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Előszó

Reménykedünk...

Korábban többször felmerült a kér
dés, hogy mi lenne ha egy humán ví
rus hasonló módon támadná meg 
az emberiséget? Még nem gondol
tuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik 
az, amiről a mai kor embere csak a 
történelemkönyvek lapjairól ismert.

A járvánnyal kapcsolatban csak a 
családunkért, barátainkért és saját 
biztonságunkért, egészségünkért 
aggódtunk, de ma már tudjuk, hogy 
egy járvány a világ gazdasági életét 
is romokba döntheti.

Sajnos a sertés ágazatot sem kí
mélték a Covid pandémia következ
ményei. A világ bezárkózott és el
kezdtünk takarékosan fogyasztani. 
Felfedeztük, hogy a tegnap megfő
zött, vagy megrendelt ételt a követ
kező napon is meg lehet még enni. 

A történelmi korszakok meghatározásánál a jövőben valószínűleg 
Covid előtti és utáni korszakról fogunk beszélni.  Az előző években 
a keletről nyugatra megállíthatatlanul terjedő sertéspestis járvány 
okozta kár gyötörte és gyötri ma is a sertéstartókat. Ennek gazda-
sági következményeit azóta is különböző piaci anomáliák formájá-
ban érezzük.

Érezhetően csökkent a lakosság fo
gyasztása. 

Elgondolkoztató, hogy a korábban 
a közétkeztetésben, az éttermek, 
szállodák konyháin megmaradt étel 
ekkora volument jelentett? Meggyő
ződésem, hogy igen.

Nagyon sok más tényező mellett 
ez is hozzájárult az Európai Unióban 
és hazánkban az élősertés felvásár
lási árának elmúlt évben bekövetke
zett csökkenéséhez.

Az alacsony sertés ár mellett a ta
karmány árak a múlt év végén egyik 
napról a másikra elszabadultak. A 
nagy léptekkel fejlesztett kínai serté
ságazat hatalmas étvággyal szívja 
el a piacról a takarmány alapanyago
kat. Ennek következménye, hogy a 
szójadara ára 48 százalékkal, a nap

raforgódara ára 72 százalékkal, a  
kukorica ára 60 százalékkal, a takar
mánybúza ára 56 százalékkal nőtt. 
Az egyéb takarmány komponensek 
drágulásáról ne is beszéljünk.

Egyetlen eszközünk van a talpon 
maradáshoz. Igyekeznünk kell a leg
jobb termelési eredményeket produ
kálni.

Ehhez szeretnénk néhány gondo
lattal, szakmai javaslattal hozzájá
rulni a Konda Ipsos 2021. évi első 
számával.

Reméljük, hogy a zord tél után el
jön a kellemes nyári idő és végre 
nyitnak az éttermek, szállodák és új
ra bográcsoznak és grilleznek az 
emberek és ehhez sok sertéshúsra 
lesz szükség.

www.agrofeed.hu
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sertés üzletág szakmai vezető



Járványok jönnek –  
mennek… de mi marad  
nekünk örökségül? 
Dr. Gombos László - szaktanácsadó állatorvos 
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A hivatalos tudomány akkori képvi
selői a kolera okozta megbetegedést 
ekkor még a miazma elmélet alapján 
a rossz levegő mellékkövetkezmé
nyének tartották. De nem mindenki 
értett ezzel egyet. John Snow sebész, 
altatóorvos a matematika segítségé
vel kezdte vizsgálni az esetleges ösz
szefüggéseket a kitörések között, az 
egyes kerületek halálozási rátájára 
alapozva. Bár Snow nem ismerhette 
a betegség terjedésének mechaniz
musát, megvizsgálva a lakosok meg
betegedéseinek mintázatát azt felté
telezte, hogy a kolerát okozó „valami” 
a szennyezett vízben terjed. A helyi 
lakosokkal való beszélgetések vezet
ték végül arra a következtetésre, hogy 
betegség forrása a Broad Street és 
Cambridge street sarkán álló közkút. 
Javaslatára a kútról azonnal leszerel
ték a fogantyúkat, aminek következté
ben a megbetegedések és halálese
tek száma drasztikusan lecsökkent. A 
betegség így (hivatalosan) mindösz
sze 616 áldozatot követelve.  Snow 
1854-ben térképen mutatta be a vá
rosvezetésnek a szennyezett víz és 
a fertőzések kapcsolatrendszerét. 
Ahogy az új dolgoknál lenni szokott 
a szkeptikusok, jelen esetben a brit 
Fizikusok Királyi Társasága és az Ál
talános Egészségügyi Testület nem 
ismerte fel (vagy nem akarta felis
merni) ezt az összefüggést, nem tar
tották többre puszta feltételezésnél.

Snow felfedezése azonban alapja
iban befolyásolta a 19. század köze
pétől a közegészségügyi és általános 
higiéniai intézkedések fejlődését. 
Munkája az elővigyázatosság elvének 
korai példájává vált. Elsőként értette 
meg a közvéleménnyel, hogy milyen 
fontos egy gyors és hatékony cselek
vési terv kidolgozása, a kockázat ész
lelése és a probléma háttérben lévő 
biológiai-kémiai-fizikai folyamatok 
megértése között.  Ez az elgondolás 
jelenleg is az Európai Unió megelőző 
cselekvési intézkedéseinek kiinduló
pontja.

