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Interjú Bognár Lajos 
országos főáLLatorvossaL 

Bognár Lajos országos főállatorvossal szoros 
a kapcsolatunk. Időről időre megkérdezzük 
az aktuális helyzetről, így tettünk most is.

Mikor indulhat meg az export Japánba és ez 

mennyi sertéshúst jelent?

A kiszállítások az állategészségügyi exportbizonyítvány 

véglegesítését követően kezdődhetnek meg. A japán pia-

con jellemzően a különleges minőségű termékek iránt 

van érdeklődés, azonban az elmúlt évek során végbement 

folyamatok miatt sem jósolható meg a tényleges kereslet 

mértéke. A megállapodás létrejöttének jelentősége azon-

ban túlmutat a japán piac megszerzésén, ugyanis több 

ázsiai ország is referenciaként tekint Japánra, így folya-

matban lévő állategészségügyi tárgyalásokra is pozitív 

hatással lehet.

A velünk hasonló helyzetben lévő országok - a mi 

példánk nyomán - szintén kiharcolhatják ezt a 

kedvezményt?

Az afrikai sertéspestis elleni védekezés jogszabályi kere-

te az Európai Unión belül azonos, ezért az EU tagál-

lamok számára bizonyos fokú előnyt minden bizonnyal 

jelent majd, hogy azt a japán állategészségügyi ható-

ság a magyar példán keresztül behatóan megismerte. 

Ugyanakkor a japán fél nagyon alaposan vizsgálta a 

vonatkozó jogszabályok gyakorlati megvalósulását is, 

így a regionalizáció alkalmazásával kapcsolatos szakmai 

tárgyalások várhatóan ezen országok számára is komoly 

szakmai felkészültséget igényelnek majd. 

Belgium megkapta az ASP-mentes státuszt. 

Átvehetünk-e valamit a skert eredményező mód-

szereik közül?

Belgiumban a vaddisznókban megjelent afrikai sertés-

pestis felszámolásához az adottságok (elsősorban a föld-

rajzi) és a lehetőségek meglehetősen mások voltak, mint 

hazánkban. Ugyanakkor természetesen a magyar állat-

egészségügyi szakemberek figyelemmel kísérik a többi 

tagállam által alkalmazott módszereket, és azokat igye-

keznek a hazai körülményekre átültetve felhasználni 

a védekezés során. Így például hazánkban is sikeresen 

alkalmazzuk a vaddisznók csapdázását, melyhez felhasz-

náltuk a belga szakemberek tapasztalatait is a csapdák 

kialakítása és működtetése tekintetében. 

A múlt év „szenzációja”,  hogy Németországba is megér-

kezett a vaddisznóállományba az ASP és azóta is tovább 

terjed. Előreláthatóan nincs gyors megoldásuk a 

mentesség újbóli eléréséhez Milyen következmé-

nyei lehetnek ennek ránk nézve?

A pandémia és a németországi sertéspiaci események 

egyelőre nem eredményezték a német túlkínálat leve-

zetéseként dömpingszerű mennyiségű tételek megjele-

nését Magyarországon sem az élőállatot, sem a húspi-

acot tekintve. Az EU piacán az ASP vagy egyéb okból 

megjelenő többlet sertéshús veszélye miatt azonban az 

elmúlt év folyamán több irányító bizottsági és tanácsi 

ülésen támogattuk sürgős és Európa-szintű piaci válság-

kezelő intézkedések bevezetését. Szükség esetén készen 

állunk ennek újbóli szorgalmazására. Mindezek haté-

kony promócióval és a jelenlegi nemzeti támogatások 

kihasználásával enyhíthetik a piaci nyomást és a jövőbeni 

negatív következményeket.

Hasonlóan a humán COVID- járványhoz, az ASP 

esetében is a hatékony vakcina jelenthet megol-

dást. Hogy áll a világ ezzel?

Egy ASP ellen megfelelően alkalmazható vakcina ese-

tében a vírus elleni hatékonyság mellett kulcsfontossá-

gú szempont a gazdaságos előállíthatóság, a különbö-
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ző vírustörzsekkel szembeni védelem (keresztvédelem) 

kialakítása, valamint vaddisznók esetében a szájon át 

történő alkalmazhatóság biztosítása. A betegség ellen a 

hagyományos módon előállított, elölt vakcinák, illetve a 

vírus egyes fehérjéit tartalmazó alegységvakcinák teljes 

mértékben hatástalannak bizonyultak. 

Világszerte intenzív kutatások és kísérletek folynak 

egyéb típusú vakcinajelöltekkel, melyben európai uniós 

projekt keretében a Nébih is aktívan részt vesz, holland, 

olasz, portugál, és spanyol partnerekkel együtt.    

Ezidáig sikerült házisertés állományainkat meg-

óvni az ASP-fertőzéstől. Vajon meddig tartható 

ez az állapot?

A házisertés állományokra nézve a legnagyobb kockáza-

tot a járványvédelmi előírások be nem tartása és a fele-

lőtlen emberi magatartás (pl. állati eredetű élelmiszer-

hulladék etetése) jelenti. Éppen ezért kiemelten fontos, 

hogy az állattartók, a vadászok és valamennyi érintett 

folyamatosan betartsa a rá vonatkozó előírásokat, és 

kövesse az állategészségügyi hatóság által közzétett tájé-

koztatásban, figyelemfelhívásban foglaltakat, melyekkel 

megelőzhető a betegség terjedése.  

FORCYL SWINE 160 mg/ml oldatos injekció sertések részére  A.UV. – ÖSSZETÉTEL: Marbofloxacin 160mg, Benzil alkohol(E1519) 15mg, Segédanyagok. TERÁPIÁS JAVASLATOK: Hízósertések: Actinobacillus pleuropneumoniae és Pasteurella multocida érzékeny 
törzsei által okozott légzőszervi betegségek kezelése. Választott malacok: E.coli érzékeny törzsei által okozott bélgyulladások kezelése. Ellés utáni kocák: E. coli marbofloxacinra érzékeny törzsei által okozott metritis masztitisz-agalakcia szindróma ( a posztpartium 
diszgalakcia szindróma, a PPDS egyik formája) gyógykezelésére. ELLENJAVALLATOK: Nem alkalmazható fluorokinolonokkal vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység esetén. Az antibiotikum-rezisztencia kialakulás esélyének 
csökkenése érdekében nem használható a választáskori hasmenés profilaktikus vagy metafilaktikus kezelésére. MELLÉKHATÁSOK: Esetenként a beadás helyén legfeljebb 36 napig fennmaradó helyi reakciók figyelhetők meg. Gyakran előfordul a beadás helyén 
fájdalmasság. (100 állatból több mint egy, de kevesebb mint 10 állat esetén.) ÉÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ: hús és egyéb ehető szövetek esetén 9 nap. KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI CÉLRA ALKALMAZHATÓ – ÁLLATORVOSI VÉNYRE 
KISZOLGÁLHATÓ TERMÉK! VETOQUINOL LABORATORIES, LURE, FRANCIAORSZÁG.

Kérem, a további információkért olvassa el az országspecifikus SPC-t.
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Ugyanazaz adag minden indikációra

 Az egyetlen 16%-os töménységű marbofloxacin
 

   A. pleuropneumoniae (APP), P. multocida és H. parasuis 
érzékeny törzsei által okozott légzőszervi betegségek 
kezelésére
   
MMA és UTI kezelésére kocáknál

 
  E. coli érzékeny törzsei által okozott hasmenés 
kezelésére malacoknál

Szabadal-maztatottÖSSZETÉTEL

•  Egyetlen injekció
•  1ml/20 ttkg              

• ÉEVI hús, ehető szövetek: 9 nap
• im. alkalmazás

a gyakorlatban

LEGYEN JOBB A TERMELÉKENYSÉG!
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Az újabban megjelenő fertőző betegségek többsége 
zoonózisos eredetű.  A sertés több ilyen új kóroko-
zó potenciális rezervoárja lehet. A sertés esetleges 
szerepének tisztázása a fenti kórokozók epidemio-
lógiájában azért is fontos, mert az ember élő ser-
tések és sertéshús-termékek útján gyakran kerül 
sertéssel közvetlen, illetve közvetett kapcsolatba. 
Közismert, hogy a sertés anatómiai, élettani és 
genetikai sajátságai nagyban hasonlóak az embe-
réhez. Emellett az is kiderült, hogy a sertés és 
az ember legfontosabb immunológiai paraméterei 
80%-ban megegyeznek, szemben az immunológiai 
vizsgálatokban modellállatként eddig használt rág-
csálókkal, ahol ez a hasonlóság csak 10%. Ezért 
használnak bizonyos humán kórokozók vizsgálatá-
ban modellállatként egyre gyakrabban sertéseket 
a rágcsálók helyett.
A sertés fenti tulajdonságai felkeltették a kuta-
tók érdeklődését, és számos kórokozó esetében az 
emberi fertőző kórképeket vagy sertések fertőzésé-
vel, vagy pl. főként az enterális kórokozóknál (Noro- 
Rotavírus, Salmonella, Shigella, Clostridium) a ser-
tésben lezajló kórfolyamatok vizsgálatával tanul-
mányozzák.  Emellett a sertés fontos szerepet ját-
szik a xenotranszplantációban, különböző szervei-
nek emberi szervekkel való hasonlatossága miatt. 
A SARS-CoV és a MERS-CoV vírusok előfordulá-
sát az ember közelében élő háziállatokban mindkét 
vírus esetében vizsgálták. A SARS- CoV-2 vírus 
5 országban és újabban Hollandiában, fertőzött 
emberektől származó vírustól tenyésztett nyércek-
ben okozott megbetegedéseket. Nyérc állományok-
ban a vírus terjedését szerológiai vizsgálatokkal is 
követni lehetett.  A holland telepeken a beteg nyér-
cektől származó vírustól több ember is megbetege-
dett SARS-CoV-2-ben. Ezek az esetek tovább erő-
sítették azt az igényt, hogy az ember közelében élő 
házi állatok potenciális szerepét megvizsgálják a  
vírus perzisztálásában és  terjedésében.

A sertés fogékonyságA Az újAbb koronAvírusok 
okoztA pAndémiák kórokozóivAl szemben

A pandémiás koronavírusok (CoV-ok) az emberi 
sejtekhez az ACE2 (angiotensin-converting enzym) 
receptor (SARS- Cov, SARS- CoV-2), illetve a 
MERS-CoV a DPP4 (Dipeptydil-peptidáz 4) recep-
tor segítségével kapcsolódnak. A humán ACE2 
receptorral a vírus iránt fogékonynak ismert fajok 
közül a macska esetében 85%, nyérc esetében pedig 
82% az azonosság. Ez a hasonlóság a sertés ACE2 
receptoránál 81%.  A DPP4 receptor génje a 14aa 
pozícióban, amely a vírus nyúlványfehérje sejthez 
kapcsolódásáért felelős, az ember és a sertés ese-
tében teljesen azonos. A DPP4 fehérje aminosav 
szekvenciája a vírus iránt fogékony tevében és ser-
tésben egyetlen, azonos pozícióban tér el a humán-
tól, itt a két fajban timin helyett valin aminosav 
van. Ezek az adatok azt mutatják, hogy mindhá-
rom vírus képes a sertés sejtek felületére adszor-
beálódni.

A 3 vírussal mesterséges fertőzési kísérleteket ser-
téseken 2 fő céllal végeztek:                 
1.  Az ember és a sertés között fennálló hasonlósá-

gok továbbá a kórokozó vírusok sejtekhez törté-
nő kapcsolódásáért felelős receptorok nagyfokú 
azonossága alapján felvetődött a sertések fogé-
konysága a vírusokkal szemben, valamint az 
esetleges szerepük a vírusok járványtanában, 
perzisztenciájában. 

2.  Emellett sertésben olyan céllal is végeztek fer-
tőzési kísérleteket, hogy a sertésben lezajló 
kórfolyamat részletes tanulmányozása során 
nyert adatokat felhasználják az emberi megbe-
tegedések pontosabb megismerésében. A három 
pandémia néhány adatát az 1. táblázatban fog-
lalom össze. 

