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a spanyol serTésárak 30 eurocenTTel maga-
sabbak, minT a némeTeké

Annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben a német 
feldolgozóipar folyamatosan leállt a dolgozók koro-
navírus-fertőződése miatt, a húsüzemek emelni 
tudták termelésüket, növekedett a hazai fogyasz-
tás és az export mértéke is, a termelői ár közel két 
hónapja 1,47 centen ragadt.
 A spanyolok viszont - az idegenforgalom és így a 
fogyasztás drémai visszaesése ellenére 1,72 euró-
nál tartanak. A spanyolok már a világjárvány előtt 
kiváló üzleti kapcsolatokat ápoltak Kínával. Idén 
áprilistól csaknem 60 vágóhídnak engedélyezték a 
kínai exportot. A spanyol exportőrök profitáltak 
abból, hogy Németországban és Hollandiában szá-
mos nagy feldolgozónak megtiltották a Kínába irá-
nyuló exportot.
A spanyol húsüzemekben is előfordultak koronaví-
rusos humán megbetegedések, de olyan sok válla-
lat rendelkezett exportengedéllyel, hogy a többiek 
pótolni tudták a kiesett mennyiséget.

az európai bizoTTság felelőTlen 
hozzáállása veszélyezTeTheTi 
a 2022-es agrárTámogaTások kifizeTéséT

A tagállamok többsége és a társjogalkotó Európai 
Parlament számára is nyilvánvaló, hogy nincs reá-
lis esély az új Közös Agrárpolitika 2022-es elindu-
lására. 
Az Európai Bizottság azonban a Zöld 
Megállapodásban előírt teljesíthetetlen környezet- 
és klímavédelmi célok mielőbbi gazdákra erőlteté-
se miatt blokkolni akarja, hogy olyan szabályozás 
kerüljön elfogadásra, amely két év átmeneti idő-
szak után csak 2023-ra irányozná elő az új Közös 
Agrárpolitika hatálybalépését - mondta el a sajtó-
nak Nagy István agrárminiszter.

A Bizottság felelőtlensége azt eredményezheti, 
hogy 2022-ben nem lesz jogalap az uniós agrártá-
mogatások kifizetésére, ami a források elvesztésé-
hez vezethet. Az Európai Bizottság felelőtlen hoz-
záállásával veszélyezteti a 2022-es agárkifizetése-
ket pusztán azért, hogy a Zöld Megállapodásban 
foglalt teljesíthetetlen környezet- és klímavédelmi 
előírásokat minél előbb ráerőltesse a gazdákra - 
hangsúlyozta a tárcavezető.
Miután továbbra sincs megállapodás az új uni-
ós költségvetésről, és ebből fakadóan a KAP tár-
gyalások a vártnál jóval később zárulhatnak le, a 
tagállamok többsége és a társjogalkotó Európai 
Parlament számára is nyilvánvaló, hogy nincs reá-
lis esély az új Közös Agrárpolitika 2022-es elin-
dulására. Az Európai Bizottság azonban a Zöld 
Megállapodásban foglalt teljesíthetetlen környe-
zet- és klímavédelmi előírásokat minél előbb rá 
akarja erőltetni a gazdákra. Ezért akarja blok-
kolni azt a tagállamok többsége és az Európai 
Parlament által is támogatott javaslatot, amely 
lehetővé tenné, hogy az új KAP csak 2023-ban 
induljon. Mi elkötelezettek vagyunk a fenntartható 
mezőgazdasági termelés mellett, de megfelelő időt 
kell biztosítani a jogszabályok elfogadására és az 
új rendszerre való felkészülésre. Miután az uniós 
agrártámogatások kifizetése csak hatályban lévő 
jogszabályok alapján lehetséges, a Bizottság fele-
lőtlenségével végső soron a 2022-es agrártámoga-
tások kifizetését kockáztatja - mondta Nagy István.
Nem felejthetjük el, hogy a KAP reform részét 
képező három alapjogszabály elfogadásával még 
messze nincs kész az új rendszer. Ahhoz még a 
másodlagos uniós jogforrások és a nemzeti jogsza-
bályok elfogadása, valamint ezek alapján a kifize-
tő ügynökség megfelelő felkészülése is elengedhe-
tetlen. Ezek előfeltételei egymásnak - szögezte le a 