Az 1800-as évek elején egész Eu
rópát és Amerikát végig söpörte a 
kolera, Magyarországon a lakosság 
mozgását korlátozó hatósági intéz
kedések Pesten tüntetésekhez, za

vargásokhoz vezettek. Az „egyszeri 
ember” – főként a fővárosban - nem 
vette komolyan az óvintézkedéseket, 
amolyan úri huncutságnak tekintette. 
De az előírásokat gyakran vidéken is 
csak formálisan tartották be. Ezt jól 
mutatja egy korabeli példa is: „Az út
zár védelmében katonák és kaszával, 
vasvillával tekintélyt nyert parasztok 
posztolnak, a járvány sújtotta rész
ből megjön a posta. Nagy komolyan, 
hosszú nyelű vasfogókkal átadják a 
küldeményt, a másik oldalon ugyan
így veszik el, viszik is rögtön füstben 
fertőtleníteni, a csomagokat borítéko
kat még meg is lyuggatják a romlott 
levegő okán. "Közben pedig a posta
kocsi személyzete és a helyőrség tag
jai együtt pipálnak a fűben, megoszta
nak egymással ételt és italt.” Mintha 
csak napjainkban történne.

A betegségben hazánkban mint
egy félmillióan betegedtek meg, és 
csaknem 240 ezer ember, köztük 
Kazinczy Ferenc vált a kolera, vagy 
ahogy akkoriban emlegették, az epe
kórság áldozatává. Az 1848–49-es 
szabadságharc leverésében az oszt
rák-orosz túlerőn kívül fontos szerep 
jutott a második nagy kolerajárvány
nak is. Az orosz katonai alakulatokkal 
érkező kórokozók a honvédség szá
mára lefoglalt kórházakból hazakül
dött kolerás betegekkel kerültek az 
otthonokba. A betegek elkülönítését, 
karanténozását a korabeli orvostudo
mány nem tartotta fontosnak, ezért 
a járvány veszedelmes gyorsasággal 
terjedt.

Apropó, karantén. Egy gyakran em
legetett szó a sertéstelepen is, de va
jon tudjuke, mit is jelent ez a szó, mi 
az eredete? A betegek és egészsége
sek fizikai elkülönítését célzó „hivata
los” karantént Európában először Ve
lencében rendelték el a középkorban, 
a XIV. századi nagy pestisjárványok 
idején. Maga a karantén szó az olasz 
negyven számnévből (quaranta) szár
mazik, a vesztegzárakat ugyanis so
káig egységesen 40 napig tartották 
fenn. A karantén alól „elvileg” nem 
mentesítettek születési előjogok, ha 
valaki rizikós tájról érkezett vissza. 
De, mint mindig, itt is akadtak kivéte
lek. A „legnagyobb magyar”, Széche

nyi István gróf 1819-ben például ösz
szesen két hetet töltött karanténban 
Máltán és Szicíliában, miután egy 
évig tartó kisázsiai és görögországi 
utazása végeztével hazafelé tartott. 
Máltán főúri, katonatiszti fellépésével 
elérte, hogy a kötelező 30 nap helyett 
az orvos már négy nap után elenged
te, Szicíliában pedig, hogy a hajón töl
tött időt is számítsák bele az ott előírt 
kétheti vesztegzárba. Hát igen, nem 
vagyunk tökéletesek. 

De akadnak még a történelemben 
érdekes esetek a fertőző betegségek
kel kapcsolatban.  

Ilyen például a bubópestis, vagy köz
ismert nevén Fekete Halál, mely 1347 
és 1351 között tombolt, kétszázmillió 
ember halálát okozta. Az akkori euró
pai lakosság mintegy 30-50 százalé
kával végzett. A kutatók munkáinak 
köszönhetően ma már azt is tudjuk, 
hogy ez volt ez első, emberek által tu
datosan alkalmazott biológiai fegyver. 
1345-ben a krími tatárok fosztogatá
sai elérték Kaffa (a mai Feodoszija) 
genovai kereskedőkolóniáit is, amikor 
is a tatárok között váratlanul felütötte 
fejét a fekete halál. Az ostromló sereg 
azonnal szedelőzködni kezdett, ám 
mielőtt távoztak volna, katapulttal át
lőttek pár halottat a védők falai mögé. 
Napokkal később a genovaiaknál is 
halottak százai hevertek szerteszét 
kelésekkel a testükön. Erre ők is gyor
san csomagolni kezdtek és visszaha
józtak Európába. A következmények 
magukért beszélnek.

A himlő 1520-ban kezdődött és 200 
éven át szedte áldozatait Középés 
DélAmerikában, ahová a konkvisz
tádorok hurcolták be. Szakértők úgy 
vélik, a kontinens őslakosainak 90-95 
százalékát kiirtották azok a betegsé
gek, amelyeket a gyarmatosítók hoz
tak magukkal, mert előbbiek immun
rendszere teljesen felkészületlen volt 
az általuk nem ismert kórokozókra. 
A himlő Amerikában 56 millió ember 
halálát okozta, többek közt ennek  
tulajdonítják az inka civilizáció buká
sát is.

