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SertéStelepi menedzSment 
európai módra

A tenyésztési munka sokrétű, sok tényező játszik 
fontos szerepet a termelési eredményeink alaku-
lásában. Az eredményességet meghatározó főbb 
tényezők: menedzsment és szakképzettség, gene-
tika, állategészségügyi státusz, takarmányozás 
és technológia. Az egyes tényezők akár csak egy 
puzzle alkotta kép, szorosan összekapcsolódnak, 
a menedzsmentnek azonban (mint döntéshozás, 
vezetés, irányítás) mindre hatása van, ezáltal köz-
ponti jelentőségű. Röviden kitérek néhány említett 
tényezőre.

technológia

Bár Magyarországon az elmúlt években jelentős 
fejlesztéseket hajtottak végre a sertésszektorban 
is, sok hazai telep strukturális felépítése mindmá-
ig a régi időkből hátrahagyott képet mutatja: nagy 
területen elterülő, széttagolt épületek, különálló 
egységek, alacsony automatizáció, magas élőmun-
ka-igény a jellemző.
A nyugat európai telepekre a tömbösített épü-
letek a jellemzők, az állatok terelését az egysé-
gek között akár 1 ember is el tudja látni, magas 
automatizáció, alacsony élőmunka-igény a jellemző.
Természetesen idehaza is a zöldmezős beruházá-
sok során már nyugati színvonalú istállókat építe-
nek, hasonló feltételeket biztosítva. Ezért egy telje-
sen új beruházás nagyon jó, de kivételes lehetőség.

genetika

A genetika megválasztása esetén az elérendő 
célunkat kell először meghatározni, illetve a telepi 
technológiai adottságokat, a saját igényeket, egyé-

ni preferenciákat! Kocaoldalon felmerülő kérdések: 
kiemelkedő szaporulati mutatók, de nagyon igé-
nyes kocák? Kevésbé igényes kocák, átlagos szapo-
rulat? Míg a terminál oldalról megjelenő elvárások: 
minél jobb fajlagos takarmányértékesítés, napi 
testtömeg-gyarapodás és színhúskihozatal.

ÁllategéSzSégügyi StÁtuSz

Amint az állategészségügyi státusz gazdasági jelen-
tőségét nem csupán általánosságokban, homályos 
becslésekben kifejezve, hanem konkrét összeggel 
számszerűsítve jellemezzük (mely egy 1000 kocás 
telepen napi közel 200.000 Ft-ot jelent), fontossági 
megítélése jelentősen megváltozik. Az eredményes 
működés egyik alappillére a jó állategészségügyi 
státusz, ezért a menedzsment egyik sarkalatos 
pontja ennek megőrzése, a szigorú járványvédelem.

telepi menedzSment

A telepi menedzsment szerteágazó, sokrétű téma, 
aminek két aspektusát emelném ki, melyek közül 
az első, a telepi HR menedzsment, vagyis az emberi 
oldal, ami sok esetben sajnos nagyon háttérbe szo-
rul, ugyanakkor a jelentősége sokkal nagyobb, mint 
gondolnánk. A termelési költségek 6-7%-a az alkal-
mazottak bérköltsége, azonban a személyzet az, aki 
a teljes termelés 100%-ra hatással van szaktudásá-
val, minden elvégzett manuális munkával, vagy az 
automata rendszerek ellenőrzése/irányítása által. 
Ezért a képzésük, motivációjuk, az egymás közötti 
kommunikáció és a munkahelyi körülmények javítá-
sa kulcsfontosságú a céljaink eléréséhez.

Eddigi szakmai pályafutásom jelentős részét Európa különböző országaiban töltöt-
tem. Magyarországon kívül 2005-ben egy évet éltem Írországban, Cork megyében és 
dolgoztam egy 550 kocás sertéstelepen. Ezt követően 2007-től közel 10 évet dolgoz-
tam Ausztriában, Steiermarkban, ahol egy 600 kocás modern, újonnan épülő sertés-
telep vezetője voltam. Az elmúlt évek alatt több nyugat-európai országban jártam 
tanulmányúton, pl. Hollandiában, Németországban és Dániában, ahol nagyon sok 
hasznos dolgot, új szemléletet sikerült elsajátítanom.
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képzéS