Mindhárom vírus esetében sertéseken is több vizs-
gálatot végeztek. Dolgozatom további részében eze-
ket a vizsgálatokat ismertetem. 
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1. súlyos Akut légzőszervi szindrómA 
(sArs). A kórokozó vírus: sArs-Cov
Kínai kutatók (W. Chen és mtsai, Emerg. Inf. 
Dis. 2005) szerint 110 sertés szerológiai vizs-
gálata során 2 állat bizonyult SARS-CoV pozi-
tívnak az ELISA próbában. Ezek a minták a 
vírusneutralizációs (VN) próbában 1:160, illetve 
1:640 titerűek voltak. Közülük egy állat vér- és bél-
sármintája a PCR és a vírusizolálási vizsgálatban 
egyaránt pozitívnak bizonyult. 
A sertésből izolált vírustörzs a szekvenciaanalízis 
és a járványtani adatok alapján emberből szárma-
zott. Mivel a gondozók vizsgálata negatív volt, fel-
tételezik, hogy a fertőzést fertőzött ételmaradék-
kal hurcolták be.
Az eredményekből azt a következtetést vonták le, 
hogy bár a sertés fogékony a SARS-CoV vírus fer-
tőzésre, de ellentétben a humán fertőzésekkel, a 
fertőzés nem terjedt a sertések között. Így szerepe 
a vírus perzisztálásában elhanyagolható.

2. közel-keleti légúti szindrómA (mers). A 
kórokozó vírus: mers-Cov
A sertés vírussal szembeni fogékonyságának vizs-
gálatára a kutatók érdeklődését felkeltette az a 
megfigyelés, hogy a vírus magas titerben szapo-
rodott in vitro sertésvese sejtkultúrában. A kísér-
letek egy részében a sertésben észlelt kórfolya-
matokból az emberi kórképre vonatkozóan is ter-
veztek adatokat megismerni. J. Vergara és mtsai 
(Emerg. Inf. D is. 2019) 14 db 2 hónapos sertést 

fertőztek orron át 107 TCID50 vírussal. A fertő-
zést követően 3 malacnál savós orrfolyást észleltek. 
Egyéb tünetet nem mutattak. Az orrváladékban 
RNS-t a 4. -10. napok között mutattak ki. Fertőző 
vírust a 4. napon izoláltak.  A 14. napon mind a 
6 vizsgált malac ELISA próbával pozitívnak bizo-
nyult, 5 állatban a VN titerek 1:80-1:320 voltak. A 
kísérletet lezáró 24. napon 1:20-1:40 VN titereket 
mutattak ki. Ugyanez a kutatócsoport egy másik 
közleményben arról számolt be, hogy a fertőzött 
malacok felső légúti hámsejtjeiben a vírus jelen-
létét a fertőzést követő 2. és 4 napon kimutatták.  
A 24. napon leölt állatokban vírust már nem sike-
rült kimutatniuk, de az orrnyálkahártya és a lég-
cső hámsejtjeiben a csillós hám pusztulását figyel-
ték meg. A   fenti eredményekből azt a következte-
tést vonták le, hogy mivel a vírus jelenlétét sertés-
ben kimutatták, és szerológiailag áthangolódtak, a 
sertés szerepe a vírus cirkulációjában nem zárható 
ki. Ennek vizsgálatára egy újabb kísérletben ismét 
107 TCID50 mennyiségű vírussal fertőztek mala-
cokat, és a vírus terjedését vizsgálták direkt és 
indirekt kontaktállatok vizsgálatával.  Valamennyi 
kontaktállat egészséges maradt és szerológiailag 
sem hangolódtak át. Mindezek alapján azt a követ-
keztetést vonták le, hogy a sertés elhanyagolha-
tó szerepet játszik a MERS-CoV perzisztálásában 
és járványtanában. Ezt megerősítették Emma de 
Wit és mtsai korábbi vizsgálatai (Emerg. Inf. Dis. 
2017), akik 10x alacsonyabb, 106 TCID50 mennyi-
ségű vírussal fertőzött malacokban klinikai tünete-

1. táblázat  

Béta- CoV Előfordulás/idő
Előfordulás/

ország
Feltételezett 
közvetítő faj

Betegség előfordulás Fogékony 
állatfajokEset Elhunyt 

SARS- CoV
2002 nov.-2003 

július
felszámolva

29
Denevér-Cibet 

macska
8098

774
9,6%

Mosómedve, 
házimacska 

menyét, nyest

MERS-CoV
2012 szept.-
Sporadikus 

esetek
27

Egyiptomi sírla-
kó denevér, 

dromedár, teve
2553

876
34,3%

Rézusz- és 
selyemmajom, 

rágcsálók

SARS
-CoV-2

2019 dec.-
pandémia

221
Denevér-
Tobzoska

109.169.947
2021. 02. 14.-

i adat
2.406.714

2,2%

Macska, 
menyét, 

nyérc, kutya, 
rézuszmajom, 

oroszlán, tigris, 
puma
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ket nem észleltek, alacsony szintű vírusreplikációt 
mutattak ki, de fertőző vírust az állatok nem ürí-
tettek. J. Rodin és mtsai (Emerging Microbios and 
Infections, 2019) arról számoltak be, hogy a vírus 
rekombináns nyúlványfehérjéjét tartalmazó vak-
cinával immunizált, a vírus iránt fogékony lámák 
fertőzése után azok egészségesek maradtak és 
a vírust nem ürítették.  A vakcina alkalmasnak 
tűnik tevék és lámák vakcinázására, és ezzel a 
vírust terjesztő állatok védettsége folytán a jelen-
leg sporadikusan jelentkező emberi megbetegedé-
sek megelőzésére. 

3. súlyos Akut légzőszervi koronAvírus 
szindromA-koronAvírus-2.  
A kórokozó vírus: SARS-CoV-2
Shi, J. és mtsai (Sience, 2020) és K. Schlottau 
és mtsai (Lancet Microbe, 2020) 105 PFU 
(plakkformáló egység) SARS-CoV-2 vírussal fertőz-
tek sertéseket. A második kísérletben a fertőzést 
követő napon kontaktsertéseket tettek a fertőzött 
álatokhoz. Mindkét kísérletben valamennyi sertés 
egészséges maradt, a virológiai és szerológiai vizs-
gálatok negatívak voltak.  Az eredményekből azt a 
következtetést vonták le, hogy a sertés nem fogé-
kony a SARS-CoV-2 vírussal szemben. 
Egy újabb kísérlet során (B.S Pickering és mtsai, 
Emerg. Inf. Dis. 2021) két csoportban magasabb, 
106 PFU vírussal fertőztek orron át malacokat, 
majd a fertőzés utáni 10. napon mindkét csoportba 
1-1 fogékony kontakt kontroll állatot vittek be. A 
fertőzött állatokban a fertőzést követő napon két-
oldali könnyezést és néhány állatnál savós orrfo-
lyást figyeltek meg. A kísérlet során lázas hőmér-
séklet-emelkedést nem mértek.  Egy állat a fertő-
zést követő 1-4. napon bágyadt volt és köhögött. A 
virológiai vizsgálatok során virémiát nem mutat-
tak ki. A 3-15. nap között naponta vett orrváladék, 
torokváladék és bélsármintákból vírus RNS-t nem 
sikerült kimutatni.  Az orr mosófolyadékokban 
két esetben találtak vírus RNS-t, de fertőző vírust 
nem mutattak ki. A kontakt kontrollok vizsgálata 
szintén negatív lett. A szervek virológiai vizsgála-
ta során egy, a 13.napon leölt sertés állalatti nyi-
rokcsomójában fertőző vírust mutattak ki.  A fer-
tőzés 7. napjától vett vérminták vizsgálata során 5 
állat (31,3%) esetében mutattak ki nagyon alacsony 
szintű immunválaszt. A vizsgálatokból azt a követ-
keztetést vonták le, hogy a sertés csak nagyon 

alacsony szinten fogékony a SARS-CoV-2 vírus-
sal szemben.  A korábbi vizsgálatokkal szemben, 
a 10-szeres mennyiségű vírus hatására a 16 állat 
közül vírus RNS-t két állat orrváladékából, fertő-
ző vírust pedig egy állat állalatti nyirokcsomójából 
sikerült kimutatni. Alacsony ellenanyagszintet öt 
állatnál találtak. Ezek az eredmények, továbbá az 
a tény, hogy sertésben természetes SARS-CoV-2 
vírus fertőzést nem találtak, azt mutatja, hogy a 
jelenleg cirkuláló törzsek a fogékony receptorok 
ellenére sem képesek áttörni a sertések veleszüle-
tett immunitását. 

A három vírussal végzett kísérletek eredményei 
azt mutatják, hogy a sertés járványtani szempont-
ból elhanyagolható mértékben fogékony a vírusok 
iránt, és nem jelent kockázatot az emberi fertő-
zések vonatkozásában. Sertések megfertőzésével 
egyik vírus esetében sem sikerült reprodukálni a 
humán kórképet, így a sertés ez esetben nem hasz-
nálható modellállatként az emberi kórképek tanul-
mányozására. 
A fenti megállapítások jelenleg elsősorban a SARS-
Cov-2 vírus vonatkozásában fontosak számunkra.   
A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy - bár 
esetenként a vírust ki lehet mutatni sertésből - de a 
„klasszikus” vírust nem terjeszti. Annak oka, hogy 
a vírus eddig sertésben nem fordult elő az is lehe-
tett, hogy kezdetben a vírus genomja nem válto-
zott.  Ez a járványtani helyzet azonban megváltoz-
hat. A Koronavírusok nagy mutációs képességgel 
rendelkeznek  (pl. brit és dél-afrikai mutáns jelent 
meg), a vírusgenom változik a járvány során,  ezzel 
a tulajdonságai is jelentősen megváltozhatnak, és 
innentől a sertések akár komoly humán fertőzé-
si kockázatot jelenthetnek.  Ez esetben a sertés 
veleszületett immunitása a mutáns vírus okozta 
fertőzést esetleg nem lesz képes legyőzni. A ser-
tés fertőződéséhez bizonyára szoros humán-sertés 
kontaktus szükséges. Mint a kínai példa mutatta, 
akár fertőzött ételmaradék is fertőzhet sertést.  
Jól ismert, hogy bizonyos influenza vírusok (H1N1, 
H3N2, H1 N2 törzsek légúti váladékok közvetíté-
sével emberek és sertések között cirkulálnak. Ez 
a jelenség akár a Koronavírusok esetében is kiala-
kulhat, ezért fontos, hogy fertőzött, beteg ember 
ne kerüljön szoros kontaktusba sertésekkel.  

DR. PÁLFI VILMOS, DVM, PHD
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A hAtékony MycoplAsMA hyopneuMoniAe elleni

védekezési strAtégiA

Bár a Mycoplasma hyopneumoniae-t több mint 50 
éve ismerjük, jelen van a legtöbb sertéstartással 
foglalkozó országban, az előfordulási gyakorisága 
38 és 100% között változik országonként, a beteg-
séggel kapcsolatban mégis mindig van új a Nap 
alatt. A Boehringer Ingelheim RCV képviseleté-
ben Dr. Tomasz Trela állatorvos tartott a témá-
ban előadást a vállalat február 5-i webináriumán 
azzal a céllal, hogy a legújabb ismereteket és a cég 
Mycoplasma kontrolljára vonatkozó koncepcióját 
megossza a gyakorlati szakemberekkel, sertéstar-
tókkal és állatorvosokkal. 
Bár a Mycoplasma hyopneumoniae önmagában is 
képes betegséget okozni, a sertéstelepeken ritkán 
találjuk meg önállóan a tüdőbetegség hátterében. 
A sertések légzőszervi komplexe általában kevert 
fertőzésként alakul ki, a helyzet összetettsége 
pedig megnehezíti a Mycoplasma hyopneumoniae 
fertőzések klinikai hatásának értékelését, a fertő-
zöttség diagnosztizálását és a kártétel mennyiségi 
meghatározását.

A Mycoplasma hyopneumoniae idült broncho-
pneumoniát idéz elő, a légutak elzáródásához és/
vagy egyes tüdőterületek légtelenségéhez vezet, 
ami lehetővé teszi a másodlagos baktériumok szá-
mára, hogy elszaporodjanak és súlyosbítsák a lég-
zőszervi betegséget. De az elsődleges kórokozók 
között is akadhat társfertőzés, mint a PRRS (ami 
hazánkban az országos mentesítésnek köszönhe-
tően jelenleg igen kis jelentőséggel bír), a sertés 
influenza vírus (SIV) vagy a cirkovírus (PCV2). A 
légzőszervi komplex azonban főleg azért jelentős, 
mert a termelési paraméterek romlásához, azaz 
rosszabb átlagos napi testtömeg gyarapodáshoz és 
fajlaghoz, nagyobb kieséshez és selejtezési arány-
hoz vezet, ill. a kezelési költségek is növekednek.
A Mycoplasma hyopneumoniae közvetlen érint-
kezéssel vagy cseppfertőzéssel terjed a kocáról a 
malacokra (vertikálisan), illetve malacról malacra 
(horizontálisan) egyaránt, a telepen belül viszony-
lag lassan. A fertőzés jelentős forrásai lehetnek 
a tenyészsüldők, amik rendszeresen ürítenek és 
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1-3 hónapig pozitívak lehetnek (akár 200 napon 
keresztül üríthetik a kórokozót a fertőződést köve-
tően). Nagyon gyakran a mycoplasma-pneumoniát 
kizárólag a vágóhídon végzett makroszkópos tüdő-
vizsgálat alapján állítják fel, ami helytelen diag-
nózishoz és így helytelen védekezési stratégiához 
vezethet, vagy a meglévő védekezési módszer téves 
megítéléséhez.