A H1N1 influenza vírus okozta spa
nyolnátha, melynek feltételezett forrá
sa a sertés volt, az első világháború 
lezárásának környékén kezdődött, 

1854. augusztus 31. (harminc évvel 
azelőtt, hogy Robert Koch felfedezte 
a kolera baktériumot) – Soho, West
minster City, London – az 1846-1860 
között zajló kolera világjárvány ide
jén. London területét egykoron szá
mos patak, folyó szelte át, melyek a 
Temzét, élelemmel pedig a lakossá
got táplálták. A város népességének 
robbanásszerű növekedése miatt 
ezek a folyók a 19. századra komoly 
veszélyforrássá váltak a közegész
ségügy számára. Emiatt folyamato
san lefedésre kerültek és a formálódó 
szennyvízelvezető rendszer részévé 
váltak. Bár Londonban a csatornázási 

munkálatok az 1850-es években már 
javában zajlottak, a hálózat a város 
Soho nevű területét még nem érte 
el. A terület lakosságának folyama
tos, intenzív bővülésével megnőtt az 
utcák szennyezettségének mértéke 
is.  Tehénistállók, vágóhidak, zsírsü
tők sorakoztak egymás mellett az 
utcákon, az állatok ürülékét, rothadó 
hulladékokat és egyéb szennyező
déseket pedig egy még kezdetleges 
csatornarendszerbe ürítették. A gyűj
tőtartályok azonban egyre inkább 
túlterheltté váltak, így a londoni veze
tés úgy döntött, hogy a hulladékot a 
Temzébe vezetik, ezzel gyakorlatilag 

beszennyezve a város vízellátását. 
A hibás lépés következménye nem vá
ratott sokáig magára, augusztus 31-
én és az azt követő 2 napon belül 127 
ember halt meg Sohoban, elsősorban 
a Broad Street környékén. A megbete
gedések és halálesetek száma pedig 
napról napra nőtt. Közel 10 nap alatt 
már 500-ra nőtt a halottak száma, 
egyes területeken pedig kifejezetten 
magas, 12,8 % volt a halálozási arány. 
A kialakult helyzettől megrettenve  
a lakosság háromnegyede elmene
kült a körzetből, miután sem a beteg
ség kialakulásáról, sem a kezeléséről 
nem voltak megbízható ismereteik.  

Állategészségügy
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és megtizedelte a már egyébként is 
rosszul táplált, és a háború évei által 
megtépázott immunrendszerű Euró
pa lakosságát. Néhány hónap alatt a 
világ legeldugottabb részére is elju
tott, 40-50 millió ember halálát okoz
va.  Közel félmilliárd embert fertőzött 
meg – az akkori emberiség több mint 
negyedét. 

A 2009-2010-es években problémát 
okozó „sertésinfluenza” mintegy 200 
ezer ember halálát okozta.

A koronavírusok tekintetében az 
első riadalmat a 21. században a 
SARS (Severe Acute Respiratory Synd
rome = súlyos, heveny tünetekkel járó 
légzőszervi szindróma) koronavírus 
okozta, ami 2002-ben ütötte fel a fejét, 
denevérekről, illetve cibetmacskák
ról átterjedve az emberekre. A MERS 
(Middle East respiratory syndrome), 
vagyis a közel-keleti koronavírus 2015-
ben indult hódító útjára, és jelenleg is 
tart. Ez utóbbi ellen azonban már léte
zik vakcina.

Ma már tényként állíthatjuk történel
mi kutatásainkból, hogy a betegségek 

pezni génállományát és megbízható 
tesztet kifejleszteni a fertőzött embe
rek azonosítására.

Mi kellett ehhez? Először is az, hogy 
tisztában legyünk azzal, mik okozzák 
a járványokat. Érthető módon, ha tud
juk mi ellen kell a harcot vívni, köny
nyebben tudunk megfelelő megoldást 
találni, legyen az vakcina, antibioti - 
kum vagy higiéniai szigorítás. Ahogy 
Semmelweis fogalmazott idejében: 
„több gondot fordítottak arra az orvo
sok, hogy a szerintük káros sugárzást 
kivédjék a nők ágya körül, míg arra 
senki nem gondolt, hogy kezet mos
son, amikor a terhes vagy éppen szülő 
nőkhöz nyúl”.

Hogy mit tanulhatunk a történelem 
nagy járványaiból és vajon mit hoz a 
jövő? Erre nehéz válaszolni. Egyes ku
tatók szerint például a COVID-19 sze
zonális visszatérése a jövőben nem 
több feltételezésnél, fertőzőképessé
ge pedig idővel éppúgy gyengülhet, 
mint ahogy erősödhet. Más kutatók 
meglátása alapján a vírus nem tűnik el 
a környezetből, hanem periodikusan 

egyidősek az emberiséggel. Ahogy 
változott a társadalmak szerkeze
te, nőtt a települések lakossága, úgy 
gyorsult fel a járványok terjedése is. 
Tovább súlyosbította a helyzetet az 
egyre növekvő kereskedelem is, ami 
jelentősen felgyorsította a betegségek 
terjedését. Azaz, minél inkább civili
záltabbá vált világunk, annál nagyobb 
esélye van a világjárványok kialakulá
sának. 

Az akkori világgal kapcsolatban 
azonban fontos tisztában lenni azzal 
a ténnyel, hogy amikor egy járvány, 
például a pestis hódító útjára indult, 
az embereknek még fogalma sem 
volt arról, mi okozza, és mit lehet tenni 
ellene. Gonosz szellemekre, felbőszült 
istenekre, démonokra, boszorkányok
ra fogták a betegségeket, így ennek 
fényében a megoldást is áldozatok 
bemutatásában, boszorkányégetés
ben, szelleműzésben keresték. Ezek 
mindamellett, hogy nem segítettek, 
gyakran még rontottak is a helyze
ten.  A tömegeket vonzó események 
jellemzően melegágyai lettek a fertő

alakulnak majd ki fertőzési gócok – 
akár szezonális jelleggel. Akárhogy is 
lesz, a mostani járvány utóhatásaként 
a társadalmak már rendelkezni fog
nak bizonyos immunvédelemmel. A 
világszerte elindult vakcinázási hullám 
sokat segíthet a helyzet stabilizálásá
ban, de mindig szem előtt kell tartani, 
hogy ez a vírus csak egy a sok közül.