Hogy találjunk jó munkásokat? Hogyan „keletke-
zik” egy munkás jó? Az alkalmazottak felvétele-
kor a legfontosabbak az alapvető személyiségje-
gyek. Ezeket figyelembe véve választjuk ki őket, de 
a szakmai felkészítésük innentől a mi feladatunk.
Telepvezetői pályafutásom alatt dolgoztam együtt 
geológustól a villanyszerelőn át a katonáig, és 
elmondhatom, hogy kiváló munkások voltak. Sok 
esetben jobban szerettem dolgozni más szakmai 
területről érkező emberekkel, mert nem voltak 
bennük régi rossz berögződések. Gyakorlatilag 
azt és úgy csinálták, ahogy megtanítottam, illetve 
elvártam tőlük.
A jól képzett alkalmazottak jelentik a kulcsot célja-
ink eléréséhez, ezért a képzést, illetve az arra for-
dított költséget sosem szabad szimplán kiadásnak 
tekinteni, sokkal inkább befektetésnek!
Attól függetlenül, hogy mely termelési egység-
ben, melyik részlegen fognak dolgozni, a következő 
kulcsfontosságú elemeket kell a képzési folyamat 
során átadnunk az alkalmazottaknak:
•  Az állatokkal való bánásmód, kezelésük/ellátá-

suk.
•  Környezet szabályozása: ismerni kell az állatok 

hőmérsékleti és egyéb környezeti igényeit, ez az 
egyik kulcsa, hogy maximálhassuk a termelési 
eredményeinket.

•  Kiszolgáló automatika és a számítógépes rend-
szerek irányítása: 
-  Etető rendszerek (moslékos, száraz, manuális, 

vagy automata etető rendszerek).
-  Környezeti szabályozó rendszerek (hőmérsék-

let, páratartalom, ventiláció, gázkoncentrációk, 
stb.) kiváló ismerete, kezelése.

- Számítógépes telepirányítási programok.
•  Takarmányozás: minden egyes termelési fázis 

legalapvetőbb követelményeinek megfelelően.
•  Karbantartás: nem feltétlenül az összes munká-

sunkat kell kiképezni karbantartónak, de nem 
árt, ha többen is képesek, lehetőleg minél gyor-
sabban az adódó hibákat elhárítani.

•  Menedzsment és csapatmunka: ez a téma alap-
vetően el van felejtve a különböző képzéseken, 
pedig ez az alap, hogy az összes imént felsorolt 
területet maximálisan tudjunk a gyakorlatban 
alkalmazni. Jó csapatmunka nélkül nem leszünk 
képesek elérni kitűzött céljainkat.

motivÁció, felelőSSég

A motivált munkás kreatív, felelősséget vállal, 
szorgalmas és lojális.
Fontos, hogy érezzék magukat a csapat tagjának:
•  Naponta beszéljünk velük (kiváló lehetőség akár 

ebédidőben) arról, hogy az adott területükön 
mivel találkoztak aznap. Ehhez nélkülözhetetlen 
egy megfelelő közösségi tér!

•  Heti egyszer hívjuk össze az összes munkást egy 
közös megbeszélésre, ahol átbeszélhetjük a heti 
termelési eredményeket. Fontos a vizualizáció, 
mindenki lássa az általa is befolyásolt eredmé-
nyeket, és hogy az eredmények elérték-e a kitű-
zött céljainkat. Erre kiválóan használható egy 
fehér tábla, melyen feltüntethetjük a releváns 
termelési eredményeket (heti termékenyítések, 
vemhesülési%, fialási eredmények, összes, élve 
és halvaszületés, választás, elhullások, stb.). Sose 
csapjuk be magunkat, ne kozmetikázzuk az ered-
ményeket. Ne féljünk a piros értékektől, csak ha 
szembesülünk a gyenge eredménnyel, akkor tud-
juk felderíteni és megoldani a problémát. Fontos, 
hogy ez minél hamarabb megtörténjen.

•  Félévente vagy évente tartsunk egy komolyabb 
megbeszélést, ahol a munkások is elmondják a 
felelős területükön született eredményeket, azok 
okait, ill. az eredményesség irányába tervezett 
lépéseiket. A tulajdonos, vagy telepvezető zárja a 
megbeszélést, elmondva véleményét, felállítva a 
stratégiát a következő időszakra.

a felelőSSéget tekintve:
•  Minden egyes alkalmazottnak legyen egy meg-

szabott mértékű felelőssége a telepen, ezáltal 
fontos résznek érzi magát a termelésben, és moti-
vált lesz.

