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Hajlamosító tényezők, 
avagy az ördög a részletekben rejlik

A nagyüzemi sertéstartás eredményességét szám-
talan tényező befolyásolja. Amikor a termeléski-
esés hátterét vizsgáljuk, hajlamosak vagyunk egy-
két tényező számlájára írni az adott problémát, 
pedig az esetek többségében az okok nagyon sok-
félék lehetnek. A boncolások, laborvizsgálatok által 
megállapított elhullás okaként azonosított kóroko-
zó gyakran csak a kegyelemdöfést elvégző ágens, 
de az immunrendszer legyengülését okozó ténye-
zők rejtve maradnak.
A házi sertés vadon élő őseinek köszönhetően kivá-
ló túlélési képességékkel rendelkezik. A nagyüze-
mi tartás körülményei, adottságai viszont olyan 
nehézségekkel állítják szembe az állatok ellenálló 
képességét, amik egymásra épülve stresszhelyze-
tet hoznak létre, amivel az állat nem képes megbir-
kózni és megbetegszik. A megbetegedett, legyen-
gült állat pedig kiváló célpontja a különböző kór-
okozóknak. Ezek a nagyüzemi körülmények mind 
ismertek és jól körüljártak. Külön-külön óriási iro-
dalommal rendelkeznek, de a közöttük fennálló 
kapcsolat, illetve számos esetben érzékelhető addi-
tív hatás még kevésbé fölismert! 
A telepi menedzsment mindennapi feladatai közé 
kellene hogy tartozzon ezen tényezők folyamatos 
vizsgálta, ellenőrzése és a hibák rendszeres javí-
tása. Amíg ezek az alapvető tényezők nincsenek 
megfelelően kezelve, addig komolyabb állategész-
ségügyi programok elindításának nincs értelme a 
telepen. Ezek közül a tényezők közül szeretnénk 
néhányat részletesen is bemutatni, rávilágítva a 
köztük és a következményeikkel fennálló ok-okoza-
ti viszonyokra.

a genetika

A genetikára a legtöbben úgy tekintenek, mint 
adottság egy telep esetében, de a mai világban lát-
hatjuk, milyen gyorsan el lehet végezni egy telep 
teljes állomány- és ezáltal genetika cseréjét (lásd. 

PRRS mentesítés). A genetikára soha nem úgy kell 
tekinteni, mint korlátozó tényezőre, hanem inkább 
úgy, mint a lehetőségek tárházára. A kiválasztott 
genetika viszont nem csak attól függ, hogy mit sze-
retnénk elérni a tenyésztésben, hanem attól is, hogy 
milyen körülményeket vagyunk képesek biztosíta-
ni az állatoknak. A technológiai háttér, a férőhely, 
a humán erőforrás képzettsége és létszáma nagy-
ban befolyásolja, hogy egy telep milyen genetikával 
képes optimálisan üzemelni. A genetika óriási elő-
nyöket adhat például hízékonyságban, szaporaság-
ban, de a nagyobb teljesítményű állatok szerveze-
te jóval érzékenyebb bizonyos külső körülmények-
re és ezért hajlamosabb olyan körülmények között 
is megbetegedni, önmagát kiselejtezni, amiket a 
kevésbé teljesítményorientált genetikák még prob-
léma nélkül elviselnek. A modern genetikák egy-
értelmű velejárója a gyengébb lábszerkezet miatt 
kialakuló gyakoribb lábvég problémák, a nagyobb 
takarmányfelvétel miatt kialakuló végbélelőesés 
és a túl finomra őrölt, rostszegény takarmányozás 
miatt kialakuló gyomorfekély. Ezek alapján látha-
tó, hogy a genetika kiválasztását nagymértékben 
befolyásolják a rendelkezésre álló tartási körülmé-
nyek és takarmányozási viszonyok. Amennyiben 
nem képes az adott telep a genetika ilyen jellegű 
kiszolgálásra, úgy a magasabb teljesítményű álla-
tok nem lesznek képesek azokat az eredményeket 
produkálni, amire predesztinálva lennének (tehát 
nem a genetikai potenciáljuknak megfelelően fog-
nak termelni) és az eredményeket tovább fogja ron-
tani a magasabb elhullási ráta, valamint a megnö-
vekedett gyógyszerköltség is.