Egyértelmű tény, hogy a koronaví
rus járvány óriási embertömegeket 
volt képes mozgósítani, kizökkenteni 
a hétköznapokból vagy éppen hatá
rokon átnyúló összefogásokat ková
csolni. A helyzetet jól mutatja, hogy 
kialakult közegészségügyi problémák 
túllépik a nemzetállami kereteket, és 
úgy tűnik hatékony megoldást csak 
kollektív nemzetközi együttműködé
sek tudják garantálni. 

Jelenleg is soha nem látott össze
gek folynak be a kutatóközpontokba, 
néhány hónappal az első vírusge-
nom szekvenálása után már szinte az 
egész világ tudományos közössége 
együtt kezdett dolgozni a teszt, vak
cina- és gyógyszerfejlesztésen. A vál
ságot mérséklő gazdasági mentőcso
magok mértéke szintén példátlan. Bár 
kevesen vitatják ezek szükségessé
gét, több terület kutatói elgondolkod
hatnak, hogy más közegészségügyi 
problémák esetén miért nem sikerül 
ilyen társadalmigazdasági összefo
gást elérni. 

A történelem minden járványa hoz
ta magával azokat a tapasztalatokat, 
melyekkel sikeresebben és hatéko
nyabban lehet felkészülni egy követ
kező, hasonló eseményre. Az új koro
navírus járvány telepeinken biztosan 
rávilágított négy területre, melyek ma
ximalizálása békeidőkben is segíti a 
működést: 

 az általános járványvédelmi 
intézkedések sertéseink védelme 
mellett a gondozók egészségének 
megőrzésében is segítségünkre 
vannak

 folyamatosan készenlétben kell 
lennünk, készülni kell azokra az ese
ményekre, melyek menedzselése a 
szokásától eltérő megoldásokat 
igényel (krízis menedzsment)

- összefogással, megfelelő kom
munikációval sokkal könnyebben 

zések tovább terjedésének. Abban az 
időben senki nem gondolt arra, hogy 
egy pohár víz, egy romlott étel vagy 
akár egy csók is halálos kórokozók tö
megét hordozhatja. 

Az első baktériumokat Anton van  
Leeuwenhoek holland természettu 
dós pillantotta meg 1674-ben, majd 
a 19. század második felében Louis 
Pasteur bizonyította a mikrobák szere
pét az erjedéssel, rothadással és fertő
zésekkel kapcsolatban. Semmelweis 
Ignác magyar szülész-nőgyógyász, 
az anyák megmentője 1847-ben állati 
eredetű „bomlott szerves anyag” nyílt 
sérülésekre való átvitelével magyaráz
ta, és klórmeszes kézfertőtlenítéssel 
akadályozta meg a gyermekágyi láz 
(Streptococcus sebfertőzés) kialaku
lását. A kolera és tuberkulózis kóroko
zóját Robert Koch az1880-as években 
azonosította. 

Míg a középkori emberek soha nem 
tudták meg, hogy mi okozta a pestist, 
korunkban a tudósoknak, kutatóknak 
mindössze 1-2 hét alatt sikerült azo
nosítaniuk az új koronavírust, feltérké

és gyorsabban lehetünk képesek 
olyan, telepünkre adaptált megol
dásokat találni, ami segíti mérsékel
ni a gazdasági veszteségeket.

 egyre gyakoribbá válnak a web 
alapú, innovatív megoldások a tele
peken is, melyekkel a tulajdonosok, 
vezetők, gondozók, állatorvos nap
rakész információk felhasználásá
val tudnak döntéseket hozni.

Azt gondolom a betegségek, jár
ványok kiváló tükörképet formálnak 
számunkra, megmutatják, hogy meny
nyire sebezhetőek vagyunk, hogy bár
mennyire is próbáljuk a természetet a 
birtokunkba venni, a természet törvé
nyeinek semmibevétele nagy kocká
zattal jár. Ugyanakkor tapasztalatot, új 
lehetőségeket hagynak maguk után, 
amit ha jól kezelünk, sokat tanulhatunk 
belőle. 

Azt, hogy az adott pillanatban a koc
ka melyik felén fogunk állni, most még 
nem tudhatjuk, de ahogy a népszerű 
Dire Straits zenekar énekelte a The Bug 
című számában: „Néha te vagy a szél
védő. Időnként pedig te vagy a bogár.”
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Egyedülálló újdonság:  
Mobil CASA vizsgálati lehetőség  
a termékenyítő-anyagoknál  
az AGROFEED Kft.-nél!
Fülöp Vazul – szaporodásbiológus szaktanácsadó

Cégünknél az idei évtől bővült a sza
porodásbiológiai szakmai szerviz az 
ONGO Mobil CASA vizsgálati lehető
séggel. 2019-ben a Bagi Mesterséges 
Termékenyítő Állomás részt vállalt egy 
magyar fejlesztésű mobil (hordozha
tó-fertőtleníthető) CASA (Computer 
Assisted Semen Analysis) készülék 
kalibrálásában és szoftveres kiérté
kelésének fejlesztésben a sertések 
részére. Ebből a készülékből vásárol
tunk 2020-ban, és mind a bagi, mind 
partnereink állományánál rendszere
sen használjuk a szaktanácsadásunk 
folyamán. Mire alkalmas a készülék?

A spermiumok egyedi mozgásának 
detektálására, és objektív értékelésére, 
egyedi filmes rögzítési lehetőséggel. 
Pontosítva:

• totál és progresszív motilitás 
(egyedi mozgás) objektív elbírálá
sára melyet százalékos arányban 
értékel ki a gép (1-100)

• pontos sejtsűrűség meghatáro
zására melyet milliárd/ml értékben 
ad meg a gép.

