
2 3

Országos Disznóklub Rendezvény
2022 Nádudvar, Keszthely

Különszám, 2022 október Disznóklub különszám

Ta r t a l o m

Agrofeed Kft
Tudás, ami táplál 4. old.

Impavidus Zrt
A baktériumok sohasem alszanak 8. old.

Bonafarm-Bábolna Tak. Kft
Cink-oxid-mentes takarmányozással
a fenntartható teljesítményért 12. old.

Kemin H.
Az antioxidánsok jelentősége 20. old.

Herbamix Trade Kft
A cink-oxid és antibiotikum-mentes 
malac leválasztásért 24. old.

Szendi Róbert
Takarmányozási módszerek
a hatékonyság fokozására 32. old.

Fórián Zoltán
Középtávú kilátások 
a sertéstartásban 38. old.

Dr. Sipos Roland
Állatorvosi menedzsment 44. old.

Dr. Reibling Tamás
Malacom van 52. old.

Dr. Nochta Imre
Takarmányozási trükkök
a hatékonyság fokozására 58. old.

Hollósy Tibor
Merre tovább húsipar? 72. old.

Juhász Imre
Telepi menedzsment akkor és most,
az én szemszögemből 82. old.

Marczin Zsolt
A szövetkezet lehetőségei a sertés-
tenyésztés integrációjának területén 86. old.



4 5



6 7www.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



8 9

A bAktériumok sohAsem AlszAnAk
A GrAm pozitív bAktériumok meG pláne nem

Ez akár lehetne egy alsó kategóriás horrorfilm 
címe is, de nem az, hanem az állattenyésztőket nap 
mint nap sújtó valóság, amellyel bizony számolni 
kell, aki az állattartás rögös ösvényére téved. Lehet 
az technológiailag és odafigyelésben ,,magas szin-
tű’’ telep vagy akár ennek a szöges ellentéte… A 
baktériumok folyamatosan ott vannak és nyomást 
gyakorolnak, várják a megfelelő pillanatot mikor 
tudnak erőre kapni. 
Abban az esetben, ha minden ,,tökéletes’’ lenne, 
beleértve az immunállapotot, a stressz-szintet, az 
időjárást stb. akkor valószínűleg elég sokáig nem 
okoznának galibát. Tény, hogy sosem lesz minden 
tökéletes, mindig van olyan faktor, ami már túltölti 
azt a bizonyos virtuális poharat és ezáltal kifolyik 
belőle a víz. Mi van akkor, amikor bejön egy nagy 
téli hideg vagy meleg, túlzsúfoltak a helyiségek, 
rossz minőségű a takarmány (pl. mikotoxinos) vagy 
akár a gondozónak nincs jó napja és stresszeli az 
állatot?
Ez csak néhány azon mindennapos kihívások közül, 
amire mindenki igyekszik megtalálni a megoldást, 
de teljeskörűen senkinek sem sikerül.
A kulcs ez esetben a már említett virtuális pohár, 
amelyben viszont nem mindegy, hogy mennyi a víz, 
mikor fog kifolyni. Ez a pont, amikor az állat akut 
tüneteket kezd el produkálni (hasmenés, étvágyta-
lanság, elhullás). Igen, ennek a vízszintnek a nagy-
sága jelentős mértékben függ például a bakteriális 
nyomástól is.

De én használok gyógyszert, nem tökéletes, 
de látom, hogy hasznos…
A megoldás nem mindig a gyógyszer!

A gyógyszerek és/vagy a cink-oxid megoldást nyújt-
hatnak ideiglenesen, de sok esetben drágák, re-
zisztencia alakul ki ellenük (vagy éppen az EU 
beszabályozza használatukat) és köztudottan nem 
csak előnyös hatásaik vannak az állati szervezetre 
(bélflóra kérdésköre). Az alternatív megoldások 
közül mára már kiforrott és szakmai körökben 
is elfogadott a savak használata akár takar-
mányban, akár itatáson keresztül. Köztudottan 
hatékonyak egyes baktériumtörzsekkel szemben, 
azonban ami kevésbé tisztázott az az egyes savak 
hatásmechanizmusa és használhatósága. A rövid 
szénláncú savak, mint a hangyasav, ecetsav vagy 
a propionsav hatása CSAK a Gram negatív (pl. 
E.coli) törzsek ellen eredményes, ellenben tény az 
is, hogy nagy különbségek vannak közöttük is. A 
szakemberek és a telepi tapasztalatok szerint a 
leginkább hatékony közülük a hangyasav, köszön-
hetően a legkisebb méretének, melyet az ecetsav 
majd a propionsav követ. Az E.coli törzsek ellen 
sokáig sikeresen tudtuk még használni a cink-oxi-
dot is, de 2022. nyarától ez sajnos már kivezetésre 
került. Az elvárt antibiotikumcsökkentés és a ZnO 
kivezetés együtt komoly fejtörést okoz most a te-
lepeken. 

Gram negatív bacik ellen tudjuk, hogy 
hatékonyak, de minket a Gram pozitív 
baktériumok sújtanak egyfolytában….

Ami már kevésbé köztudott az az, hogy a Gram 
pozitív baktériumok, mint a Streptococcus, 
Staphylococcus vagy éppen a Clostridium tör-
zsek ellen LÉTEZIK MEGOLDÁS a gyógyszere-
zésen kívül! Az egyik ilyen megoldási lehetőség a 
LAURINSAV. Az utóbbi években számos olyan 
publikáció látott napvilágot, amely alátámasztja, 
hogy ez a közepes szénláncú zsírsav képes fellépni 
a Gram+ törzsekkel szemben, úgy, hogy áttöri 
azok masszív sejtfalát. Ez önmagában azonban 
nem elég. A munka teljességét innentől a rövid 
szénláncú savak végzik el, azáltal, hogy bejutnak 
a kinyílt kapukon (sejtfalon) és ún. hidrogénpumpa 
segítségével lényegében egy energiahiányt idéz-
nek elő, amely révén a baktérium elpusztul. A 
természet ősi erejét tovább fokozta a modern kor 
embere a 21. században. Egy darab laurinsavat 
hozzákapcsolt egy glicerinhez, így létrehozva az 
igen aktív glicerin-mono-laurátot, amely még hat-
hatósabban „töri fel” a Gram+ baktériumok vas-
tag peptidoglikán sejtfalát. Persze, ennek a mono 
formátumú anyagnak a gyártása igen bonyolult és 
nehézkes, mert a természet, törekedve az energe-
tikai egyensúlyra, di-, illetve leginkább triglicerid 
formát szeretne létrehozni, azaz a glicerin hármas 
kötési helyére három darab laurinsavat kapcsolna. 
Funkcionalitás tekintetében azonban ez nem mű-
ködik, nem töri át a Gram+ baktériumok sejtfalát, 
csak a mono verzió. A holland gyártó azzal köröz-
te le versenytársait, hogy a glicerin-monolaurát 
(GML) hatóanyagot 90%-os tisztaságban tudja elő-
állítani. Így tudott a világ élvonalába kerülni és ez 
keltheti fel a mi szakmai érdeklődésünket is. 

És mi a helyzet a rezisztenciával?

A gyógyszerekről köztudott, hogy előbb utóbb, 
szakmai szóval élve, elfáradnak. Kialakul a rezisz-
tencia és onnantól, ami addig tökéletesen műkö-
dött, egyik napról a másikra nem fog. Elég gyakori 
jelenség, ne legyenek hiú ábrándjaink ez mindenkit 
érint. Ezzel szemben a savakra jelenlegi tudásunk 
szerint NINCS REZISZTENCIA, vagyis bármeddig 
használhatók és nincs várakozási idejük sem.

