
Menedzsment stratégiák az antiobiotikum felhasználás csökkentéséhez 

Az antiobiotikumok használatának teljeskörű kihagyása a mai ismereteink és a tecnológiai 

lehetőségek alapján, sajnos nem megoldható a sertéstartás területén. Ennek ellenére mégis 

komoly szándék van a klinikailag fontos antiobiotikumok felhasználásának lehető 

legalacsonyabb szintre való csökkentésére. A helyes takarmányozás és megfelelő 

menedzsment stratégiák segítségével elérhető lehet ez a cél. 

Az antibiotikum-rezisztens kórokozók evolúciójának figyelemmel követésének oka, hogy ez 

komoly gondot jelent a humán gyógyászat területén. Ezzel összefüggő probléma, hogy az 

antibiotikum maradványok megtalálhatók számos élelmiszerben (hús, tej, tojás). Ennek 

köszönhetően az antibiotikum rezisztens baktériumok könnyen fejlődhetnek és terjedhetnek a 

humán populációkban. Az antibiotikum reziduumok előfordulása a sertéshúsban ritka, de ez 

különböző földrajzi régiók szerint változhat. 

A rezisztens baktériumok szelekciója ellen a legtöbb országban az antibiotikum felhasználás 

csökkentésével védekeznek, a humán orvoslás, illetve hús-, tej- és tojástermelés területén 

egyaránt. Az antibiotikum felhasználás teljes tiltására az állattenyésztés területén széles 

körben úgy gondolnak, mint egy extrém és meggondolatlan megoldásra, ami figyelmen kívül 

hagyja az állatok jóllétét, aminek következtében az állatok kórokozókkal történő fertőződését 

nem szüntetik meg. Következésképp, az antibiotikum felhasználás csökkentése érdekében a 

hús-, tej- és tojástermelés területén, nagyobb hangsúlyt kéne fektetni az ésszerű antibiotikum 

felhasználásra, megfelelő antibiotikumot a megfelelő esetekben. 

Az antibiotikum felhasználás csökkentése a sertéstenyésztésben egy fontos célkitűzés, mellyel 

az antibiotikum rezisztens kórokozók fejlődése ellen tehetünk, melyek számos, akár halálos 

kimenetelű betegséget okozhatnak a humán populációban. Bizonyára, vannak helyek, ahol 

képesek antibiotikum mentesen felnevelni az állatokat, azonban ez csupán néhány állattartó 

helyre igaz, ahol a körülmények ezt lehetővé teszik. A javaslat, miszerint minden sertést 

antibiotikum mentesen kéne felnevelni, figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy egyes állatok 

profilacticus kezelést igényelnek egyes betegségek ellen, illetve az életben maradáshoz, így 

nem valósítható meg teljes mértékben az antibiotikum mentes felnevelés. 

A költségek meghatározása 

Az antibiotikum felhasználás csökkentése a sertéstenyésztésben megoldható. Ennek 

megvalósításához azonban tisztában kell lennünk annak költségeivel, és a pontos célokkal. Az 

elsődleges cél az antibiotikum felhasználás csökkentésével a sertéstartás területén, az 

antimikrobiális rezisztencia csökkentése a humán gyógyászat, és az állatorvoslás területén 

egyaránt. Egyéb, ezen szemlélet folyamatos alkalmazásából adódó cél, az állatjóllét javítása, 

illetve az alacsonyabb élelmiszerárak biztosítása az emberek számára. Jelenlegi tudásunk 

szerint az antibiotikum mentes felnevelés költségei jelentősek. Erre jó példa, Main és mtsai. 

(2010) összehasonlítása az antibiotikum mentes termelés (AFP- antibiotic-free production) és 

a konvencionális menedzsment között. Az összehasonlítás során 108,000 sertés volt az AFP 

rendszerben, illetve 611,000 sertés a hagyományos rendszerben; az össze sertés ugyanazon 

tenyésztési piramisból származott. 