A fenti két mutató meghatározása a 
gyakorlatban pillanatok alatt és objek
tíven (referenciaértékek alapján ponto
san beállított szoftveres módszerrel) 
történik. Ehhez, az erre a célra kialakí
tott „ONGO kalibrált tárgylemezt” kell 
a méréshez felhasználni. A készülék 
beállításánál fontos volt, hogy mini
mum 1:10 hígítást vizsgáljunk a ké
szülék pontossága érdekében. Mi a 
gyakorlatban, a telepeken a véghígított 
spermamintából végezzük el a kontroll 
mérést, és a felhasznált sperma adag 
térfogata alapján számolunk vissza az 
egy termékenyítő anyagban lévő pon
tos sejtszámra. 
A fenti mérések azért fontosak, hogy 
egyegy kan esetében a pontos eja
kulátumonként készíthető maximális 
adagszámot pontosan meg tudjuk 
adni (a telepi fotométerek, colorimé
terek, csak közelítő értéket tudnak, és 
nagy hibalehetőséggel dolgoznak)! 
A motilis, ép spermiumok száma 
nagy mértékben befolyásolhatja az 
élveszületési normál eloszlást egy po
pulációban.

Természetesen más lehet a cél a ha
gyományos, és PCAI vagy IUAI katéte
rek használata esetén. Hagyományos 
katéter esetén 2,0 milliárd sejt/adag, 

PCAI vagy IUAI katéterek esetén mini
mum 1,5 milliárd/adag sejt sűrűségét 
javasolt beállítani. A fentiek mellett a 
következőknek kell még megfelelni a 
termékenyítőanyagnak:

• maximum 3 napos felhasználás
• minimum 60% motilitás a 3. napra
• maximum 25% morfológiai ano
mália a termékenyítő anyagban.

A partnereinknek a morfológiai vizs
gálat mellett most már a fenti CASA 
mérést is el tudjuk végezni. Kinek lehet 
ez fontos? 

• Minden partnerünknek, aki saját 
kant használ fel a mesterséges 
termékenyítésben és nincs CASA 
rendszere.
• Aki máshonnan vásárolja a ter
mékenyítő anyagot és ellenőrizni 
szeretné azt.
• Kantelepeknek, ahol fotométeres 
a sűrűség meghatározás.
• Fiatal kanok pontos adagbeállítá
sánál (különösen 12-18 hónapos 
korban).

A készülék fejlesztésénél külön fi
gyeltek arra, hogy az kisméretű legyen, 
hordozható, könnyen fertőtleníthető. A 
gyakorlatban a készülék más állatfa
jokra is felhasználható (kutya, nyúl, ló). 
Pontos és objektív kiértékelést bizto
sít, és a termékenyítő anyag mintákról 
a vizsgálat alatt kisfilmet is készít, ami 
szükség esetén lementhető.

Fotométeres beállítás: milliárd összes sejt/adag 2,2

Kicsomagolási volumetria (ml) 78

ONGO CASA eredmény (millió/ml) 40

Valódi sejtszám/adag kalkulálva (millió/adag) 3,12

LIANOL FERTI –  
szinte csodaszer
Horogh Gergely – szaktanácsadó, sertés specialista

A sertéstenyésztésben a szaporo
dásbiológiai eredmények elsődlege
sen befolyásolják a telep termelési 
mutatóit és gazdasági eredményes
ségét. 

Az elmúlt időszakban Magyarorszá
gon sok új sertéstelep létesült, illetve a 
meglévő tenyészetek közül is nagyon 
sokan döntöttek úgy, hogy lecserélik 
állományukat. Ennek hátterében akár 
PRRS, vagy egyéb állategészségügyi 
problémától való mentesítés állt, akár 
a régi, elavult állomány korlátozott ge
netikai teljesítményén szerettek volna 
jelentősen túllépni.

Egy beforgott és folyamatosan ter
melő sertéstelep életében is, pláne 
egy újonnan induló tenyészet eseté
ben a süldők tenyésztésbe vétele egy 
neuralgikus pont. Az egyes csoportok 
kijelölésének, ciklusblokád szinkroni
zációjának, majd termékenyítésének 
sikere hosszú időre meghatározza a 
fialó csoportok kocalétszámát, illet
ve a született és a választott malac
számokat. A következő nagy kihívást 
jelentő feladat pedig az előhasi kocák 
választást követő eredményes termé
kenyítése és a másodfias szindróma 
elkerülése/minimalizálása.

De legyen akár előhasi, vagy maga
sabb paritású koca, a laktáció alatti 
negatív energiamérleg, vagy különféle 
stresszhatások, mint például az évről 
évre egyre nagyobb kihívást jelentő 
nyári hőstressz negatívan befolyá
solják a koca energia ellátottságát, a 
hormonális folyamatokat, valamint a 
tüszőérést. Mindannyian szembesül

tünk már nem kifejezett ivarzási tü
netekkel, gyenge vemhesüléssel, na
gyobb arányú visszaivarzással, romló 
fialási százalékkal, vagy éppen csök
kenő élve született malacszámmal és 
malac életképességgel. 

Mivel a szaporodási folyamatok az 
állatok legérzékenyebb mechaniz
musai, ezért minden felelős sertés
tartó törekszik az állatok igényeinek 
maximális kielégítésére. A különféle 
környezeti tényezők, fénymennyiség, 
megvilágítás hossza és teremhőmér
séklet csak néhány említendő faktor, 
melyeket igyekszünk optimalizálni. 
Ezek mellett azonban a takarmányo
zás a legfontosabb befolyásoló ténye
ző. 

