
Megvannak az eszközeink  

a sertéstartásban felhasznált antibiotikumok csökkentésére? 

A globális sertésiparnak nehéz kihívásokkal kell megküzdeni.  

Egyrészt az afrikai sertéspestis vírus globális fenyegetése, bár tény, hogy még nem minden 

piacot érint. A vírus a lengyel és belga erdőkben jelen van a vaddisznókban. Minden nap 

további méterekkel terjed a határ felé, fenyegetve a német sertésipart, amely az Európai Unió 

egyik legnagyobbja. 

Ha a vírus Németországban is megjelenik, akkor valószínűleg fontos változásokat 

tapasztalunk majd a sertéshús-ellátási láncban világszerte. A sertéságazat jövedelmezősége 

sok szempontból függ a Németországban, Spanyolországban, Dániában és egyéb országokban 

működő nagyvállalatok exportkapacitásától. 

Másrészről, a COVID-19 jelenléte a legtöbb országban megváltoztatja az emberi viselkedést, 

az otthoni húsfogyasztási szokásokat és a jövőképet. Lehet, hogy a hírek túlértékelik a vírust, 

néhány „ál hír” téves információt közvetít a jövőről, és hirtelen úgy érezzük, hogy a jövő soha 

nem lesz olyan, mint azt korábban képzeltük. 

A sertésipar jövője 

A sertésipar számára a jövő valóban nem lesz már olyan, mint eddig képzeltük. Különböző 

kihívásokkal kell szembenéznünk. Néhányuk munkaszervezési kérdés, például a csökkent 

munkaerő és a munkaerő gépekkel történő helyettesítése a PLF-en (Precision Livestock 

Farming) keresztül. 

Fontos állat-egészségügyi kihívásokkal is szembe kell nézni: nemcsak az ASP, hanem az új és 

agresszívebb PRRS törzsek is jelentősek a többi kórokozó mellett. A kocák termelési 

kapacitása évről évre növekszik, mégis bizonyos esetekben az újszülött malacok 25% -a 

elveszik a születésüktől a piacra kerülésig. Egyre növekvő elhullást tapasztalhatunk nem csak 

a battérián, hanem a hízók és kocák közt is. 

Egyre világosabbá válik, a globális sertésipar jövője: több sertést kell előállítani csökkentett 

antibiotikum mennyiség mellett. A piacon maradáshoz azonban további lépéseket és 

korrekciós intézkedéseket kell végrehajtanunk. 

  



Miért kell kivonni antibiotikumokat a sertéstenyésztésből? 

A fogyasztók és a szabályzók hatása 

Világszerte egyre nagyobb nyomás tapasztalható számos érdekelt fél részéről a csökkentett 

antibiotikum melletti vagy anélküli sertéstermeléssel szemben. A hússzállítók, a vágóhidak és 

a feldolgozók, a különféle szinteken működő kormányok és természetesen az Európai Unió is 

megköveteli az állattenyésztésben a felhasznált antibiotikumok csökkentését. 

Globális társadalmi szinten egyre inkább felhívják a figyelmet a mezőgazdasági termelés 

során alkalmazott antibiotikumok hatására az antimikrobiális rezisztencia kialakulásával 

kapcsolatban. A fogyasztói nyomás exponenciálisan növekedni fog, ebben a COVID-19-el 

kapcsolatos negatív tapasztalatokat nagy szerepet játszanak”. 

Nyomás a piaci felzárkózáshoz 

Még egy fontos ok az irányú fejlesztésekre a globális sertéshús piac. Ma Kína sertéshús 

hiánya megnyit egy piacot. Most potenciálisan minden termelő adhat el húst Kínába vagy 

bármely más országba. Az USA-ban és Brazíliában működő termelők is beszüntetik a 

ractopamin használatát, mert be akarnak lépni a raktopamin mentes piacra (Európa és Ázsia, a 

világ népességének több mint 70% -a). 

