
Prof. Wekerle LászlóA hazai sertéses szakirodalom meghatározó egyénisége 1969-
ben szerzett diplomát a budapesti Állatorvostudományi Egyete-

men. Ezt követően négy évig a Herceghalmi Kísérleti Gazdaság 

sertéstelepén dolgozott, a mesterséges termékenyítést irányította. 

1972-ben került az Állattenyésztési Kutatóintézet szaporodás-
biológiai osztályára, amelyet 1985-től 1990-ig vezetett. 1985-ben 

védte meg kandidátusi fokozatát.1990-ben megalapította a Szaporodásbiológiai Társaságot, melyet 

25 éven át vezetett. 1992-ben címzetes egyetemi tanári címet kapott az ÁOTE Szülészeti 

és Szaporodásbiológiai tanszékén.1996-ban kezdte meg a kiadói tevékenységet. Ekkor alapította meg az ágazat első függet-

len szaklapját, „A Sertés” címmel, amely a mai napig meghatározó információforrás.

A szaklap népszerűségére alapozva 1997-ben létrehívta a Disznó Alapítványt, amely sok 

éven át szolgálta a hazai sertéstartókat, eljuttatva a gyakorlatban hasznos információkat az 

ország minden régiójába. Ez a fórum jelenleg online folytatódik, disznoklub.hu címen.

Mindig a gyakorlati tudást tartja szem előtt, ezért - felfedezve a külhoni könyvpiac által 

kínált „gyöngyszemeket” - A Sertés könyvek címszó alatt könyveket fordít, azokat magyar 

nyelven kiadja. A könyvsorozat első részeként megírta a sertések szaporodásáról és szapo-

rításáról szóló könyvet. Ezt holland és német kiadók könyvei követték. 

Régi álma válik valóra ezzel a hazai, saját szerkesztésű művel, amely ugyanazt a célt 

szolgálja, mint a sorozat többi tagja: erősíteni a sertéstartók mindennapi tudását.

Beköszöntő

Több oka van egy ilyen könyv megszületésének. Kell hozzá a sertések, a szakma szeretete, a sertéstelepek 
„illata”, a hangok, a sok-sok ott dolgozó ember, akikkel találkozunk. Mi is velük dolgozunk a mai napig, 
együtt élünk velük. Ezért tudásunk sem föntről való, hanem azt velük együtt szereztük.
Mindazok, akik megszólalnak ebben a könyvben, a gyakorlatban jártas szakemberek, az A Sertés szaklap 
mintájára csak olyan tudást közvetítenek, mely azonnal hasznosítható a mindennapi munkában. Nem a 
teljességre törekedtünk, hiszen számos szakkönyv - köztük a tőlünk származók - részletesen foglalkoznak 
egyes kiemelt területekkel (A sertések szaporodása és szaporítása, Jelez a sertés, Hízósertések egészsége, 
Sertésbetegségek színes atlasza). Vagyis az itt összefoglalt ismeretekhez hozzáolvasva az egyes szakte-
rületekről szóló kiadványokat, teljes képet kaphatunk. Ezzel érjük el célunkat: összefoglalni mindazokat a 
gyakorlati ismereteket, melyek a sikeres nagyüzemi sertéstartáshoz szükségesek.
Ráadásul igyekeztünk olyan témákat is felvetni, melyek - habár már jelenleg is velünk vannak - a jövő állat-
tartását határozzák majd meg. Előre tekintünk, a jövőbe üzenünk, de a múltat is felidézzük. Hiszen tudjuk, 
a múlt ismerete, az abból merített tudás nélkül nem tartanánk itt.
Olyan, talán szokatlan illusztrációkat is alkalmazunk, melyek segíthetik a szakmai tartalom befogadását. 
De ne feledjük, semmilyen illusztráció nem pótolja a sertéstelepi szakember szemét, orrát, fülét és egyéb 
érzékeit. Minden kiadvány csak bot lehet, amelyre támaszkodhatunk. A sikerhez vezető út a bot haszná-
lata és saját tapasztalataink. A lelkes szerzők nevében ehhez az úthoz kíván sok sikert a könyv kiadója, 
szerkesztője.
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