
A süldőtartási és -vásárlási projektek pontos tervezést és számolást, 

valamint szigorú járványvédelmet igényelnek 

A tenyésztési projektek feltételrendszerét, szabályait, attól függetlenül, hogy a telepen kívül vagy 

belül zajlanak, gyakran alkalmazzák a sertéstartó telepek annak érdekében, hogy hosszabb ideig 

szüneteltetni tudják a kórokozókkal még nem találkozott süldők bevitelét a termelésbe egy 

mentesítési projekt alatt, csakúgy, mint egy újonnan induló telepen, hogy minél előbb jövedelem 

realizálódjon, a befektetett összegek minél hamarabb megtérüljenek. 

Mikor még  alacsonyak voltak a felvásárlási árak, azok még a leghatékonyabb termelőknek is kihívást 

jelentettek, még nekik is nehéz volt hasznot termelni. Míg egyesek az alacsonyabb malacárat és az 

alacsonyabb termelési és fix költségeket találták előnyösnek, ezalatt az idő alatt egyre többen 

felismerték a Mycoplasma hyopneumoniae- és/vagy PRRS-mentes állományok előnyeit. 

Az állattartótelepeknek valódi gazdasági előnyt jelent a hizlalási fázisban a Mycoplasma 

hyopneumoniae-től való mentesség, különösen, ha egyidejű PRRS és/vagy influenza fertőzés is jelen 

van. Maguk a mentesítési projektek viszont költségesek, mivel a fogékony állatok akár 240 napig is 

fertőzőképesek maradnak az első fertőződést követően. A Mycoplasma hosszú ürülési időszaka miatt 

a mentesítés során a telepnek be kell szüntetni a süldőbevitelt legalább ilyen hosszú, de ideálisan 

még hosszabb időre. 

A PRRS mentesítés során az állományok stabilitásának kialakulási ideje szintén megnőtt, és ma már 

gyakran 40-50 hét. Ennek oka részben az, hogy a telepek a stabilitást máshogy osztályozzák. A széles 

körben elterjedt testváladék gyűjtése (pl. malacoknál herélés vagy farokvágás során) lehetővé teszi 

többszáz egyed egyidejű PRRS-tesztelését. Továbbá, lehetséges a genetikai változás mérése az 

állományban egyidejűleg jelenlévő PRRS törzsekben, ami hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb idő alatt 

alakul ki a stabilitás. 

A PRRS-megnyugvás elérése nagyon nehéz feladat fogékony süldők bevitele és tenyésztési projekt 

nélkül. A PRRS-mentesítés a telepen saját süldőnevelése nélkül szükségessé teszi egy új tenyésztési 

projekt bevezetését vagy a süldők cseréjét, hacsak nem tudják azt egy másik telepen megvalósítani. 

Amikor egy tenyésztési projektoet fontolgatunk, fontos, hogy biztosak legyünk abban, hogy megéri a 

befektetést. Egy mentesítési projekttel kapcsolatban, az egyik lehetőség, hogy a süldőket kifuttatjuk, 

majd fogékony süldőket fogadunk (ennek időtartama valószínűleg 10-15 hét) és emellett a lehető 

legkevesebb kocát selejtezzük. A tenyésztési projekt során fontos reális termelési elvárásokat 

támasztani. A munkaerőnek vannak korlátjai, különösen hétvégeken és ünnepnapokon, ezért a 

süldők, amelyeknél egyébként is nehéz észlelni az ivarzást, nagyobb kutricákba kerülnek 

termékenyítésre idősebb/befejező kannal. 

A tenyésztési projekt végén az utolsó hetekben termékenyített süldőket a beágyazódás kritikus 

időszakában szállítják vissza a tenyész telepre. Ennek köszönhetően, ha minden jól megy, reálisan 75-

85% körüli fialási arányt várhatunk, de még tapasztalt személyzettel is kockázatos egy ilyen projekt, 

így rosszabb eredmények is előfordulhatnak. A tenyésztési projekt költségét általában hat fő tényező 

határozza meg: 

• a süldő megvásárlása,  

• a telephely fenntartása,  

• a munkaerő,  

• a dolgozók szállása (a tenyész telep távolságától függően),  

• az állatok szállítása  



• és takarmányozása 

A tenyésztési projektet végző telep adatai nélkül nehéz kiszámolni az aktuális termelés szintjét. Amint 

ezen adatokat meghatározzuk, pontosabb előrejelzés készíthető a projekt várható kimeneteléről. A 

tenyésztési projekt korlátai ellenére, a saját süldő tenyésztésének költsége megtérül egy jól működő 

projekt keretében. A döntéshozóknak a tenyésztési projekt elkezdése előtt pontos kalkulációt kell 

végezni, így minden érintettnek reális elvárásai lehetnek az eredményt illetően. 

Amikor egy tenyésztési projekt kivitelezésén gondolkodunk, el kell döntenünk, hogy a telepen belül 

vagy azon kívül szeretnénk megvalósítani. A telepen belüli projekt előnyei között szerepel a nagyobb 

felügyelet a járványvédelem felett, és a telepen meglévő alkalmazottak elérhetősége, így nem 

szükséges további dolgozói szállás biztosítása. Ha a tenyésztési projekt egy alkalmazottja megsérül 

vagy megbetegszik, a menedzser könnyen pótolhatja a személyzetet a fő telepről (betartva a 

megfelelő járványvédelmi intézkedéseket). A telepen történő tenyésztési projekt különösen ajánlott 

újonnan induló telepeken, ahol rendelkezésre áll a férőhely a süldők tenyésztésének elkezdésére egy 

épületben, miközben a többi épület még készül. 

