
Vírusfertőzések kockázatának csökkentése takarmányokban 

2014-ben az észak-amerikai állatorvosi közösség -, valamint a világ takarmány- és sertésipara 

- felismerte, hogy a vírusok a takarmánnyal is terjedhetnek. 

A sertések járványos hasmenése (PED) 2013-ban tört ki az Egyesült Államokban, és 2014 

januárjára Kanadába is megjelent. „Abban a pillanatban elég gyorsan rájöttünk, hogy a 

kanadai járvány egy bizonyos takarmány-összetevőhöz kapcsolódik, ugyanabból a 

takarmánykeverőből, és hamarosan egy kutatási dokumentumot tett közzé a Manitoba 

tartománybeli Winnipegi Nemzeti Egzotikus Állatbetegségek Központja, rámutatott, hogy ez 

a kapcsolat lehetséges” - magyarázta Dr. Egan Brockhoff, az Alberta Red Deer Prairie sertés-

egészségügyi szolgálat állatorvosa és a kanadai sertés tanács szakértő állatorvosa. 

„Aztán az afrikai sertéspestis (ASP) is megjelent, és azóta az Egyesült Államokban Dr. Scott 

Dee, Dr. Megan Niederwerder, Dr. Cassandra Jones és még mások is sok munkát végeztek 

annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogyan juthatnak el a vírusok a szállított takarmány-

összetevőkön keresztül világszerte." 

Mit fedeztek fel az állati takarmány-összetevőkben található vírusokkal kapcsolatban? 

Sok más tanulmány közül Dr. Dee (a Minnesotai Pipestone Állatorvosi Szolgáltató 

Alkalmazott Kutatója) és munkatársai 2018-ban értékelést tettek közzé az állati vírusok 

fennmaradásáról az állati takarmány-összetevőkben, amelyeket naponta importáltak és ma is 

importálnak az Egyesült Államokba. 

A tanulmány a határokon átnyúló szállítási körülmények és tizenegy globális jelentőségű 

betegség szimulálását tartalmazta: 

1. Ragadós száj- és körömfájás, 

2. Klasszikus sertéspestis, 

3. Afrikai sertéspestis (ASP), 

4. Sertés influenza A 

5. Aujeszky-betegség, 

6. Nipah vírus, 

7. Sertések reproduktív és légzőszervi szindróma (PRRS), 

8. Sertések hólyagos betegsége, 

9. Fertőző hólyagos szájgyulladás, 

10. 2-es típusú sertés circovírus 

11. A sertés hólyagos kiütése. 

  



6 vírus esetében hasonló genetikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkező helyettesítőket 

lehetett használni, a többinél a tényleges vírusokat használták. "Megállapítottuk, hogy több 

vírus is fennmaradt a hagyományos szójalisztben, a lizin-hidrokloridban, a kolin-kloridban, a 

D-vitaminban és a sertéskolbász héjában - mondta Dr. Dee. "Ezek az eredmények 

alátámasztják a PEDV takarmányban történő szállításának kockázatáról korábban közzétett 

adatokat." 2019-ben az USA Mezőgazdasági Minisztériumának tudósa, Dr. Rebecca Gordon 

és kollégái közzétették a 2018. márciusáig megjelent tanulmányok összefoglalóját (ideértve a 

Dr. Dee és csoportja által készített tanulmányt is), melynek címe: „A nem állati eredetű 

takarmány-összetevők szerepe a sertések vírusos kórokozóinak átvitelében. ”Elemzésükben 

Dr. Gordon és csapata arra a következtetésre jutott, hogy néhány kritikus kérdés hozzá 

tartozik a sertések vírusainak takarmányon és takarmány-alapanyagokon keresztüli 

terjesztéséhez, azonban további vizsgálatra van szükség annak vizsgálatára, hogy a vírusok 

miként terjednek a takarmányon keresztül a gyakorlatban. Ezzel kapcsolatban Dr. Dee és 

munkatársai egy olyan projekt eredményeinek közzétételére készülnek, amelyek során a vírus 

túlélését tesztelték azáltal, hogy a takarmányba keverték őket, majd 21 napig az országban 

szállították, hogy szimulálják a belföldi szállítási feltételeket. A felhasznált vírusok a PRRSV 

a PEDV, valamint a Senecavirus A voltak, amelyek olyan kórokozók, amelyek kezelésére Dr. 

Dee laboratóriuma engedéllyel rendelkezik. 