A védekezési stratégia
A védekezési stratégiában az antibiotikumok 
helyett a vakcinázásé a főszerep, valamint ügyelni 
kell az optimális környezeti feltételek, a megfelelő 
állatsűrűség, szellőzés, levegőminőség és az álta-
lános higiéniás feltételek biztosítására is. További 
jelentős szempont a kocasüldők előkészítése, vala-
mint a fiaztatás körülményei.
Fontos tudatában lennünk ugyanakkor, hogy a 
vakcinák, bár hatásosan csökkentik a klinikai tüne-
teket és a tüdőbeli elváltozásokat, javítják a súly-
gyarapodást és a takarmányértékesítést, de nem 
akadályozzák meg a kolonizációt, azaz a kórokozó 
megtelepedését a légutakban. Megfelelő használa-
tuk esetén csökkenhet a fertőzés átvitele, de nem 
mentesítik az állományt a kórokozótól.

Nem csak a vakcina számít, a Mycoplasma 
hyopneumoniae elleni oltóanyagok hatékony-
ságát befolyásolja az immunstátusz (stressz, 
mikotoxinok, társfertőzések), a környezeti körül-
mények (az állatsűrűség, a szellőzés, a csoportok 
összekeverése, a kocasüldő akklimatizáció rendsze-
re), valamint a vakcinázás időzítése, illetve a vak-
cina helyes kezelése, tárolása, alkalmazási módja 
és adagolása is.
Vizsgálati eredmények szerint a korai (<14 napos 
korban végzett) vakcinázás gyengébb hatékonysá-
gú lehet, illetve a stressz csökkentése érdekében 
jobb néhány nappal a választás előtt vakcinázni, 
mint a választás napján.

És hogy miért olyan nehéz mégis a védekezés?
Mert a Mycoplasma hyopneumoniae-vel összefüg-
gő légzőszervi problémák elleni védekezést számos 
tényező befolyásolja. Olyan összetett probléma, 
amiben fertőző és nem fertőző tényezők egyaránt 
szerepet játszanak, és nekünk minden tényezőt 
kezelnünk kell, mégpedig jól rendszerezett módon. 
Nem segíti a védekezést a meglévő, szinte kizáró-
lag a malacvakcinázásra fókuszáló gyakorlat sem, 
hiszen a teljes Mycoplasma fertőzési láncot figye-
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lembe kellene venni. Egyes adatok szerint a mala-
cok „korai” fertőződését nagyobb valószínűséggel 
okozza a vertikális (a kocáról vagy a kocasüldő-
ről a malacra történő), mint a horizontális (malac-
ról malacra történő) átvitel. Más vizsgálatok sze-
rint a malacok az élet első három hetében történő 
Mycoplasma hyopneumoniae fertőződése kedve-
zőtlenül befolyásolhatja a malacok vakcinázásának 
sikerességét. A „korai fertőzések” elleni védekezés 
hatásos módja tehát nem a malacok korai vakciná-
zása, hanem a tenyészállomány stabilizálása, mivel 
a valódi probléma a tenyészállomány, a kocasüldők 
és a kocák instabilitása.
A vertikális fertőződést, a kocaállomány instabilitá-
sát, egyetlen malacvakcina vagy malacvakcinázási 
program sem képes befolyásolni. A beavatkozáso-
kat a tenyészállományban kell kezdeni a vertikális 
fertőződés megakadályozása érdekében. 
A malacok nagyon korai fertőződésére utaló jelek 
esetén jó megoldás lehet a teljes tenyészállomány, 
azaz a kocasüldők és a kocák 6 havonkénti vakci-
názása vagy a tenyészállatok fialás előtti, esetleg a 
malacokkal egy időben történő vakcinázása a fiaz-
tatóban.
A kocák Mycoplasma hyopneumoniae elleni vakci-
názása segíthet csökkenteni a malacok fertőzött-

ségi arányát a választáskor. Egy, a malacok vak-
cinázásával együtt alkalmazott kocavakcinázási 
program a Mycoplasma hyopneumoniae fertőzések 
elleni védekezés hasznos eszköze lehet a légzőszer-
vi betegséggel terhelt állományokban.
A téma összegzéseként elmondhatjuk, hogy mivel 
a kocák és a kocasüldők fertőzhetik a Mycoplasma 
hyopneumoniae-vel a malacokat, így elsősorban 
stabil (azaz a fertőzésen átesett és a kórokozót 
nem, vagy csak minimális mértékben ürítő) koca-
állományra van szükség ahhoz, hogy a fertőzési 
nyomás a nevelési és a hizlalási időszakban csök-
kenthető legyen. A malacok vakcinázásának haté-
konyságát ronthatja, ha a kocaállomány insta-
bil a Mycoplasma hyopneumoniae szempontjából. 
Az utónevelőben és a hizlaldán a Mycoplasma 
hyopneumoniae fertőzési nyomását a menedzs-
ment és a társfertőzések befolyásolják leginkább, 
de a tenyészállomány megfelelő Mycoplasma 
hyopneumoniae elleni vakcinázása javíthatja a 
növendék- és hízósertések egészségi állapotát.

Az összefoglaló a magro.hu 2021.02.21-én 
megjelent cikke felhasználásával készült:
A hatékony Mycoplasma hyopneumoniae 
elleni védekezési stratégia - Magro.hu
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Az alapkérdés tehát: Mi vár a magyar ser-
téságazatra 2021-ben? 

Marczin Zsolt
A németországi ASP helyzet miatti feltorlódás 
lassan megoldódik, az ősz folyamán le nem tele-
pített malacok februárban éreztetik hatásukat a 
vágásszámokban. A kínai-német regionalizációnak 
igen kicsi az esélye, emiatt arra kell felkészülni, 
hogy a kínai export Európában átstrukturálódik, 
azaz ASP-mentes országok fokozatosan átveszik 
a német exportot. A COVID-19 járvány a vakcina 
megjelenésével mérséklődni fog, a fogyasztás emel-
kedik, ezért a 2. negyedévtől a sertéspiac látványos 
felfutását várjuk. 
Magyarországon is hasonló tendenciát várunk, 
amit még az is fűszerezni fog, hogy a PRRS-
mentesítés miatt 2021-re kb. 16 ezer koca kerül 
kivágásra, ami az éves tőkesertés-vágást kb. 8 
%-kal csökkenti majd. Amikor az európai piac 
keresletibe fordul, az a magyar kereslet-kínálatot 
hatványozottan fogja érinteni.
Jelenleg azt látom a legnagyobb kockázatnak, 
hogy a magyar sertésállomány kritikus szintre 
apad, ami az ágazat súlyát még tovább csök-
kenti. Amikor Európa meghatározó sertéstartói 
(Németország, Hollandia) drasztikusan elkezdték 

KereKasztal beszélgetés
Mi vár a Magyar sertéságazatra 2021-ben?
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csökkenteni, illetve kiszervezni sertéstenyészté-
süket, akkor számunkra is esélyt jelenthetne az 
átrendeződésben részt venni. Viszont ilyen trendek 
mellett inkább a vesztes oldalon fogunk landolni.

Hollósy Tibor
Kijelenthető, hogy a 2021 év nagy kihívásokat 
jelent és nagy „vízválasztó” lesz a sertéságazat és 
az élelmiszeripar minden szereplője számára. Több 
olyan tényezővel kell továbbra is megküzdeni, mint 
a Covid-19, az afrikai sertéspestis, a takarmány-
árak jelentős drágulása, melyek a sertéságazat 
eredményességét rontják és lehetőségeit korlátoz-
zák. Ezt még tetézi az a tény is, hogy az európai 
sertéspiacon jelentős túlkínálat alakult ki az elmúlt 
év második negyedévétől kezdődően, ami jelenleg is 
fennáll. Ennek hatására az elmúlt évben a német 
tőzsdei árak is zuhanni kezdtek 2,02 EUR/kg-ról 
(11. hét) egészen 1,19 EUR/kg-ra (a 48. héten). A 
jelentős árcsökkenéshez hozzájárult az a tény is, 
hogy Németországot múlt évben az ASP vaddisz-
nóállományban történő megjelenése miatt kizárták 
a Távol-keleti piacokról, ami jelentős piacvesztést 
jelentett számukra, és a szakemberek véleménye 
alapján több mint 500 ezer sertés torlódott a német 
piacon. Az exportnövekedésre nincs sok remény, 
mivel Kína az afrikai sertéspestis megfékezését 
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követően helyre akarja állítani a távol-keleti ország-
ban a korábbi sertésállományt azt követően, hogy 
a populáció meghatározó részét az elmúlt években 
megsemmisítették a betegség terjedésének megál-
lítása érdekében. Emellett a legnagyobb európai 
exportőrnek számító Németországgal szemben - az 
afrikai sertéspestis szeptemberi megjelenése miatt 
- több fontos felvevőpiac is importtilalmat vezetett 
be. Németországban a vágás a koronavírus-jár-
vány miatt visszaesett, így a következő időszakban 
nagyszámú élőállatot vághatnak le.
2021 első két hónapjában a német tőzsdei árak tar-
tották magukat az 1,19 EUR/kg-os szinten, ami az 
elmúlt 15 év legalacsonyabb szintje. Némi fénysu-
gár azonban már látható az alagút végén, hiszen 
a 8. héttől kezdődően több európai sertéstőzsde 
is emelkedésnek indult és az előrejelzések további 
növekedést prognosztizálnak.

Nagy Tibor
2021-ben a sertéságazat minden valószínűséggel 
nem tudja majd megismételni az előző két évre jel-
lemző eredményességét. Ez az év nagyon nehéz 
lesz a termelők számára, és sokak számára a túl-
élés lesz az egyetlen cél. Az ágazati olló összezá-
rulásával kettős nyomás van a termelőkön: igen 
alacsony felvásárlási árak mellett szélsőségesen 
magas takarmányárak jellemzik az év eleji terme-
lést. Az első félévben valószínűleg maradnak az 
alacsony sertésárak, mivel a németországi ASP-
helyzet miatt fennálló viszonylagos termeléstöbb-
letet az ágazat csak 2021 második félévére tudja 
majd érdemben kezelni. 
A magas takarmányárak még sokáig megmarad-
nak a magas világpiaci árak miatt.

Nagymértékű támogatások várhatók. 
Mennyire segíthetik ezek a sertéságazatot?

Marczin Zsolt
Ezek, ha lesznek, akkor az ágazat túléléséhez 
kellenek. Ilyen takarmányárak mellett az átvéte-
li árak emelkedése sem garancia az eredményes 
2021-es gazdasági évre.
Az előzőekben felvetett gondolatokat folytatva 
azon kellene gondolkodni, hogy az egész ágazatot 
érintő támogatásokat kellene megfogalmazni. Az 
egyértelműen látszik, hogy szerkezeti problémák-
kal terhelt az ágazat. Az uniós tagság révén egy 

olyan piacnak vagyunk részesei, aminek a szabá-
lyozóit, integrációs modelljeit nem alkalmazzuk, és 
ezzel az évek során egyre nagyobb versenyhátrány-
ba kerülünk. A támogatásoknál azt kellene szem 
előtt tartani, hogy amíg a szükséges strukturális 
változásokat nem hajtjuk végre, addig a támoga-
tások hatásfoka, haszna rendkívül alacsony lesz. 
Központi, egységesen szabályozott minősítő rend-
szer, magyar árkövető rendszer kialakítása, sertés-
integrációk, vertikális integráció vágóhidak és ter-
melők között stb., ezeket kellene először megoldani.

