint 20 ml)

többnyire 
gennyes

nem kapcsoló-
dik az ivarzás-
hoz, rendszer-
telenül, hete-
ken át is tarthat

csökkent ter-
mékenyülési és 
ellési aránnyal 
társulhat időn 
túli visszaivar-
zást okozhat

nincsenek bármely 
életkorban 
és ciklus/
gesztációs 
fázisban

gyakran 
vaginitissel és 
endometritissel 
társul, vemhes 
állatokban is 
kialakulhat

endometritis jelentős 
(alkalmanként 
100 ml felett is 
lehet)

gennyes, 
nyálka nincs, 
ritkán véres is 
lehet

proösztrusz és 
ösztrusz alatt 
gyakori, időtar-
tama 1-2 nap

átmene-
ti vagy tartós 
infertilitás , 
csökkent 
termékenyü-
lési arány idő-
re visszaivar-
zással

eseteként eny-
he átmeneti 
lázas állapot, 
esetleg étvágy-
talanság, 
nagyon ritkán 
szeptikémiára 
jellemző tüne-
tek

koasüldőkben 
és az idősebb 
kocákban
gyakoribb

vemhes és 
nem vemhes 
állatokban 
egyaránt jelent-
kezhet, gyako-
ribb választás 
utáni kocák-
ban és ciklizáló 
kocasüldőkben 

cystitis kevés (álta-
lában keve-
sebb, mint 20 
ml, vizeléskor 
jelentkezik)

legtöbbször 
gennyes, gyak-
ran nyálkás, 
nyálkás geny-
nyes, vagy 
nyálkás-véres

vizeléskor
látható, a nemi 
ciklustól és a 
gesztációs 
állapottól füg-
getlenül

ascendáló 
fertőzés, 
endotoxin-
felszabadulás, 
cystitis-
pyelonephritis 
esetén hatás-
sal lehet a ter-
mékenyülésre, 
egyébként köz-
vetlenül nem 
befolyásolja

szabályta-
lan vizelés, 
pyelonephritis, 
vesecirrhosis 
esetén általá-
nos tünetek , 
lesoványodás, 
elhullás

minden élet-
korban, de 
különösen 
többször ellett 
kocákban for-
dul elő

termékenyí-
tés után, de 
a vemhesség 
vagy laktáció 
alatt bármikor 
jelentkezhet

Nemi szervi váladékozással járó kórképek egyes klinikai megjelenési formái kocasüldőkben és választott malacokban

A fenti kérdésekre - a kórképek szerint - a következő táblázatban találják meg a 
választ.



Széles körű keresztvédelem 
a kiemelkedő teljesítményért

Ingelvac CircoFLEX®
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1. Opriessnig et al. 2014a: Vaccine 32, 4342–4348;     2. Jeong et al. 2015: Veterinary Microbiology 177, 43–52;   
3. Friedrich et al. 2019: Journal of Vaccines & Vaccination, doi: 10. 24105/2157-7560.10.402;     4. Park et al. 2019: Veterinary Microbiology 231, 87–92.

Ingelvac CircoFLEX® szuszpenziós injekció sertéseknek; Hatóanyag: Sertés cirkovírus 2-es típus ORF2 protein 1,0–3,75 RP - A referens vakcináéhoz viszonyított  
relatív hatékonyság (ELISA teszt); Adjuváns(ok): Karbomer: 1 mg; Javallatok: Sertések 2-es típusú sertés cirkovírus (PCV2) elleni aktív immunizálására 2 hetes kortól,  
a PCV2 okozta kórképpel (PCVD) összefüggésbe hozható elhullások, klinikai tünetek – beleértve a testtömegvesztést - és a lymphoid szöveti elváltozások csökkentésére.  
Ezenkívül a vakcinázás hatására csökken a 2-es típusú sertés cirkovírus (PCV 2) orron keresztüli ürítése, a vérben és a lymphoid szövetekben megjelenő vírusmennyiség,  
valamint a virémia időtartama. Az immunitás kezdete: 2 héttel az oltást követően. Az immunitástartósság: legalább 17 hét. Ellenjavallatok: Nincs. Adagolás:  
Használat előtt felrázandó. Egy adag (1 ml) egyszeri intramuszkuláris injekció formájában, a testtömegtől függetlenül. É.e.ü.v.i: Nulla nap. Hűtve (2°C – 8 °C) tárolandó 
és szállítandó. Nem fagyasztható. Fénytől védve tartandó. Engedélyes: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Németország. Vényköteles. 
Kérjen állatorvosától vagy gyógyszerészétől további felvilágosítást! Alkalmazás előtt, illetve további információért olvassa el a használati utasítást, vagy kérdezze  
a Boehringer Ingelheim képviseletét: Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CoKG Magyarországi Fióktelepe,  1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10., Tel.: 06 1 299-8900  
• ah.hu@boehringer-ingelheim.com. Tk.sz.: EU/2/07/079/002 Reklámanyag lezárási dátuma: 2021.09.
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mAgyArországoN befeJeződött 
A prrs meNtesítés: hogyAN zAJlott?