Megoldás: GML90 kompletten

Az IMPAVIDUS által forgalmazott IMPAVIDUS 
GUT FIT és IMPAVIDUS GUT COMPLEX ter-
mékek előállításakor a fent említett megoldásokat 
gyúrták össze késztermékké. Nagy és kisüzemi 
körülmények között egyaránt sikeresen használják 
Magyarországon, immáron több, mint egy évtizede. 
A neves holland gyártó termékeinek, amelyet a 
Wageningeni Egyetem szakembereivel fejlesztett 
ki, magyarországi kizárólagos forgalmazója az 
Impavidus Trade Zrt. Ezek a termékek hatékony 
megoldást nyújtanak a baktériumszint optimális 
és kívánatos egyensúlyának fenntartására, legyen 
az Gram negatív törzs vagy Gram pozitív baktéri-
umok. Eredményességben ez leginkább az elhullás 
lecsökkenését, hasmenéses tünetek mérséklődését, 
a szaporodásbiológia javulását, valamint a tömeg-
gyarapodás növelését jelenti, azáltal, hogy nem 
engedünk a patogén bakteriális nyomásnak.
Persze ahhoz, hogy a malacoknál minimalizáljuk 
az állategészségügyi problémákat és a patogéneket 
kordában tartsuk, az etetést már a szoptató koca 
takarmányban meg kell kezdeni, így a tejen ke-
resztül egy magasabb védettséget és egészségügyi 
státuszt tudunk elérni, amit később a malactakar-
mányok kiegészítésével tudjuk folytatni.
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A GML90-es technológia révén fenn lehet tartani 
egy egészséges, folyamatos bélegyensúlyt, így az 
állatok termelékenysége sokkal nagyobb lesz.

A teljes körű megoldás
Gyakran probléma az, hogy a telep baby, perstar-
ter és/vagy starter malactáp gyártása nincs saját 
kézben. Így rés támadhat a pajzson és a kezelés 
megszakadhat. A GML90-es termékmegoldás nem-
csak por formátumban érhető el, hanem folyé-
konyban is. Ez utóbbinak köszönhetően bármikor 
hathatósan be tudunk avatkozni, vagy a por állagú 
terméket ki tudjuk váltani. A folyékony verzió is 
tartalmazza a GML90-et más közepes és rövid 
szénláncú zsírsavak mellett. A termék összetevője 
még egy olyan növényi anyagok kivonatát tartal-
mazó speciális keverék is, amely tovább fokozza a 
harcot a patogén kórokozókkal szemben. 
A mai kor kihívásának egyik kulcskérdése a cink-
oxid kiváltásának lehetősége. A francia székhe-
lyű Olmix cég a tengerekből, az algák ősi erejét 
hívta segítségül ebben a harcban. A SeaBiota 
nevű termékében is megtalálható ún. MSP (ten-
geri szulfatált poliszacharid), a mucin szekréció 

növeléséért felelős, az ősi biológiai erőt testesíti 
meg, kizárólag a tengeri makroalgákban találha-
tó. Hatása egy igen erős, speciális katalizátorhoz 
hasonlítható. Egy zöld, tengeri makroalgából, az 
Ulva Lactugából vonja ki az OLMIX. Tekintve, 
hogy a világon csak ők rendelkeznek algafinomí-
tóval, csak a tömény hatóanyagot, az MSP mucint 
teszik a termékbe. Ennek a hatását támogatják 
még számos növényi kivonattal is, mint szegfűszeg 
(eugenol), oregánó (karvakrol, thymol) és fahéj 
(fahéjaldehidek). Továbbá az átfogó hatást erősíti 
egy mikronizált cink-oxid kivonat, amelynek ha-
tékonysága közel százszorosa a normál cink-oxid-
hoz képest. Így a SeaBiota révén akár 3-5 napos 
kezeléssel kiváltható a több hetes cinkoxidetetés. 
Ráadásul ez könnyen és gyorsan adagolható a víz-
rendszeren keresztül. 

Úgy gondoljuk, hogy ezzel a több oldalról is megtá-
mogatott, átfogó programmal hathatósan tudunk 
fellépni a sertéstenyésztésben az antibiotikumok, a 
gyógyszerek és a cink-oxid kiváltásában.

IMPAVIDUS ZRT

PROFITTERMELŐ

megoldás

A TAKARMÁNYOZÁS SORÁN EGY EGÉSZSÉGES

TERMELÉSI RENDSZERT TARTUNK FENN A 

SERTÉSTELEPEKEN  A KOLOSZTRUM ÉS AZ ALGA

HATHATÓS SZIMBIÓZISÁVAL

GYÓGYSZER- és CINKOXIDMENTES

 SERTÉSTAKARMÁNYOZÁS

A természet ősi erejével

IMPAVIDUS 
GUT Program

www.impavidus.hu
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Cink-oxid-mentes tAkArmányozássAl

A fenntArthAtó teljesítményért

A 2018-ban elindított fejlesztő munkánk célja egy 
ZnO-mentes malactakarmányozási program kidol-
gozása volt. Az eltelt bő 4 év azonban ettől sokkal 
többről szólt, hiszen a takarmányok fejlesztésén 
keresztül újra megerősítést nyertek az állattartás 
régi összefüggései, azok jelentősége. Ahhoz, hogy 
eredményesen tudjunk gazdálkodni, szükség van 
a – már nagyon sokszor hangoztatott – megfele-
lő telepi technológiára, az ahhoz alkalmazkodni 
képes genetikára, az állomány igényeit kielégítő 
takarmányozásra, a minél jobb állategészségügyi 
állapot fenntartására, és a mindezt összefogó, jól 
felkészült telepi menedzsmentre. Sajnos, egy vagy 
néhány „speciális” takarmány etetésével nem lehet 
megoldani minden problémát.
Jelen cikkben összefoglaljuk a fejlesztő munka 
lépéseit, az elért eredményeket, érintjük a ma-
lacnevelés néhány olyan területét (pl.: higiénia, 
technológia), amelyekre a kutatásaink során mi is 
kiemelten fókuszáltunk függetlenül attól, hogy ez 
a koncepciónk sikeressége érdekében történt vagy 
„csak” javítani akartuk a telepi eredményeket. 

miért hAsználunk zno-ot?
A ZnO hatásmechanizmusát nem ismerjük ponto-
san. Az erre irányuló kutatások megállapították, 
hogy hatására intenzívebb lesz a mucin termelése a 
bélben, hatékonyabb és jobb immunválasz alakul ki, 
javulnak a naturális mutatók. Telepi tapasztalat, 
hogy alkalmazásával elfedhetők a technológia, a 
management, az állategészségügy és a takarmá-
nyozás gyenge pontjai. Továbbá az is tény, hogy 
a terápiás dózisban (2500-3000 mg/kg Zn) takar-
mányba kevert cink-oxid (ZnO) alkalmazása nap-

jainkban a választott malacok hasmenésének és az 
E. coli által előidézett ödémabetegség megelőzésé-
nek legolcsóbb, leghatékonyabb és legelterjedtebb 
módja.
Másrészt viszont elősegíti az antibiotikum-rezisz-
tencia kialakulását, kedvezőtlen irányba befolyásol-
ja a bél mikroflóra összetételét (pl.: Lactobacillusok 
száma csökken, Clostridiumok száma nő), nehéz-
fémként károsítja a környezetet. 
2017-ben született meg az a határozat, amely-
nek értelmében környezetre kifejtett káros hatása 
miatt az Európai Unióban 2022. június 26-tól már 
nem lesz engedélyezett a ZnO terápiás dózisban 
történő alkalmazása. A sertéshús-előállító üzemek-
nek és a takarmányiparnak egyik kiemelt felada-
tává vált tehát olyan alternatív takarmányozási 
stratégiák kidolgozása, amelyek a ZnO kiegészítés-
sel készült takarmányok etetése mellett realizálódó 
termelékenységet képesek fenntartani a ZnO hasz-
nálatát mellőzve is.

