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A PRRS menteSítéS tAPASztAlAtAi egy 
nAgylétSzámú SeRtéSállománybAn

A Dunántúlon található sertéstelepen 1995 óta 
folyik állattenyésztés. A 130 tenyészkocát számlá-
ló telep, hagyományosan - fialástól a véghízlalásig 
- működő sertéstelep. 
Felépítése a következő: a telepen egy fiaztató istál-
ló (48 db egyedi fiaztató kutricával), egy utónevelő 
istálló (műanyag rácspadozatos utónevelő 4 elkülö-
nített légtérrel és régebbi típusú beton rácspadoza-
tos utónevelő, szintén 4 elkülönített légtérrel), egy 
hizlalda (az egyik épületrész részleges beton rács-
padozatos tartástechnológiájú, a másik teljes rács-
padozatos, lagúnás trágyarendszerű), illetve egy 
nyitott hizlaló istálló is rendelkezésre áll. A koca-
szálláson a kocák kiscsoportos (9-12 koca/csoport) 
elhelyezése biztosított, illetve található 4 x 16 db 
egyedi termékenyítő állás a mesterséges terméke-
nyítéshez.  
A PRRS mentesítés előtt a telep „klasszikus” 
tenyésztést folytatott: nagy fehér és lapály F1-es 
anyaállatokat termékenyítettek saját kannal. 
A sertések szaporító és légzőszervi tünetegyüttesét 
(PRRS) okozó vírus jelenlétére 2006-ban derült 
fény, ekkor állapították meg a vírusfertőzöttséget 
a telepen. Ezután a vírus okozta tünetek mérsék-
lése, a gazdasági károk és a vírusürítés csökkenté-
se érdekében az állomány vakcinázásába kezdtek. 
A tenyészállatokat és a malacokat élővírusos vak-
cinával immunizálták. A pontosan betartott vakci-
názási protokollnak köszönhetően a telepen nem 
okozott állományszinten jelentős problémát a kór-
okozó.
2014-től a PRRS mentesítés folyamatát a 3/2014. 
(I. 16.) számú, a sertésállományoknak a sertés rep-
rodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel 
járó szindrómájától való mentesítéséről kiadott VM 
rendelet szabályozta, amelynek végrehajtásához a 
Nemzeti PRRS Mentesítési Terv adott instrukci-
ókat. A mentesítésre javasolt módszerek közül a 
telep managementje az állománycserével történő 
mentesítést választotta.  
A mentesítési terv életbe lépésétől kezdve a 
tenyészállatok termékenyítését leállították. A ter-