A prrs mAgyArországoN

Amint azt tudjuk, a sertés reprodukciós és lég-
zőszervi szindróma (PRRS) a sertések rendkívül 
fertőző betegsége, mely világszerte a legnagyobb 
gazdasági károkat okozza. 
A külföldi adatokat extrapolálva gyors becsléssel 
megmondható, hogy a PRRS vírus fertőzések 
Magyarországon közel 4 millió vágósertéssel, és 
170.000 szoptató kocával számolva, évente mintegy 
5 milliárd forint (kb. 14-15 millió euro) költséget 
okoznak.
A piaci lehetőségek növekedésének megkönnyítése
Ezért 2013-ban a magyar kormány Sertés és 
Élelmiszerlánc-biztonsági stratégiája hangsúlyozta 
a PRRS vírus kiirtásának szükségességét, figye-
lembe véve a sertéstermelés kiemelkedő jelentő-
ségét a magyar mezőgazdaságban. Az Aujeszky-
betegség felszámolását célzó program sikerességét 
követően úgy gondolták, hogy a PRRS megszűnte-
tését nagyban megkönnyítené a piaci lehetőségek 
növekedése.

Jogi háttér

A mentesítési program jogi hátterét 2014 janu-
árjában dolgozták ki. Az állami közreműködéssel 
indított programot az Európai Unió illetékes bi-
zottsága elfogadta. 19 ország, és 1 további egység 
részvételével, Budapest központtal. A résztvevőket 
7 EU régióba sorolták. A mentesítést regionális 
szinten kellett elérni. A PRRS-t a teljes sertés 
populációban meg kellett szüntetni minden egyes 
régióban, a kitűzött határidőig.

ANyAgok és módszerek

A vírus előfordulásának körülhatárolása érdeké-
ben egyértelműen meg kellett határozni, mikor kell 
fertőzöttnek tekinteni egy adott telepet. Nemzeti 
jogszabály állapította meg, mikor fertőzött a sertés 
PRRS vírussal:
•  Klinikai tünetek jeleit mutatja vagy post-mortem 

sérülései vannak, és a PRRS vírus jelenlétét viro-
lógiai vizsgálat megerősítette;

• Kimutatható a PRRS vírus vagy genomja;
•  Betegség tünetei észlelhetők, és tenyésztésben 

vagy hízósertés állományban vannak. A terüle-
ti hatóság megállapította a betegség jelenlétét 
ezekben az állományokban;

•  Szeropozitivitás, melyet 2 különböző típusú szero-
lógiai teszt is megerősített ugyanannál a mintánál.

A gAzdAságok 3 típusA

A terv első részében - felügyeleti szakasz - a gazda-
ságokat 3 típusba sorolták, és mindegyik megkapta 
az útmutatót a betegség felszámolásának módjáról.

háztáJi gAzdAságok

A hatóság elrendelte az ilyen állományok felszá-
molását állami kompenzációval, a visszatelepítés 
igénye nélkül.

NAgyüzemi hizlAló egységek

A mentesítése terv korai szakaszában a sertések 
vágóhídra küldése után, a helyiségeket alaposan ki 
kellett takarítani és fertőtleníteni. Csak a PRRS 
mentes állatokat lehetett visszatelepíteni.