Ahogy reméltük, szépen, fokozatosan szoknak rá olvasóink a honlapra, amely heti fris-
sítéssel szállítja az aktuális híreket, fogyasztható mennyiségben, a világ híreit magyar 
fordításban. Reméljük, hogy ez az ízelítő is hozzájárul, hogy minél többen látogassák, 
és ezzel - ahogy 24 éve az A Sertés szaklap - úgy a honlap is szolgálja majd a gyakor-
lati ismeretekre vágyó sertéstartókat.
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tárcavezető. Ha ehhez hozzávesszük, hogy mindez-
zel párhuzamosan kellene kidolgozni és elfogadtat-
ni a Bizottsággal az új KAP alapját jelentő tagál-
lami Stratégiai Terveket, akkor beláthatjuk, hogy 
mindezt lehetetlennek tűnik 2022. január 1-jére 
elvégezni. A forrásvesztés elkerülése érdekében 
elengedhetetlennek látszik, hogy az új KAP kétéves 
átmeneti időszak után 2023-ban induljon el - indo-
kolta a kialakult helyzetet az agrárminiszter.
A következő hétéves uniós költségvetés és az ehhez 
kapcsolódó új Közös Agrárpolitikára vonatkozó 
uniós tárgyalások elhúzódása miatt már régóta 
egyértelmű volt, hogy az új KAP nem indulhat el az 
új hétéves ciklus elején, 2021-ben. Ezért az Európai 
Bizottság tavaly ősszel egyéves átmenetre tett 
javaslatot, miszerint a 2021-es évben még a jelen-
legi szabályok szerint, de már az új uniós költségve-
tés terhére történhetnek az agrárkifizetések. Ezt a 
javaslatot módosítaná a tagállamok többsége és az 
Európai Parlament akként, hogy az új KAP két év 
átmenet után 2023-ban induljon. Miután a jelenle-
gi KAP szabályozás idén év végéig van érvényben, 
ezért kiemelten fontos az átmeneti rendelet mielőb-
bi elfogadása.

AM SAJTÓIRODA

az európai mezőgazdaság halálos íTéleTe 
is leheT, ha brüsszel az európai bizoTTság 
javaslaTai alapján hajTja végre a green 
deal rendelkezéseiT

Megoldhatatlan feladat elé állítja a gazdákat az 
Európai Bizottság által bemutatott Termőföldtől 
az asztalig, valamint a Biodiverzitás stratégia, az 
abban foglaltak pedig nem csak, hogy nem terem-
tenek lehetőséget a gazdáknak, de egyenesen az 
európai mezőgazdaság jövőjét fenyegetik. Előzetes 
elemzések szerint a javasolt intézkedések az euró-
pai mezőgazdasági termelés 15 százalékos csökke-
néséhez vezetnek majd - mondta az MTI-nek Nagy 
István agrárminiszter.
A tárcavezető hangsúlyozta: a gazdálkodók és az 
agrártárca is elkötelezett a fenntartható környe-
zet megteremtése mellett, ugyanakkor az Európai 
Zöld Megállapodás (Green Deal) részét képező 
javaslatokban környezet- és klímavédelmi szem-
pontok mögé bújva olyan célszámokat írna elő 
Brüsszel, amelyek kivitelezhetetlenek. Felére csök-
kentenék például a növényvédőszerek használa-
tát, illetve kötelezően ökológiai termelésbe vonnák 