A kutAtói munkA

Annak érdekében, hogy 2022-től ne a takarmá-
nyozás legyen a termelés limitálója, a Bonafarm-
Bábolna Takarmány Kft. a 2018-as év malac-
takarmányozási fejlesztéseit teljes egészében a 
fent említett kérdéskörnek szentelte. A Magyar 
Agrár- és Élettudomány Egyetem Kaposvári 
Campusának (korábbi néven Kaposvári Egyetem) 
Termékfejlesztési és Nyomonkövetési Kutató 
Központjában egymásra épülő vizsgálataink során 
számos olyan eszközt megvizsgáltunk, amely a 
ZnO-mentes malactakarmányozási koncepciónk ki-
dolgozása során segítségünkre lehetett.

1. lépés: Táplálóanyag szintek 
A legújabb emésztés élettani vizsgálatok eredmé-
nyei alapján világossá vált, hogy a malacok sta-
bil bélflórájának kialakítása, az emésztőkészülék 
egészségének megőrzése érdekében csökkentenünk 
kell a takarmányok nyersfehérje tartalmát. Ezen 
túlmenően az azokat felépítő aminosavak felszívó-
dása is kritikus tényezőként jöhet szóba az állatok 
emésztőkészülékének egészsége szempontjából, így 
a ZnO-mentes takarmányozási koncepciónk kiala-
kításakor a kristályos aminosavak nagyobb arányú 
felhasználását preferáltuk.

Ebben a vizsgálatban összesen 944 db DanBred 
F1×DanBred Duroc malac vett részt. A kísérleti 
csoportokban lévő állatokat eltérő nyersfehérje 
és emészthető lizin tartalmú prestarter takarmá-
nyokkal etettük. A starter takarmány az összes 
malacnál azonos volt. Az állatokat a kísérlet kez-
detén (30. életnap), a starter takarmányra történő 
átálláskor (44. életnap), valamint a kísérlet végén 
(65. életnap) egyedileg mérlegeltük, a takarmány-
fogyasztást rögzítettük, az elhullásokat, illetve 
a kezelt állatokat folyamatosan regisztráltuk. (1. 
táblázat)

1. táblázat a malacok teljesítményének változása a 30-65. életnap intervallumban

K  E  Z  E  L  É  S
RMSE

A B C D

Élősúlyok (kg)

Átlagos választási súly (0. nap)
Átlagos élősúly (14. nap)
Átlagos zárósúly (35. nap)

7,4a

11,1a

22,4ab

7,4a

11,2a

24,4a

7,4a

10,5a

21,7b

7,4a

10,5a

22,6ab

1,64
1,78
2,91

Átlagos napi takarmányfelvétel (g/nap)

Prestarter fázis (0-14. nap) 
Starter fázis (14-35. nap)
Teljes utónevelés (0-35. nap)

317a

731b

557b

314a

857a

626a

289b

729b

540b

279b

754b

553b

30,23
68,24
47,12

Átlagos napi súlygyarapodás (g/nap)

Prestarter fázis (0-14. nap) 
Starter fázis (14-35. nap) 
Teljes utónevelés (0-35. nap)

246a

508bc

398b

235a

593a

441a

203b

496c

372b

196b

541b

396b

34,12
47,65
35,85

Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) (14)

Prestarter fázis (0-14. nap)
Starter fázis (14-35. nap)
Teljes utónevelés (0-35. nap)

1,31b

1,44ab

1,41ab

1,36ab

1,45ab

1,42ab

1,45a

1,47a

1,46a

1,48a

1,39b

1,40b

0,16
0,08
007

(A: 2500 mg/kg ZnO, 18,0%, 1,30%; B: ØZnO, 18,0%, 1,30% ; C: 2500 mg/kg ZnO 16,5%, 1,18%; D: ØZnO, 16,5%, 1,18%;)
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Vizsgálataink eredményei azt mutatták, hogy a 
terápiás dózisban alkalmazott ZnO-nak a válasz-
tott malacok teljesítményére hosszú távú pozitív 
hatása nincs sem 18%, sem 16,5% nyersfehérje-tar-
talmú prestarter takarmányok etetésekor, mivel a 
ZnO-mentes starter takarmányra váltást követően 
az állatok teljesítménye visszaesik. A starter fázis-
ban viszont megnövekedett teljesítményt tapasz-
taltunk a nyersfehérje-szinttől függetlenül minden 
olyan esetben, amikor a malacok a prestarter 
takarmányt is ZnO-mentesen kapták.

2. lépés: Takarmány összetétel
A malactakarmányok optimális táplálóanyag-szint-
jeinek megállapítását követően a takarmányok ösz-
szetételével foglalkoztunk fejlesztéseink következő 
szakaszában.
Számos külföldi kutatás bizonyítja, hogy a különbö-
ző funkcionális szénhidrátforrások (oldhatatlan és 
fermentálható rostok) kiemelt szerepet játszanak 
a malacok stabil bélflórájának kialakításában. A 
fermentálható szénhidrátok (pl. szárított répasze-
let) segítenek az egészséges bélrendszer fenntartá-

sában azáltal, hogy elősegítik az emésztés élettani 
aspektusból hasznos baktériumok szaporodását. 
Az oldhatatlan rostok (pl. zabhéj és búzaszalma) 
pozitívan befolyásolják a vastagbélben a hasznos 
baktériumok szaporodását és a béltraktus méreté-
nek növekedését is. 
Zero malactakarmányaink fejlesztésének máso-
dik lépéseként különböző rostforrások választott 
malacok teljesítményére gyakorolt hatását ha-
sonlítottuk össze a prestarter fázisban terápiás 
ZnO-dal kiegészített takarmánnyal etetett csoport 
teljesítményével.
A vizsgálatban 192 DanBred F1×DanBred Duroc 
választott malac vett részt. A malacokat átlagosan 
a 25. életnapon választottuk, az átlagos választá-
si súly 6,32 kg volt. A kísérleti takarmányokban 
különböző fermentálható rost (FR) és inert rost-
forrásokat (IR1, IR2) vizsgáltunk. A takarmányo-
kat azonos nettó energia és nyersfehérje-szintre 
formuláztuk. Starter fázisban mind a négy kezelés 
ugyanazt a takarmányt kapta ZnO kiegészítés 
nélkül. A kontroll takarmány 2500 mg/kg mennyi-
ségben ZnO-t tartalmazott. (2. táblázat)

2. táblázat a malacok teljesítményének változása a 25-52. életnap intervallumban

K  E  Z  E  L  É  S

A B C D

Átlagos napi takarmányfelvétel (g/nap)

Prestarter fázis 
Starter fázis
Teljes utónevelés

303a

665b

447ab

299a

769b

483a

264b

722ab

445ab

260b

689a

427a

Átlagos napi súlygyarapodás (g/nap)

Prestarter fázis 
Starter fázis
Teljes utónevelés

245a

463b

332ab

255a

520a

359a

201b

508a

322b

213b

468b

313b

Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) (14)

Prestarter fázis 
Starter fázis
Teljes utónevelés

1,24ab

1,44a

1,35

1,18a

1,48b

1,35

1,33b

1,42a

1,39

1,23ab

1,47b

1,37
A: ZnO: 2500 mg/kg, B: ZnO: Ø, fermentálható rost; C: inert rost 1; D: ZnO: Ø, inert rost 2; a,b: p<0,05

A vizsgálati eredmények alapján összefoglalásként 
elmondható, hogy adott életkornak megfelelő rost-
források alkalmazásával a ZnO-os csoport telje-
sítményével megegyező eredmények érhetők el a 
teljes battériás időszakot tekintve.
A fenti vizsgálatok eredményeit a 2019.06.17-18-
a között, Koppenhágában megrendezésre került 
Zero Zinc Summit világkonferencián publikáltuk.