A sertés reprodukciós és légzőszervi szindróma olyan szűnni nem akaró beteg-
ség, mely jelentősen csökkenti a hazai sertéselőállítási adatokat. Ezért a 
magyar hatóságok 2014-ben úgy döntöttek, hogy nagyra törő terv megvalósítá-
sába kezdenek: kiirtják a vírust az országban. 
A program 2022 elején ért véget. Hogyan zajlott?
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NAgyüzemi sertésteNyésztő telepek

A nagyüzemi sertéstenyésztő telepek teljes sza-
badságot kaptak annak eldöntésére, hogy a PRRS 
mentesítést teljes levágással-visszatelepítéssel; az 
állomány lezárásával, vagy teszteléssel és elszállí-
tással végezzék-e. Alkalmazhattak szigorúbb me-
nedzsment módszereket is, mint például a fertőzési 
lánc megszakításának ésszerűsítése, vagy rendsze-
res laboratóriumi tesztelési eljárásoka bevezetése. 
A feltétel a sertéstenyésztés egyedi technológiai 
eljárásaihoz alkalmazkodó, optimális módszer meg-
találása volt. 
Ennek célja a PRRS mentes státusz nagy valószí-
nűséggel történő elérése volt, adott határidőn belül, 
melyet az illetékes hatóság tűzött ki.
Elvileg a tenyészállományokat határidő kitűzé-
se nélkül lehetett immunizálni. A bármely kor-
csoportnál végzett laboratóriumi módszereknek 
(ELISA, PCR) igazolniuk kellett, hogy az utódok 
PRRS-vírustól mentesek. A hizlalási időszakban 
(ideértve a szoptatást, választást, hizlalást) végzett 
vakcinázás tilos volt ezeken a telepeken. Ezért nem 
lehetett tesztelni a szeropozitivitást az utódoknál. 
Minden állatnak PRRS-vírus mentesnek kellett 
lennie, még a vakcinázottaknak is.

meNtesítési szAkAsz

A második, mentesítési szakasz 2017 novembe-
rében kezdődött. Rendeletben tiltották meg a 
nem PRRS mentes hízó állományok behozatalát 
Magyarországra. 
Kizárólag PRRS mentes választott malacokat 
használhattak hizlalásra. A gyakorlatban ez a kö-
vetkezőket jelentette:
•  Csak PRRS mentes gazdaságokat vehettek igény-

be hizlaláshoz;
•  Ha az érkezést követően, 48 óra elteltével, vagy 

a 60 napos karantén után bármely diagnosztikai 
teszt pozitív lett, a tenyésztőnek el kellett végez-
nie egy második tesztet. Ha az eredmény még 
mindig pozitív volt, a tenyésztőnek vágóhídra 
kellett vinnie az állatokat 15 napon belül, vagy el 
kellett szállítania őket Magyarországról;

•  2019-től az eredeti tenyészetek PRRS-mentes 
státuszát igazolnia kellett a helyi állat-egészség-
ügyi hatóságnak.

eredméNyek

háztáJi gAzdAságok

A felügyeleti szakasz alatt, 2012 és 2013 között a 
háztáji gazdaságok az esetek közel 60%-át tették 
ki. A vizsgált gazdaságokban mindkét évben közel 
4%-ban találtak szeropozitív egyedeket. A mentesí-
tési rendelet után a szeropozitív állatokat levágták. 
Ez azt jelenti, hogy 2015. december 31-én a magyar 
háztáji gazdaságok ténylegesen PRRS-mentesek 
voltak. A PRRS megfigyelő program minden to-
vábbi évben megerősítette a háztáji gazdaságok 
mentességét.
A tenyészkocák egyetlen mintája sem lett PCR po-
zitív, A PRRS-vírus PCR pozitivitása akkor jelent-
kezett háztáji gazdaságokban, amikor illegálisan, 
állatorvosi igazolás nélkül szállítottak állatokat, 
vagy fertőzött választott malacokat állítottak be 
hizlalási célra.