2030-ig az összes mezőgazdasági terület 25 száza-
lékát. Ezek a követelmények nyilvánvalóan teljesít-
hetetlenek tíz év alatt, alternatív megoldások és 
módszerek hiányában pedig nem csak az uniós ver-
senyképességet, de akár az élelmezésbiztonságot is 
veszélyeztethetik.
Ráadásul semmilyen hatástanulmány sem kapcso-
lódik a stratégiákhoz. Felelős döntést ilyen átfogó 
és komoly kihatással járó stratégiák elkészítése-
kor kizárólag olyan vizsgálatok alapján lehet meg-
hozni, amelyek a várható hatásokat megfelelően 
elemzik - figyelmeztetett a miniszter. Hozzátette, 
hogy a javasolt intézkedések az élelmiszer- és az 
alapanyagárak drasztikus emelkedéséhez vezet-
hetnek, és miután a kereskedelmi ellátási lánc 
piaci alapon működik, ez utat nyithat az EU-n 
kívülről érkező élelmiszerek még nagyobb mérté-
kű beáramlásának.
A javaslat emellett akár azt is eredményezheti, 
hogy a nyugati országok vállalkozásai még inkább 
áthelyezik a termelést harmadik országokba, ahol 
jóval kevesebb feltételnek kell megfelelni. A har-
madik országokban készült élelmiszerek előállí-
tása sokkal kevésbé fenntartható módon történik 
már jelenleg is, tehát jóval nagyobb környezeti kárt 
okoz, mint amekkora előnyt jelent az, hogy az euró-
pai gazdákat irreális zöld szabályok betartására 
kötelezik. Emellett a növényvédőszerek felhaszná-
lására és azok szermaradékaira vonatkozó uniós 
és harmadik országbeli előírások is eltérők. Nincs 
olyan nemzetközi előírás, mely alapján a harmadik 
országok kötelezhetők lehetnének az extra környe-
zeti és klímavédelmi követelmények betartására.
Amennyiben mégis sikerülne a Bizottság vágya 
szerint egyes harmadik országokat hasonló intéz-
kedések bevezetéséről meggyőzni, az időbeni elté-
rés miatt az uniós termelők akkor is behozha-
tatlan hátrányba kerülnek, vagy nem is tudnak 
fennmaradni addig, amikor már nagyjából hasonló 
versenykörülmények alakulnának ki - hívta fel a 
figyelmet Nagy István.
Önmagában komoly veszélyt jelent az, hogy a 
javaslat a felére csökkentené a  növényvédőszerek 
használatát. Ennek ugyanis jelenleg nincsenek meg 
a feltételei, hiszen a legtöbb esetben nem áll ren-
delkezésre alternatíva. A gazdáknak viszont az az 
érdekük, hogy  - akár más eszközökkel is - fenn-
tartsák a termelés biztonságát. Ez közvetetten azt 
is eredményezheti, hogy erősebbé válik a GMO-k 
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használata iránti európai mezőgazdasági igényt, 
amelyet nagyon nem tartanánk jó iránynak.
A tárcavezető arra is kitért, hogy nem tisztázott a 
most megjelent stratégia Közös Agrárpolitikához 
fűződő viszonya sem. A KAP reform jogszabályi 
javaslatai alapján a legtöbb tagállam már meg-
kezdte a támogatási rendszer jövőbeni működteté-
séhez szükséges, úgynevezett KAP stratégiai ter-
vek előkészítését. Jogilag sem tűnik vállalhatónak 
az, hogy az Európai Unió azonnal érvényesítse a 
most megfogalmazott új követelményeket a KAP 
tervezésében, hiszen akkor olyan követelményeket 
kérnének számon a tagállamokon, amelyek csak 
évek múlva hatályba lépő uniós jogszabályokban 
jelennek meg. Ezzel jelentősen aláásnák a jogbiz-
tonságot, másik oldalról pedig nem biztosítanának 
kellő felkészülési időt sem a gazdáknak, sem pedig 
a tagállamoknak.
A magyar kormány mindvégig hangsúlyozta, hogy 
amennyiben az agrárium környezet- és éghajlatvé-
delmi terheit növeljük, ahhoz további uniós forrá-
sokat kell biztosítani a Közös Agrárpolitika költ-
ségvetésében. A Bizottságnak a Többéves Pénzügyi 
Keretre vonatkozó, a COVID-19 nyomán felülvizs-
gált javaslata csak május 27-én jelenik meg, annak 
elfogadása előtt, anélkül, hogy látnánk a pontos 
számokat, felelőtlenség ilyen javaslatokat letenni 
az asztalra - tette hozzá az agrárminiszter.
Nagy István azt is elmondta: az egész világot és 
az EU-t még inkább sújtó COVID-19 járvány kel-
lős közepén egyértelmű, hogy a Green Deal részét 
képező javaslatok bemutatását el kellett volna 
halasztani. A Bizottság a járvány kezelése kap-
csán komoly hibákat vétett eddig is, miközben a 
termelők és az egész élelmiszerlánc bizonyította az 
elmúlt hónapokban, hogy a mezőgazdaság képes 
folyamatosan biztonságos élelmiszerekkel ellátni 
az Európai Unió lakosságát. Az Európai Bizottság 
viszont mostani javaslataival úgy köszöni meg ezt 
az áldozatos munkát, hogy teljesíthetetlen többlet-
teherrel sújtja a gazdákat.
A tárcavezető megerősítette, hogy Brüsszel a 
javaslataival a hazai és az európai mezőgazdasági 
szakmai szervezetek álláspontja szerint is az euró-
pai mezőgazdaság jövőjét veszélyezteti. Példaként 
említette az egyik spanyol mezőgazdasági szer-
vezetet, amely szerint a javaslatok kidolgozásáért 
felelős ügyvezető alelnök, Frans Timmermans, a 
mezőgazdaság számára „persona non grata”.

célegyenesbe fordulTak a kap reform 
Tárgyalásai brüsszelben

A Tanács elnökségét ellátó Németország célja, hogy 
a tagállamok októberben elfogadják a Tanács állás-
pontját a Közös Agrárpolitika új szabályrendszeré-
ről. A megállapodást előkészítendő, az uniós mező-
gazdasági miniszterek a legfontosabb fennma-
radó vitás kérdéseket vitatták meg szeptember 
21-ei brüsszeli ülésükön. A magyar delegációt veze-
tő Nagy István agrárminiszter az ülést követően 
kiemelte, hogy alapvetően három elvárásnak kell 
megfelelnie az új KAP-nak: kellően ambíciózus költ-
ségvetés, megfelelő szakpolitikai eszközök és egy-
szerű, a gyakorlatban végrehajtható szabályok.
Az állam- és kormányfők július végén megállapodtak 
az Unió következő hétéves költségvetéséről, amely-
nek részeként a KAP-ra fordítható források nagy-
sága is meghatározásra került. Szinén kiemelt jelen-
tőségű, hogy a magyar részesedés arányát sikerült 
megőrizni, aminek eredményeképp az elkövetkezen-
dő hét évben a magyar agrárium több mint 12 mil-
liárd euró Uniós forráshoz jut majd - emlékeztetett 
az agrárminiszter. A szakpolitikai kérdésekről a 
tagállamok agrárminiszterei döntenek majd, a ter-
vek szerint a Mezőgazdasági és Halászati Tanács 
október 19-20-ai ülésükön. A hátralévő, keménynek 
ígérkező tárgyalások során azért küzdünk majd, 
hogy a magyar gazdák számára kiemelten fontos 
területalapú, termeléshez kötött, valamint beruhá-
zási támogatások az új időszakban is megmaradja-
nak. Szintén komoly vitára lehet majd számítani az 
átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelével kap-
csolatban, amelyek olyan érzékeny ágazatoknak biz-
tosítanak kiegészítő támogatást, mint a húsmarha, 
az anyatehén, a tej vagy az anyajuh - emelte ki 
Nagy István. A legtöbb tisztázásra szoruló részlet-
szabály az új támogatáselosztási modell kapcsán 
maradt fenn. Különösen fontos, hogy olyan szabá-
lyozást tudjunk elfogadni, amely a lehető legegysze-
rűbb módon biztosítja, hogy a gazdák minden évben 
időben megkapják az őket megillető támogatásokat. 
A KAP reformra vonatkozó tanácsi álláspont elfo-
gadásával párhuzamosan az Európai Parlament is 
kialakítja saját álláspontját. Ezt követően kezdőd-
het meg a KAP egyeztetések végső szakasza, ami-
kor a Tanács, az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság háromoldalú tárgyalások keretében próbál 
végső megállapodásra jutni.