Hollósy Tibor
Örömteli tény az, hogy a szaktárca el tudta érni, 
hogy a következő, 2027-ig tartó uniós támogatási 
ciklusban a magyar agrárium közel négyszer akko-
ra támogatást tud igényelni, mint az előző ciklus-
ban. Létfontosságú ez a magyar sertéságazat szá-
mára, mivel a versenyképességüket tudják majd 
javítani a piacon és ez mindnyájunk elemi érdeke. 
Hangsúlyoznám, hogy a megnövekedett források-
kal jól kell tudni majd gazdálkodni a termelőknek és 
olyan célokra kell felhasználni, mint a digitalizáció, 
biosecurity fejlesztése és a modernizáció.

Nagy Tibor
A támogatások terén megítélésem szerint vegyes 
a kép. Azoknak a beruházásoknak a támogatása, 
amelyek a termelés hatékonyságnövelését segítik 
elő, egyértelműen pozitív hatással bír az ágazatra.
Az állatjóléti és állategészségügyi támogatások bár 
rövidtávon segítséget jelentenek, de hosszútávon a 
hatékonyságot növelő fejlesztések ellen hatnak, és 
az ágazati szereplők lemaradását idézhetik elő a 
nemzetközi versenytársakkal szemben. Ez a mos-
tani helyzetben pontosan látszik: az alacsony haté-
konysággal működő termelők sokkal nagyobb vesz-
teségeket realizálnak.

Pecze László
Egyértelműen nagyon jelentős mértékben. A haté-
konyságnövelést tartom az elsődleges célnak az 
ágazatban. A speciális termékek piacán életképes 
lehet speciális termék, de az európai piacon a költ-
séghatékonyságban kell versenyeznünk más ser-
téstartókkal. 
Megfelelően átgondolt, és megvalósított beruhá-
zásoknak köszönhetően már az elmúlt időszakban 
sokat fejlődött az ágazat versenyképessége.  
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Sokat hallunk az ún. „digitális” technikák-
ról. Készen áll az ágazat ezek alkalmazá-
sára?

Marczin Zsolt
Igen. A jövő csak ez lehet, a tárgyi személyi felté-
telek adottak, a szemléletváltást kell még fokozni.

Hollósy Tibor
Ezen a téren, még van mit fejleszteni az ágazat-
nak, hiszen a jövő hatékony termelése elképzelhe-
tetlen lesz a digitalizáció használata nélkül, amire a 
kialakult pandémiás helyzet is kellően rávílágított.

Nagy Tibor
Az innovációs lehetőségeket az ágazati élszereplők 
egyre nagyobb hányadban alkalmazzák. A haté-
kony termelés alapeleme az adatgyűjtés és -elem-
zés, majd pedig a belőlük levont következtetéseket 
be kell építeni a termelésbe. A nagyüzemeknél, 
ahol a termeléssel kapcsolatos szinte minden adat 
egy vállalatirányítási programban rendelkezés-
re áll, ott már alkalmazzák ezt a termelést segítő 
módszert. A kisebb vállalkozások egyelőre sajnos 
még nagy lemaradásban vannak ezen a téren.

Pecze László
Az ágazati szereplők többsége igen. A termelés-, és 
költséghatékonyság javításának egyre könnyebben, 
és olcsóbban elérhető eszközei rohamosan épül-
nek be a sertéstartók mindennapjaiba. A termelés 
körülményeit, úgymint a takarmány-, takarmá-
nyozás, itatás, mikroklíma, takarmánykiegészítők, 
speciális menedzsment elemek stb. mérő, adatokat 
rögzítő szondák, szoftverek használata terjed, az 
adatokat kezelő, majd az összefüggésekre rámu-
tató szoftveres felületek ezeket kiegészítve nagy 
hatással lesznek a termelés hatékonyságára. 

Rengeteg tartalék van a hatékonyság növe-
lésében. E tekintetben még nagy a lemara-
dásunk. Hogyan lehetne rávenni a termelő-
ket a sokkal hatékonyabb termelésre?

Marczin Zsolt 
Még mindig túl megengedő a rendszer, túl sok a 
kiskapu. A szabályok megszegésével is lehet boldo-
gulni, ügyeskedni. Ezek a praktikák azokat bün-
teti, akik szuper hatékonyan próbálnak működni! 

Megoldás: tiszta, átlátható minősítő rendszerek a 
vágás során: egységes vágásminősítő szabályozás, 
elszámolás csak minősítés alapján, az ENAR rend-
szer adatbázisainak tényleges használata, az euró-
pai modellekhez hasonló központi vágási adatgyűj-
tő és -kezelő rendszer, szigorú büntetések a reni-
tenseknek.

Hollósy Tibor
Meggyőződésünk, hogy aki nem szentel megfelelő 
figyelmet és nem összpontosít erőt a hatékonyság 
növelésére, az lemarad és nem lesz versenyképes.

Nagy Tibor
Az innováció támogatásával, a termelési folyama-
tokat nyilvántartó és elemző programok, szoftve-
rek elterjedésének segítésével. Illetve ha tartósan 
alacsony a jövedelmezőség, akkor idővel a kényszer 
fogja rákényszeríteni a termelőket az ilyen jellegű 
fejlesztésekre.

Pecze László
A piaci viszonyok, értékesítési árak, valamint a 
termelési input árak (takarmány-alapanyag) ráve-
szik a termelőket a hatékonyságnövelésre. Ebben 
nincs további teendőnk. 
A piac kapcsán, az idei évre, de középtávra vonat-
kozóan is optimista vagyok, ami a kereslet-kínálat 
viszonyát, valamint az ebből adódó vágósertés átvé-
teli árakat illeti. 
Persze a kereslet és kínálat változása és a globá-
lisan jelentős szereplők döntései kapcsán mindig 
lesz hullámzás az átvételi árakban, (ahogyan mos-
tanság sem túl magasak) de közép-, hosszútávon a 
sertéshús egy népszerű, keresett termék lesz, ez 
okot adhat az optimizmusra. 
Ami az idei év, és a közeljövő nehezebb kérdése, az 
a takarmány-alapanyagok ára, rendelkezésre állá-
sa. Minden szereplő-, még a növénytermesztők sze-
rint is irreálisak a kialakult átvételi árak, és látva 
az idei, új termésekre vonatkozó kötéseket, nem 
sok pozitív változás várható e téren. Itt jön a haté-
konyság kérdése. 
Gőzerővel kell tovább keresni a fajlagos takar-
mányköltség csökkentésének eszközeit, de a teljes 
önköltség átvilágítása, elemzése is a mindennapok 
része kell, hogy legyen az ágazatban. 
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Megfelelő színvonalú az ágazatban dolgo-
zók szakmai képzettsége? 

Marczin Zsolt
Inkább nagyon szélsőséges: van egy egyre bővülő 
magasan képzett (sok esetben külföldi tapaszta-
latokkal rendelkező) szakember gárda, valamint 
van egy fejlődni képtelen réteg, akik folyamatosan 
szorulnak ki az ágazatból. Probléma az utánpótlás-
sal van. Viszont nálunk is el kell fogadni azt, hogy 
nem fontos minden tenyészet élére magasan kép-
zett szakembert állítani. A szakember-csoportoké 
a jövő. A közvetlen irányítást számítástechnikában 
jártas „operátoroknak” kell végezni, a szakmai irá-
nyítást a jól felkészült szakmai team végzi szakta-
nácsadás formájában.

Hollósy Tibor
Sajnos nem csak a szakmai képzettség színvonalá-
val, de a rendelkezésre álló munkaerő mennyiségé-
vel is problémák vannak az ágazatban. Ennek meg-
oldására elengedhetetlen a fiatalok számára újra 
vonzóvá tenni az ágazatot, perspektivikus életpá-
lyamodellt és megfelelő színtű szakképzést kell biz-
tosítani számukra.

Nagy Tibor
Az ágazatban régóta dolgozóknak is állandóan 
képezniük kell magukat, mivel a genetika és a 
takarmányozás tudománya folyamatosan fejlődik, 
és ezt le kell tudniuk követni az ismereteik bővíté-
se révén. 
A frissen végzett pályakezdőkre pedig a kevés álta-
lános tudás a jellemző. Ez a termelés során, a saját 
szakembereink által történő mentorálással fejleszt-
hető mind a szakmai, mind pedig a vezetői készsé-
gek terén.

Pecze László
Az ágazatban dolgozók képzettségének felelőssé-
ge elsősorban az ágazati szereplőket terheli. Kész 
szakembereket egyik ágazat sem kap könnyen, 
elterjedtebb a saját berkeken belül folytatott szak-
mai képzés. 
Véleményem szerint a sertéságazat a múltban is 
„jól állt” szakemberekkel, és ma sem ez a szűk 
keresztmetszet. Jellemzően azok dolgoznak az 
ágazatban, akik ezzel az állatfajjal akarnak fog-
lalkozni, érdeklődők, kíváncsiak a szakma iránt. 

Tapasztalataim szerint még a fizikai állományban 
dolgozók is megfelelően felkészültek, vagy felké-
szíthetők, motiváltak, vagy motiválhatók. A nyelv-
tudás hiánya kiterjedt probléma az ágazatban, de 
talán más szektorban is.

Éder Tamás egy interjúban említette a len-
gyel példát, akik már hosszabb ideje ered-
ményesen működő integrációkban dolgoz-
nak. Mikor kezdjük el követni ezt a pozitív 
példát?

Marczin Zsolt
Igen, ez egy kardinális kérdés. Amíg a magyar 
sertéságazat a szervezettségében nem éri el a 
legalább 80%-ot, addig a korábban vázolt tenden-
ciát nem tudjuk megfordítani. Az látszik, hogy 
meggyőzéssel nem lehet növelni a szervezettség 
fokát. A dán példa szerint csak az kaphat támo-
gatást, aki valamilyen termelői szerveződés tag-
ja. (Természetesen csak akkor van ennek értelme, 
ha az ágazatban csak 2-3 ilyen termelői integráció 
van, a jelenlegi magyar termelői csoport-struktúra 
erre alkalmatlan.)

Hollósy Tibor
Látható már hazánkban is, hogy a sertésintegrá-
ciók bontogatják szárnyaikat. Ez a jövő, hiszen a 
vevők is nagyobb bizalommal vásárolnak olyan ter-
mék előállítóktól, akik integrációban dolgoznak, 
mert így biztonságosabb és kiszámíthatóbb az ellá-
tási lánc, úgy mennyiségileg, mint élelmiszerbizton-
sági szempontból.

Nagy Tibor
A Bonafarm Mezőgazdaság egyes cégei már 1994 
óta alkalmazzák ezt a termelési módot, amely a 
nagyüzem és a kisvállalkozások kölcsönösen elő-
nyös együttműködésén alapul. Kezdetben ez csak 
a klasszikus sertéshízlalás területét érintette, de 
2013 óta kiépítettük a kocaintegrációnkat is, amely 
a hízóalapanyag-előállításra fókuszál. Jelenleg 11 
kocateleppel és több mint 100 hizlaló teleppel dol-
gozunk eredményesen együtt.

Pecze László
Működnek eredményes, mind horizontális, mint 
vertikális integrációk a hazai sertéstenyésztésben, 
bár szerepük kiteljesedése inkább gátolva volt az 
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elmúlt időszakban, mint motiválva. Önmagában 
az integráció nem oldja meg egyik szektor gondjait 
sem, de sokat segíthet egy-egy termékpálya stabi-
litásán. Ezügyben nem a felülről jövő szabályozott-
ságot hiányolom, inkább motivációt, mind ágazaton 
belül, mind azon kívül (az ágazat beszállítói-, vevői 
nyilvánvalóan ezt nem sürgetik).

Elérhetjük-e belátható időn belül az orszá-
gos PRRS-mentességet, s ha igen, ez milyen 
haszonnal járhat? 

Marczin Zsolt
Szerintem igen, a nagy kérdés, meddig tudjuk a 
mentességet fenntartani. Piaci árelőnyt közvetle-
nül nem jelent, tenyészállat-értékesítésben nem 
igazán vagyunk meghatározók (bár lehetnénk).
Abban látom a hasznát, hogy az állománycserék 
során egyrészt a telepek is valamilyen szintű kor-
szerűsítésen esnek át, másrészt sokkal jobb gene-
tikák kerülnek be, amelyek jobb szaporaságot, 
fajlagokat és vágásminőséget jelentenek majd.

Hollósy Tibor
A program elindulásakor az irány jónak tűnt, azon-
ban az idő előre haladtával kiderült, hogy a PRRS-
mentes státusz fenntartása több telep esetében is 
komoly akadályba ütközik. Jelen helyzetben sokkal 
nagyobb hangsúlyt fektetnénk az ASP elleni véde-
kezés hatékonyabbá tételére. Ez elengedhetetlen a 
húsipari szereplők jelenlegi exportpiacainak védel-
me érdekében is.