NAgyüzemi sertésteNyésztő telepek

A Magyarországon található 470 nagyüzemi ser-
téstenyésztő telepből 345-öt (73%) nyilvánítottak 
PRRS mentesnek. 2014 elején 125 telep (27%) volt 
PRRS fertőzött.  
A mentesítés során 40, kezdetben mentesnek nyil-
vánított telep vált PRRS fertőzötté. Így összesen 
165 nagy telepnek kellett kidolgoznia saját mente-
sítési tervét. 
Ezek közül 94 telepet mentesítettek a levágás-
visszatelepítés módszerrel. 6 telep elérte a vak-
cinázott, mentes státuszt. A többi telep, mely a 
szeropozitív volt az igazolás kiadásakor, hizlalásra 
váltott, vagy teljesen kilépett a sertéságazatból.
A hálózati elemzés alapján a csapat meghatároz-
hatta a fenti, 40 telep fertőzöttségének okát. Kb. 
40%-uk importált választott malacokon keresztül 
fertőződtek meg PRRS vírussal. 
Az esetek mintegy 50%-ában az ok a szállítójármű 
volt.
2022 februárjában a mentesítési bizottság szerint 
a nagy telepek 99%-a PPRS-mentes volt.
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NAgyüzemi sertéshizlAló telepek

2015-ben a magyar állat-egészségügyi hatóságnál 
regisztrált, 307 nagyüzemi sertéshizlaló telep közül 
188 (61,2%) telepen voltak PRRS-pozitív állatok.   
Országos szinten nem volt jelentős eltérés a gazda-
ságonkénti fertőzött és nem fertőzött állományok 
számában. 2013-ban a Magyarországra érkező 
hízósertések 46%-a Hollandiából érkezett. 39%-a 
Németországból és 12%-a Szlovákiából.  
2016-ban Hollandia részesedése 46% maradt, míg 
Németországé 33%, Dániáé 10% és Szlovákiáé 6% 
volt a magyarországi hízósertés importban. A 
PRRS mentesítés és a nagy telepekre vonatkozó új, 
hízósertés importálási szabályok nagy változásokat 
hoztak a Magyarországra sertéseket exportáló 
országok számára: a Hollandiából származó import 
jelentősen csökkent, ugyanakkor Dánia, a Cseh 
Köztársaság és Szlovákia importja nőtt.
A jelenlegi PRRS mentesítési helyzet a hízóknál
2021 végére Magyarországon minden nagy ser-
téshizlaló telep PRRS mentes volt. A mentesítési 
bizottság úgy vélte, hogy a legnagyobb fenyegetést 
a PRRS mentesség fenntartására a választott ma-
lacok nem megfelelő import ellenőrzése jelentette. 
A bizottság hitt a 2017-ben bevezetett szabályok 
hatékonyságában, amikor Magyarország szigorí-
totta a szabályokat, és hivatalos PRRS mentességi 
igazolást kértek a választott malacok származási 
helyétől.

prrs meNtesítési költségek

Végül, de nem utolsó sorban: mennyibe került ez a 
folyamat? 2014 és 2022 között, évente kb. 600-800 
millió forint (1,7-2,2 millió euró) összeg állt rendel-
kezésre kompenzációra. 
Az állam összesen 7 milliárd forint (20 millió euró) 
befektetéssel számolt. Jelentős összegeket költöt-
tek a levágásra - visszatelepítésre. A programhoz 
összesen 80.000-100.000 laboratóriumi vizsgálatot 
kellett elvégezni a háztáji és nagyüzemi sertésállo-
mányokban.

A külső biobiztoNsági státusz 
JAvulásA

A PRRS mentesítésről függetlenül, a program 
során jelentősen nőtt a gazdaságok általános 
külső biobiztonsága. Ez a fejlődés szintén pozitív 
hatással volt az antibiotikumok használatának 
csökkentésére. Erre vonatkozóan még nem végez-
tek kutatást.

Szerző: Dr. Szabó István PhD, DVM, a Magyar 
Nemzeti PRRS Mentesítési Bizottság tagja

Az Európai Sertés -egészségügyi Menedzsment 
Szimpózium (ESPHM) rövidített, szerkesztett 

és jóváhagyott cikke (Budapest, 2022. május 11-13).  