a takarmányozás 

Ahogy láttuk a takarmányozás egyértelműen 
összefügg a genetikával, de számos esetben attól 
független sokszoros hajlamosító tényezőként hat. 
A választás utáni magas beltartalmú tápok eteté-
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se (prestarter, starter) következtében a bélcsator-
nában felhalmozódó emésztetlen takarmányrészek 
kiváló táptalajai az egyes kórokozóknak, mint pl. 
az ödéma betegségért felelős E. coli törzseknek, 
vagy a heveny hasmenést okozó Clostridium fajok-
nak. Az utóbbi idők antibiotikum felhasználás csök-
kentésére irányuló próbálkozásai rávilágítottak 
arra, hogy a választás utáni enterális problémák 
megelőzésének egyik alapköve az állatok optimális 
táplálóanyag ellátása. 
Az antibiotikumok, cink-oxid és egyéb hasmenést 
megakadályozó kiegészítők nagymértékű használa-
tának oka a helytelen (túlzott) táplálóanyag ellátás, 
ami sok esetben a sertéstartók és takarmányozási 
szakemberek teljesítményhajhász hozzáállásának 
köszönhető. A probléma hátterében az áll, hogy bár 
bizonyos genetikák igénylik a magas beltartalmú 
takarmányokat, a tartási és higiéniai körülmények 
nem teszik lehetővé ezek problémamentes alkal-
mazását.
A takarmány higiénia az utóbbi időben rengeteget 
fejlődött. Az ivóvíz és a takarmány savanyításával 
jelentős kórokozói nyomás csökkenést lehet elérni, 
ami egyik oldalról segít megelőzni olyan kocákra 
jellemző megbetegedéseket, mint a húgyúti fertő-
zés, vagy az MMA szindróma, valamint a válasz-
tott malacok esetében a savas közeget igénylő 
emésztőenzimek (pl. pepszin) működését segítve az 
emésztőszervi megbetegedések kártétele is csök-
kenthető.  
Az alkalmazott takarmányok minőségének fontos 
tényezője a benne található mikotoxinok mennyisé-
ge és milyensége. A mikotoxinok általánosságban 
immunszupresszív hatásúak, tehát klasszikus haj-
lamosító tényezőnek számítanak az egyes sertés-
betegségek kialakulásának hátterében, mindemel-
lett számos direkt hatással rendelkezőt is találunk 
közöttük (pl. Zearalenon). A mikotoxinok jelenléte 
gyakori hajlamosító tényező a fülvég nekrózis és a 
farokrágás hátterében. A mikotoxinok káros hatá-
sának kivédésére tett lépések közül legfontosabb 
a megelőzés, tehát a szántóföldi növényvédelem és 
a raktározás során elvégezhető gombavédelem (pl. 
szerves savak használta). 
A sertés takarmányok strukturális és emészthető 
rostellátása fókuszpontba került az új, nagytelje-
sítményű genetikák alkalmazásának következté-
ben. Ezek az állatok sokkal magasabb takarmány-
felvételt produkálnak, mint a „régebbi” genetikák 

és ez magával hordozza az emésztőrendszer sérülé-
kenységének megnövekedését is. Amennyiben nem 
látjuk el az ilyen nagyteljesítményű állatokat meg-
felelő mennyiségű és emészthetőségű rosttal a ter-
melésük bizonyos szakaszaiban, úgy gyomorfekély, 
végbélelőesés, bélcsavarodás, gyomorrepedés lehet 
a következmény. Ezek alapján úgy tűnik, hogy a 
mai sertéstartási viszonyok között a takarmányo-
zás nagy részben genetika függő tényező.
A felsorolt komoly gazdasági károkat okozó meg-
betegedések mellett a takarmány ásványi-anyag 
és nyomelem tartalma lehet oka olyan viszonylag 
ritka betegségeknek, mint például a parakeratózis 
(cinkhiány). A magas antioxidáns tartalmú takar-
mányok (pl. omega-3 kiegészítés) alkalmazásával 
viszont az olyan fiaztatói problémák kezelhetőek 
eredményesen, mint a fiatal malacok lábszétcsú-
szása.