  



Az AFP rendszerben a malacokat 5 nappal később választják, kizárólag növényi eredetű 

takarmányokat kapnak, számos vakcinát alkalmaznak náluk és nagyobb területet biztosítanak 

számukra, mint a hagyományos termelésben. Amint az várható volt, az állatok növekedési 

erélye csökkent, valamint a mortalitási arány jelentősen megnőtt. A kutatók kiszámolták, 

hogy az AFP rendszerben 11$-al került többe egy sertés felnevelése, úgy, hogy a 

többletköltség nagy része addig keletkezett mielőtt a malac elérte a 23 kg-ot. Hozzá kell tenni, 

hogy a növekedési erély az utóhizlalás során, már szinte egyforma volt a két különböző 

rendszerben. Egy másik tanulmány következtetése szerint a termelés költsége 14-21%-kal 

növekedne, a változásokhoz szükséges alapfeltételek biztosítása miatt. Számos analízis 

született, mely a csökkentett antibiotikum felhasználású (reduced antibiotic usage -RAU) és 

az AFP termelési rendszerek vizsgálata során ugyanarra a következtetésre jutott – a mortalitás 

a legfőbb ok, ami a költségek növekedését eredményezi, így megkívánja, hogy nagyobb 

figyelmet fordítsunk rá, a RAU és az AFP termelés fenntarthatósága miatt. 

Antibiotikum felhasználás és a sertéstartás menedzsmentje 

Az RAU elérése érdekében tett erőfeszítések a sertéstenyésztésben multidiszciplináris 

megközelítést igényelnek, mely magába foglalja a genetikát, az állomány- egészségügyi 

menedzsmentet, műszaki hátteret, tartástechnológiát és takarmányozást. A lista tetején talán a 

higiénia szerepelhetne, magában foglalva a jobb járávnyvédelmi menedzsmentet, ezzel 

csökkentve az állatok különböző patogénekkel szembeni kitettségét úgy, mint az érintkezések 

gyakoriságát, és számát, ami szintén nagyon fontos. 

PRRS 

Észak- Amerikában általánosan elfogadott nézet, hogy az RAU csak akkor lehet hatékony, ha 

az állomány mentes a PRRS vírustól. A PRRS jelenléte nagyban megnehezíti az RAU 

termelés kivitelezhetőségét. A technológiai fejlődés és a szélesebb körű élettani, és 

immunológiai ismeretek mellett ez a kikötés kevésbé tűnhet fontosnak, de jelenleg ez is 

esszenciális az RAU termeléshez. 

Batch menedzsment 

A Batch menedzsment egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás, mellyel a korcsoportok 

nagyobb fokú elkülönítése, és a kórokozók istállók közötti áramlásának megakadályozása 

érhető el. A különböző korcsoportú egyedek közösen tartása nagyban megnehezítené ezt. A 

Batch menedzsment emellett segít az egyéb fontos szempontok betartásában, egész pontosan 

a különböző korú sertések térbeni elválasztásában. 

  



Az újszülött malacok és a választott malacok 

Az utóbbi évtized tapasztalatai alapján nagyobb figyelmet kell fordítani az újszülött malacok, 

illetve a frissen választott malacok gondozására, mivel ez is része a RAU termelés eléréséig 

vezető útnak. Ez magában foglalja a megfelelő vakcinázási program alkalmazásának 

jelentőségét, mely segít megelőzni egyes kórokozók terjedését, és az általuk okozott 

betegségek kialakulását. Emellett szól az antibiotikumos, vagy egyéb terápiás kezelések 

fontosságáról, melyeket minél hamarabb vetünk be, akár már az első tünetek megjelenésekor, 

annál nagyobb hatékonyságot érhetünk el velük. Az RAU termelésre való átállás megkívánja 

a választási kor megemelését is, mivel jól tudott, hogy a megszokott 3 hetes korban történő 

választás során a malac nagyon kitett az őt érő szociális, takarmányozási és immunológiai 

stressznek, és ez élettani szempontból kifejezetten rossz időpont. 