mékenyített, illetve a már vemhes kocák a fialásig 
a telepen maradtak, a malacok leválasztása után 
pedig vágóhídra szállították a tenyészállatokat. A 
növendék sertések végsúlyuk eléréséig a telepen 
maradtak, ekkor közvetlen vágásra értékesítették 
a hízókat. A telep teljes kiürítése 2015 év második 
felére valósult meg.
A telepen az összes állat elszállítása után alapos 
takarítást végeztek magasnyomású mosó segítsé-
gével, a trágyaaknákat kiürítették, az almot eltá-
volították. Ahol lehetőség volt, a potenciális ragály-
fogó tárgyakat is eltávolították a telepről. A tisz-
títás után az istállók fertőtlenítése következett, 
virucid hatású szerrel. A munkafolyamatok lezaj-
lása után az állattartó telep majd egy éven át üre-
sen állt.
A telepen az állattenyésztést 2017 őszén kezd-
ték meg újra, PRRS mentes telepről vásárolt 
tenyészkocasüldők termékenyítésével. A genetikai 
előrehaladás érdekében új anyai vérvonalat hoztak 
a telepre a Topigs süldőkkel, akiket Duroc kannal 
termékenyítettek. A telepen az újraindítástól csak 
mesterséges termékenyítést alkalmaznak, ellenőr-
zött PRRS vírus mentes termékenyítő anyaggal.
Míg a telep üresen állt, jelentős tartástechnológiai 
újítások történtek, ennek keretében megtörtént a 
fiaztató épület felújítása, így a vemhes állatok egy 
szinte teljesen új istállóba kerültek betelepítésre. 
Az új fiaztatóban a beton aljzatú kutricákat teljes 
műanyag rácspadozatúra cserélték, önálló szellőz-
tető rendszerrel és automata etetővel ellátva. 
Az állatok felkészítése az ellésre a korábban alkal-
mazott állategészségügyi protokollok átvizsgálása 
és újragondolása alapján történt. A termékenyí-
tés előtt a tenyészkocasüldők alapimmunizálásban 
részesültek sertésorbánc és parvovírus ellen, illet-
ve a vemhesség alatt a malackori hasmenéseket 
okozó kórokozókkal szemben. A féreghajtás ellés 
előtt történt, illetve 3 havonta protokollba iktattuk.
Az állomány PRRS mentességének fenntartása cél-
jából a betelepítést követően a tenyészállatok meg-
felelő vérvételezésére (ennek ütemezésére) tervet 
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készítettünk. Mivel eltérő vemhességi illetve ter-
mékenyítési státuszú állatok voltak jelen a telepen 
- kiscsoportosan, egyedi termékenyítő állásokban - 
ezért munkaszervezési szempontból nehéz, de nem 
megoldhatatlan helyzet előtt álltunk. Az összes 
tenyészállat vérmintáinak begyűjtése nagy feladat, 
a telepi egyéb munkák ellátása mellett egy nap 
alatt nem volt megvalósítható, már ekkora állo-
mánynál sem. Az állomány első vizsgálata negatív 
eredménnyel zárult.
2018 január végén indultak az első ellések. A koca-
süldők első ellésükhöz fokozott figyelmet és segít-
ségnyújtást igényeltek, és még fokozottabb éjsza-
kai állatorvosi jelenlétet. Cserébe magas malac-
számmal és jó malacneveléssel hálálták meg a gon-
doskodást. Ezek az almok, mivel kórokozó szegény 
környezetbe születtek, nagy fejfájást nem okoz-
tak, a malacok egészségesen növekedtek. A válasz-
tást, és az azt követő utónevelési, illetve hizlalá-
si időszakot is nagy gondossággal menedzselte a 
telep, figyelve, hogy bármilyen kórokozó felszapo-
rodására és átvitelére az esély minimális legyen. 
Áprilisban már minden istálló benépesült, folyama-
tos volt a telep működése.
Az első mintavételezéseket fél év múlva kellett 
követniük a következőknek, így nyári időben kény-
szerültünk az állomány vérmintáinak begyűjtésére. 
A munkálatokat igyekeztünk úgy megszervezni, 
hogy az állatok megfogása, vérvétele minél keve-
sebb stresszel járjon mind a sertések, mind a mun-
kavégzők számára. Az állatok mozgatása is nehéz-
kesebb volt, azonban minden tenyészállat vérmin-
táinak vizsgálatára szükség volt.  

Az állomány második vérvizsgálata is negatív ered-
ménnyel zárult PRRS vírus ellenanyagainak kimu-
tatása szempontjából.
Jelenleg a telepen az ellések, malacnevelés, híz-
lalás a maga rendjében zajlik. Fokozott figyelmet 
fordítunk az állomány folyamatos állategészség-
ügyi karbantartására, a betegségek megelőzésére, 
tünetek megjelenése esetén a legmegfelelőbb keze-
lések alkalmazására, elhullás esetén azonnali bon-
colásra. Az előbbi szempontok és a járványvédelem 
szigorú betartása mellett a telep PRRS mentesen 
működik.
Végül egy fontos gondolat az állománycserés men-
tesítésről. A telep kiürítése és újratelepítése újra-
kezdést jelent a dolgozók és az elvégzendő mun-
kálatok szempontjából is. Ilyen esetben könnyebb 
csatát nyerni a „berögzült szokások” ellen, mind a 
tulajdonosok, mind a dolgozók sokkal nyitottabbak 
lesznek az új gondolatokra, munkafolyamatokra, 
protokollok bevezetésére, hiszen az új, tiszta telep 
fenntartására törekednek.
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