•  Természetesen kell egy, az egész telepet veze-
tő személy, és további kisebb területekért felelős 
személyek.

fizikai környezet

Hiába vannak a legjobban képzett szakembereink, 
és próbáljuk is őket motiválni, ha nem tudunk opti-
mális munkahelyi körülményeket teremteni, hogy 
szeressenek is ott dolgozni. A napunk harmadát, de 
ha úgy tetszik, az életünk egyharmadát a munká-
nak szenteljük (sőt ebben a szakmában inkább még 
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többet), ezért teljesen érthető, nem mindegy milyen 
körülmények között tesszük mindezt.
Fontos a jó hangulat, a jó munkahelyi légkör meg-
teremtése. Ebben a telepvezetőnek nagyon fon-
tos szerepe van. Meghallgatni, orvosolni a prob-
lémákat, empatikusan állni a kollégákhoz, baráti 
viszonyt kialakítani.

helyiSégek éS alkalmazott eSzközök

•  Megfelelő öltözők, zuhanyzók (ezek szerepe jár-
ványvédelmi szempontból is óriási).

•  A telep által nyújtott, megfelelő minőségű mun-
karuha (mosógép, szárító).

•  A fekete és a fehér részek egyértelmű és szigorú 
elválasztása.

• Napi takarítás, rendben tartás (előre beosztható).
•  Étkező/konyha/közösségi tér. Minimálisan elvár-

ható: tea/kávéfőző, mikrohullámú sütő (az összes 
alkalmazott elférjen, elég nagy, valamint élhető 
és otthonos legyen). Tisztaság és rend (adott idő-
szakra a felelősök előre beoszthatók). Fehér táb-
la az eredmények vizualizálásához.

•  A telep minden részén (belső terekben, istállók-
ban, közlekedő folyosókon, ill. a telep körül a sza-
badban) rendet tartani, rendezett környezetet 
biztosítani.

fiaztató menedzSment

A másik aktuális menedzsment téma, a sertéste-
nyésztés legintenzívebb termelési egységének, a 
fiaztatónak egy speciális menedzsment feladata, 
mely a nagyon szapora hibrid fajták térhódításával 
hazánkban is egyre inkább előtérbe kerül.

Az eredményesség egyik legmeghatározóbb felté-
tele, – azon túl, hogy úgy a mesterséges terméke-
nyítést, mint a tartási körülményeket, takarmá-
nyozást optimalizáljuk, ezáltal a genetikai poten-
ciálnak megfelelő mennyiségű és méretű, illetve 
vitalitású malac születik – hogy a megszületett 
malacok minél nagyobb számban és kiváló egészsé-
gi állapotban, valamint megfelelő választási súllyal 
választódjanak le.

koloSztrum menedzSment

A föcstej (kolosztrum) a csecsekből közvetlenül 
a fialást követően választódik ki, azonban csu-

pán néhány óráig tartalmazza a malacok pasz-
szív immunitásához nélkülözhetetlen antitesteket 
(immunglobulinokat). A föcstej továbbá könnyen 
emészthető tápanyagok gazdag forrása is, mely az 
újszülött malacok testhőmérsékletének fenntartá-
sához, anyagcsere folyamatokhoz, és a megfelelő 
fejlődéséhez nélkülözhetetlen. Ezen kívül a föcstej 
tartalmaz a létfontosságú szervek (máj, vese, szív, 
agy, belek) normális fejlődéséhez nélkülözhetetlen 
növekedési faktorokat.
A föcstej felvétel megközelítőleg: 200-450g/újszülött 
malac (minimális követelmény: 150-280g/kg élőtömeg, 
röviddel a születés után). A föcstej felvételt erősen 
befolyásolja az újszülött malacok mérete és/vagy élet-
képessége. (Kihűlés elkerülése érdekében a megfelelő 
tartástechnológia, optimális mikroklíma biztosítása 
óriási jelentőségű!) Azonban a föcstej felvételt befo-
lyásolja ugyancsak a koca kolosztrum-, illetve tejel-
választó képessége is (ezt befolyásolhatja: takarmá-
nyozás, ivóvíz, fajta, koca kora, alomszám és alom-
méret, teremhőmérséklet és egyéb stresszfaktorok, 
stb.) A harmadik meghatározó tényező pedig a min-
den újszülött malac kolosztrumhoz jutását elősegítő 
fiaztatói menedzsment. 
Az optimális időben és mennyiségben felvett föcstej 
szerepe óriási jelentőségű a malac későbbi fejlődé-
séhez, a megfelelő immunrendszer kialakulásához, 
ezek által pedig az egész életteljesítményéhez.
A föcstej felvétel időzítése azért kiemelt jelentősé-
gű, mivel a belek immunglobulin-áteresztő képes-
sége születés után 6 óra elteltével kezd csökkenni, 
12 óra elteltével már csak az antitestek negyedét 
képes felszívni , születés után 24 óra múlva pedig a 
föcstejben található immunglobulinok nem tudnak 
felszívódni, azok elvesznek a malac számára. Ezek 
nélkül pedig az állat védekezőképessége a különféle 
betegségekkel szemben elenyésző.
Menedzsment követelmény hogy az újszülött 
malacok mindegyike születés után közvetlenül 
kolosztrumhoz jusson.
Feltétele a folyamatos fiaztatói jelenlét és fialásko-
ri segítségnyújtás:
• dajkásítás;
•  osztott szoptatás: 13-14 malac feletti almok ese-