tartási körülmények

A nagyüzemi sertéstartás jellemzői közül maga-
san kiemelkedik az állatok közvetlen környezetét 
alkotó istálló és annak mikroklímája, vagyis a tar-
tási körülmények. A fizikai tér kialakítása, a férő-
helyek száma, a padozat minősége nagyban befo-
lyásolja az állatok komfortérzetét és viselkedését. 
A zsúfoltság egyértelmű oka lehet többek között a 
fülvég nekrózis megjelenésének, valamint az ebből 
eredeztethető fül és farok rágásnak (kannibaliz-
mus).
A padozat keménysége, csúszóssága mechanikai 
sérülések, valamint csülökproblémák kialakulá-
sának lehetnek az okai, de ízületi gyulladások is 
kialakulhatnak miattuk. A sérüléseken keresztül 
beszaporodó kórokozók, mint pl. Streptococcus-ok 
agyvelőgyulladást, ízületi gyulladásokat és légző-
szervi problémákat okozhatnak.
A telep trágyakezelésének kialakítása ugyancsak 
jelentősen befolyásolja az istállók belső környeze-
tét. A ma már szinte kizárólagosnak tekinthető 
hígtrágya rendszerek lagúnái, melyek közvetlenül 
az állatok élettere alatt találhatóak direkt hatás-
sal vannak az istállók klímájára azzal, hogy huza-
tossá teszik az állatok pihenőhelyét: télen kihúzzák 
a meleget, nyáron növelik a páratartalmat és nem 
utolsó sorban a káros gázok visszaáramlását az 
állatok közvetlen környezetébe. Egyes szakértők 
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szerint ezek a jelenségek okolhatóak leginkább a 
fülvég nekrózis és következményeinek megjelené-
séért, de az erős ammónia terhelés az alsó és felső 
légutak nyálkahártyájának irritációja révén vírusos 
és bakteriális légzőszervi betegségek kialakulásá-
hoz is vezethet.

a fertőtlenítés

A termelési fázisok közötti istálló és környezeti 
fertőtlenítés szorosan összefügg a tartási körül-
ményekkel és leginkább a menedzsment felelőssé-
gi körébe tartozik. A hatékony fertőtlenítés több 
alappilléren nyugszik. A megfelelő minőségű fer-
tőtlenítő szer kiválasztása, a fertőtlenítés manu-
ális módja (mosás, habosítás, szárítás, stb.) és 
a megfelelő hatóidő kivárása mind-mind jelentő-
sen befolyásolják a fertőtlenítés hatékonyságát. 
Emellett viszont a sertéstartók gyakran elfeledkez-
nek egy olyan fontos tényezőről, ami valójában nem 
a negyedik pillér szerepét tölti be, hanem az egész 
folyamat hatékonyságát befolyásolja és ez a pihen-
tetés. A pihentetés önmagában is nagyon hasznos, 
hiszen a kórokozók táptalaj, vagyis felhasználha-
tó „élelem” nélkül idővel elpusztulnak. Gyakran 
viszont az istállók „forgási” sebességét annyira fel 
akarják pörgetni a teleptulajdonosok, hogy nem jut 
idő az oly áldásos pihentetésre. 
Tény, hogy a pihentetéssel nő az istállók üresen 
állásának ideje, ami árbevételt kiesést jelent, de a 
pihentetéssel csökkentett kórokozói nyomás keve-
sebb megbetegedést, kevesebb elhullást és ala-
csonyabb gyógyszerfelhasználást jelent egyszer-
re, ami a legtöbb esetben jobb megtérülést ered-
ményez, mint az adott istálló mind hatékonyabb 
kihasználása.
Az alapos fertőtlenítés és pihentetés számos beteg-
ség fertőzési láncának megszakításában segít-
het (légzőszervi betegségek, dizentéria, Procine 
Proliferative Enteritis, kokcidiózis, nedvedző ekcé-
ma), de a minden telepen jelenlévő kórokozók okoz-
ta megbetegedéseket is csökkenti (pl. Stretococcus-
ok, Eserichia coli).
A fertőtlenítést természetesen nem csak az álla-
tok közetlen környezetében kell elvégezni, hanem 
a felhasznált szerszámok, eszközök, munkaruhák 
esetében is. Az egyes istállókon belül a termek előtt 
elhelyezett kéz- és lábfertőtlenítők ugyan olyan 

fontosak a fertőzési lánc megszakításának szem-
pontjából, mint a termek alapos kimosása és kifer-
tőtlenítése. 
A véres beavatkozásokhoz, oltásokhoz, kezelések-
hez használt orvosi eszközök fertőtlenítése olyan 
betegségek kialakulását előzhetik meg, mint a köl-
dökgyulladás, az ízületi gyulladások, agyvelőgyul-
ladás, stb.