Nagy Tibor
Úgy gondolom, hogy igen. Reálisan 2021 végére, 
2022 első félévére lehet mentes Magyarország a 
PRRS-től. Mi hosszú évek óta csak magas állat-
egészségügyi státuszú állományokkal dolgozunk 
azért, hogy alacsony önköltséggel tudjunk előállí-
tani 1 kg tömegtermelést. Ezen felül, marketing 
oldalról sajnos nem tudunk többletbevételt elérni, 
mert a piac nem fizeti meg megfelelően a mentes-
séget még tenyészsüldő terén sem. 

Pecze László
Információim szerint, hamarosan elérjük az ország 
PRRS mentességét, ami a szakhatóság, és a ser-
téstartók közös nagy teljesítményének tekintendő, 
mutatva a konstruktív együttműködés erejét. 

A mentesítés céljának piaci vonatkozásait, - hogy 
majd megszűnik az import (hízó alapanyag, vágó-
sertés), és szárnyal az export (vágósertés, tenyész-
állat) - továbbra sem tartom kellően megalapozott-
nak. Egyik oldalról a piac korlátozása nem egy elő-
remutató törekvés, másik oldalról látni kell, hogy 
vágósertés esetén sehol sem követelmény a PRRS-
mentesség, tenyészállat esetében pedig, az export 
célországokban eddig is az volt.  Valamint, sajnos 
ettől függetlenül nincs jelentős tenyészállat-előállí-
tásunk, kivitelünk. 
A PRRS járulékos előnye, hogy jellemzően a PRRS-
pozitív telepeken jelen volt egyéb, jelentősebb gaz-
dasági kárt okozó betegség is amitól a mentesítés 
során sikerült megszabadulniuk az érintett sertés-
tartóknak. Valamint, hogy ezáltal csökkent, mind 
a PRRS-sel, mind más betegséggel terhelt telepek 
száma, emiatt a magasabb állategészségügyi státu-
szú telepek biztonsága nőtt. 
Ki kell emelni a mentesítés azon előnyét is, hogy 
idejekorán rávilágított a sertéstelepi járványvé-
delem fontosságára. Elmondható, hogy a PRRS 
mentesítési programnak, és egyéb figyelemfelhívó 
intézkedéseknek (pl. az MSTSZ által működtetett 
SMR auditok) köszönhetően a magyar sertéstele-
pek járványvédelme sokat fejlődött az elmúlt évek 
során.  Ez viszont kiemelten fontos az afrikai ser-
téspestis elleni védekezésben is. 
Tapasztalatból ismerve a PRRS sertéstelepi kár-
tételeit, hatását a tevékenység gazdaságosságára, 
valamint a mentesítés költségeit, annak hatását a 
jövedelmezőségre, önmagában a mentesítés, egy-
egy érintett telepre lebontva nem minden esetben 
megtérülő ráfordítás. 

A japán export újbóli megnyitása mekkora 
lehetőség?

Marczin Zsolt
A legfontosabb fegyvertény, hogy a japánok bíz-
nak a magyar állategészségügyben, hiszen elő-
ször nálunk fogadták el a regionalizációt. Rengeteg 
problémát kell megoldani, hogy élni tudjunk vele, de 
a feladat szép, valahol egy vizsga is, tudunk-e élni a 
lehetőséggel. Mindenesetre ehhez az ágazat összes 
szereplőjének össze kell fogni, úgy kell hozzá áll-
nunk, hogy ez egy kitörési pont lehet. Mindent meg 
kell tenni azért, hogy az ASP besorolásokat vissza 
lehessen minősíteni. Ehhez az állattegészségügy 
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egyedül kevés, közösen kell a szükséges lépéseket 
kidolgoznunk, illetve meglépnünk.

Hollósy Tibor
Magyarország az első olyan afrikai sertéspestissel 
érintett ország a világon, amellyel Japán megálla-
podott a regionalizáció kérdésében. Ennek megfe-
lelően a szigetország a jövőben kizárólag hazánk 
afrikai sertéspestissel (ASP) érintett területeiről 
tiltja a sertéshús és hústermékek kiszállítását. A 
megállapodás jelentős gazdasági előnyt jelenthet a 
magyar állattartóknak, előállítóknak. Két éves tár-
gyalássorozat zárult le december 16-án a Japánnal 
kötött regionalizációs megállapodás elfogadásával. 
A probléma csak annyi, hogy csak néhány vágóhíd 
képes ezeket a feltételeket teljesíteni, ezért nagy-
mértékű exportnövekedésre ebbe a régióba nem 
számítunk.

Nagy Tibor
A megállapodás jelenlegi formájában egyik nagyobb 
exportképes vágóhídnak sem jelent tényleges lehe-
tőséget, így valószínűleg nem is fognak élni vele. 
A megállapodás, annak kötöttségei miatt csak 
néhány kisebb, de exportképes vágóhídnak jelent-
het lehetőséget. Abban az esetben, ha valamelyik 
vágóhíd él ezzel a lehetőséggel, akkor csak és kizá-
rólag a megegyezésben meghatározott, viszonylag 
kis területről származhat a vágási alapanyaga. 
Az alapanyagbeszerzés ilyen jellegű lekorlátozá-
sa azonban esetlegesen nagyobb veszteséget okoz-
hat, mint amennyi többletbevételt eredményezne 
az export révén.

Pecze László
A japán sertéshús-export lehetősége az állategész-
ségügyi diplomáciának, és személy szerint az orszá-
gos főállatorvos úrnak elévülhetetlen érdeme. 
Inkább tartom a hatóságunk megbízhatóságának, 
munkájának elismerésének, mint valós piaci lehe-
tőségnek. 
Sajnos az Afrikai Sertéspestis, a vaddisznó állo-
mányban történő terjedése miatt inkább nő az a 
terület, ahonnan származó sertéseket is vágó fel-
dolgozók nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. 
Véleményem szerint az ágazat összes szereplőjé-
nek feladata, hogy a lehetőséget megtartva, nem 
kockáztatva azt, törekedjünk az ASP mentesség 
elérésére, hogy kihasználhassuk a japán exportot. 

Az ASP mentesítési terv megfelelő kommunikálá-
sa, következetes véghezvitele rendkívül fontos a 
feldolgozók, sertéstartók, de még a vadásztársa-
dalom részére is. Minden szereplőnek, így a vadá-
szoknak is rendkívül fontos belátnia, hogy az elfo-
gadott mentesítési tervnek nincs alternatívája, ha 
el akarjuk érni az ország mentességét.  

Hadnagy Sándor
Mi vár a magyar sertéságazatra 2021-ben?
Amikor elkezdtem a véleményemet megfogalmaz-
ni, mintegy 13 heti stagnálás után (1,19 EUR) végre 
megmozdult a hízósertés ára a német tőzsdén (1,21 
EUR) és a malac ára, amely szintén nagyon mélyen 
volt, a 35 eurós szintet „ostromolja”. Ha valaki visz-
szaemlékszik az előző évre, a hízósertésnél 1,19 
és 2,02 EUR közötti árakkal, míg malac eseté-
ben 22 és 83 EUR /db (25 kg testtömeg) árakkal 
találkozott. A kérdésem az, mielőtt hatékonyság-
ról, exportlehetőségekről, beruházásokról, digitális 
technológiákról beszélnénk, ezt az óriási kilengést 
hogyan lehet menedzselni? Hogyan lehet erre fele-
lősen hosszútávú üzleti tervet készíteni? Hogyan 
lehet tárgyalni bankokkal, hogyan tudom bemutat-
ni, hogy az évem, a vállalkozásom, az üzleti tevé-
kenységem pozitív pénzügyi eredménnyel zárul?
A véleményem mindig is az volt, hogy a profitot 
kell maximalizálni, illetve veszteséget minimalizál-
ni. Mi, sertéstartók nem szeretjük az óriási kilen-
géseket, a bizonytalanságot. Személy szerint nem 
szeretem a nem reális profitot (ha ez túl magas), 
mert tudom és látom, hogy ezt követni fogja ennek 
az inverze, amikor nem reális, kiugróan magas 
veszteséget realizálunk (lásd az elmúlt időszakot). 
Sokkal jobban szeretnék egy tervezhető, stabil pia-
cot, ahol a szereplők mindegyike megtalálja a maga 
eredményét. 
Egyik kedvenc jelzőm a hatékonyság. De mi is van 
e mögött? Sokan, sok mindent gondolunk erről. 
Csak néhányat említek: választott malac/koca/év, 
férőhely profit, egy kocára eső hízó kibocsájtás, 
fajlagos takarmány-értékesítés- korcsoportonként 
és telepi szinten, elhullási arány, és a sort hosszan 
lehetne folytatni. Azt hiszem, hogy mindig arra kell 
fókuszálnunk, amire hatásunk van. És sok min-
denre van. Talán egyszer, a nem távoli jövőben az 
árakra is lesz, de addig, amíg ez nem következik 
be, van öt olyan tényező, melyeken érdemes elgon-
dolkodni, ha hatékonyságról beszélünk.
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5. Menedzsment

Ezek együttesen, de külön-külön is meghatároz-
zák azt, hogy túlélünk-e egy krízist, vagy tovább-
megyünk, legyőzve a kritikus időszakokat. Be kell 
látni, hogy csak az tud fennmaradni, aki a fenti 
5 pont közül mindegyikben a maximumot nyújtja. 
Azt, hogy ezeket ki hogyan „súlyozza”, az persze 
változó. Meggyőződésem, hogy a 2,02 eurós hasí-
tott hízóár nem jó a vágóhídnak, az 1,19 eurós ár 
pedig nem jó a sertést előállítónak. 
De az is biztos, hogy 22 euróért nem jó malacot 
előállítani, míg 83 euróért nem gazdaságos mala-
cot vásárolni. 
Talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ne 
alakítsunk-e ki egy olyan rendszert, amiben nem 
kell rettegni attól, hogy milyen értékesítési árak 
lesznek akkor, amikor termékenyítem a kocáimat 
és majd eladom a malacaimat, vagy megveszem 
a malacot, de fogalmam sincs arról, hogy milyen 
áron tudom a hízóimat 3 hónap múlva értékesíteni.
A támogatások nagyon fontosak. Ezek nélkül, 
csupán önerőre támaszkodva sokkal lassabban 
zárkózunk fel a nyugat-európai sertéstartókhoz. 
Gondolok akár technológiai, vagy genetikai befek-
tetésekre, de itt szeretném említeni azokat a szá-
mítógépes programokat is, melyek ma már nélkü-
lözhetetlenek ahhoz, hogy pontos, naprakész infor-
mációim legyenek a vállalkozásom működéséről (a 
kockás füzet nem elég). Támogatások szükségesek 
ahhoz is, hogy megfelelően képzett menedzsment 
és dolgozók legyenek a telepeken. Gondoljunk csak 
arra, hogy micsoda értékek vannak ma egy kor-
szerű sertéstelepen (genetikában, technológiában, 
állategészségügyben). Ez csak jól felkeszült szak-
emberekkel működtethető. 
Az állategészségügyi státusz jelentősége egyre job-
ban felértékelődik. Maximálisan támogatom és 
törekszem arra, hogy azokat az állatokat, melye-
ket értékesítünk, a lehető legkevesebb antibioti-
kum felhasználásával neveljük fel. Ma még a teljes 
antibiotikum- mentességet nagyon nehéz elérni, de 
törekedni kell rá. Ez a mi felelősségünk, hogy az 
asztalra olyan termékek kerüljenek, melyek nem, 
vagy minimális mértékben tartalmaznak bármilyen 

antibiotikumot. Ezt a célt nagyban elősegítheti a 
PRRS mentesítési program is. 

Mi várható 2021-ben?
Reálisan várható, hogy a következő időszak fel-
lendülést hozhat a sertéstartásban. Alapozom ezt 
arra, hogy a Covid-helyzet normalizálódik, mely 
elindíthatja a fogyasztás növekedését, ami együtt 
jár a kereslet emelkedésével, így az árak emelke-
dő tendenciájával is. Alapozom ezt arra, hogy a 
sok kocakivágás és a termékenyítés csökkentése 
több országban malac- és hízósertés-hiányt indukál, 
mely szintén az árak pozitív irányú elmozdulását 
eredményezheti.
Bizakodó vagyok és hiszem, hogy a magyar ser-
téstartás versenyképessége emelkedni fog, ezál-
tal azok, akik túlélték az elmúlt időszak válságát, 
tovább mennek ezen a rögös, de nagyon szép úton.