tén az első 5-6 malac megjelölése, majd a 2. 5-6 
malac megjelölése, majd ezeket felváltva 45 per-
ces intervallumokban a kocától elzárva tartani, 
ezáltal az összes malac (gyengébbek és később 
születettek is) kolosztrumhoz jut;
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•  malacok csecsre segítése, vagy végső esetben, 
főként a nagyon alacsony fialáskori súllyal szüle-
tett malacok esetén a kolosztrum lefejése, majd 
malacokkal megitatása. 

tej menedzSment

A szuperszapora kocák a magas alomlétszám 
miatt segítségre szorulnak az almuk felnevelé-
séhez, mert a nagyobb alomlétszám miatt az egy 
malacra jutó tej mennyisége kevesebb. A rendel-
kezésre álló csecsszám is korlátozza a malacok 
csecshez, illetve tejhez jutását, így egészséges koca 
és malacok esetében sem jut elegendő tej minden 
malacnak.

dajkÁSítÁS

A dajkásítás célja az alomkiegyenlítés, ill. min-
den malacot csecshez juttatni. De a dajkásítás 
során a lehető legkevesebb malac mozgatásá-
ra törekedjünk, ne a homogenitásra mindenáron 
(járványxvédelmi kérdés). A kisméretű malacoknak 
legmegfelelőbbek a 2. vagy 3. fialású kocák.
Fontos a szoptatások ellenőrzése is. A kocák órán-
ként csak néhány percet szoptatnak, és ha vannak 
almok, ahol a malacok verekednek egy csecsen, 
előfordul, hogy egy csecs nem lesz kiszopva. 1 óra 
alatt akár 5%-ot is visszaeshet a csecs tejelválasz-
tása, 1 nap alatt pedig akár 50%-ot is apaszthat.
Ha a lefialt csoportban az átlag született malac-
szám magasabb, mint a csecsszám:
2 lépcsős dajkásítás: az előhasi kocák 21 napos 
malacai leválasztódnak (előválasztás), helyükre 5-6 

napos, erős malacok kerülnek és még 15 napig a 
koca alatt maradnak. Az 5-6 napos malacok helyé-
re pedig az 1 napos, szintén erős malacok jönnek.
folyékony tejpótló tÁpSzer kiegéSzítéS

A dajkásítás mellett szükség lehet további pótlóla-
gos tejkiegészítésre, melynek jelentősége a követ-
kező:
• kevesebb dajkakocára van szükség;
•  kocánként megemelkedik a választott malac-

szám, mivel tejkiegészítéssel adott koca több 
malacot képes felnevelni;

•  a malacok testtömeg gyarapodása nő, a választá-
si testtömeg is emelkedik;

•  a malacok száraztáp (prestarter) fogyasztása is 
nő már a koca alatt is;

•  ráadásul, az állat későbbi takarmányfelvevő 
képessége és testtömeg gyarapodása is javul;

•  növelhető a nagyon szapora kocáknál gyakran 
megfigyelhető heterogén almok kiegyenlítettsége.

tejpótlókkal Szemben tÁmaSztott 
elvÁrÁSok:
Sok gyártó csak szójafehérjével és laktózzal dol-
gozik, azonban ajánlottak a tej alapanyagú ter-
mékek, mivel mind a fehérjék összetétele, mind a 
zsírmolekulák mérete (<2 mikron) jobban hasonlít 
a koca tejére, ezáltal emészthetőségük sokkal jobb, 
és kisebb a hasmenés kockázata.

HorogH gErgEly
PigfArM ProDuCtioN Kft.

A cikk a 2017. december 1-jén, a precíziós sertés-
tartás rendezvényen elhangzott előadás alapján 
készült.