AM SAJTÓIRODA
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Továbbra is középponTban 
az élelmiszerlánc-bizTonság

2020. október 1-jétől az Agrárminisztérium (AM) 
szervezetében, közvetlen miniszteri irányítás alá 
kerül az országos főállatorvos, és így a teljes élel-
miszerlánc-felügyelet. A szervezeti változás hozzá-
járul ahhoz, hogy Magyarországon még hangsúlyo-
sabbá váljon ez a lakosság és a nemzetgazdaság 
szempontjából is meghatározó terület. Az élelmi-
szerlánc-biztonság szakmai irányításért dr. Bognár 
Lajos országos főállatorvos felel a jövőben.
„Az élelmiszerlánc-biztonság azon területek egyi-
ke, mely kétségtelenül mindannyiunkat érint. 
Megóvása és az ehhez szükséges eszközök fejlesz-
tése társadalmi és nemzetgazdasági érdek egy-
aránt. E nélkülözhetetlen munkára szeretnénk a 
jövőben is hangsúlyt fektetni, ezért október 1-jétől 
személyes irányításom alá kerül az élelmiszerlánc-
felügyelet területe” - fogalmazott Nagy István.
A tárcavezető kiemelte: „Az élelmiszerlánc össze-
tettsége - külső szemlélőként - szinte felfoghatat-
lan, ebből adódóan a sérülés kockázata is nagy. 
Zsigó Róbert jó gazdája volt e területnek. A koro-

navírus-járvány alatt a hazai élelmiszerellátás jól 
vizsgázott. Ugyanakkor a veszélyhelyzet arra is 
egyértelműen rávilágított, hogy az élelmiszerlánc-
biztonság a hazai élelmiszeripar és az ellátás biz-
tonsága szempontjából stratégiai jelentőségű terü-
let, nemzetbiztonsági kérdés.”
A minisztérium strukturális változása kapcsán 
Bognár Lajos országos főállatorvos elmondta: 
„Magyarországon az élelmiszerlánc-biztonság 
rendkívül magas szintű, ennek fenntartása azon-
ban komoly feladat. A lakosok mindennapi bizton-
ságának szavatolása mellett olyan gazdaságilag is 
jelentős kihívásokkal kell megküzdeniük a szakem-
bereknek, mint a jelenleg is fennálló afrikai ser-
téspestis, vagy a közelmúltban felszámolt madár-
influenza-járvány. Ezek, és hasonló kihívások még 
gyorsabb és hatékonyabb kezelésében nyújthat a 
jövőben hathatós segítséget a szervezeti változás.”
Az élelmiszerlánc-felügyelet szakterülete 2020. 
október 1-jétől kerül az agrárminiszter közvetlen 
irányítása alá.

AM SAJTÓIRODA
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1. táblázat a PRDC elsőDleges és másoDlagos kóRokozói

Elsődleges kórokozók Másodlagos kórokozók 

Sertésinfluenza A vírus (SIAV) PCV2

PRRS-vírus Pasteurella multocida

Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) Haemophilus parasuis

Actinobacillus pleuropneumoniae (App) Bordetella bronchiseptica

Actinobacillus suis Streptococcus suis

Aujeszky-betegség/Álveszettség (Pseudorabies vírus 
(PRV))

Arcanobacterium (Actinomyces) pyogenes

Klasszikus sertéspestis vírus

Szeptikémiát okozó baktériumok

a köhögés különböző hangjai 
A légzőszervi kórokozók eltérő típusú köhögése-
ket okoznak. A sertések köhögése a hizlaldában az 
aktuális fertőzéstől függően változhat, ezért érde-
mes rá figyelni. 
Miért köhögnek a sertések? A köhögés akkor jelent-
kezik, amikor a légző szervrendszerben lévő ideg-
végződések irritálódnak, például fertőző ágensek-
kel vagy a levegő porával érintkezve. De nem min-
den köhögés azonos, így különféle magyarázatok 
vannak az egyes folyamatokra. 

