
Az antibiotikumok csökkentése: át kell gondolnunk mire érdemes figyelni! 

Világszerte számos sertéstermelő szembesül kihívással, amikor csökkenteni kell az 

antibiotikumok felhasználását. Azon a kérdésen kívül, hogy vannak-e alternatívák, jó feltenni 

azt a kérdést is, hogy nem lenne-e jó a rendszert egészében nézni, és újra összpontosítani a 

figyelmünket. Dr. Casey Bradley beszélt erről. 

Ez az év hullámvasút volt mind nekünk embereknek, mind a sertésiparnak. Némelyikünk még 

mindig tüzet olt, sőt új tüzek is keletkezhetnek, míg mások megpróbálnak a rutinban maradni. 

Személy szerint a mai bizonytalanság közepette növelni próbáltam a vállalkozásomat. Mivel 

azonban csak a vállalat növekedésére összpontosítottam, kevesebb figyelem jutott más 

dolgokra az életemben. Így az elmúlt néhány hétben újra arra kellett koncentrálnom, hogy 

kiegyensúlyozottabban kezeljem a munkát, a családot és a testi-lelki egészséget. 

Fókuszálni kell a termelés intenzitásának lassítására  

Mivel a alkalmazkodni kell a felvásárlás, fogyasztás csökkentéséhez. Szerintem ez a 

takarmányozásra is vonatkozik. Az USA-ban a sertéstermelés lelassítására fordítottuk a 

figyelmünket, hogy minél jobban csökkentsük a termelési költségeket, mivel állatonként több, 

mint 50 dollárt vesztettünk. Erre az azonnali problémára (tűzre) összpontosítottunk, de lehet, 

hogy futótüzet indítottunk, amely gyorsan, kontroll nélkül növekszik.  

Mostanában volt néhány beszélgetésem, amely nemcsak a koca, hanem a hízók sántaságával is 

foglalkozott. 

Jó példa volt erre, amikor a DSM dolgozójával Dr. Jon Bergstrommal dolgoztam a Midwest 

ASAS szimpózium programján: Az antibiotikumok csökkentésének fenntartható megközelítése 

a sertéstermelésben címmel. Megemlített egy nemrégiben íródott cikket az antibiotikum-

rezisztenciáról (Chekabab et al., 2020), és igen, érdekes eredmények születtek a tárgyalt 

témával kapcsolatban, de megdöbbent azon, hogy hány sertést kezeltek sántítás vagy sántaság 

miatt mind az „antibiotikumok nélküli nevelési” (RWA), mind a nem RWA rendszerben, és 

ebben a kutatásban ez volt a kezelések első számú indikációja. 

Az antibiotikumok felhasználásának csökkentése a termelési rendszerekben 

Ha valóban csökkenteni akarjuk az antibiotikum-felhasználást termelési rendszereinkben, át 

kell irányítani a figyelmünket a termelők valódi problémáira. Nyilvánvaló, hogy a csont- és 

szalag problémákat ritkán kutatják. Sokszor a sánta állatok boncolásánál nem találunk a 

csontokkal vagy a csontmineralizációval kapcsolatos problémát. Így gyakrabban kell 

megvizsgálnunk a kórokozók szerepét, a helyi sérüléseket és gyulladásokat, a 

tartáskörülményeket, az állatok kezelését, a genetikát, a mozgást, az ínszalagok támogatását, az 

állat mozgékonyságát stb. Ezeket a tényezőket nem lehet egyszerű növekedési teljesítmény 

próbákkal vizsgálni. 

Remek példa erre, amikor lefuttattam az első ketreces baromfi brojler kísérletemet. A 

legnagyobb madár ott ült a sarokban, tőle bal oldalt a takarmány volt, jobb oldalt a víz, de nem 

tudott járni, és nem is kellett neki. És mi újság a sertéstartásban?  Igen, termelőként, 

takarmányozási szakemberként és kutatóként máshova kell összpontosítanunk. Meg kell 

fontolnunk azokat a takarmányozási stratégiákat, amelyek a növekedést és a hatékonyságot, 

valamint az állatok jóllétét is célozzák. 

  



A vitaminok, ásványi anyagok és mikroelemek átértékelése 

Át kell értékelnünk a vitamin-, ásványi anyag- és egyéb mikroelem-szükségletet, mert az, hogy 

nem romlott a növekedési teljesítmény, nem jelenti azt, hogy nem ártottunk volna a sertéseknek 

valamely más szempontból. Ne feledjük, hogy a tűzesetek apró szikrákból indulnak ki, és itt az 

ideje, hogy kellő gondossággal rendezzük állományainkban a sántaságot és az állatjóléttel 

kapcsolatos problémákat. 

Forrás: https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2020/10/Reducing-antibiotics-Do-we-

need-to-refocus-our-attention-660572E/ 
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