Az eredeti cikk további szerzői: Nemes Imre, 
Bognár Lajos, Abonyi Tamás, Terjék Zsolt, 

Molnár Tamás és Bálint Ádám.
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#mycotoxinsolution

TOXFIN®
Védelmet nyújt  
a haszonállatoknál  a  
mikotoxinok káros hatásai ellen

A TOXFIN® termékcsalád több megoldást is kínál, hogy 
csökkenthessük a mikotoxinok felszívódását és azok negatív 
hatásait, ezzel elősegítve a biztonságos takarmányozást. 
TOXFIN® Dry 
Költséghatékony védelem szinergista összetevőkkel
TOXFIN® XL 
Hatékony védelem specializált szinergista összetevőkkel
TOXFIN® CARE 
Átfogó védelmet biztosít a mikotoxinok káros hatásai ellen

További információért 
forduljon hozzánk:
+36 1 275 4190
kemin.com/toxfin 

#mycotoxincontrol
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Az ANtibiotikumok és A ciNk-oxid eltávolításA 
A tAkArmáNyokból: hogyAN, mikor, miért... 1. rész

Az új állatgyógyászati készítményekre vonatkozó, 2022-

ben hatályba lépő jogi szabályozás nagy kihívást jelent 

az EU sertéságazatának. Ezen kívül, ez a szabályozás 

alkalmat ad arra, hogy elgondolkodjunk állatállomá-

nyunkról és a kiválóságot célozzuk meg. Ebben a 2 cikk-

ben megvitatjuk azokat a szerintünk fontos pontokat, 

melyeket minden tenyésztőnek át kell gondolnia, ha ki 

akarja zárni a takarmányból a gyógyszereket, és közben 

javítani akarja saját tenyésztési teljesítményét.

Ha az antibiotikumok és a cink-oxid használatá-

nak beszűntetését a jogszabályi előírások miatt 

tartod fontosnak, gondolj bele...

Ha a válaszod, hogy „be kell tartani a jogszabályt”... 

gondold át! A takarmányokban azért vannak gyógy-

szerek, hogy megoldjanak egy adott problémát, normál 

esetben nem kellene előfordulniuk a sertéstartásban. 

Könnyebb és gazdaságosabb antibiotikumokat hasz-

nálni az okok megoldására, ugyanakkor hosszú távon 

csapda is. A kevesebb antibiotikumot vagy cink-oxidot 

használó, vagy azokat egyáltalán nem használó tenyé-

szetek teljesítménye alacsonyabb, mint a használóké. 

Ugyanakkor azt is olvashatjuk, hogy akinek több gond-

ja van (és teljesítménye alacsonyabb), az használjon 

több antibiotikumot és cink-oxidot. Ennek ellenére, aki 

rendszeresen látogatja a telepeket, az tudja, hogy ez 

nem így van. A gyógyszerek használata a problémák 

megoldására szokássá vált, és a gyógyszerek elhagyása 

a takarmányból nehéz, költséges és nagy csapatmunkát 

igényel. De hosszú távon megéri.

mivel Jár A gyógyszerek kivoNásA 
A tAkArmáNyból?
Az elmúlt 5 évben a tenyésztőkkel együtt dolgoztunk az 

antibiotikumok kivonásán a takarmányokból. Az esetek 

többségében a kivonás nem okozott drámai helyzeteket, 

de a telepnek kell keresztül kell mennie a szoktatási fo-

lyamaton. Időnként egészségügyi problémák merülnek 

fel, és változtatni kell a takarításon, a gazdálkodáson, 

a vakcinázáson és más területeken. Általánosságban ez 

a folyamat kb. 1-2 évig tart, melyet követően a telep 

teljesítménye sokkal jobb lesz ahhoz, képest, amikor 

gyógyszeres takarmányt használtak. Az alábbi pon-

tokban olyan dolgokat mutatunk be, melyeket az ír te-

nyésztőkkel együtt dolgozva tanultunk meg. Reméljük, 

hogy segíthet... 

először is, megfelelő étreNdet 
kell AlkAlmAzNi

A malacok jelenlegi tanulmányozása alapján elmondha-

tó, hogy elég jól leküzdötték a választás utáni étvágy-

talanságot. A választás után a malacok a kelleténél 

kevesebbet esznek, de a „creep feed” takarmányok 

és a tejalapú kiegészítők, az idősebb korban történő 

választás és a szervezeti fejlesztések is nagyban hozzá-

járultak a probléma megoldásához. Ha az étvágytalan-

ság még mindig gondot jelent, beszélj takarmányozási 

szakértővel és dolgozd át a protokollokat.

Furcsának tűnhet, de javasoljuk, hogy ne figyelj a bél 

egészségére. Nem azt mondjuk, hogy az emésztőrend-

szer egészsége nem fontos, de gyakran, amikor a bél 

egészségére koncentrálunk, elfeledkezünk a bélhez 

tartozó állatról. 