A takarmányozás összetett és sok
rétű területén belül mostantól egy for
radalmian új és bizonyítottan hatásos 
eszköz áll a sertéstartók rendelkezé
sére, mely pozitívan befolyásolja a 
sertés szaporodásbiológiai folyama
tait: a Lianol Ferti kiegészítő.

HOGYAN HAT A LIANOL?

A koca szervezetében megfelelő 
tápláltság és energiaellátottság ese
tén az inzulin és az IGF-1 (inzulinsze
rű növekedési faktor) természetes 
mennyisége magas. Az inzulin egy 
hormon, amely cukrot juttat a sej
tekbe, és ezáltal energiát szolgáltat 
a testnek. Az IGF-1 pedig egy ter
mészetes növekedési faktor, amely 
a májban termelődik és hasonlít az 
inzulinra, de amellett, hogy biztosítja 

a növekedést és a fejlődést, számos 
pozitív hatással van a test sejtjeire és 
a szervekre.

A Lianol Ferti támogatja a máj 
anyagcseréjét és fokozza a szervezet 
IGF-1 előállítását.

A magasabb IGF-1 szint helyreállítja 
a felborult energia egyensúlyt a kocák
ban, ennek pedig pozitív hatása van a 
termékenységre, a szaporodási folya
matokra és a laktációra. Ezen fe lül az 
IGF-1 erősíti az immunrendszert, ser
kenti a bélegészséget, a növekedést 
és javítja a takarmány értékesítést. 

 Az inzulin és az IGF-1 vérben jelen 
lévő mennyisége alapján értékeli a 
koca agya, hogy a teste milyen állapot
ban van. Ha mindkét szint túl alacsony, 
az agy úgy értékeli, hogy nincs elegen
dő táplálék, vagy a szervezetnek túl 
kevés energiatartaléka maradt ahhoz, 
hogy egy vemhet sikeresen kihord
jon. A laktációs időszak alatti túlzott 
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HASZNÁLATÁVAL JÁRÓ ELŐNYÖK

Természetesen mi is szeretünk a 
saját szemüknek hinni, ezért mielőtt 
elkezdtünk volna komolyabban foglal
kozni a kiegészítővel, egy 1000 kocás 
telepen teszteltük két hétig, majd az 
eredményeket kiértékeltük. 

A látványos eredmények után már 
bátrabban kezdtünk vele szélesebb  
körben is foglalkozni, többnyire  
DanBred telepeken és a várt hatás se
hol nem maradt el. 

• Akár szinkronizált süldők, akár 
előhasi, vagy magasabb paritású 
kocákról van szó, a Lianol Ferti 
használatával az ivarzás sokkal 
stabilabban jelentkezik, hamarabb 
és látványosabb ivarzási tünetek
kel, rövidül a választásbebúgás 
intervalluma (5,5 » átlag 4,6 nap) 

és jelentősen csökken a telepi 
üres napok száma is (11,2 » átlag 
6,2 nap)!
• Kivétel nélkül mindenhol keve
sebb a visszaivarzó koca (6,1% » 
átlag 1,8%!), és a fialási arány is 
90% fölött stabilizálódik (89,7 » át
lag 94,5%!)

• A közeledő nyári időszakra felké
szülve mindenhol javasolt a hasz
nálata, ugyanis alkalmazásával a 
nyári hőstressz okozta szezonális 
meddőség is látványosan csök
kenthető.
• Természetesen a pozitív hatás 
a született malacszámokban is 
megmutatkozik, a tabletta hasz
nálata teleptől függően 0,5-1,0 
élveszületett malac többletet is 
eredményez.

0,5 malacszám emelkedés egy 
1000 kocás telepen, évi 2,3-as koca
forgóval számolva: 1000*0,5*2,3= 
+1150 malac többletet jelent évente!

Ha hozzávesszük az egyenlethez 
a jelentősen lecsökkent üres és nem 
termelő napok számát is (melynek 
költsége megközelítőleg 1000 Ft/
koca/nap), akkor megállapítható, 
hogy ekkora üzemméretnél a gazda
sági előny elérheti akár a tízmillió fo
rintot is.

További információkért keressen 
minket, szívesen állunk a rendel
kezésére!

hátszalonna és izomtömeg vesztés 
következtében az inzulin és az IGF-1 
szint túl alacsony lesz, ami negatívan 
hat az agy FSH (follikulus stimuláló 
hormon) és LH (luteinizáló hormon) 
termelésére. Ennek következménye, 
hogy a petesejtek érési folyamata 
lassul, elhúzódik, a tüszők kisebbek, 
gyengébb minőségűek lesznek, és az 

ivarzás a választást követően késve, 
vagy egyáltalán nem jelentkezik. 

A negatív energiamérleg hatását el
lensúlyozza a választást megelőzően 
elkezdett és egészen a termékenyí
tésig alkalmazott energiagazdag ét
rend, az ún. flushing. Azonban annak 
ellenére, hogy a megfelelően alkalma
zott flushing gyors inzulinszint emel

kedést eredményez, ami pozitívan hat 
az ivarzásra, de mivel az IGF-1 szintre 
nincs hatással, a fejletlen és éretlen 
petesejtek miatt vagy elmarad a meg
termékenyülés, vagy az embriók élet
képtelensége miatt nem marad fenn a 
vemhesség, és megnő a visszaivarzók 
aránya.