Az istállóban pusztán a köhögés hallgatásával köze-
lebb juthatunk a sertés légzőszervi betegség komp-
lex (PRDC) hátterének felderítéséhez. A PRDC 
az érintett állományban legalább az állatok 30%-
ában okoz légzési problémákat és termeléskiesést. 
Ennek oka lehet egyetlen kórokozó is, de elsősor-
ban - a környezeti stresszorokkal összefüggésben 
- összetett fertőzések okozzák.

A PRDC tünetei a sertések korától, valamint 
a fertőző kórokozó(k) tulajdonságaitól függnek. 
Különbségek mutatkoznak a köhögés hangjában 
és abban, hogy a sertések milyen sűrűn köhögnek 
az istállóban, bizonyos idő alatt. Mindkét tényező 
segítséget nyújt annak felismerésében, hogy mi 
történik az állatokkal. 
A köhögések számolása széles körben elfogadott, 
hasznos segédeszköz a nevelő és hízlaló egység lég-
zőszervi megbetegedéseinek meghatározásában. 
Ezen felül úgy tűnik, hogy a köhögés hangja továb-
bi információkkal szolgálhat. A köhögések hang-
ja az azt kiváltó hatások miatt különbözik. Szoros 
kapcsolat van az istállóban hallott köhögés és az 
adott légzőszervi fertőzés által kiváltott légúti 
elváltozások közt. 
A fertőzések megkülönböztetése: a libagágogástól 
a dohányos köhögéséig 
A sertésekben a köhögést kiváltó lehetséges fertő-
ző kórokok közül kiemelkedő a sertések influenza 
A vírusának (SIAV) szerepe. Az SIAV által okozott 

köhögés libagágogás-szerű, és görcsszerűen vagy 
rohamként jelentkezik. Ez az eredménye a vírus 
inváziójának a légutakat bélelő sejtekbe. A sejtek 
elhalnak, így szabad felület marad, ahol idegvég-
ződések kerülnek a felszínre. Ez fájdalmas, csik-
landozó érzést okoz a torokban, mely kitörésszerű 
köhögést okoz, amely az állatnál további köhögést 
indukál. 
Összehasonlításképpen: a PRRS-vírussal való fer-
tőződés nedves, meglehetősen magas hangú köhö-
gést eredményez, mivel a vírus jelenléte az alve-
oláris makrofágokban olyan gyulladásos reakciót 
vált ki, melynek során a vérből folyadék juthat a 
tüdő légterébe. A legrosszabb esetben ez a sertés 
megfulladását okozhatja. A fertőzött állatok gyak-
rabban köhögnek, hogy több nap alatt megtisztít-
sák a tüdejüket. A PRRS-sel fertőzött állatok nem 
köhögnek olyan durván, mint a SIAV-al fertőzöt-
tek, és nem szenvednek olyan köhögéstől, mint a 
Mycoplasma hyopneumoniae (Mhp) által kiváltott 
gyakori és tartós köhögés. 
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Számos termelő és állatorvos felismeri az Mhp 
okozta száraz, nem produktív köhögést. Akkor for-
dul elő, amikor a baktériumok kolonizálódnak és 
károsítják a légutak mentén lévő csillókat. Az Mhp-
kolonizáció miatt megrövidült csillók működése 
elégtelenné válik, nem tudják megfelelően a torokig 
szállítani a nyálkát. A nyálka ehelyett a légutakban 
helyenként felhalmozódik, és a sertést köhögésre 
készteti. Az Mhp okozta köhögés nemcsak hosszú 
időtartamáról ismerhető fel. A dohányosok köhö-
gésének jellegzetes hangja - száraz, néha a torkot 
eldugító nyálka-, hamar kitör az istállóban a ser-
tések aktív mozgása után. Ezután, amikor a ser-
tések elpihennek, a köhögés folytatódik, bár egyre 
ritkábban. 
Az éles köhögés az Actinobacillus pleuropneumoniae 
(App) okozta akut klinikai betegségre jellemző, de 
a köhögés spontán rohamai inkább a krónikus for-
mára jellemzők, amely az akut fertőzést túlélő ser-
téseknél alakul ki. Ha a sertés mandulájában hor-
dozott baktérium képes elérni a tüdő alveolusait, 
szaporodni kezd és toxinokat szabadít fel, amelyek 
képesek tüdőgyulladást, elhalásos és vérzéses elvál-
tozásokat okozni. A nedves köhögés az állat kísér-
lete arra, hogy könnyebben lélegezzen, a folyadék 
vagy váladék kiürítése után. 