Ha az antibiotikumok és a cink-oxid használatának beszűntetését a jogszabályi 
előírások miatt tartod fontosnak, gondolj csak bele... 

Mivel jár a gyógyszerek kivonása a takarmányokból?
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Fontos, hogy megfelelő bélflórát hozzunk létre, csök-

kenteni kell a fehérjét, savanyítani kell..., azonban 

a tápanyagbevitel jóval túlmutat a béltraktuson. 

Választáskor a malac elveszíti legfőbb tápanyagforrá-

sát, így bizonyos vitaminok és ásványi anyagok gyorsan 

kiürülnek szervezetéből, mint például a cink, valamint 

megváltozik az aminosav-igény is, az immunválasz 

fenntartása érdekében. A tápanyagbevitel túlmutat az 

állaton, befolyásolja a környezeti mikrobiális populációt 

is. Mikor láttál utoljára olyan telepet, ahol jó minőségű 

creep feed takarmányt etettek piszkos és legyekkel teli 

etetőkből???

most ideJe meghAtározNi Az igAzi problémát

A probléma gyökere a gyógyszerezett takarmány 

„misztikusságában” rejlik, mely megoldja a legtöbb 

egészségügyi problémát. Biztos, hogy számos telepen 

hallottátok már, hogy gyógyszerek kellenek a hasmenés 

kezelésére, majd nem lehet megvonni a gyógyszereket, 

mert nem tudják kezelni az agyhártyagyulladást... Nem 

volt agyhártyagyulladás, amikor elkezdték kezelni a 

hasmenést? Alapvető fontosságú a proaktív diagnoszti-

kai protokoll, a jó nyilvántartás és a vakcinázási prog-

ram felülvizsgálata.

 Nagyon gyakran hallottuk közvetlenül a tenyésztőktől 

azt a megjegyzést, hogy sikeresen megvonták a gyógy-

szeres takarmányokat, és „A malacok széklete kissé 

lágy lett a választás utáni első héten, na és akkor?” 

Ezek a tenyésztők azt mondanák neked, hogy tarts ki 

álláspontod mellett, és ne térj vissza a gyógyszerekhez. 

Ez a probléma időről-időre felmerül, de megtanulod 

majd kezelni. Általában a tenyésztők ezt harcként élik 

meg, de a tapasztalat révén megismered és megelőz-

heted a problémát. Zárt ciklusban könnyebb, mert a 

választást elérő malacokat ellenőrzik, és figyelemmel 

kísérik. 2 vagy 3 helyszín esetén több kommunikáció 

kell a telephelyek között.
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Az ANtibiotikumok és A ciNk-oxid eltávolításA 
A tAkArmáNyokból: A tAkArmáNyozási 
iNtézkedésekeN kívül... 2. rész

ilyeN foNtos A tAkArítás?
Ez gyakran vitatott téma: mennyire kell tisztának 
lennie a helynek a malacok betelepítése előtt? 
Összehasonlítottuk a tisztaságot olyan telepek 
között, ahol gyógyszeres és nem gyógyszeres takar-
mányokat használtak, és az eredmények igencsak 
meglepőek voltak. Az E. coli terhelés a termekben, 
etetőkben és itatókban nem volt nagyon eltérő a 
gyógyszeres takarmányokat használó telepeken. 
Mindenesetre, a gyógyszeres takarmányokat hasz-
náló telepeken egyértelműen magasabbak voltak 
az antibiotikum-rezisztencia értékek és a rezisz-
tencia gyakran a használt antibiotikummal szem-
beni volt.
Tehát a cél, hogy a takarítással elimináljuk az 
összes baktériumot? Talán nem, de megfelelő 
mikrobiális ökoszisztémát kell kialakítani a tenyé-
szetben. Ahogyan a mikrobiótát gyakran testünk 
részeként határozzuk meg, ugyanígy, az állomány 
részeként kell kezelni. Amikor megvonjuk a gyógy-
szeres takarmányt, megváltoztatjuk a tenyészet 
mikrobiális populációját, és az új egyensúly elérése 
mindig időigényes.   A probiotikumok használa-
ta a környezetben fontos opció lehet a jövőben. 
Figyelned kell továbbá arra, hogy ezen eljárások-
hoz víz kell, ezért nagyon fontos a víz minősége.