Ha viszont a flushingot Lianol Ferti- 
vel kombináljuk, az inzulin mellett az 
IGF-1 szintje is gyorsan emelkedik. Ez 
pozitívan hat a petesejtek érésére és 
méretére, a koca ivarzási folyamatára, 
és a stabil vemhesülésre. Az emelke
dő fialási százalék mellett pedig nő a 
malacszám, az alom homogenitás és 
a malac életképesség is. 

ADAGOLÁSA

A Lianol Ferti egy teljes mértékben 
természetes termék, mesterséges 
hormonkészítményt vagy egyéb ada
lékot nem tartalmaz. Adagolása na
gyon könnyű, ugyanis a készítmény 
tabletta formájú, egyszerűen a koca 
elé a vályúba dobható és az állat szí
vesen fogyasztja.

Az ajánlott alkalmazása:
• süldők esetén a ciklusblokád 
szinkronizációt követően a termé
kenyítésig, 57 napon keresztül, 
napi egy tabletta
• kocák esetén a választás előtt 
3 naptól - választás után 3 napig, 
összesen 7 napon át, napi egy tab
letta a reggeli takarmánykiosztás 
alkalmával.

LIANOL Ferti Kontroll

Választott koca

Bebúgás 92,5% 82,9%

Elmaradt bebúgás 7,5% 17,1%

Visszaivarzók 0,0% 5,3%

Vemhesülés 98,6% 92,1%

Szinkronizált süldő

Visszaivarzók 7,1% 12,5%

Vemhesülés 85,7% 75,0%

IGF-1GRF/SS GH
Hypothalamus

Brain

Pituitary gland Liver

Heart
Muscles

Ovaries and sperm
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Egy kis etológia – 
avagy a hízósertés nyári és őszi takarmány-
felvételi szokásainak összehasonlítása
Horváth Rita – termékfejlesztő mérnök
Alpár Botond – K+F vezető

Az Agrofeed Kft. lovászpatonai ser
tés teszttelepén lévő 4 db NEDAP Pig 
Performance Tester típusú hízó ete
tőállomáson folyamatosan végzünk 
kísérleteket. A legutóbbi vizsgálat 
eredményét etológiai aspektusból 
mutatjuk be. Az állatokat 32 kg-os 
átlagsúllyal telepítettük be a terembe 
és közel 123 kg-os átlagos testtö
meggel szállítottuk őket vágóhídra. 
A magyarországi sertéstelepek túl
nyomó többségénél a hizlaldai ete
tés szárazdarás, ad libitum. Adataink 
elsősorban az ő számukra lehetnek 
érdekesek. 

Mindig is érdekelt minket a hízóser
tések takarmányfelvételi szokása, de 
az ezzel kapcsolatos pontos viselke
dési megfigyelésekre eddig nem volt 
alkalmunk.  A NEDAP etetőállomá
sokra elhelyezett hízókat mágneses 
krotáliával látjuk el mely folyamatos 
adatgyűjtést tesz lehetővé, napi szin
ten ismerjük a takarmányfelvételüket, 
súlygyarapodásukat és fajlagos ta

karmányhasznosításukat. Nem csak 
a kezelési (kísérleti) csoportok közötti 
különbség követhető jól nyomon, ha
nem csoporton belül az egyes egye
dek eltérő teljesítménye is.

A teljesítmény adatok alapján a 
gép az állatokat rangsorolja. Érde
kes látni a pozitív variáns egyedek 
és a gyengébb teljesítményű hízók 
közötti különbséget, eredménye
ik összessége alapján kalkulálható 
majd a kutrica populációjának átlag 
teljesítménye. Érdekes, hogy nem 
feltétlenül a leg étkesebb, legaktívabb 
sertések hízékonysági teljesítménye 
a legjobb, azonos genotípuson belül 
is nagy eltérések adódhatnak. A nyári 
kísérletnél takarmányértékesítésben 
0,475 kg/kg, takarmányfelvételben 
1046 g, testtömeg-gyarapodásban 
pedig 328 g/nap volt az átlagos el
térés a legjobban és a leggyengéb
ben teljesítő állat között falkán belül. 
Ősszel a takarmány-értékesítésben 
0,595 kg/kg takarmány-felvételben 

1392 g, testtömeg-gyarapodásban 
243 g/nap különbségeket is tapasz
taltunk!

A számítógépes folyamatos adat
gyűjtésnek köszönhetően a turnus 
végén arra is van lehetőségünk, hogy 
kigyűjtsük a napi etető látogatások 
számát, az etetőn eltöltött idő hosszát, 
és az azalatt elfogyasztott takarmány 
mennyiséget csoportonként, de akár 
egyedenként is. A 2020 június végé
től szeptember közepéig tartó nyári 
és szeptember végétől december kö
zepéig tartó őszi kísérlet információi 
alapján Horváth Rita kolléganőnk az 
alábbi táblázatot készítette. Ezúton kö
szönjük Rita óriási munkáját, rengeteg 
időt fordított az adatok feldolgozására.

A táblázatból napi időintervallumok
hoz kötve egy hízósertésre vetítve át
lagosan látható az etetőlátogatások 
gyakoriságának száma, az etetőn 
ezen időszakokban eltöltött idő hosz
sza percben kifejezve, és az etetőn 
elfogyasztott takarmány mennyisége.