prevalencia és gyakoriság 
A köhögő sertésekről fontos információt nyújt a 
prevalenciájuk (az érintett sertések száma egy 
populációban) és a frekvenciájuk (a sertések köhö-
gésének gyakorisága). Például nem kombinált 
PRRS esetén a köhögés prevalenciája mérsékelten 
gyors növekedést mutat, bár maga a köhögés álta-
lában ritka vagy időszakos. 
A SIAV-nál rendkívül gyors a prevalencia növe-
kedése, és a köhögési inger állandóan fennáll, így 
a köhögés frekvenciája is magas. Ami az Mhp-t 
illeti, a prevalencia növekedése lassú, és a köhö-
gés meglehetősen ritka, amíg a másodlagosan 
fertőző baktériumok meg nem jelennek. Az Mhp 
azonban gyakran utat nyit a súlyosabb betegsé-
geknek, majd a másodlagos kórokozók gennyes 
bronchopneumoniát idéznek elő. Ekkor a korábbi 
száraz köhögés nedvesebbé válik, és gyakorisága 
is növekszik. 

A gyakoriság tükrözi a kórokozó terjeszthetőségét. 
Itt egyértelmű kontraszt van az SIAV és az Mhp 
között. A SIAV gyorsan terjed, így egy vírust ürí-
tő állat 4-5 nap alatt tipikusan minden más sertést 
megfertőz egy 30 férőhelyes kutricában. Az Mhp 
ehhez képest lassú, egy hasonló kutricán belül csak 
1-2 másik állatot fertőz meg, még 30 nap eltelte 
után is.

a vágóhídi szervekben jelenTkező TüneTek 
is különbözők

 Noha az influenza kórokozója csak 7-10 napig van 
jelen, súlyos elváltozások maradnak hátra, ame-
lyek még a vírus kiürülése után is kimutathatók 
maradnak. Ezek az elváltozások nem érintik a 
tüdő összes lobulusát, így sakktábla-szerű rajzo-
latot mutatnak, amelyekben a lilás színű terüle-
teket érintette a korábbi fertőzés. Ezzel szemben 
a PRRS az egész tüdőben elváltozásokat okoz. 
Ugyanakkor mindkét vírus hajlamos arra, hogy 
az általa okozott elváltozás eltűnjön, vagy kevés-
bé nyilvánvalóvá váljon, mire a fertőzött sertések 
elérik a vágást. Az Mhp abban különbözik, hogy az 
általa okozott elváltozásokat nagyobb valószínű-
séggel lehet megtalálni a vágóhidakon.
A tüdő Mhp kolonizációja, csak szubklinikai követ-
kezményekkel jár. Ezért a következtetéseket csak 
alapos értékelés után szabad levonni. Az Mhp meg-
állapítása önmagában nem jelenti azt, hogy csak az 
okozná a köhögést vagy a klinikai légúti betegség 
egyéb tüneteit. 

laskagomba - hasmenés elleni szer 
malacoknak 
A takarmányipar olyan alternatívákat keres, ame-
lyek csökkentik az antibiotikumok növekedésser-
kentőként történő felhasználását és a cink-oxid 
hasmenés elleni szerként alkalmazását a malacok 
takarmányaiban. Többek között immunmodulációs 
tulajdonságainak köszönhetően a laskagomba 
lehetséges alternatívát jelent. 
Sertéseknél a cink-oxidot (ZnO) általában a válasz-
tás utáni első két hétben javasolt alkalmazni a 
választás utáni hasmenés megelőzésére. Alacsony 
felszívódása miatt azonban a legtöbb ZnO kiürül a 
trágyával, mely környezeti terhelést okoz. 
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Mivel a terápiás cink-oxid használata nem enge-
délyezett, az antibiotikumok alternatívát jelent-
hetnének a választást követő E. coli fertőzések 
elleni védekezésben. Ezeket az antibiotikumokat 
azonban az antimikrobiális rezisztenciát növelő 
hatásuk miatt tiltják. Embereknél számos (állat-
modellt is magában foglaló) vizsgálat kimutatta, 
hogy az ehető gombák immunmoduláns tulajdon-
ságokkal rendelkeznek, beleértve a ß-glükán által 
kiváltott gyulladáscsökkentő hatásokat, fokozott 
NK-aktivitást (Natual Killer), a dendritikus sejtek 
érésének és működésének serkentését, valamint 
fokozott citokin termelést fekélyes vastagbélgyul-
ladásban és Crohn-betegségben szenvedő betegek 
estében. A gombák másodlagos anyagcsere-termé-
keket tartalmaznak, mint például az alkaloidok, 
laktonok, polifenolok, szeszkviterpének, szterolok, 
terpenoidok, ß-glükánok és glikoproteinek. 
Ezek felelősek az immunmodulációért, de 
antikoleszterinémiás, rákellenes és antioxidáns 
tulajdonságokkal is rendelkeznek. 
A hasmenés előfordulásának csökkenése a válasz-
tott malacokban 
A Jilini Agráregyetem kutatói a malacok takar-
mányának laskagomba-kiegészítése során értékes 
hatásokat figyeltek meg.
A gombákat háromféle adagban alkalmazták: 
1,5 g/kg 
2,10 g/kg 
3,15 g/kg 