Milyen tényezők segíthetnek a malacok kezelésében antibiotikumok és cink-
oxid használata nélkül a takarmányban?

A körNyezet elleNőrzése

Ez nagyon fontos, ezért erőltetjük. A tenyésztők 
többsége, akik nem használnak gyógyszeres ta-
karmányokat, nagyon ügyelnek a hőmérséklet 
ellenőrzésére, a szellőztetés beállítására, stb. Ne 
bízzuk kizárólag a vezérlésre a munka elvégzését. 
Ellenőrizd a hőmérsékletet napközben, és a terem 
különböző részein. Szánj időt a rendszer megisme-
résére, figyeld meg az állatok viselkedését, megmu-
tatják, hol vannak problémák. Vásárolj infravörös 
hőmérőt és figyeld meg a termeket. Megéri...

Ez rendkívül fontos az 1 és 2, eltérő helyen talál-
ható teleppel rendelkező tenyészeteknél. Akkor 
is, ha a kamionokban megfelelően ellenőrzött a 
környezet, a malacokat megviseli a szállítás, míg 
a választás alatt biztosított körülmények kulcsfon-
tosságúak a jó kondíció visszanyeréséhez. A válasz-
tás pontosan ugyanolyan stressz, mint a születés, 
ezért ugyanúgy oda kell figyelnünk a malacokra.
Az érkezés előtt előkészített termek és a rende-
zett, tiszta felszerelés nagy különbséget jelent 
a higiénia, hatékonyság és a malacok kényelme 
szempontjából.
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át kell értékelNed Az All iN/All out 
defiNíciót

Igen, mindenki tudja mit jelent. De lássuk csak 
újra! Az All in/All out jelentése:
•  az összes malacot egyetlen tételként szállítsd el 

a teremből
•  takarítsd ki és fertőtlenítsd a termet, és várj a 

teljes száradásig
• beléphet a következő tétel.

Ez minden. Az All in/All out nem tartalmaz olyan 
lépést, melyben „az előző tétel hulladékait át kell 
vinni a másik terembe”. Ha ezt teszed, jobb, ha 
nem takarítasz. Annyiszor mondtuk el a dolgo-
zóknak, hogy a takarítás mennyire fontos, hogy 
elfelejtik (és gyakran mi is), hogy a betegségek fő 
hordozója maga a sertés, nem a terem. 

A megoldás kulcsA

Tetszik, vagy sem, két dolog van, amiről beszél-
nünk kell: a választási kor és a rendelkezésre álló 
hely. Nem csak a jogszabályok betartásáról van 
szó, ha kicsit több teret biztosítunk a malacoknak 
az ellés alatt és a választási időszakban, és 3-4 nap-
pal tovább hagyjuk a kocával, az nagy különbséget 
jelent. Gazdaságilag úgy tűnhet, hogy nincs értel-
me, de ha kipróbálod, meggondolod magad. 

Felejtsd el, hogy mi történik a választáskor, kon-
centrálj arra az időtartamra és költségre, ameddig 
a malacok elérik a vágási súlyt. Könnyen megspó-
rolható egy heti hizlalás.

megJegyzeNdő üzeNet

Röviden: nincs mágikus recept arra, hogyan lehet 
megszabadulni az antibiotikumoktól és a cink-oxi-
dot tartalmazó takarmányoktól. Szembe kell néz-
nünk az igazsággal: hosszú lesz, költséges, és nagy 
csapatmunkát igényel majd. 
Beszélj a többi dolgozóval, osszátok meg tapaszta-
lataitokat, dolgozz együtt az állatorvossal/takar-
mányozási szakértővel/tanácsadóval, hogy megta-
láld a leghasznosabb információkat. Biobiztonság, 
higiénia, ellenőrzött környezet, vakcinázás, nagy 
terek, stb. mind fontosak, ls senki sem tudja meg-
mondani, hogy melyik a legfontosabb egy adott 
tenyészetnél.

Csak annyit mondhatunk, hogy 3 év múlva meg-
kérdezed majd magadtól: miért nem tettem meg 
hamarabb?