Tudnunk kell arról, hogy a vírusok hogyan élnek túl a takarmányban 

A vírusok túlélésével és a takarmányokkal való terjedésével kapcsolatosan a 2015 óta 

elvégzett összes kutatás eredményeként Dr. Brockhoff szerint a világ sertés- és 

takarmányiparának tudnia kell, hogy a vírusok hogyan képesek túlélni és terjedni különféle 

takarmány-összetevőkben. „A kanadai sertéstanácsban (CPC) dolgozó kollégáimmal a 

Kanadai Élelmiszer-ellenőrző Ügynökségnél (CFIA) együtt dolgoztunk minden 2018-as 

kutatásban, és azon, hogy változtatásokat hozzunk a magas kockázatú takarmány-összetevők, 

például a feldolgozatlan gabonafélék, olajos magvak és az állatoknak közvetlen felhasználásra 

szánt takarmányok, Kanadába importálásával kapcsolatban” - magyarázza. "2019. márciusa 

óta Kanada létrehozott másodlagos behozatali ellenőrzési zónákat és engedélyeket az ASP-vel 

fertőzött országokból történő behozatalra, és a CPC idő- és hőmérsékleti ajánlásokat adott a 

termelők számára." Dr. Dee örömmel látja, hogy a CFIA komolyan veszi az összes kutatást, 

és számos intézkedést hozott ezek fényében. „Itt a sertés- és takarmányipar ugyanazokat az 

intézkedéseket fogadta el - mondja -, de szeretnék egy nemzeti kormány által irányított 

megelőzési és ellenőrzési programot látni a vírusos betegségek takarmányban való 

jelenlétének, és az által történő szállításának kezelésére, hasonlóan, mint Kanadában.” 

Takarmány-adalékanyagok használata a vírusok megsemmisítésére 

Arra alapozva, hogy a vírusok meddig élnek túl a takarmányban, a tudósok tanulmányozták a 

takarmány-adalékanyagok képességét a vírusok elpusztítására. Dr. Dee és kollégái a Dél-

Dakotai Állami Egyetemen 2019-ben készítettek erről tanulmányt, de még nem tették közzé. 

Megállapították, hogy a négy vizsgált vírus (a Senecavirus A, PEDV, PRRSV és az 1-es 

típusú szarvasmarha herpesvírus) titerét csökkenti olyan adalékanyagok jelenléte, amelyek 

közepes láncú zsírsavak keverékét tartalmazzák. Pontosabban, erős vírusellenes hatást találtak 

egy szerves savak keverékét és a metionin aminosav analógját tartalmazó terméknél (ennek az 

aminosavnak az analógjai az EU-ban engedélyezett takarmány-adalékanyagok). Május elején 

Dr. Dee és kollégái egy, a takarmányban található Senecavirus, a PEDV és PRRSV 

vírusellenes hatásainak tanulmányát is benyújtották közzétételre. "Különböző típusú termékek 

léteznek" - mondja Dr. Dee. „Néhány tartalmaz rövid, közepes és hosszú láncú zsírsavakat, 



szerves savakat külön-külön vagy keverékekben és illóolajokat. Sok ilyen termék sokféle 

keveréket jelent.” 

Szójabab-alapú takarmány-összetevők, amelyek védik a vírusokat 

Az összes elvégzett kutatást áttekintve, Dr. Dee elmondta, hogy összességében a szójabab-

alapú takarmány-összetevők, például a szójaliszt, védi legjobban a vírusokat. "Nem vagyunk 

benne biztosak, hogy azt a magas fehérjetartalom vagy más egyéb tulajdonság okozza, de az 

Egyesült Államok továbbra is importál szójalisztet Kínából, Oroszországból és Ukrajnából, 

amelyek mind ASP-pozitív országok, és ez őrültség" - mondta. „Bármely ASP-vel fertőzött 

országban fennáll a keresztszennyeződés esélye olyan dolgok miatt, mint a takarmányok 

földre ömlése, majd azok felszedése és a csomagolása. Meg kell szüntetni az adott összetevő 

behozatalát az említett országokból, vagy be kell építeni egy olyan nemzeti programot, mint 

Kanadában, ahol ezeket egy elkülönített tárolóban tartják, tesztelik és kezelik. Igen, a 

takarmánykeverők ezt csinálják, de nem lehetünk biztosak abban, hogy ezt mindegyikük 

megteszi, ezért a legjobb lenne egy nemzeti kormány által irányított program. " Dr Brockhoff 

véleménye szerint, a takarmánykeverők feladata a vírusos betegségek takarmány útján történő 

terjedésének kockázatát csökkenteni. Ehhez a legfontosabb, hogy lehetőség szerint olyan 

országokból vásárolják az összetevőket, amelyekben nincsenek jelen a főbb fertőző 

betegségek. „A kanadai sertésiparnak mostanában különféle vitaminokat kell importálnia 

Kínából, mivel sehol másutt nem tudjuk beszerezni őket - mondja -, és ez a vírusos betegség 

szempontjából rendkívül alacsony kockázatú összetevő, de bármi jelenthet kockázatot.” 

Hogyan gátolják a vírusokat a különféle adalékanyagok? 

A szerves savak közvetlenül gátolhatják a vírusok aktivitását, például a gének expressziójának 

elnyomásával. Ezenkívül megakadályozzák a vírusok tapadását a gazdasejtek felületéhez. 

(Baktériumokban a szerves savak képesek átjutni a membránon, és a töltött atomok 

koncentrációjának megváltoztatásával zavarokat okozhatnak.) A zsírsavak befolyásolhatják a 

vírus falának szerkezetét, szivárgást vagy a burok teljes szétesését okozhatják. Néhány illóolaj 

(például eukaliptusz, teafa és kakukkfű) közvetlenül inaktiválhatja a szabad vírusrészecskéket. 

Forrás: https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2020/5/Mitigating-virus-in-pig-

feed-588039E 
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