Összesen 100 keresztezett (duroc × nagyfehér 
× lapály) választott malacot vizsgáltak. A gom-
bát 5 g/kg mennyiségben a takarmányhoz kever-
ve 51% -kal kevesebb hasmenést eredményezett a 
kontrollcsoporthoz képest, míg 15 g/kg bekeveré-
se esetén 55%-kal kevesebb hasmenéses eset for-
dult elő. A kutatók a csökkenést a bioaktív vegyü-
letnek tulajdonították, mint a glükánok, alkaloi-
dok, fenolok és egyéb olyan hatóanyagok, amelyek 
csökkenthetik az enterális baktériumok (Coliform, 

E. coli stb.) számát és aktivitását a malacok bél-
rendszerében. Ennek a gombának a prebiotikus 
tulajdonságai rövid szénláncú zsírsavak (butirát, 
propionát és acetát) fokozott termelését eredmé-
nyezték. A butirát bakteriosztatikus tulajdonságai 
jobb immunválaszt és egészségesebb bélrendszert 
eredményeznek, hozzájárulva a hasmenés előfor-
dulásának csökkenéséhez. 

megnövekedeTT bél-mikroflóra 
a malacokban 
Az eredmények azt mutatták, hogy a takarmány 
kiegészítése laskagombával növelte a bél mikrobiom 
mennyiségét és sokféleségét. A kezelt csoportokban 
a leggyakoribb mikrobák a Bacteroidetes (elsősor-
ban acetátot és propionátot termelő) mikrobák és a 
Firmicutes (butiráttermelés céljából) mikrobák vol-
tak. A gomba magas rosttartalma kevésbé emészt-
hető a bélrendszer felső szakaszában, mivel abból 
hiányoznak a rostot emésztő enzimek. A vastagbél 
mikrobái azonban fermentálhatják ezeket a rosto-
kat, rövid szénláncú zsírsavak szintetizálásához, 
mint például az acetát, butirát és propionát. Ezek a 
rövid szénláncú zsírsavak csökkentik a bélrendszer 
alsóbb szakaszainak pH-ját, kedvezőtlen körülmé-
nyeket teremtve a legtöbb kórokozó baktérium szá-
mára, ezzel elősegítve a bélrendszer egészségét. A 
butirát a vastagbélsejtek fő energiaforrásaként is 
szolgál, elősegítve a bél homeosztázisának és a bél-
hám integritásának fenntartását; bakteriosztatikus 
tulajdonságai hozzájárulnak az immunválasz javí-
tásához. A vizsgálat kimutatta, hogy a laskagomba 
olyan prebiotikumként működik, amely kedvezően 
befolyásolja a gazda bél mikrobiom összetételét és 
működését a szénhidrát-anyagcsere fokozódásával 
és a megnövekedett rövid szénláncú zsírsav-ter-
meléssel, biztosítva a bélhám fokozott védelmét. A 
butirátszint a takarmányba kevert gomba mennyi-
ségének növekedésével nőtt. A legnagyobb összes 
rövid szénláncú zsírsavmennyiség 10 g/kg bekeve-
rése esetén jelentkezett (1. táblázat).
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Tallózás

1. táblázat az aCetát, butiRát, PRoPionát és összes sCFa (RöviD szénlánCú zsíRsav) 
konCentRáCiói laskagombával kiegészített takaRmánnyal

 etetett választási malaCokban

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 0.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 5.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 10.00

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 15.00

Acetát 35,95 45,37 49,83 42,96

Propionát 11,17 25,12 24,3 22,98

Butirát 9,13 10,39 11,14 13,35

Összes SCFA 56,25 80,88 85,27 79,29

immunmoduláció 
A kutatók az immunglobulinokra és a citokinekre 
összpontosítottak, mivel ezek szabályozzák az 
immunrendszert. Ebben a tanulmányban a las-
kagomba stimulálta a citokinek (interleukin-2 és 
tumor nekrózis faktor-α) és az immunglobulinok 
(IgA, IgG és IgM) termelését. 
A citokinek részt vesznek a gyulladásos folya-
matokban és az immunfunkcióban: a gyulladás 
kialakulása, aktiválása és szabályozása, veleszü-
letett és specifikus immunválasz, valamint akut 
fázisú reakciók. Az immunglobulinok az immun-
válasz kritikus részei, amelyek specifikusan felis-
merik és kötődnek az antigénekhez, például bak-
tériumokhoz vagy vírusokhoz, és segítenek azok 
elpusztításában. Korábbi tanulmányokban a gom-
bák másodlagos metabolitjai különleges tulajdon-
ságokat mutattak. Ilyen az immunmodulációs, 
valamint antikoleszterinémiás, antioxidáns és 
neuroprotektív hatás. 