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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eurotier – 100% AgrárszAkmA

Az EuroTier a világ vezető állattenyésztési kiállí-
tása és vására. A globális állattenyésztési iparág 
innovációs platformja teljes áttekintést nyújt a leg-
újabb fejlesztésekről, az érdekes megoldásokról és 
a kialakult szabványokról. Ebben az évben meg-
oldásokat és innovációkat mutatott be a szarvas-
marha-, sertés- és baromfitenyésztés iparágakban. 
2022. novemberében a juh és kecskeágazat, a lóte-
nyésztés, az akvakultúra, az alternatív fehérjék és 
a direkt marketing témakörök tették teljessé a kiál-
lítást és a szakmai programot.

Négy év után a világ vezető állattenyésztési szak-
kiállítása, valamint a decentralizált energiaellátás 
vezető kiállítása lenyűgözően mutatta be mindkét 
ágazat innovációs erejét. 

Több mint 1800 kiállító 57 országból és 106 000 látogató 141 országból vett részt 
a vásáron négy napon keresztül. Több mint 400 kereskedelmi eseménnyel és 
konferenciával a vásárpáros megerősítette vezető pozícióját.

Hazánkat hat cég képviselte, köztük Magyarország 
piacvezető premix gyártója, az Oroszországban 6 
százalékos piacrészesedéssel rendelkező Agrofeed 
Kft. A takarmánygyártó cég standján a négy nap 
alatt közel ezer partner, érdeklődő állattartó gazda 
fordult meg. A külföldi kiállításokon általában már 
nem látják vendégül a látogatókat. Az Agrofeed 
viszont magyaros vendéglátással várta a partnere-
it, így minden nap este 7 óráig tele volt a standjuk.

A következő Eurotier 2024-ben november 12-15-én 
várja az agrárágazat képviselőit.



21



22



www.agrofeed.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL HONLAPUNKAT:
https://agrofeed.eu/szakmai-kiadvanyok/

Nélkülözhetetlen kiegészítők,
amelyek bizonyítottan a leghatásosabb FIAZTATÓI MEGOLDÁST 
jelentik a feltelepítéstől egészen a választásig.

AGROFEED KFT.
H-9022 Győr, Dunakapu tér 10. • Tel.: +36 96 550 620 • Fax: +36 96 550 621

Hatékony  
fiaztató  

megoldások

Fialás 
körül:

Fialás 
után:

1 naptól
akár
választásig:

Választás 
előtt:

Fialás 
előtt:

VIVAOXI
LACTO PIGIZEL-T VIVAOXI

FERTIL
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fiAtAlJAiNk
dr. bAlázs beA krisztA

1991-ben született Szegeden. Az általános iskola 
után a gimnáziumot is Szegeden végezte el (2006-
2010). 2016-ban szerezte meg állatorvosi diplomá-
ját, majd 4 hónap gyakorlatot töltött a Bolognai 
Egyetem kérődző klinikáján. 
A Hód-Mezőgazda Zrt. vajháti tehenészeti telepén 
kezdett dolgozni. Utána a Dunántúlon folytatta a 
munkáját a Dunavet Zrt. munkatársaként. A nagy-
állatok, azon belül is a szarvasmarha gyógyászat 
és a sertés-egészségügy álltak érdeklődése célpont-
jában, ezért 2018-ban csatlakozott Dr. Hum Péter 
praxisához. 

A praxisban ketten látják el a tejelő szarvasmarha, 
húsmarha és sertésállományok állategészségügyi 
ellátását. 
A praxis specialitása szarvasmarha állományok 
szaporodásbiológiai gondozása, protokollok összeál-
lítása és irányítása. Számos telepen ezt a munkát 
ő végzi el. 2019-2022-ig a Csípőteleki tehenészet 
állategészségügyi tanácsadójaként dolgozott. 
Mivel Dr. Hum Péter sertés-egészségügyi 
szakállatorvosi diplomát szerzett, ezért a praxis 
több lábon állása céljából Bea 2021-ben kérődző-
egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett. 
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tAllózás: állAtteNyésztési szemle, 1911

Ínség vagy drágaság okozza? Mindegy, a takarmány hiánya miből fakad, az állattar-
tónak meg kell küzdenie vele. A régmúltból ismertet egy megoldást ez a tallózott írás. 
Ha tudjuk hasznosítani, ha nem, bátorítson minket a tudat; mióta világ a világ, a mező-
gazdaság, az állattartás ugyanazokkal az alapvető kihívásokkal szembesül. 
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