a fertőzési lánc megszakítása, avagy 
az all in-all out rendszer

Az all in-all out rendszer, vagyis az egyszerre tele-
pítés és ürítés gyökerei régre nyúlnak vissza. A 
nagyüzemi sertéstartók igen korán fölfedezték, 
hogy ez alkalmas leginkább a fertőzési lánc meg-
szakítására. Ahhoz viszont, hogy ez a rendszer jól 
működjön, speciális telepszerkezetre és termelési 
programra van szükség. 
A telepet úgy kell kialakítani és felépíteni, hogy 
az egyes termelési fázisok közötti telepítések gond 
nélkül megoldhatóak legyenek, tehát az egyes ter-
mek és kutricák férőhelyei ekvivalensek legyenek 
egymással. Ezzel elérhető, hogy az új telepíté-
sek mindig kimosott, kifertőtlenített, és kellő ide-
ig pihentetett termekbe, férőhelyekre kerüljenek, 
amelyek a lehető legkevesebb megbetegedésre haj-
lamosító tényezővel rendelkeznek.
A telep felépítésén kívül a termelési rendszer idő-
beli programozása is fontos, mert a folyamatosan 
ellő kocák esetében nagyon nehéz megoldani az 
egyszerre telepítést és ürítést. Ehhez a szisztémá-
hoz találták ki az ún. batch-módszert, amely prog-
ramozott elletéssel és adott létszámú kocacsoport 
egy egységként történő kezelésével éri el a termek 
egyszerre telepítését, ürítését és a telepítések 
közötti optimális pihentetési idő betartását.
A fertőzési lánc megszakítása az összes fertőző 
betegség terjedését akadályozza, vagy legalább 
lassítja. Betartásával jelentősen csökkenhetőek az 
egyes termelési fázisokra jellemző tömeges meg-
betegedések kártételei, mint amilyenek a válasz-
tás utáni, 
E. coli okozta hasmenés, ödéma betegség, vagy 
a hizlaldában előforduló dizentéria, Procine 
Proliferative Enteritis. Legnagyobb jelentősége 
talán a hizlalás előrehaladott fázisában jelentkező 
APP és az egyéb légzőszervi megbetegedések kap-
csán van.
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a menedzsment

A menedzsment, mint hajlamosító tényező tárgya-
lásával elérkeztünk a nagyüzemi sertéstartás köz-
ponti kérésköréhez. Mivel a telepen történő minden 
egyes tevékenységet a menedzsmentnek kell össze-
fogni, így ennek a tényezőnek van a legnagyobb 
szerepe a hatékonyság szempontjából. Az adott 
telepre adaptálható genetika kiválasztásától a 
megfelelő takarmányos cégekkel való együttműkö-
désen át, a telepi tartási körülmények folyamatos 
fejlesztéséig a menedzsment feladata, hogy a telep 
a lehető leghatékonyabban működjön. Ezek mel-
lett a stratégiai jelentőségű kérdéskörök mellett a 
menedzsment felelősségi körébe tartozik a telepi 
munkavégzés megfelelő megszervezése: a fertőzési 
lánc megszakítása, a termek, istállók fertőtleníté-
se, valamint a telepi dolgozók telepen belül történő 
mozgásának irányítása.
Ha ebből a szemszögből tekintünk a hajlamosító 
tényezőkre, akkor kiderül, hogy valójában minden 
kérdéskörben a menedzsment a felelős döntéshozó 
és a legnagyobb hatású tényező. A fentebb felso-
rolt problémakörökön kívül viszont néhány eset-

ben a menedzsment olyan direkt hatással bír, ami 
alapjaiban határozza meg a telep eredményességét 
rövid és hosszútávon egyaránt. Ilyen a kocasüldők 
felnevelése, vagy a kocák takarmányozási rend-
je, amik ha rosszul történnek, akkor az közvetle-
nül hat a telep által kibocsájtott hízók létszámá-
ra, a kocaselejtezés mértékére, valamint az ellés 
utáni tejhiány, illetve tőgygyulladás megjelenésére. 
Ugyanebbe a kérdéskörbe tartozik a rendszeres 
féreghajtás, ami számos betegség kiváltó tényező-
je lehet.  
A hajlamosító tényezők kérdésköre valójában a 
menedzsment mindennapi munkájának részét kel-
lene, hogy képezze, mert ha a klasszikus jéghegy 
hasonlattal szeretnénk élni, akkor míg az elhullá-
sok okaként észlelt betegségek a jéghegy csúcsát 
képezik, addig a fölsorolt hajlamosító tényezők 
a víz felszíne alatt megbúvó jéghegyet magát. A 
hajlamosító tényezők folyamatos ellenőrzésével és 
hatásaik szisztematikus csökkentésével jelentősen 
csökkenthetőek a nagyüzemi sertéstelepeket sújtó 
betegségek kártételei

Roszkos RóbeRt