Beteg állatok elkülönítése 

Szükséges létrehozni egy izolált helyet a beteg állatok számára, ahova a betegég tüneteinek 

észlelése után minél gyorsabban áthelyezhetőek. Ez segít csökkenteni az egészséges állatok 

megfertőződésének lehetőségét. Ha pedig a teremben levő összes állatot kezelni kell, akkor 

érdemes az ivóvízen keresztül történő kezelést választani. Az ilyen kezelés gyorsabban 

kivitelezhető, mint ha takarmányhoz adva végeznénk, illetve ezzel a módszerrel a felhasznált 

antibiotikum mennyisége is a minimális szintre szorítható. 

Antibiotikum felhasználás és takarmányozás 

A takarmány formája és összetétele kritikus komponense az RAU termelésnek, mivel a nem 

megfelelő takarmány képes hajlamosítani egyes emésztőszervi betegségek kialakulására, 

azonban az állat védelmét szolgáló anyagok szállítóközege is lehet. 

Az összetevők „funkcionális” tulajdonságai 

A sertéstakarmányok összetevőinek értékelése kezd túlmutatni a hagyományos szempontokon 

(tápanyagellátás, ízletesség); figyelembe kell venni a takarmányok „funkcionális” 

sajátosságait, melyek hatással vannak az bélrendszer strukturális és funkcionális 

tulajdonságaira, a mikrobiomra, az oxidatív stresszre, illetve az immunrendszerre. 

Szójabab etetés 

A szójabab etetése fejtörést okoz a takarmányozási szakembereknek. Általánosságban az 1-es 

és 2-es fázisú starter tápokban a szójabab mennyisége 15-20% között van meghatározva 

Észak- Amerikában, köszönhetően a szójában található egyes fehérjék (glycinin, β-

conglycinin) immunológiai hatásának, melyet elsősorban az emésztőrendszerre, illetve az 

immunrendszerre fejt ki. A glycinin és β-conglycinin mennyisége a szójababban az ott 

található fehérjemennyiség 65-80%-át teszi ki. Következésképp érdemes más 

fehérjeforrásokat etetni, mint enzimmel kezelt szójabab, hőkezelt szójabab, halliszt, élesztő 

fehérje, stb. Azonban tudott, hogy 4 hetesen, vagy idősebb korban választott malacok 

szójabab fehérjéi iránti érzékenysége lecsökken. A RUA rendszerekben az etetett szójabab 

mennyiségét korlátozni kell a frissen választott malacok esetében a bélrendszer egészsége 

érdekében, vagy meg kell növelni a választási életkort. 

  



Minimalizálni kell a takarmányozási stresszt 

Az egyes takarmány összetevők funkcionális tulajdonságainak figyelembevétele mellett a 

takarmány összeállításakor törekedni kell arra, hogy minimális takarmányozási stressz érje az 

állatot, különös tekintettel annak bélrendszerére. 

Fehérjék 

Példának okáért, közismert, hogy a fehérje túletetés hajlamosít a választás utáni hasmenés 

kialakulására. Így az alacsonyabb fehérjetartalmú tápok etetése előnyösebb ebben a korban. 

Emellett egyes aminosavak szintén szerepet játszanak a választott malacok egészségében, 

teljesítményében. A glutamin és a glutaminsav egyaránt energiaforrást jelent a bél enterocyták 

számára, ami igen értékesnek számít a malacok takarmányozása esetén, hiszen minimalizálja 

a bélatrófia kialakulásának lehetőségét, ami bizony gyakran megfigyelhető a választást követő 

időszakban. Azonban az ennek köszönhető teljesítménynövekedés kísérletesen nem 

bizonyított, így a glutamin/ glutaminsav etetés nem vált elterjedtté a gyakorlatban. Az alanin 

és a glycin szerepet játszhat az úgynevezett antiszekréciós faktorok felszabadításában, mely 

védelmet nyújt a hasmenés ellen, azonban ez sem vált részévé a gyakorlati takarmányozásnak. 