Feldman Zsolt, államtitkár válaszait nem a 
feltett kérdések szerint rendszerezte, hanem 
összefoglalva kezelte
A 2021-es évet a sertéságazatban egyik oldal-
ról a két vírus, az afrikai sertéspestis (ASP) és 
COVID19 hatása és Kína határozhatja meg - ez 
utóbbi a takarmány- és húspiaci hatásával egy-
aránt -, másik oldalon pedig a fejlesztési források 
bősége.
Az ASP jelenléte itthon és uniós szinten továbbra is 
súlyos károkat okoz. Az exportpiacokon érvényben 
lévő importkorlátozások, a sok ország által el nem 
ismert regionalizáció piaci zavaró hatása nehezen 
kivédhető. Továbbra sem lehet nagyon más célt 
megfogalmazni, mint hogy a házi sertésállomány 
fertőződését elkerüljük, a vaddisznóállományban 
pedig megakadályozzuk, lassítsuk a vírus terjedé-
sét az egész EU-ban. A korábbi tagállami tapasz-
talatok is igazolják, hogy fokozott felügyeleti prog-
rammal és korai megállapítással, valamint az állat-
tartókra vonatkozó igen szigorú járványvédelmi 
intézkedésekkel az afrikai sertéspestis a vadállo-
mányban tartható, a házisertés-populációban való 
megjelenés esélye jelentősen csökkenthető, illetve 
megjelenés esetén a háztáji állományok közötti ter-
jedés megakadályozható. 
A koronavírus-járvány okozta gazdasági és pia-
ci hatások a tavalyi év után 2021 elején is velünk 
vannak. Az ágazat kiemelt felvevőpiacának szá-
mító vendéglátó, közétkezetési és idegenforgalmi 
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szektor nemzetközi szinten történő korlátozásai, 
lezárása jelentős piacvesztést okozott, amit a hazai 
fogyasztói piac nem képes kompenzálni. Csak bíz-
hatunk benne, hogy a kifejlesztett vakcinák segít-
ségével megkezdett oltási folyamat minél hama-
rabb eredményre vezet itthon és világszerte, ami 
alapja lehet a nyitási folyamatoknak. 
Ami a fentiek mellett fontos kérdés, hogy a nem-
zetközi előrejelzések szerint 2021-ben a sertéshús 
termelése előreláthatóan 2%-kal nőhet és elérhe-
ti a 103,8 millió tonnát. Ugyan Kína a 2018-2019 
évi súlyos ASP járvány következményeiből lassan 
kezd kilábalni, azonban sertéságazatának az idei 
5%-ra prognosztizált növekedése ellenére tovább-
ra sem lesz elegendő a belföldi fogyasztás kielé-
gítésére, ezért bár a korábbi évektől alacsonyabb 
mértékben, de továbbra is importál sertéshúst és a 
sertéságazat nemzetközi kereskedelmét 2021-ben 
továbbra is a kínai kereslet növekedése határoz-
za meg. 
A kormányzat ugyanakkor újraindítási tervet dol-
gozott ki a gazdaságra nézve, ennek része az 
agrárium is, és számos pozitív intézkedés történt 
a nehéz helyzet enyhítésére. Alapvető fontossá-
gú tény, hogy 2020-ban a sertéságazat részére a 
sertéshízó, a tenyészkoca állatjóléti támogatáso-
kon, a Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő 
Program keretében meghirdetett sertéságazat 
átmeneti támogatásán, a sertés reprodukciós zava-
rokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómája 
elleni mentesítés támogatása, valamint a tenyész-
tésszervezési feladatok támogatásán keresztül 
20,2 milliárd forint értékben tudtunk támogatást 
nyújtani. 
2021-ben egyik oldalon a nemzeti költségvetési 
kereteink, másik oldalon a fejlesztési támogatási 
lehetőségeink között számos lehetőség áll rendelke-
zésre a sertéságazat részére. A termelőket közvet-
lenül segítő állatjóléti támogatások tovább folyta-
tódnak. A sertéshízó esetében a 10.500 millió forin-
tos, a tenyészkoca esetében a 8.620 millió forintos 
éves keretösszeg változatlanul biztosított. A ser-
téshízó esetében a korábban csekély összegű támo-
gatásként meghirdetett intézkedések a 2020. támo-
gatási év III-IV. negyedévére, valamint a 2021. 
támogatási év I-III. negyedévére átmeneti támoga-
tásként kerülhettek és kerülhetnek benyújtásra. 
A módosítás lehetőséget biztosít arra, hogy ezen 
negyedévekben azon sertéstartók is benyújthassa-

nak a fény -, illetve takarmányozáshoz ivóvíz minő-
ségű víz biztosításából eredő többletkötelezettsé-
gek teljesítése után kifizetési kérelmet, akik nem 
rendelkeznek szabad, egyéni mezőgazdasági cse-
kély összegű támogatási kerettel. A tenyészkoca 
állatjóléti támogatás esetében - tekintettel a 2020. 
támogatási év II. negyedévi kérelmeinek tárgyévi 
kifizetésére - 2021. évben várhatóan három negyed-
év folyósítására van lehetőség.
2021-es évünket is már meghatározza, hogy a 
Közös Agrárpolitika II. pilléréhez kapcsolódó 
magasabb nemzeti társfinanszírozással a jelenlegi, 
2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program 1.413,8 
milliárd forintos forráskeretéhez képest 4.265 mil-
liárd forintot fordít a Kormány a magyar vidékre, 
a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesz-
tésére, a KAP vidékfejlesztési forrásain keresztül 
2027-ig. A forrás 80%-át - amely arány a lehető leg-
magasabb mérték az Európai Unióban - 3.310 mil-
liárd forint nemzeti költségvetési társfinanszírozás 
biztosítja.
Ez teszi lehetővé az állattartókat érintő beruházá-
si konstrukcióink soha nem látott mértékű támo-
gatási lehetőségeit. Az állattartó telepek fejlesz-
tésének támogatására tavaly augusztusban kiírt 
felhívás az állattenyésztés valamennyi ágazata 
számára - köztük a sertéstartók számára is - támo-
gatási lehetőséget kínált állattartó telepi épületek, 
építmények építésére és korszerűsítésére, külön-
böző eszközök, gépek beszerzésére, az energiafel-
használás csökkentését célzó korszerűsítésekre, a 
megújuló energia felhasználására irányuló techno-
lógiák alkalmazására, sőt akár új állattartó tele-
pek komplex kialakítására. A támogatási kérelmek 
októberi benyújtása során összesen 749 db kére-
lem érkezett be 329,69 Mrd Ft igényelt támogatá-
si összeggel. A sertéstartó telepek korszerűsítése 
kapcsán 121 db kérelem érkezett be 81,8 Mrd Ft 
igénnyel. Jelenleg a beérkezett igények jogosultsá-
gi ellenőrzése zajlik.
2021-ben az állattartó telepek fejlesztésére egy új 
pályázati felhívást is meghirdetünk, mely a kisebb 
léptékű fejlesztéseket, eszközbeszerzést hivatott 
segíteni. A várhatóan 30 milliárd forint keretössze-
gű felhívás - az augusztusban meghirdetett kiírás-
hoz képest - minimális támogatási korlátok nélkül, 
illetve kevesebb korlát alkalmazásával kínál majd 
támogatást a fejlesztésekhez. Az előző felhíváshoz 
hasonlóan lehetőség lesz állattartó telepi épületek, 
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építmények építésére és korszerűsítésére, külön-
böző eszközök, gépek beszerzésére, az energiafel-
használás csökkentését célzó korszerűsítésekre, a 
megújuló energia felhasználására irányuló techno-
lógiák alkalmazására. A felhívás várhatóan maxi-
mum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű 
traktor beszerzését is támogatni fogja. A tervezett 
kiírás előkészítés alatt áll, hamarosan megismer-
hető és véleményezhető lesz társadalmi egyeztetés 
formájában az erre a célra is szolgáló palyazat.gov.
hu oldalon. 
Április 26-ával újranyitjuk a különböző járványos 
állatbetegségek állattartó telepeken történő megje-
lenésének kockázata számos technológia alkalma-
zásával csökkenthető, ezek beszerzésének, és kiépí-
tésének elősegítése a 2020-ban megjelent – jelenleg 
felfüggesztett állapotú – „Baromfi- és sertéstartó 
telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” 
című felhívásunkat. A felhívás a járványügyi koc-
kázatok által leginkább sújtott és a fejlesztésekkel 
leghatékonyabban védhető telepekkel rendelkező 
sertés- és baromfiágazat számára kínált támoga-
tási lehetőséget. Korábban összesen 349 kérelem 
érkezett be 5,4 milliárd forint igényelt támogatá-
si összeggel, és eddig 289 kérelem került támoga-
tásra 3,9 milliárd forint forráslekötéssel, amelyből 
a sertéstartók mintegy 2,5 Mrd Ft támogatásban 
részesültek. A támogatás tekintetében nagy érdek-
lődés volt tapasztalható, amit jól mutat, hogy az 
eredetileg 2 Mrd forintos keretösszeggel meghirde-
tett kiírás kapcsán immár közel 4 Mrd Ft támoga-
tást hagyott jóvá az irányító hatóság. 

2021-ben újdonságot jelent az idén működésbe lépő 
kerülő mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszer, 
amely régi szakmai óhajként az állattenyésztés 
számára is kinyitja a kockázatkezelés eszközrend-
szerét. Ez az új pénzügyi alap a belépő gazdálko-
dók számára képes arra, hogy az önhibájukon kívü-
li olyan kockázatokból, mint az állatbetegségek, 
piaci árak csökkenése, piacvesztés, árfolyamválto-
zások, termelés során felmerülő költségek növeke-
dése adódó jövedelemcsökkenést részben kompen-
zálja közel 70%-os mértékig. 
Arra számítunk, hogy a rendszer a következő évek 
alatt folyamatosan bővülni fog, és mind több ter-
melő lát majd benne hasznos segítséget.
A hazai piac védelme, a hazai fogyasztás ösztön-
zése fókuszban lesz 2021-ben is. Fontos, hogy a 
magyar fogyasztók hazai sertéshús iránti bizal-
ma a koronavírus és az ASP járvány körülményei 
között is megmaradt, növelését pedig különféle esz-
közökkel továbbra is segítjük. 
A magyar fogyasztók hiteles tájékoztatását szol-
gálja a 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletek-
ben kötelező, zászlócskákkal történő származási 
hely jelölés a sertéshúsok esetében a hűtőpultok-
ban. Emellett az Agrármarketing Centrum tovább 
folytatja sertéskampányát, amely a marketing és 
a kommunikáció eszközeivel a fogyasztói edukáci-
ót, a fogyasztói és vásárlási tudatosság növelését 
célozza, továbbá a késztermékek megismertetését, 
kóstoltatását, és fogyasztásösztönzését szolgálja.

dr. Fógel-Magyar Andrea közreműködésével
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Hogyan leHet mérsékelni a negatív energiamérleg 
Hatásait szoptató kocáknál?

A modern sertéstartás hatékonyságának az egyik 
legfontosabb mérőszáma a választott malacok szá-
ma a koca reproduktív élettartama alatt. Ez egy 
szigorúan időzített eljáráson alapszik, amely biz-
tosítja, hogy minden koca évente kettőnél több 
teljes almot tud produkálni miközben figyelembe 
veszi a vemhességet, a szoptatást, a választást és 
a koca visszaivarzásához szükséges időt és máso-
dik újravemhesítéshez szükséges időt. Mindez a 
könyörtelen folyamat és a választott malacok 
mennyisége és mérete, valamint a sok malac táplá-
lásához szükséges tej mennyisége óriási anyagcse-
re nyomás alá helyezi a kocákat. 

NEGATÍV ENERGIAMÉRLEG A REPRODUKTÍV 
CIKLUS ALATT
A reproduktív cikluson belül a laktáció terheli meg 
leginkább a kocát, ami a vemhesség energiaigé-
nyének körülbelül háromszorosát igényli. Ennek 
a megnövekedett energiaigénynek a kielégítése 
gyakran jelentős negatív energiamérleget (NEB) 
okoz, amiről akkor beszélünk amikor az energia 
igényük meghaladja a tápanyaggal felvett energia 
mennyiségét. Amikor NEB következik be, akkor 
a tápanyaghiányt a test a zsír- és fehérje raktá-
rainak mobilizálása révén kompenzálja. Ennek az 
eredménye gyakran jelentős súly- és hátszalonna 
vesztés valamint romló reprodukciós eredmények. 
Ezenkívül jelentős utóhatása van az utódokra, 
nevezetesen gyakran csökken a malacok választási 
súlya és vitalitása. 