M. Pierdon (AASV 2020 Proceedings) szerint kétféle piac lesz: a „feltörekvő antibiotikum 

mentes” és az „árutermelő antibiotikum mentes”. A vállalatoknak elemezniük kell a húspiac 

alakulását a jövőbeli termelés meghatározása érdekében. Lehet, hogy nem minden termelő 

képes belépni ebbe az új rendszerbe, de biztosan sokan meg fogják próbálni. 

  



Stratégiák az antibiotikumok csökkentésére 

Európában már elérkezett az ideje. A cink-oxidot 2021 júniusában betiltják, és már nem csak 

egy trend a kevesebb vagy egyáltalán nem alkalmazott antibiotikum. Egyes esetekben valóban 

szükség van rá; másokban viszont egyszerűen csak jövedelmező. 

Az antibiotikumok csökkentésének kihívásai 

A sertések antibiotikumok mentes felnevelése nem könnyű, és nem mindenki tudja 

megvalósítani Kezdetben lehet, hogy el kell fogadnunk néhány naturális mutató csökkenését, 

hogy elérjünk az eltálunk elképzelt és a lehetséges teljesítmény egyensúlyát. De eljön majd az 

idő, amikor ez a két érték megegyezik; nincs alternatíva. 

Ennek eléréséhez az összes rendelkezésre álló eszközt és technológiát be kell vetni. Ide értve 

a genetikai szelekciót, vakcinázásokat néhány kulcsfontosságú kórokozó ellen, környezeti 

fertőtlenítés (kötelező, de gyakran elmarad) a betegségek korai felismerését, stb. 

Ebben az új rendszerben, ami felé közeledünk, a takarmányozás és a takarmány-

adalékanyagok kulcsszerepet fognak játszani. Rendkívül fontos, hogy megoldásokat találjunk 

a mikrobiom stabilizálására és diverzifikálására (sokféleségének megtartására), jó 

állategészségügyi státuszú gazdaságok létrehozására és fenntartására, valamint a megfelelő 

teljesítményparaméterek elérésére érdekében. 

  



Megvannak az eszközeink az antibiotikum felhasználás csökkentésére? 

Ma már vannak olyan telepek, amelyek teljesen antibiotikum mentesen tudnak felnevelni 

sertéseket, bizonyítékul arra, hogy igen, az ehhez szükséges eszközök már elérhetőek. 

Ennek ellenére a legtöbb termelő azon kérdésre adott válasza, hogy: - Tudunk-e antibiotikum 

felhasználása nélkül sertéseket előállítani? - általában az, hogy "valószínűleg nem". 

Holisztikus (a teljes nevelési folyamatot és környezetet együtt figyelembe vevő) megközelítés 

szükséges a malacok konkrét eseteinek vizsgálatához. 

A malac mikrobiomját erősen befolyásolja a születés és az azt követő időszak. Akkor melyek 

azok az elemei ennek az új rendszernek, amely más megközelítést igényel? 

• A kolosztrum felvétele és a malacok kezelése 

• Antibiotikumok használata és azok bélre gyakorolt hatása 

• A malacok mikrobiomja és kifejlődése a választás előtti időszakban 

• A választás, étvágy és vízfelvétel 

• Cink-oxid eltávolítása és annak hatása a mikrobiomra 

• Az immunrendszer és kapcsolata a bélrendszer állapotával 

• Gyulladás és annak modulációja a bél szintjén 

• Az egészségistátusz és a társfertőzések hatása: melyek kulcsfontosságú, és melyek 

másodlagos kórokozók 

• De mindennél fontosabb a járványvédelem, menedzsment és higiénia 

Összefoglalva: nincs egyetlen eszköz, hanem inkább egy holisztikus megközelítés az új, a 

sertésiparban manapság megjelenő kihívásokkal szemben. A megoldás nem egy varázsgömb, 

hanem egy út, amelyet mindenkinek végig kell járni. 

 https://thepigsite.com/articles/do-we-have-the-tools-to-reduce-antibiotics-in-swine-

production 
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