Egy mentesítési projekt keretében ígéretes lehet egy tenyésztési projekt elkezdése telepen belül, 

például a rendelkezésre álló süldőnevelő egységben, ha van ilyen. PRRS mentesítés során a 

tenyésztési projekt időt nyerhet, amíg az állomány karanténban várja a gyűjtött minták és a 

választott malacok negatív eredményét. Állatorvos dönthet úgy eközben is, hogy a telep fogad 

mentes állatokat. Egy PRRS-mentesítési projekt tekintetében viszont kockázatos telepen belüli 

tenyésztési projektet végezni, ha nincs a telepen levegőszűrő rendszer, és akkor is ellenőrizni kell 

rendszeresen, hogy minden légzsilip, légszűrő stb. tökéletesen működik-e. 

Tapasztalatok szerint, süldők bevitele egy PRRS-től nem mentes telepre, gyakran végződik a süldők 

telepen lévő PRRS-törzséhez történő szerokonvertálódásával. Sokszor a szigorú belső járványvédelmi 

előírások ellenére is, amelyek megakadályozhatnák, hogy az idősebb populáció megfertőzze a 

fogékony süldőket. Ilyen helyzetekben mindig a külső tenyésztési projekt ajánlott. 

A telepen kívüli tenyésztési projekt sikere, mint sok dolog az életben, gyakran az elhelyezkedéstől 

függ. Az ideális helynek közel kell lenni a fő telephez, hogy elérhető legyen a telepen belüli 

tenyésztési projekt számos - erőforrása, mint pl. a meglévő munkaerő, dolgozói szállás. Továbbá, ez 

lehetővé teszi a telepvezetőnek, hogy a projekthez választott járványvédelmi előírásoknak 

megfelelően ellenőrizze a telepen kívüli alkalmazottakat. 

A telep elhelyezkedése legyen járványvédelmileg biztonságos, és ha lehet, legalább 5 km-re 

helyezkedjen el más telepektől. Az ideális az lenne, ha a telepen kívüli tenyésztési projekt egy üres 

kocatelepen működne, ahol a kan jelenléte szabályozható és a süldők egyedi állásokban 

termékenyíthetők. Azonban az esetek túlnyomó többségében egy hizlalótelep az egyetlen elérhető 

lehetőség. Ha egy szerződéses termelő bármilyen formában együttműködik a tenyésztési projekttel, 

fontos megbizonyosodni róla, hogy nem takarmányoz más, ismeretlen egészségügyi státuszú 

telepeket és betartja a telep járványvédelmi előírásait. Egy jól kivitelezett tenyésztési terv és minden 

kapcsolódó befektetés, mind időben, mind pénzben, elveszhet egy nap alatt egy betegség 

kitörésével. Bármely döntés végül is egy kompromisszum az elhelyezkedés, járványvédelem és a 

költségek között. 

A tenyésztési projektek során fontos, hogy olyan alkalmazottakat találjanak, akiknek már van 

tapasztalata a tenyésztésben. Ideális helyzetben a meglévő telep személyzete felügyeli a projektet, 

akik annak eredményével is dolgoznak majd a későbbiekben. Ha új alkalmazottakat kell felvenni, az a 

javaslat, hogy küldjék őket egy működő tenyész telepre betanulni, legalább egy hónapra a projekt 



elkezdése előtt (legalább egyszer bírálják el a vemhességet olyan állatoknál, amiket ők 

termékenyítettek). Tekintet nélkül a személyzet képzettségi szintjére, jó, ha az ágazati vagy telepi 

menedzser gyakran látogatja a telepet, hogy még azelőtt felismerje a problémákat, hogy azok 

kedvezőtlen hatással lennének a termelésre. 

Még ha a süldőket a telepen kívül is tartják a tenyésztési projekt alatt, fontos, hogy ne feledkezzünk 

meg a süldők megfelelő akklimatizálódásáról. A süldőknek így is meg kell kapniuk az összes 

megszokott vakcinát a megszokott időben. Azok a kocatelepek, amelyek stabilan Mycoplasma 

hyopneumoniae fertőzöttek (és nem mentesítenek), és mycoplasma-fogékony süldőket telepítenek 

be, fontolják meg, hogy az állatorvosuk segítségével kialakítanak egy mycoplasma-fertőzési tervet a 

telepen kívül, hogy a süldők biztosan elég hamar fertőzödjenek, hogy megakadályozzák a horizontális 

terjedést, fialásuk után. Ugyanez vonatkozik azokra a telepekre, amelyek irányított fertőzést 

használnak más betegségek, például sertés koronavírusok kontrollálására. 

A tenyésztési projekt lehet a szükséges rossz sok kocatelep számára, akár újonnan indul vagy egy 

járvány miatti leállás után újraindul. Ezek a projektek gyakran jövedelmezőbbek, mint a süldők 

kifuttatása egy mentesítési projekt alatt - vagy akár az indulás szükségtelen halasztása -, a siker a 

tervezéstől és a megvalósítástól függ. Hasonlóan más sertéstartással kapcsolatos vállalkozáshoz, 

fontos az állatorvosi jelenlét és a tanácsadás a termelői csapat vagy a telepi menedzsment részére. 

forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/animal-health/gilt-breed-projects-require-planning-

evaluation-biosecurity 
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