A TÁPANYAGFELSZÍVÓDÁS-SERKENTŐ 
ELENGEDHETETLEN SEGÍTSÉG 
A REPRODUKTÍV CIKLUS ALATT
LYSOFORTE™ EXTEND (LEX) – egy új gene-
rációs tápanyagfelszívódás-serkentő, amely 
lizofoszfolipidek és hozzáadott molekulák, 
mint monogliceridek és szintetikus emulgeálók 
szinergista keveréke. A LEX használata fontos 

szerepet játszik a takarmányozásban és a takar-
mányköltség csökkentési stratégiákban. A kocák 
takarmányának LEX-szel történő kiegészítése a 
vemhesség késői szakaszában és a szoptatási idő-
szakban segít csökkenteni a súly- és hátszalonna 
vastagság vesztést és ezért enyhíti a NEB követ-
kezményeit, úgy mint a választás és szervíz idő-
szak közötti intervallum (WSI) növekedését, vala-
mint az alom tömegének és vitalitásának csökke-
nését. A LEX hatásának vizsgálatára egy kísérlet 
került felállításra, ahol a vemhesség 114. napjától 
a választásig a kocák takarmányát a termékkel 
egészítették ki. 
Összesen 320 egészséges koca került kiválasztásra 
és véletlenszerűen két takarmányozási kezelésre 
lettek osztva automata etetőkkel vagy kézi etetők-
kel (80 állat kezelésenként és etetési típusonként) 
(1. Táblázat). A kísérlet a vemhesség 114. napján 
kezdődött (amikor a kocákat áthelyezték a fiaztató 
helységbe) és választásig (a fialást követő 22,2 nap) 
folytatódott. 
A kísérlet során rögzítésre került az átlagos takar-
mányfelvétel, a tejtermelés/koca/nap (Noblet and 
Etienne, 1989 egyenletét használva a tejbecslés-
hez), a test kondíció pontszám, a malac elhullás, 
a testtömeggyarapodás és az átlagos választási 
tömeg.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
Az automatikus vagy kézi etetéstől függetlenül a 
LEX-szel kiegészített takarmány fogyasztó kocák 
a vizsgálat során folyamatosan többet ettek, mint 
a kontroll kocák (1. ábra). Ez összeségében nagy-
jából 8,4%-kal magasabb napi takarmány felvé-
telt eredményezett a LEX-et fogyasztó kocáknál 
(2. ábra). Továbbá a kocák lényegesen több tejet 
termeltek, ha LEX volt a takarmányukban, mind 
automata mind kézi etetés esetén (3. ábra).
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1. táblázat a kísérleti kezelések leírása 

Elhelyezés Automata Etetők (AF) Kézi Etetők (MF)

Kezelés Kontroll LEX Kontroll LEX

Takarmányok
A megszokott 
szoptató tak.

Kontroll + LEX 750g/t
A megszokott 
szoptató tak.

Kontroll + LEX 750g/t

1. ábra a kocák takarmány felvétele

 etető típusonként

3. ábra a kocák összes tejtermelése 
kezelésenként

2. ábra a kocák összes takarmány 
felvétele kezelésenként

1. táblázat a kísérleti kezelések leírása 

Elhelyezés Automata Etetők (AF) Kézi Etetők (MF)

Kezelés Kontroll LEX Kontroll LEX

Takarmányok
A megszokott 
szoptató tak.

Kontroll + LEX 750g/t
A megszokott 
szoptató tak.

Kontroll + LEX 750g/t
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A testtömegkondíció pontozás eredményei (BCS, 
vizuálisan értékelt és 1-5-ös skálán osztályozott 
paraméter, ahol az 1-es pontszám a nagyon soványt 
az 5-ös pedig a nagyon zsírosat jelenti) azt mutat-
ták, hogy a LEX-szel kiegészített takarmányt 
fogyasztó kocák statisztikai tendenciát tekintve 
25%-kal kevesebb testtömeg kondíciót vesztettek, 
mint a kontroll takarmány fogyasztók. (4. Ábra).

4. ábra a kocák összesített testtömeg 
kondíciója kezelésenként

 

5. ábra a malacok választási súlya 
etető rendszerenként

A vizsgálat során a LEX-szel kiegészített takar-
mányt fogyasztó kocák malacai számszerűen job-
ban teljesítettek, mint a LEX kezelésben nem 
részesültek. Statisztikai tendencia volt megfigyel-
hető a hasmenéses tünetek előfordulásának csök-
kenésében azoknál a malacoknál, amelyek azok-
tól a kocáktól származtak, amelyek automatiku-
san voltak etetve és a takarmányuk tartalmazta a 
LEX-et (5. Ábra). 
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2. táblázat a malacok adatai kombinálva a két etetési rendszerrel

Kezelések Kocák száma Született 
malacok/alom

Választott 
malacok/alom

Elhullás (%) Választási 
tömeg (kg)

Malac 
testt.gy. (g)

Hasmenéses 
kutricák

Kontroll 160 12,67 11,9 6,56 5,29 b 181 2,96

LEX 160 13,14 12,4 5,59 5,47 a 187 2,25

Különbség +0,47 +0,57 +0,97 +180 g +6 g

SEM - 0,937 0,445 0,618 0,044 0,004 0,365

P-value - 0,1428 0,1294 0,292 0,0118 0,372 0,1995

A két etetési rendszer adatait összevetve, a LEX-
szel kiegészített takarmánnyal etetett kocák mala-
cai következetesen jobban teljesítettek, mint a 
kontroll malacok, számszerűen magasabb napi 
testtömeg gyarapodást produkáltak, ami statiszti-
kailag nagyobb testtömeget eredményezett válasz-
táskor (2. Táblázat, 6. Ábra).

Az eredmények azt mutatták, hogy a LEX-szel 
kiegészített takarmányt fogyasztó kocáktól 0,5-tel 
több malacot lehetett leválasztani, mint a kontroll 
csoporttól (7- Ábra)

6. ábra átlagos választási tömeg 
(kg)

7. ábra a kezelésekre vetített összes malac 
szám kocánként 
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GAZDASÁGI ELEMZÉS – MINDEN
FENTARTHATÓ VÁLLAKOZÁS ALAPJA
A gazdasági elemzés a 3. táblázatban látható. Ha 
Európa bizonyos részein átlagos 10 %-os elhullással 
kalkulálunk (választástól a hízlalás végéig), akkor a 
LEX-szel kiegészített takarmányt fogyasztó kocák 
almonként 0,45-tel több vágósertést produkáltak. 
A LEX használatának átlagos haszna 0,10 EUR/
kg malac élősúlyra vonatkoztatva, ami a 2020 nov-
emberi európai piaci élősúlyokat figyelembe véve: 
1 kg élősúlyra vetítve átlagosan = 1,20 EUR volt 
és az 1 kg élősúly átlagos előállítási költsége = 1,10 
EUR volt (112 kg-os hízónál). A teljes hozam egy 
112 kg-osan levágott hízó után így 11,2 EUR volt 
(0,10 EUR/ élősúly kg x 112 kg).
A szoptatás átlagos ideje 22,2 nap volt. Figyelembe 
véve a 0,29 EUR/kg-os szoptató koca takarmány 
költséget és az átlagos takarmány felvételt a LEX 
kezelés költsége 49,79 EUR volt, míg a KONTROLL 
kezelésé 45,36 EUR/koca/alom.
•  Az egy kocára és alomra jutó többlet költség a 

LEX kezelésből adódóan = 49,79EUR – 45,36EUR 
= 4,43 EUR

KÖVETKEZTETÉS
A szoptató koca takarmányok LYSOFORTE® 
EXTEND-el történő kiegészítése bizonyítottan 
jelentős előnyökkel jár mind a koca mind az utódok 
számára; 
ĭ  Kisebb kondícióvesztés és magasabb takar-

mányfelvétel, ami csökkenti vagy megakadályoz-
za negatív energiamérleg kialakulásának káros 
hatásait. 

ĭ  Magasabb tejtermelés, amely segíti a malacok 
jobb növekedését, ami nagyobb választási töme-
get eredményez. 

ĭ Kevesebb malac elhullás
ĭ Nagyobb élveszületett malac szám 
ĭ  A LEX kiegészítés almonként 12.84 EUR takar-

mányköltség megtakarítást és 4-es megtérülési 
rátát eredményezett

HIVATKOZÁSOK

TL-21-18975

A kutatással vagy a LYSOFORTE ® EXTEND-el kapcsolatos 

további információkért kérjük vegye fel a kapcsolatot kollégánk-

kal Tóth Szabolccsal, Technical Service Manager Monogastric 

Nutrition KEMIN KAE EEU: szabolcs.toth@kemin.com

3. táblázat a lysoforte® eXtend dry és liquid alkalmazásának gazdasági elemzése 

Kontroll LEX

Átlagos választási súly
Különbség
Kevesebb nap a vágásig
Átlagos napi tak. felvétel a hízlalási időszak végén (kg/nap)

5,29 kg

3

5,47 kg
+ 0,18 kg malaconként

-1,26*
3

A takarmány felvételben megtakarítás (kg/malac)
Hízó takarmány ára (EUR/kg)
Takarmány költségmegtakarítás (EUR/sertés)

0,27
-4,26
0,27
1,15

Átlagos választott malac szám/koca
Az almonkénti lehetséges tak. költségmegtakarítás a LEX használatával

12,41
1.15 x 12.41 x 0,9** = 

12.84 EUR

A LEX használatnak tulajdonítható, több választható malacnak köszönhető 
extra haszon kocánként és almonként

5,04 EUR

Extra jövedelem évente kocánként
A LEX költsége évente kocánként

17,88 EUR
443 EUR

ROI (Megtérülési ráta) 4

* Dr. William Close szerint (http://www.closeconsultancy.com/willclose.htm) 0,1 kg-mal nagyobb választási tömeg 1 nappal kevesebb időt jelent 
az azonos vágási súly eléréséhez. Ebben az elemzésben csak 0,7 nappal kevesebbel kalkuláltunk, figyelembe véve a választási tömeg ezen doku-
mentált hatását a hizlaldai növekedési teljesítményekre. 
** az átlagos elhullás választástól a hizlalás végéig
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Keresse a magyarországi irodánkat:
1117 Budapest,  
Fehérvári út 50-52  
Tel: +36 12754497
Fax: +36 13917250  

LYSOFORTE® EXTEND
JAVULÓ TÁPANYAG FELSZÍVÓDÁS
Jobb koca kondíció 
Homogénebb malacok, nagyobb alom súly
www.kemin.com/lysoforte

Advertisement_Lysoforte Extend for sows_A4.indd   1 23/02/2021   9:38:55
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2022, az aMR éve 1. Rész