Cink- oxid 

A cink-oxid nagyon hasznosnak bizonyult a választás utáni hasmenés (post-weaning 

diarrhoea; PWD) kontrolljában, amennyiben 2,4-3 g/kg mennyiségben etetik, nem tovább, 

mint 2 hétig. Azonban a cink- oxid mennyisége 50%-kal csökkenthető a második héten, a 

maximális teljesítmény elérése érdekében. 

Szerves savak 

Bizonyos szerves savak, mint a citromsav, fumársav, propionsav, hangyasav, tejsav és a 

benzoesav szintén alkalmazhatók a RAU termelés során. A rendelkezésre álló tanulmányok 

eredményei nem következetesek, ami arra ösztönöz, hogy még jobban megismerjük ezek 

hatásmechanizmusát, és leghatékonyabb alkalmazásuk lehetőségét. Meg kell jegyezni, hogy a 

szerves savak az egyik leggyakrabban alkalmazott takarmány kiegészítők. 

Mikrobák 

Az etetett mikrobák (direct fed microbilas; DFM), melyeket korábban probiotikumnak 

neveztek, élő és életképes baktériumokat tartalmazó kiegészítők, melyek leggyakrabban tejsav 

baktériumokat, bacillus fajokat, esetenként élesztőket tartalmaznak. Kimutatták, hogy ezek 

segítenek felszámolni a bélfalra kitapadt kórokozók összeköttetéseit, illetve gátolják az egyes 

baktériumok toxintermelését. A prebiotikumok olyan takarmány összetevők, melyek a sertés 

számára emészthetetlenek, azonban segíti a kedvező mikrobiom elszaporodását, mint a 

Lactobacillus fajok, illetve a Bifidobacterium fajok, melyek kompetitíven gátolják az egyes 

kórokozó fajokat. A szinbiotikumok együtt tartalmaznak probiotikum (DFM), illetve 

prebiotikum összetevőket.  

  



A takarmány kiegészítők előnyei 

Az exogén enzimek használata a sertés takarmányozásban általánosan használt, segítve azon 

takarmánykomponensek lebontását, melyeket a monogastricus emésztőrendszer képtelen 

lenne megemészteni. Azonban egyes enzimek nem csupán az emészthetetlen komponensek 

lebontásában segítenek. A mortalitás okának tanulmányozása nehéz a klasszikus kísérleti 

módszerekkel, mivel kicsi, gazdasági jelentőséggel bíró változásokat nem könnyű statisztikai 

módszerekkel kimutatni, kivéve, ha az kellően nagyszámú mintával történik. Továbbá, a 

Hanor Company kutatása kimutatta, hogy a xylanáz koncentráció növelésével lineárisan 

csökken a mortalitások száma.  A vizsgált 2124 sertés esetében is 3,99%-ról csak 2,39%-ra 

csökkent a mortalitások száma, melynek P- értéke csupán 0,175. 

Végezetül, a takarmányozási szakemberek körében egyre szélesebb körben bővül a rostok 

szerepének felismerése. Az már világos, hogy a különböző rostoknak, különböző hatása van a 

sertések bélrendszerére. Ezen kívül a kiváltott hatás függ a rost típusától, valamint a kérdéses 

kórokozótól. Az oldhatatlan és gyengén fermentálható rostok növelik a bél passzázst, illetve 

csiszoló hatással lehetnek a bél nyálkahártyájára. Mindkét tényező előnyösen befolyásolhatja 

a kórokozók bélfalon történő kitapadásának csökkentését, valamint csökkenti a hasmenés 

kialakulásának lehetőségét és súlyosságát is. Ezzel szemben, az oldható és fermentálható 

rostok prebiotikus hatásúak is lehetnek, ami szintén csökkenti a hasmenés súlyosságát. 

Colibacillosis esetén a jobban fermentálható rostok előnyösek.  

Forrás: https://www.pigprogress.net/Specials/Articles/2019/12/Management-tips-for-

reducing-antibiotic-use-513356E/ 
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