3. lépés: Takarmánykiegészítők
A takarmánykiegészítők alkalmazását illetően szá-
mos lehetőség kínálkozik. 
Antibakteriális hatásuknak köszönhetően alterna-
tíva a ZnO kiváltására az egyre szélesebb körben 
elterjedt rövid szénláncú zsírsavak (1-4 szénatom, 
Short Chain Fatty Acids, SCFA) középhosszú szén-
láncú zsírsavakkal (6-12 szénatom, Medium Chain 
Fatty Acids, MCFA), illetve ezek gliceridjeivel tör-
ténő együttes alkalmazása. 
További lehetőségként kínálkozik a pro- és 
prebiotikumok felhasználása. A probiotikumok 
olyan megfelelő számban jelenlevő, élő mikroor-
ganizmusok, melyek kedvező hatást gyakorolnak 
a gazdaszervezetre. Ilyenek többek között a kü-
lönböző Bifidobacterium és Lactobacillus fajok. 
A prebiotikumok (pl. mannán-oligoszacharidok, 
frukto-oligoszacharidok) alkalmazása az említett 
hasznos baktériumok szaporodására van jótékony 
hatással, melynek következtében növekszik a tej- 
és ecetsav koncentráció a bélben, a pH csökken és 
a bakteriális fermentáció fokozódik.
A 3. vizsgálatunk során a felsorolt takarmány-
kiegészítők teljesítményre gyakorolt hatását érté-

keltük az 1. és 2. vizsgálatban meghatározott, op-
timálisnak vélt összetétel és táplálóanyag-tartalom 
mellett. 
A vizsgálatban összesen 240 DanBred F1×DanBred 
Duroc választott malac vett részt. A malacokat 
átlagosan a 30. életnapra választottuk, átlagos 
választási súlyuk 7,85 kg volt. (3. táblázat)
A vizsgálat eredményei megerősítettek bennün-
ket abban, hogy a különböző rövid- és középhosz-
szú-szénláncú zsírsavak, valamint szerves savak 
megfelelő kombinációjával jelentős teljesítménynö-
vekedés érhető el, illetve csökkenthető a kiesések, 
elhullások aránya is. 
A bemutatott három vizsgálat eredményeit alkal-
mazva fejlesztettük ki Zero malactakarmányainkat.

nAGyüzemi termelési eredmények

A takarmányok folyamatos bevezetése a Bonafarm 
Mezőgazdaság sertéságazatának nagyüzemi ser-
téstelepein 2019 őszén kezdődött. A 2018-as és a 
2020-as év azonos időszakának eredményeit össze-
hasonlítva megállapítottuk, hogy a ZnO-os takar-
mányt fogyasztó és az előzetes modellvizsgálatok 
eredményei alapján kialakított Zero (ZnO-mentes) 
takarmányt fogyasztó malacok teljesítménye kö-
zött nem volt különbség. 
A malacok teljesítményének vizsgálatát a hízók tel-
jesítményének vizsgálata követte. A malacnevelés 
során ZnO-dal kiegészített és ZnO-mentes takar-
mányokat fogyasztó hízósertések teljesítményét 
hasonlítottuk össze a 2018. és 2020. július-dec-
ember időszakában mért hizlalási eredményeket 
vizsgálva (4. táblázat)
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3. táblázat a malacok teljesítményének változása a 30-65. életnap intervallumban

Paraméterek
K  E  Z  E  L  É  S

A B C D

Élősúlyok (kg)

Átlagos választási súly (0. nap)
Átlagos élősúly (14. nap)
Átlagos zárósúly (35. nap)

7,85
12,15
31,49

7,85
11,57
29,03

7,85
11,96
28,95

7,85
12,70
32,11

Átlagos napi takarmányfelvétel (g/nap)

Prestarter fázis (0-14. nap) 
Starter fázis (14-35. nap)
Teljes utónevelés (0-35. nap)

392
1098
833

371
968
748

386
1062
813

456
1131
884

Átlagos napi súlygyarapodás (g/nap)

Prestarter fázis (0-14. nap) 
Starter fázis (14-35. nap) 
Teljes utónevelés (0-35. nap)

307
756
586

250
644
499

290
670
527

329
784
618

Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) (14)

Prestarter fázis (0-14. nap)
Starter fázis (14-35. nap)
Teljes utónevelés (0-35. nap)

1,29
1,47
1,44

1,48
1,50
1,50

1,32
1,59
1,54

1,39
1,45
1,44

Kiesések, elhullások (%) 8,3 10 5,0 1,6

4. táblázat a hizlalási eredmények összehasonlítása

Naturális mutatók
BONAFARM MEZŐGAZDASÁG 

SERTÉSÁGAZAT

2018* 2020**

Hizlaldába állított (db) 75 660 75 830

Induló súly (kg) 28,3 28,2

Záró súly (kg) 120,3 122,1

Életnap vágáskor (nap) 170,5 168,0

Átlagos napi súlygyarapodás (g/nap) 927,0 942,0

Átlagos napi takarmányfelvétel (kg/nap) 2,64 2,66

Fajlagos takarmányértékesítés (kg/kg) 2,84 2,83

Elhullás (%) 3,39 3,16
* 2018: ZnO-t tartalmazó prestarter (2500 mg/kg Zn), starter (1425 mg/kg Zn)
** 2020: ZnO mentes Zero malac prestarter és starter

Az adatok alapján elmondható, hogy a malac 
utónevelés fázisában ZnO-mentesen takarmányo-
zott hízók 2,5 nappal korábban és 1,8 kg-mal 
nagyobb vágási súllyal kerültek értékesítésre a 
ZnO-os malactakarmányokat fogyasztó állatokhoz 
képest. Megállapítható továbbá az is, hogy a ZnO-
mentesen takarmányozott, feltételezhetően kedve-
zőbb bélflórával rendelkező malacok esetében az 
elhullások száma is csökkent.
2020-ban a termékek piaci bevezetését is megkezd-
tük, ehhez kapcsolódóan több partnernél is végez-
tünk kísérletet. Az elsők között volt a Sombereki 
Mezőgazdasági Szövetkezeti Zrt, amelynek a 800 
kocás telepén elért eredményeket összegzi az 5. 
táblázat. (5. táblázat)

A Zero takarmányokkal nevelt malacok összessé-
gében a telep által elvárt színvonalnak megfelelő 
eredményeket hozták, partnerünk a látottakkal 

és a tapasztaltakkal is elégedett volt. A termelési 
mutatók alakulását illetően a telep addigi eredmé-
nyeihez, illetve a kontroll csoporthoz viszonyítva 
az alacsonyabb elhullási százalék, a nagyobb napi 
testtömeggyarapodás, a nagyobb kitelepítési súly 
együttesen javította az 1 kg testtömeg-gyarapodás 
költségét. (Az első etetési próbát két további követ-
te, melyek megerősítették az első kísérlet során 
elért eredményeket.)

koCkázAtértékelés

A piacon már csak olyan – ZnO-mentes – takar-
mányok vannak, amelyek az előirányzott törvényi 
előírásnak megfelelnek. A saját vizsgálataink alap-
ján viszont úgy látjuk, hogy a problémakör kapcsán 
komplex szemléletre van szükség. Egy takarmány 
önmagában nem tud megelőzni olyan állategész-
ségügyi problémákat, amelyek kiváltó oka nem 
feltétlenül takarmányeredetű. A bél-mikrobióta 

5. táblázat termelési eredmények a cink-oxid-mentes 
malactakarmányozási vizsgálat során

TERMELÉSI EREDMÉNYEK

Választási kor nap 26,3

Betelepített malac db 619

Kitelepített malacok száma db 614

Betelepített malacok átlagsúlya kg/malac 7,6

Kitelepített malacok átlagsúlya kg/malac 28,63

Battérián töltött idő nap 44

Átlagos napi súlygyarapodás g/nap 476

Fajlagos takarmányértékesítés kg/kg 1,93

Malacelhullás a battérián % 0,8
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összetételét a takarmányozás mellett az állatokat 
körülvevő környezeti tényezők (pl. stressz, higiénia, 
technológia) is jelentősen befolyásolják.
Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a ZnO-mentes ma-
lactakarmányozási koncepció alkalmazása önma-
gában nem elegendő a teljesítmény szinten tartá-
sához, javításához! Ezért a saját tapasztalatainkat 
is felhasználva az egyéb tényezők feltérképezésére 
kockázatelemzést készítünk. Ennek kiértékelésével 
felhívjuk a telepi kollégák figyelmét olyan veszély-
forrásokra, amelyek elkerülése a ZnO-mentes ta-
karmányozási technológiák bevezetésénél kiemelt 
jelentőséggel bír, továbbá javaslatot teszünk olyan 
telepi megoldásokra, amelyek segítenek a koncep-
ció működésében, a minél jobb termelési eredmé-
nyek elérésében.