Az antibiotikumok és a különböző antimikrobiális 
szerek már több, mint 100 éve a gyógyászatban és 
az állatgyógyászatban mindennapos használatban 
vannak.  Gyógykezeléseken túl az állattenyésztés-
ben az antibiotikumokat preventív adalékanyag-
ként kis mennyiségben folyamatosan adagolva az 
USA-ban kezdték el használni 1955-től, majd világ-
szerte a ’60-as években terjedt el ez a gyakorlat. 
Mindez és az iparszerű állattartással együtt járó 
tömeges, majd kritikátlan használat vezetett a ma 
mindenki számára ismert helyzet kialakulásához. 
Hasonló jelenségek játszódtak le a humán gyakor-
latban is, különösen a harmadik világ országaiban, 
ahol ma is előfordul az antibiotikumok korlátozás 
nélküli használata, az antibiotikumok hamisítása 
és illegális kereskedelme.  
Csupán néhány évvel a penicillin felfedezése után 
már maga Fleming is megállapította, hogy való-
színűleg nem létezik olyan szer, amelyre a bakté-
riumok ne lennének képesek ellenállással (rezisz-
tenciával) reagálni. A rezisztencia kialakulása a 
baktériumok természetes válaszreakciója az őket 
érő stresszre és valójában ez túlélésük záloga is. 
A baktériumok, az antibiotikumok és a reziszten-
cia egyidősek ,  hiszen a természetben antibiotikus 
hatású anyagok sokasága létezik, és már évmilli-
ók óta jelen vannak a természetben. A reziszten-
cia kialakulása az idő múlásával természetesen 
előfordul, általában genetikai változások révén és 
ez az evolúció része. Ez maga az AMR, vagyis az 

antimikrobiális rezisztencia. Tehát nem a jelenség 
különleges, hanem annak mértéke és gyakorisága, 
ami az utóbbi évtizedekben jelentősen megnőtt. 
Miután azonban az utóbbi 50 évben folyamatosan 
nőtt az antibiotikumok és az egyéb antimikrobiális 
szerek használata, ez a baktériumokra hatalmas, 
korábban elképzelhetetlen mértékű szelekciós nyo-
mást gyakorolt. Sokszor helytelenül, mértéktele-
nül, ellenőrizetlenül használtuk az antibiotikumo-
kat, a kereskedelem és a turizmus világméretűvé 
válása pedig a rezisztens, polirezisztens vagy ma 
már létező pánrezisztens (=mindenre rezisztens) 
törzsek globális elterjedéséhez járul hozzá. Ma a 
humán gyógyászatban ezt a gyakorlatot „vissza-
élésszerű” antibiotikum használatnak minősítik, 
hozzátéve, hogy ebben valamennyi szereplő felelős-
sége megállapítható.
Az antibiotikum rezisztens baktériumok miatt nap-
jainkban csak az Európai Unióban évente 33 000 
ember, a világon 700 000 ember veszti életét. Egyes 
előjelzések szerint az AMR 2050-re vezető halál-
ok lehet, és globálisan évi 10 millió embert érint-
het. Az antibiotikum-rezisztencia okozta kihívás a 
gazdasági haszonállatok tartásában és a társálla-
tok gyógyítása során is komoly problémákat jelent 
már ma is.  
Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) a baktéri-
umok, paraziták, vírusok és gombák által okozott 
fertőzések egyre növekvő körének hatékony meg-
előzését és kezelését fenyegeti. Az AMR egyre 
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komolyabb veszélyt jelent a globális gazdaságra és 
a közegészségre nézve, amely mind a kormányza-
ti szektorban, mind társadalmi szinten közös fellé-
pést igényel. 
Hatékony antibiotikumok nélkül a nagy műtétek 
vagy akár a banális fertőzések kezelésének a sike-
re veszélybe kerülne. A rezisztens fertőzésekben 
szenvedő betegek egészségügyi költségei magasab-
bak, mint a nem ellenálló fertőzésekben szenvedő 
betegek ellátása, a betegség hosszabb időtartama, 
a további vizsgálatok és a drágább gyógyszerek 
alkalmazása miatt, ami jelentős többletköltségeket 
jelent társadalmi szinten. 

Az AMR globális probléma, melyet nemzetközi 
szinten (ENSZ, OIE, WHO, FAO stb.) és az EU-n 
belül is kiemelten kezelnek, ezért számos nemzet-
közi kezdeményezés célja a kialakulásában fősze-
repet játszó, nem megfelelő antibiotikum használat 
visszaszorítása és a felelős, PRUDENS antibioti-
kum alkalmazás elősegítése.
Az AMR-t – mint „Egy az egészség” (One 
Health)” problémakört – nemzetközi szinten is 
prioritásként kezelik.  A „Egy az egészség” (One 
Health)” az ENSZ globális programja az egészség 
megőrzése érdekében, melynek része az AMR elle-
ni küzdelem is.  

Az AMR elleni küzdelem nem ma kezdődött, 
az Európai Unióban 1999. június 30-án a cink-
bacitracin, a spiramycin, a tylosin-foszfát és a 
virginiamycin, majd 1999. augusztus 31-én a 
carbadox és az olaquindox hatóanyagok hozamfo-
kozóként történő alkalmazását betiltották, de terá-
piás célra továbbra is lehetett őket használni. 2003-
ban (1831/2003) az EU betiltotta a dimetridazol, a 
karbadox és az olaquindox használatát élelmiszer-
termelő állatokban, valamint megtiltotta valameny-
nyi antibiotikum tartós alkalmazását hozamfoko-
zási céllal. 
Ez a rendelet 2006. 01. 01.-től lépett életbe. A talaj-
ban való túlzott felhalmozódás megelőzése érdeké-
ben az Európai Unió az 1334/2003 rendelet értel-
mében 2004-től fokozatos korlátozásokat vezetett 
be a cink nyomelem határértékeinél. 2022-re a cink 
nagy dózisú alkalmazása tilos lesz, illetve kivonják 
majd a takarmányokból a gyógyszerként alkalma-
zott cink-oxidot.
Az ESVAC (European Surveillance of Veterinary 
Antimicrobial Consumption), az Európai 
Állategészségügyi Antimikrobiális Felügyeleti rend-
szer 2010-óta létezik, amelynek célja kimondottan 
az antimikrobiális szerek felhasználásának a nyo-
mon követése, ennek elemzése, valamint az össze-

hasonlítható adatbázisok létrehozása. Ezen szer-
vezet és az EFSA (Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság) által évente publikált, nem-patogén, 
azaz zoonotikus és indikátor baktérium-fajokra 
(Salmonella, E.coli, Campylobacter) vonatkozó 
AMR-monitoring adatok alapján a vizsgált bak-
tériumtörzsek tekintetében a rezisztencia aránya 
számos antibiotikum hatóanyagcsoport esetében 
hazánkban a legmagasabb az EU-n belül. Hazánk 
2010 óta az 1-5. helyen áll az állategységre vetí-
tett, mg/PCU értékben kifejezett antimikrobiális 
szer eladás tekintetében, a hazai nagykereskedel-
mi eladási adatok alapján. Ez azt mutatja, hogy 
nagyon sok a teendő ezen a területen.  

Az antimikrobiális rezisztencia (AMR) visszaszorí-
tása érdekében átfogó intézkedési és cselekvési ter-
vet dolgoztak ki az Európai Unióban és hazánkban. 
A terv célja az antimikrobiális szerek megfelelő 
használata, a rezisztencia terjedésének megelőzé-
se, új és hatékony szerek és alternatívák kifejlesz-
tése, a nemzetközi együttműködés, a nyomon köve-
tés és felügyelet mind a humán- mind az állategész-
ségügy területén. Emellett a rendelet a kutatás, az 
innováció, a kommunikáció, az oktatás és képzés 
támogatását is célként jelöli meg. 
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A rendelet előkészítése 2014-2018 között zajlott, 
2018-ban jelentek meg a vonatkozó jogszabályok: 
1.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/4 

rendelete (2018. december 11.) a gyógyszeres 
takarmányok előállításáról, forgalomba hozata-
láról és felhasználásáról, a 183/2005/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, 
valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatá-
lyon kívül helyezéséről.

2.  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/6 
rendelete (2018. december 11.) az állatgyó-
gyászati készítményekről és a 2001/82/EK irány-
elv hatályon kívül helyezéséről.

Az új jogszabályok nemzeti szinten az egész 
EU-ban 2022. január 28-tól alkalmazandók.

A bevezetendő intézkedések célja, hogy csökkent-
sük az antibiotikum felhasználást és elősegítsük 
a körültekintő antibiotikum felhasználást az állat-
egészségügyben. Az alapvetően elérendő cél a 
hazai antibiotikum felhasználás csökkentése, külö-

nös tekintettel az ún. kritikusan fontos (CIA) ható-
anyag csoportokra (elsősorban a 3. és 4. generáci-
ós cephalosporinok, kolisztin és fluorokinolonok). 
A javaslatok első körben az élelmiszer-termelő 
állatfajokat és a nagylétszámú állattartó telepeket 
célozzák meg a felhasználás volumene és a köz-és 
állategészségügyi jelentőség miatt. A cél tulajdon-
képpen az, hogy a felhasználás korlátozásával, a 
rendelhetőség szigorításával, a rendelés szabályo-
zásával, mennyiségi korlátozásokkal és a kötele-
ző adatszolgáltatással „lassítsa” vagy korlátozza 
a rendelet az antibiotikumok kijutását a felhasz-
nálókhoz, ezzel is rákényszerítve őket arra, hogy 
keressék az alternatív megoldásokat. 
 A végső cél az, hogy az antibiotikumok felhasz-
nálása során a „CÉLSZERŰEN, OKSZERŰEN, 
CÉLZOTTAN, SZABÁLYOSAN, KEVESEBBET” 
elv érvényesüljön. 

A cikk a DUNAVET szakmai hírlevelek 2021. évben 

megjelent Dr. Filipsz István:  DunavetPartnerProgram  

című cikke alapján készült kibővített másodközlés.    
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Makay István

1946-2021

75. születésnapja után néhány nappal elhunyt 
barátom és kollegám, Makay István. Pista édesap-
ja Makay Pál vagyonos ceglédi gazdálkodó család 
sarja volt, édesanyja Kovács Ilona szintén jómódú 
családban nőtt fel. Édesapja lovas katonatiszt volt, 
részt vett mindkét világháborúban, zsidó embere-
ket mentett meg a német megszállás idején, majd 
horthysta katonatiszti múltja miatt maga is üldö-
zötté vált. B-listára tették, Budapesten nem kap-
hatott munkát, Komlón kapott állást. A szülők 12 
gyereket neveltek. Édesapja 1964-ben bekövetke-
zett halálát követően édesanyja egyedül tartotta el 
a családot és nevelte a gyerekeket. 
Pista Budapesten járt általános iskolá-
ba, majd Kiskunfélegyházán a Mezőgazdasági 
Technikumban folytatta tanulmányait. 1967-ben 
került Herceghalomba az Állattenyésztési Kutató 
Intézetbe. Itt ismerte meg feleségét is, akivel több, 
mint 50 évet éltek le boldog házasságban, három 
gyermeküket nevelve. 
1969-ben költöztek Herceghalomba, vagyis 52 éve 
éltek itt. Ebben az időben épült fel az ország 
első, ún. „iparszerűen” termelő sertéstelepe a 
„Lohmann-telep”, s ide került tenyésztés-vezető-
ként Pista is. Itt kezdődik a mi közös történetünk. 
Én is erre a telepre kerültem, ahol nagyon sok fia-
tal technikus dolgozott. Pistával nagyon hamar 
nemcsak munkatársi, hanem baráti kapcsolatom 
alakult ki.
Közvetlen, mindig vidám és nagyon szorgalmas 
ember volt. A két család is hamar összebarátko-
zott, a magánéletben is sok időt töltöttünk együtt. 
Később Pista az Intézet sertéstenyésztési, én pedig 
a szaporodásbiológiai osztályára kerültem. Sokat 
dolgoztunk együtt, sokat jártunk vidékre, bol-

dog ifjúságunk volt. Minden halál nagy vesz-
teség, de Pista ifjúságom egy darabját jelenti, 
elvesztése nagyon megrendít. 1990-ben elkerültem 
Herceghalomból, elváltak útjaink, de barátságunk 
megmaradt. Nem sokszor találkoztunk, de mindent 
tudtunk egymásról. Természetesen tudtam arról is, 
hogy 2010-ben önkormányzati képviselő lett, majd 
2014 és 2019 között alpolgármester.
Pistának tartalmas élete volt, mind munkájában, 
mind a családi életben. Most három gyermeke, hat 
unokája, testvérei, barátai és nagyon sok herceg-
halmi gyászolja. Temetésén, a COVID-járvány elle-
nére nagyon sokan rótták le kegyeletüket. 
Drága Pista! Barátságunk nem szakadt meg, de Te 
most egy másik, boldogabb világból figyelsz minket, 
hiszem, hogy újra találkozunk.

WEKERLE LÁSZLÓ
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E számunk hirdetői
Aliter-P Kft 39. old.

Agrofeed Kft 17. old.

Boehringer Ingelheim 9. old.

Dunavet-B Zrt 35. old.

Hatagro Kft 21. old.

Herbamix Trade Kft  25. old.

Kemin Hungary Kft 31. old.

Orion Pharma 5. old.

Promanure Kft 24. old.

Tejkiegészítés szopós  
malacoknak – hatékonyan  
és higiénikusan

CULINACUP ÉS CULINAFLEX

A már jól bevált CulinaCup automatikus tejitató 
továbbfejlesztése nyomán hoztuk létre a CulinaFlex 
tejitató és folyékonytakarmányozó rendszerünket, 
mely elnyerte a 2016-os EuroTier innovációs nagydíját. 
Segítségével a gyengébb és életerősebb malacok 
egyaránt megkapják a szükséges napi tejkiegészítést, 
vagy folyékonytakarmányt. A részleteiben kidolgozott 
technológia révén a csőrendszer tisztítását nem kell a 
gondozókra bízni, a rendszer ezt elvégzi saját maga.

H-2943 Bábolna, Kőrisfa u. 1.
Tel. +36 (34) 368 029, Mobil +36 (30) 308 8496
Fax +36 (34) 568 083, E-mail iroda@aliter.hu
www.aliter.hu, www.bigdutchman.de

CulinaCup CulinaFlex