emészTheTőség és növekedési erély 
a malacoknál 
A választás során és közvetlenül az után a mala-
cok emésztőrendszere nem elég fejlett, ezért a leg-
több takarmány-összetevő emésztése nem meg-
felelő. Jelen tanulmányban a fehérje, a rost és a 
bruttó energia emésztését is növelte a gomba hoz-
záadása (lásd a 2. táblázatot). A kutatók szerint 
a mikrobiális összetétel javulása fokozza a nyers-
rost emészthetőségét, és energiát biztosít a rövid 
szénláncú zsírsavak előállításával. A rövid szén-
láncú zsírsavak baktériumölő hatása szintén javít-
ja a bélrendszer egészségét és a bélhám integritá-
sát. Másrészt a gombák magas rosttartalmúak, és 
ezek az élelmi rostok csökkenthetik a tranzitidőt, 
elősegítve ezzel a tápanyagok jobb emészthetősé-
gét. A laskagomba alkalmazása a malacok takar-
mányában szintén növelte a takarmányfelvételt, 
javította a növekedési sebességet és a takarmány-
hasznosítást. A jobb takarmányértékesülés és az 
ebből következő nagyobb növekedési erély a takar-
mány emészthetőségének és a bél egészségének 
javulásához köthető.

Csúcstermékek és pro�  know-how:
A BHZP teljesítményspektruma rendkívül sokrétű, és példátlan a német sertéshús-termelésben: 
vállalkozói tulajdonban lévő alaptenyésztés és genetika, központi tenyészérték-becslés, saját 
mesterséges termékenyítő állomások, beleértve az infrastruktúrát is, együttműködő állatorvosi 
háttér, telepre szabott szoftver-megoldások, valamint teljeskörű szolgáltatási csomag, amely 
felöleli az összes termelési szintet. Megoldások egy kézből.

MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK !

Tenyészállatok Termékenyítés Szoftver

Stabil kocák

MEGOLDÁST KÍNÁLUNK A FELELŐSSÉGTELJES SERTÉSHÚS-TERMELÉSHEZ.  www.bhzp.de
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2. táblázat emészthetőség és növekeDési teljesítmény különböző mennyiségű 
laskagombát taRtalmazó takaRmányok esetén

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 0.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 5.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 10.00 

Laskagomba a takar-
mányban (g/kg): 15.00 0

-Emészthetőség (%) - - - -

Nyersfehérje 70,8 76,1 86,2 75,1

Nyersrost 60 73,9 74,6 66,9

Bruttó energia 65,7 76,4 74,2 86,9

Teljesítmény - - - -

ADFI (g) 497 411 497 554

ADG (g) 286 192 290 469

FCR (g) 2,75 3,15 2,72 2,18

poTenciál a laskagombában 
A választás kihívást jelent a malacok életében: szá-
mos problémára hajlamosítja a malacokat, például 
hasmenés, valamint a bél-anyagcsere és az immun-
funkciók károsodása - ezzel befolyásolva a növeke-
dési teljesítményt is. 

A tanulmány megállapította, hogy 5-15 g/kg las-
kagomba bekeverése a takarmányba csökkentheti 
a hasmenés előfordulását és növelheti a malacok 
általános teljesítményét. A malacok hasmenésének 
megakadályozására alkalmazott cink-oxid környe-
zetre gyakorolt veszélyes hatásai miatt a laska-
gomba lehetséges alternatív megoldás. 

FORCYL SWINE 160 mg/ml oldatos injekció sertések részére  A.UV. – ÖSSZETÉTEL: Marbofloxacin 160mg, Benzil alkohol(E1519) 15mg, Segédanyagok. TERÁPIÁS JAVASLATOK: Hízósertések: Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida érzékeny 
törzsei által okozott légzőszervi betegségek kezelése. Választott malacok: E.coli érzékeny törzsei által okozott bélgyulladások kezelése. Ellés utáni kocák: E. coli marbofloxacinra érzékeny törzsei által okozott metritis masztitisz-agalakcia szindróma ( a posztpartium 
diszgalakcia szindróma, a PPDS egyik formája) gyógykezelésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható fluorokinolonokkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. Az antibiotikum-rezisztencia kialakulás esélyének 
csökkenése érdekében nem használható a választáskori hasmenés profilaktikus vagy metafilaktikus kezelésére. MELLÉKHATÁSOK: Esetenként a beadás helyén legfeljebb 36 napig fennmaradó helyi reakciók figyelhetők meg. Gyakran előfordul a beadás helyén 
fájdalmasság. (100 állatból több mint egy, de kevesebb mint 10 állat esetén.) ÉÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: hús és egyéb ehető szövetek esetén 9 nap. KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA ALKALMAZHATÓ – ÁLLATORVOSI VÉNYRE 
KISZOLGÁLHATÓ TERMÉK! VETOQUINOL LABORATORIES, LURE, FRANCIAORSZÁG.

Kérem, a további információkért olvassa el az országspecifikus SPC-t.

Ju
ne

 2
01

7

Ugyanazaz adag minden indikációra

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

   A. pleuropneumoniae (APP), P. multocida és H. parasuis 
érzékeny törzsei által okozott légzőszervi betegségek 
kezelésére
   
MMA és UTI kezelésére kocáknál

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

• ÉEVI hús, ehető szövetek: 9 nap
• im. alkalmazás

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!