ÖsszeGzés

Az egyes sertéstartó telepek különböző genetikai 
állománnyal dolgoznak eltérő telepi technológiák 
mellett, más az állategészségügyi státuszuk, stb. 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. feladata 
elsősorban az, hogy olyan takarmányokat gyárt-
son, amelyek segítségével megvalósítható a ZnO-
mentes takarmányozás az eltérő körülmények 
között is. Ezen túlmenően azonban a koncepciónk 
napjainkra már számos állománynál bebizonyí-
totta azt is, hogy alkalmazásával jobb termelési 
eredmények érhetőek el a sertéstartó telepeken! A 
nagyüzemi tapasztalatok alapján ugyanis összessé-
gében elmondható, hogy mindamellett, hogy egész-
ségesebb, stabil bélflórával rendelkező malacot ne-
velünk, növeljük a malac-előállítás hatékonyságát 
és gazdaságosságát is.

Ma már számos telepen etetik a Zero takarmá-
nyokat
A termékeket az alábbi telepeken vezették be:
•  Bonafarm Mezőgazdaság – sertéságazat (11500 

koca)
• Bafami Kft. – Gerjen (1000 koca)
• Agrogáz Kft. – Tiszavasvári (900 koca)
• Dél-Tiszai Sertés Kft. – Szentes (1000 koca)
•  Sombereki Mezőgazdasági Szövetkezeti. Zrt. 

(800 koca)
•  Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági. Kft. 

(1100 koca)

Jelenleg is több telepen zajlik a Zero prestarter és 
starter takarmányok próbaetetése, bevezetése. A 
Bonafarm Mezőgazdaság sertéságazatának ácsi 
telepén további malactakarmányokat próbálunk ki 
a malacnevelés gazdaságosságának további javí-
tása érdekében. A fejlesztőmunka tehát napjaink-
ban is tart. Szakembereink azon dolgoznak, hogy 
partnereinknek ne „csak” egy takarmánygyártó 
vállalat legyünk, hanem a megszerzett tapaszta-
latok átadásával is segítsük a sertéstartókat. Úgy 
gondoljuk, hogy a számok önmagukért beszélnek:
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. a 2020-ban 
közel 400.000, a 2021- ben több mint 500.000 mala-
cot takarmányozott ZnO-mentesen az új takarmá-
nyozási koncepciónk felhasználásával.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY KFT.
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tAkArmányozási módszerek 
A hAtékonysáG fokozásárA

fiAztAtóbAn hAsználhAtó nÖvényi kivonAtok

sertések részére

Összetétel: glicerin, kaolin, bentonit, tannin, 
aktív szén, hangyasav, propionsav, növényi kivona-
tok keveréke, pálmazsír
Analitikai összetétel: 93,2% nedvesség, 0,5% 
nyers hamu, 0,00% nyers fehérje, 1,5% nyers zsír, 
0,00 % nyers rost, 0,1% Na, 
Leírás: sertések  enterális kórképeinek kiegészítő 
kezelésére kifejlesztett oldat. 
Adagolás: 1ml (1 pumpálás) / 2 ttkg  szájon át, 3-5 
napon át.

fermentáCiós kieGészítő tAkArmány

A  saccharomyces cerevisiae fermentációjával elő-
állított speciális takarmánykiegészítő, mely ter-
mékben a starter kultúraként használt Bacillus 
subtilis, Bacillus licheniformis  aktív formában van 
jelen. 

A termék jellemzői:
•  Támogatja az immunrendszer működését, fokoz-

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

1. ábra növényi kivonatok hatása lawsonia intracellularis

kontroll kísérleti

  - Nő a betegségekkel szembeni ellenállóképesség. 
  - Javul a stressztűrő képesség.

•  Elősegíti a jótékony baktérium flóra szaporodá-
sát, fenntartja a bél eubiozisos állapotát azáltal, 
hogy kötődik a kórokozók fimbriáihoz. 

  - Csökkenti az E. coli és Salmonella terhelést.

•  Javítja a táplálóanyagok felszívódását. Prbiotikus 
hatásánál fogva stimulálja a rövid szénláncú zsír-
savak termelését.

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

•  Az élesztő sejtfalra jellemző toxinkötő tulajdonsá-
gokkal rendelkezik. 

  -  Csökkenti a takarmányban lévő mikotoxinok 
kártételét.

•  A benne található Bacillusoknak (CFU 10⁵) 
köszönhetően nem csak prebiotikus, hanem 
probiotikus hatással is bír. SZIMBIOTIKUM!!!

•  Menakinon ( alapvetően hosszú láncú MK7,K2) 
6000 mcg/100g,osteoblast tevékenység, B vitami-
nok, Butirát,Tejsav, Nattokináz

  -  Ezen baktériumok által termelt bakteriocinek 
hozzájárulnak az egészségesebb bélflóra kiala-
kításához. 

1. kép Fermentáció 2. kép súlyváltozások 
a Fermentáció alatt
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3. kép

kontroll, 
antibiotikum

kezelt, növényi

hatóanyag

5. kép Fermentációs kiegészítő 
takarmány

6. kép Fermentációs kiegészítő 
takarmány

4. kép

kontroll kezelt

1. táblázat a bélboholy hosszúság és szélesség

Kontroll
Növényi 

hatóanyag
Fermentációs 

takarmány

Hosszúság
(micron)

1438 1064 2938

Szélesség
(micron)

120 182 546

2. ábra a bélboholy hosszúság és szélesség
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hAtások, lehetőséGek

A morfológiai változások hatására milyen  takarmányozási lehetőségekkel számolhatunk?
Humán vizsgálatok : Vas, Se…

2. táblázat Fermentációs kiegészítő  takarmányemészthetőség 
(trágyavizsgálat, sertés)

Vizsgált komponens (%) Kísérlet Kontroll

Szárazanyag 86,94 85,2

Nyersfehérje 95,5 94,89

Nyerszsír 90,6 85,66

Nyersrost 58,31 48,65

3. táblázat Fermentációs kiegészítő  takarmány

SertéS hízlaláSi kíSérlet 

Kísérleti csoport 
(750db)

Kontroll csoport 
(750db)

Összes takarmány 256 kg/db 265 kg/db

Ráhízlalt súly 98 kg 93 kg

Hízlalási napok 113 nap 111 nap

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

Testtömeg gyarapodás 867g/nap 837 g/nap

Fajlagos takarmány értékesítés 2,61 2,84

Telepítési súly 28 27,2

Értékesítési súly 126 120,2

DR. SZENDI RÓBERT
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állAtorvosi menedzsment

járványvédelem

• Koncepcionális
• Strukturális
• Procedurális

mit nevezünk állAtorvosi menedzsmentnek?
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AdAtok

milyen AdAtot lehet elemezni?
  - Bármilyet
• Pontosság
• Megbízhatóság
• Emberi tényezők

emberi tényezők

• Sómérgezés egy teremnél
•  Egy heti termékenyítésnél jelentősen rosszabb 

vemhesülés
• Sok malacnál test szerte gennyes tályogok
• Gyógyszer hatékonyság elmaradás
• Egy időszakban rosszabb fialási százalék

munkAerő fejlesztése

• Képzés / oktatás

  - Dolgozók megismerése

  - Személyre szabott fejlesztés

• A 3 hetes batch

  - Teljesen eltérő koncepció

  - Kifejezetten pontos munkavégzést igényel

  - Esetleg a munkaerő megosztható több telep közt

  - Mi a cél?

    -  Nagyon pontosan ismerni kell az adottságokat és a 

lehetőségeket
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vAkCinázás

milyen AdAtot lehet elemezni?
• Milyen betegségek ellen vakcinázzunk?
• PCV-2
• Orbánc, parvo
• E. coli
• Lawsonia intracellularis
• Folyamatos nyomon követés
  - Vágóhídi vizsgálatok
  - Rágókötél minták
  - Bélsár minták

• Szeroprofil készítés
• Vakcinázási ablak meghatározása 
• Vakcinázás hatékonyságának ellenőrzése
• Süldő akklimatizáció
• SIV
• Intradermális technológia
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felelős Ab hAsználAt

plf teChnolóGiák

féreGhAjtás

• Rendszeres mintavétel és MIC vizsgálatok
• Ez alapján PK/PD analízis
• Hatóanyag és készítmény kiválasztása
• Protokollok kidolgozása
• Képzés

•  Mi az a mennyiségű minta, ami statisztikailag 
már értelmezhető?

• Automata koca etetők
• Beépített kamera rendszerek
• Beépített hangrögzítő berendezés
• Egyéb szenzorok

• Takarmányon keresztül
  - 3 havonta minden állatot
  - Adagolás nem 100 %
  - Toronyban esetleg lehet maradék

• Közvetlenül koca szájába beadva
  - 1 héttel a fialás előtt
  - Kocamosással kombinálva kifejezett hatékonyság
  - Kevesebb költség
  - Biztonságosabb alkalmazás

• Ascaris suum ciklusa 5 hét
• Malacok kétszeri féreghajtása a battérián
• Szigorú menedzsment
• Hizlaldán már nem szükséges a féreghajtás
• Gyógyszerköltség megtakarítás

DR. SIPOS ROLAND
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mAlACom vAn

A  dunA-hyb kft. fAddi sertéstelepének bemutAtásA , 
A termelési eredmények és A tAkArmányozási GyAkorlAt kApCsolAtA

 DUNA-HYB Kft.: 1994 Német-Osztrák-Magyar
   vegyes tulajdon, BHZP hibriddel

   1998- óta magyar tulajdonban  ML és MNF 
   átkeresztezés Topigs Norsvin

Sertéstenyésztés: 400 koca és szaporulata
  Növénytermesztés és takarmány előállítás: 

   csak a saját állomány számára

2000-ben mentesítve PRRS -től

külső  járványvédelem

Dupla kerítés + pengefonat
Kerékfertőtlenítő: folyamatos frissítés
Kéz és lábbeli 
Teljes ruhacsere
Szállítójármű+ gpk.vezető (élőállat+ATEV)
UV fertőtlentő
Göngyöleg: gyógyszer+ takarmány

belső járványvédelem 1.
Személyi higienia: teljes ruha, lábbeli váltás
Munkaruhamosás telepen
Húsételek csak sütve
Otthoni állattartás 
„Szomszédolás”
Légy és rágcsálóírtás folyamatosan

belső járványvédelem 2.
Eszközforgalom(munka és á.orvosi)
Személyforgalom: fiataltól-idősek felé
Csizma és kézmosás 
Állatorvosi eszközök fertőtlenítése
Tűcsere, EH tű, szikepenge
Felületfertőtlenítés(oltás,herélés,farok)
Köldökfertőtlenítés
Sebek , sérülések kezelése-megelőzése 
Streptoc.elleni fürösztés

belső járványvédelem 3.
Épületek, járművek fertőtlenítése 
Áztatás- flokkulálás(hatékonyságnövelés)
Mosás
Fertőtlenítés (habos)
Szárítás (hidegköd)
Szerek váltogatása- hatóanyag- pH
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tAkArmányozás

- már a szántóföldön  elkezdődik:
Talajerővisszapótlás - beltartalom
Növényvédelem - gyommentesség
Agrotechnika – mulcsvetés - mikotoxinok

- betároláskor folytatódik:
Terménytisztítás – por – szemsérülés -mikotoxin
Tartósítás - gázosítás - szárítás - savas tartósítás
Szellőztetés

- receptúrakészítés:
szemestermények és fehérjehordozók  

   laborvizsgálata / vásárolt szemes!
nem irodalmi értékekkel számolunk
Melléktermékek (DDGS, olajipari 

   melléktermékek)

- késztápok tárolása, etetés:
Etetők, takarm.keverő folyamatos 

   karbantartás, tisztítás
Toronysilók tisztántartása, fertőtlenítés, TMK
Behordók és etetők kezelése
Mérés-mérlegelés: „amit nem tudsz mérni,

   azt nem tudod irányítani sem”( Henry Ford)

ivóvízellátás, kezelés

Minőség- vizsgálni kötelező
Mennyiség 
Kezelése- kútnál 
Hidroglobus karbantartása
Kút, kutak tisztítása, váltogatása
Itatók, szopókák karbantartása, tisztítása

tAkArmányozási konCepCiónk

Tenyészkoca + tenyészsüldő: 4 fázisban 
Vemhes
Tranzit
Szoptató
Tenyészsüldő szinkronizációs

Vemhes:
mikor?     - vemhesülés- mozgatás 25 napig   
mennyit? - kondíció 
                - hátszalonna be és kitelepítéskor
milyet?    - rost-toxin

Tranzit: 
miért? - Flushing tejmirigy                  
mikor?
mennyit és milyet?          
- kondíció        
- rost
Szinkronizált süldő: 2 x emelt fejadag

Szoptató: 
milyet? - nagyon jót
mennyit? - rengeteget-önetető (malac-hízó minő-
ség és mennyiség)
Energiabevitel: halliszt+cukor
Savanyítás: salmonella 
Étvágynövelés:  
Etetések száma: stressz, mindig maradjon
Hátszalonna mérés !!!
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szAporodásbiolóGiAi munkA

Tenyészkoca szelekció:
1: in house nukleus, szelekció csecsek, ízület,         
csülök, testalakulás
2: csak a legjobb kocák legjobb malacai
3: csak  > 13 élve született és > 50% göbearány, és 
100% fialás
4: ~ 250 - 270 életnap első termékenyítéskor, 
3. ivarzáskor, szinkronizálva
5: szoktatás egyedihez + kezeléshez (direkt szájba)

tenyészsüldő nevelés

Elletőn: min.7 pár csecsbimbók leragasztás
Utónevelőn és hízlaldán: ablak mellé, tél-nyár
- Ventillátor
- 6-7 db / kutrica
- Hetente 2 x kankontaktus 15 percre
- Folyamatos szelekció: sánta, nem ivarzó, agresszív
- Vakcinázás + endo/ektoparaziták  ellen

vAkCinázási proGrAm:
süldők: 2x Parvo + Orbánc
kocák választás előtt: Parvo + Orbánc
vemhes koca ellés előtt: 1x E. coli
vemhes süldő ellés előtt: 2x E. coli 
Cirkovírus: 2x
Influenza: 2x

válAsztás:
- 7 nappal előtte: világítás 12 óra
- kanspray
kora reggel (6.00-kor )
- tiszta, fertőtlenített, száraz helyre
- kocákat is lemossuk
- nyugodt körülmények
- takarmány, víz

ivArzókeresés, termékenyítés:
-  naponta kétszer (kora de. és késő du.) váltott 

keresőkannal
- nyugalom !!!
- deep uterin katéter+ függesztett spermaflakon
- vásárolt sperma, vizsgálni
-  stimuláció (kan jelenléte, „lovaglás”, termékenyí-

tő zsák)
- 
mozgatások < 3 vagy > 25 nap

vemhesséGvizsGálAt

Üres és elmaradt szinkronizálásra

DR. REIBLING TAMÁS

SzaporodáSbiológiai eredmények 

2000 2008 2009 2021

Fialási % 80,7 83 89,2 95,4

Össz. született 11,7 13 12,7 15,4

Élve született 10,9 12 11,8 14,6

V:T napok 6,4 5 5,5 5,9

Selejtezés 42% 41% 42% 42%

Elhullás 11,4% 12,7% 10,8% 11,9%

Deaktiválja a mikotoxinokat – 
Aktiválja a kocák teljesítményét
A mai modern kocák különösen érzékenyek a mikotoxinok 
hatásaira. Mi a DSM-nél az Ön partnerei vagyunk a 
mikotoxinok által okozott károk enyhítésében, ugyanis 
az egyedülálló enzimtechnológiát tartalmazó *MYCOFIX® 
biztosítja a leghatékonyabb és legkorszerűbb megoldást.
Együtt törődünk az Ön kocáinak és malacainak 
teljesítményével, jólétével.

If not us, who? If not now, when?

WE MAKE IS POSSIBLE

www.dsm.com/anh

Kövessen minket:

*MYCOFIX®: mikotoxinokat hatástalanító anyagokra vonatkozó 
7 EU engedélyezéssel alátámasztva
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A telepi menedzsment felAdAtAi 
Akkor és most, Az én szemszÖGemből

A nevem Juhász Imre Kunhegyesről érkeztem, a 
Kunság Népe Zrt. Sertéságazat vezetője vagyok 
immáron másfél éve. Előtte bő 15 évet dolgoztam 
az Abádszalóki META Kft. kisgyócsi sertéstelepén, 
hízlalásvezetőként. De mivel huzamos ideig csak 
ketten voltunk vezetők a telepen, így feladataim 
túlléptek a szokványos hízlalásvezető feladatokon.
Ez a kiselőadás arról fog szólni, hogy én hogyan 
látom a telepek irányításának változásait az elmúlt 
17 év távlatában. Nálam sokkal képzettebb embe-
rek elmondják, hogy miként kell menedzselni egy 
mai top telepet, nekem ez nem tisztem, erről 
beszéljenek ők. Én inkább a dolgos hétköznapok-
ról beszélnék. Miben volt más akkor és miben más 
most egy sertéstelepen vezetőnek lenni.
Az én életutam legelején szoros kapcsolat fűzött 
az állattartáshoz. Már a dédszüleim is komoly 
állatállománnyal rendelkeztek, szerencsére én még 
ismerhettem őket, szerintem itt fertőződtem meg. 
Surmó kölyök koromban már nyulaim, galambja-
im voltak. 14 évesen saját zug kannal búgattam. 
Nevelőapukám, abban az időben már a Kisgyócsi 
sertéstelepen dolgozott, mint karbantartó így a 
hétvégi ügyeletek során néha bevitt a telepre. Itt 
találkoztam először a nagyüzemi sertéstartással. 
Aztán középiskolába járva, nap mint nap a vona-
tom a telep mellett haladt el, és folyton figyeltem 
mi történik bent. 
Aztán a technikumban kötelező egyhónapos nyá-
ri gyakorlatot már itt tölthettem. A technikumban 
voltunk más sertéstelepeken is. Azért megvolt az 
összehasonlítási alap. A Bartapusztai sertéstele-
pen akkor Seghers genetika volt. Itt tanultunk meg 
herélni. Majd a főiskola elvégzése után, néhány 

hónapig még a vendéglátásban dolgoztam, majd 
utána felvettek Hízlalásvezetőnek. 2005 őszén 
Kovács István Telepvezető keze alatt nevelkedtem. 
Az akkori állomány Ka-hyb genetika volt. Saját 
előállítású anyai vonallal ezeket búgattuk criss-
cross-ba Nagyfehérrel és Lapállyal. Végül is az elv 
hasonló a mai genetikákhoz képest, de mégsem az. 
Nyilván akkoriban minden kocasüldőből lehetett 
tenyészkoca, kihajtották a hizlaldából a kocákat, 
szemre vételeztük: jók voltak a csecsek, szépek a 
lábak, arányos a testfelépítés, fontos volt a péra 
alakja is, mehetett a süldőszállásra. Volt kocasül-
dő rogyásig. 
Aztán egy idő után rá kellett ébredni, hogy külön 
kell választani a termelői vonalú párosításokat, 
illetve a tenyész alapanyag előállító párosításo-
kat. Elkezdtük figyelni a kocák teljesítményét. 
Harmadik fialástól kezdve kezdtük nézni a kocák 
teljesítményét: amelyik tartósan 12 felett fialt és 
12 felett nevelt, azok lettek a nagyszülő kocák eze-
ket továbbra is lapállyal vagy nagy fehér kannal 
raktuk, ezek lányai közül válogattuk a tenyészkoca 
süldőket. 
A többi koca, illetve az első második fias kocák 
pedig terminál kannal lettek rakva. Ez először 
Seghers Optimus illetve Maximus volt, majd 
később a Topigs Talent vonala lett a nyerő. 2005-
ben, mikor kezdtem a pályám, kézből pároztattunk, 
búgattunk. nem volt spermavizsgálat, nyilván a 
rossz kanokat vitték a jók, elsőre egyikkel ugratták 
másodjára már egy másik kant engedtek rá a kocá-
ra. Ekkor 57 db kan volt a telepen 1000 kocára. 
Ennyi kocát manapság 7-8 telepi kan ellát. Vagy, 
ha vásárolják a spermát akkor elég egy kereső is. 

Meggyőződésem, hogy a megfelelő rakáshoz, illetve 
ivarzó kiválogatáshoz elengedhetetlen a kereső kan 
a telepen. Lehet kanszagsprével is próbálkozni, de 
sosem hoz olyan eredményt, mint egy kan.
Napjainkban a top genetikánál odafigyelünk a 
fényprogramra, takarmányra, vízre, kiegészítők-
re. Nyilván ezt mind azért tesszük, hogy minél több 
malacot nyerjünk. A régi genetikákat csoporto-
san választották, két három napig törték egymást 
a csoportban, ez stimulálta őket. Ezután kerültek 
csak egyedi állásba. Nem egyszer találkoztam a 
problémával, mikor jöttek hozzánk, hogy ők telepi 
hasas kocát vettek, megfialt annak rendje és mód-
ja szerint, felnevelte a malacokat, leválasztották 
és nem akar ivarzani. Persze, hogy nem, mert nem 
volt meg a törés. Mindenki hazavitte, babusgatta, 
simogatta, gyakran a szoptatás alatt sem véknyúlt 
meg a koca, így nem lehetett flashingolni, meg a 
törés sem volt meg, ami stimulálta volna az ivar-
zást. Nem egyszer találkoztam a problémával. A 
mai top genetikák viszont már egyedi állásba sze-
retnek válni, nem bírják a törést, olyankor romla-
nak a termékenyülési mutatók. Sok lesz a mecha-
nikai sérült koca is. Mindenre kiterjedő figyelmet 
igényelnek.
A fiaztatókban régen melegpadozaton fiaztattunk, 
naponta háromszor leengedtük a kocákat etetni, 
számok voltak a hátukon, hogy vissza tudjuk zárni 
őket a helyükre. A dajkásítást is egyszerűbb volt 
a kevesebb malaccal. Most egyedileg látom melyik 
koca mikor mennyit eszik, vasrácson fekszik, a 
fejéhez megy a hideglevegő nyáron is. A sok malac 
miatt bonyolultabb a dajkásítás, tejet itatunk a 
kocatej mellé és beüzemeljük a műanyákat is.
A battériák vagy előhizlalókban magasan voltak a 
malacok, szárazdarával etettünk csilléből kézzel, a 
vályúkból naponta kétszer ki kellett szedetni a trá-
gyát, mert belepiszkoltak. Most lagúnát tettünk 
alájuk, padlófűtéssel számítógép-vezérelt moslékos 
etetéssel és digitálisan vezérelt szellőztetéssel. Ha 

mindent jól csinálunk, még a fülvégelhalást is meg-
ússzuk.
A hizlaldákban 18-asával voltak a hízók, akácdesz-
kákból készült karámokkal. Nagyon tartósak vol-
tak, de állategészségügyi szempontból katasztrofá-
lis, a kórokozókat lehetetlen belőle kiírtani. Ezután 
jöttek a horganyzott és krómozott acélból készült 
karámok, ezek már valamivel jobbak voltak, de 
ha sérült a horganyzás, akkor szépen megette az 
ammónia. Használhatóság és mosás szempontjá-
ból véleményem szerint a műanyag karámelemek 
a legjobbak. 
A munkaerő a disznótartás egyik sarkalatos pont-
ja. A TSZ-ekben anno az állattartásba osztották be 
a gyengébb képességű dolgozókat. Persze tisztelet 
a kivételnek.  Hát fogalmazzunk úgy, hogy nem a 
legélesebb kések voltak a fiókban. Nyilván kézzel 
csillékből etettek, kézzel takarítottak, inkább a fizi-
kum volt a meghatározó. A mai modern etetőrend-
szerekhez már másabb emberanyag szükséges. Az 
érintőképernyős számítógép vezérelt etetők, szel-
lőztető berendezések másfajta odafigyelést igényel-
nek. Sajnos egyre kevesebben szeretnének az állat-
tenyésztésbe elhelyezkedni, az építőipari bérekkel 
versenyezni szinte lehetetlen.
Régen minden sertéstelepi dolgozó tartott ott-
hon disznót, mindig csurrant cseppent valami 
a telepről, sokan eljártak maszekba is herélni, 
inszeminálni, gyakran oltani is. Volt néhány önjelölt 
állatorvos. Na így lehetett minden kórságot szét-
kenni a falvakban. A kedvenc sztorim, mikor az 
egyik dolgozó az ebédlőben nagymellénnyel mesél-
te, hogy megfialt a kutyája és Ő vas injekcióval leol-
totta az összes kölyköt és látszik rajtuk, hogy sok-
kal nagyobbak lettek így. 
A másik illető úgy gondolta, hogy visz haza egy kis 
Neocidolt mert tetvesek voltak a tyúkok. Este szé-
pen lefújta a tyúkól belsejét, majd bezárta a tyúko-
kat éjszakára, reggel pedig tanácstalanul állt, hogy 
miért döglött meg az összes. Meg ugye a lopott táp-
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koncentrátumot rosszul keverte be otthon és meg-
döglött a disznó. De ez csak a jéghegy csúcsa.
Az állategészségügy változására nekem mindig a 
legtanulságosabb példa a dizentéria. Kezdetekben 
volt a getroxel, ment a hízótápba pulzáló kezelés-
ként, semmi gond nem volt. Mindenki mászkált kis-
cipőben meg papucsban a telepen keresztbe-kasul. 
Aztán a getroxel megszűnt. Szépen elkezdtek 
elúszni a hizlaldák, első lépés minden ólba külön 
seprű, lapát, etető kanál, minden ól végén fertőtle-
nítős tálca, csak csizmába lehetett a telepen közle-
kedni. Sikerült egy-egy ólra leszűkíteni a fertőzést, 
de nagyon szépen látszott, hogy melyik ólban nem 
tartják be a szabályokat. 
Aztán valahonnan előkerült az EDTA, az hirte-
len megoldást jelenthetett, persze ezt is betiltot-
ták, aztán bejött más néven más csomagolásban, 
de az igazi megoldást a higiéniai szigorítások jelen-
tették. Az ólankénti külön szerszámok, az akkurá-
tus mosás, fertőtlenítés. Nyilván a fertőzés el nem 
tűnik (csak a teljes kiürítéskor), viszont kevesebb 
klinikai tünetet okoz. A másik fő vektor a macska. 
Ugye régen nagy divat volt, hogy a telepeken hem-
zsegtek a macskák, mert milyen jól megfogják az 
egereket, meg össze-vissza járják a telepet, a hizlal-
dából a fiaztatóba a kocaszállásra, ennél jobb fertő-
zéshordozó nem kell. 
Minden ment is szépen, aztán eljött 2019, sok tele-
pet ki kellett üríteni, elég kilátástalan lett hirtelen 
az egész. Hogyan tovább, lesz újra indulás? Aztán 
mikor elmúlt a kezdeti ijedtség és elkezdte min-
denki látni a fényt az alagút végén, szépen lassan 
elkezdtek megújulni a telepek, a régi ólakat kita-
karították, festés- mázolás, javítások amikre eddig 
nem volt idő, egy két fejlesztés, új fiaztatók.
Megjelentek a top genetikájú kocasüldők olyan 
teljesítmény adatokat előrevetítve, amikről csak 
álmodtunk. De ezzel együtt egy új hozzáállást is 
meg kellett tanulni, másként kell kiszolgálni eze-
ket a disznókat, mint a régieket. Régen azt mond-

tuk, fialjon 12-őt, neveljen fel 10,5-et, erre jöt-
tek az újak, fialtak 20 körül, és leválasztottak 
tőlük 15-16-os átlagot, nyilván jóval több munká-
val. Kezdetekben emlékszem az elkészülési idő 
a Ka-hybnál szárazdarával 210 nap körül volt, a 
vágási kitermelése meg 50% körül se mindig. A 
mostani végtermékek 160 nap környékén levágód-
nak, 60% feletti színhús kitermeléssel. A napi test-
tömeg 1000 gramm feletti. tizenévvel ezelőtt el sem 
tudtuk volna ezt képzelni.
Ma ott tartunk, hogy kétlépcsős beléptetés van, 
a telepek nagyrészére csak befürdés után lehet 
bejutni. Fertőtlenítjük még a telefonokat is, meg 
a cigaretta tálcákat is, mindenhol fertőtlenítőka-
puk, kerékmosók, próbáljuk minél jobban megvéde-
ni az Spf állományunkat. Csökkentjük az antibioti-
kumot, próbáljuk kiváltani a cink-oxidot úgy, hogy 
minél kevesebb legyen a veszteségünk. Az admi-
nisztráció többszörösére nőtt. 
Emlékszem, 2005-ben kaptam egy noteszt, egy 
ceruzát, tollat meg számológépet. Na ezek még 
mindig kellenek a mindennapokban, csak van hoz-
zá még egy asztali számítógép, egy laptop és egy 
okos telefon. Sokszor már azon háborgok, hogy az 
adminisztráció lassan a termelés rovására megy. 
Anno egy DOS alapon íródott kis program segítet-
te a munkánkat. Manapság telepirányítási rend-
szereket használunk, amik mindent megcsinálnak, 
mégsem lett kevesebb a munkánk. 
Zárógondolatként csak annyit, hogy nem könnyebb 
az életünk, mindkét időszaknak megvannak a szép-
ségei és hátulütői, de ameddig szeretünk a disznó-
val dolgozni addig nagy baj nem lehet. 

JUHÁSZ IMRE
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