A nyári betelepítést követően, neve
lő fázisban észrevehetően nagyobb 
volt az etető látogatás napi gyakori
sága (7,39) a hizlalás későbbi fázi
saihoz képest (5,37 és 5,21; sorrend
ben). Ennek oka abban rejlik, hogy 
az állatoknak meg kell tanulniuk a 
NEDAP etetőállomás használatát, az 
állás szélességet ekkor a maximumra 
állítottuk. Sok az olyan próbálkozás, 
amikor beállnak ugyan az állásba, de 
nem is biztos, hogy fogyasztanak ta
karmányt. A szoftver adatbázisában 
ezek a látogatások is megjelennek és 
a 0 g-os vagy láthatóan nagyon kis ta
karmányfogyási mennyiségek jelzik, 
hogy tanulási folyamatról van szó. 

Az őszi betelepítéskor az etetőál
lást már a betanulási időszakban is 
leszűkítettük, így a malacok a teszt 
tényleges kezdetétől már elfogadták, 
hogy amíg másik társuk áll az ete
tőnél addig ők nem férnek hozzá. A 
„kísérletezések”, látogatások száma 
ezért is volt itt alacsonyabb a malac 

nevelő fázisban (5,91). Ősszel a hízó 
fázisban tapasztaltuk a leggyakoribb 
napi etetőhasználatot egyedenként 
(6,14) a megelőző etetési szakaszok
hoz képest (5,91 és 5,72; sorrendben). 
Ebben a periódusban a gyakorisági 
mutatóhoz meglehetősen nagy ta

karmányfelvétel (3,51 kg/nap/állat!) 
párosul, amely talán összefüggésbe 
hozható a hűvösebb időjárással, a 
jobb étvággyal és esetleges nagyobb 
energiaigénnyel. 

Érdekes módon az etetőn naponta 
eltöltött összes idő nem nagyon vál
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Nevelő Süldő Hízó

Etetőlátogatás gyakorisága/állat Nyár

Egyed/nap NEDAP NYÁRI TAK.FELVÉTELI SZOKÁSOK/HÍZÓ 

2020.06.30-09.16 Etetőlátogatás gyakorisága (x) Etetőn eltöltött idő hossza (perc) Etetőn felvett átl.tak.menny. (kg/napszak)

Nevelő Süldő Hízó Nevelő Süldő Hízó Nevelő Süldő Hízó
1. 00:00-03:00 0,49 0,47 0,41 4,75 5,70 4,98 0,13 0,21 0,25

2. 03:00-06:00 0,88 0,55 0,57 7,73 8,39 7,60 0,19 0,30 0,36

3. 06:00-09:00 1,26 0,76 0,83 10,28 11,66 11,39 0,26 0,44 0,53

4. 09:00-12:00 1,12 0,67 0,70 9,93 10,56 9,82 0,26 0,40 0,48

5. 12:00-15:00 1,10 0,81 0,76 10,51 10,07 8,41 0,28 0,38 0,41

6. 15:00-18:00 1,02 0,81 0,82 11,09 11,10 10,42 0,32 0,43 0,52

7. 18:00-21:00 0,96 0,82 0,71 9,20 10,86 9,11 0,28 0,47 0,51

8. 21:00-24:00 0,55 0,50 0,41 5,14 5,70 4,58 0,15 0,23 0,24

Összes: 7,39 5,37 5,21 68,63 74,04 66,32 1,87 2,86 3,30
Átlag: 0,92 0,67 0,65 8,58 9,25 8,29 0,23 0,36 0,41

Egyed/nap NEDAP NYÁRI TAK.FELVÉTELI SZOKÁSOK/HÍZÓ

2020.06.30-09.16 Etetőlátogatás gyakorisága (x) Etetőn eltöltött idő hossza (perc) Etetőn felvett átl.tak.menny. (kg/napszak)

Nevelő Süldő Hízó Nevelő Süldő Hízó Nevelő Süldő Hízó
1. 00:00-03:00 0,59 0,59 0,59 6,43 7,02 6,05 0,20 0,30 0,35

2. 03:00-06:00 0,50 0,49 0,57 5,94 6,27 5,60 0,18 0,26 0,32

3. 06:00-09:00 0,66 0,84 0,84 7,90 9,30 7,95 0,23 0,38 0,43

4. 09:00-12:00 0,77 0,89 1,01 8,94 9,35 8,87 0,26 0,39 0,49

5. 12:00-15:00 1,01 0,93 1,02 10,78 11,31 10,11 0,32 0,49 0,58

6. 15:00-18:00 1,00 0,78 0,88 11,20 11,74 10,31 0,37 0,56 0,64

7. 18:00-21:00 0,76 0,62 0,65 8,16 7,80 6,20 0,27 0,36 0,37

8. 21:00-24:00 0,62 0,58 0,58 6,53 6,80 5,55 0,20 0,29 0,33

Összes: 5,91 5,72 6,14 65,89 69,59 60,65 2,02 3,04 3,51

Átlag: 0,92 0,67 0,65 8,58 9,25 8,29 0,23 0,36 0,41
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tozik a hizlalás előrehaladtával egyik 
évszakban sem, átlagosan durván  
1 óra 10 percet töltenek evéssel a 
sertések a nevelő-, süldő-, és hízó 
fázisban. Napszakon belül három 
csúcsidőt lehet beazonosítani, ami 
nyáron a reggel 6 és 9 óra közötti 
időszak, és a 15 -18 óra közti délutá
ni, illetve 18-21 óra közötti esti órák. 
Ezzel szemben ősszel a délelőtti (9 
és 12 óra között) és kora délutáni 
(12-15 óra), illetve kora esti időszak 
(15-18 óra) a legnépszerűbb a hízó 
sertések számára. A takarmányfelvé
teli csúcsok alakulása nem meglepő, 
egyértelműen jelzi az évszakhatást, 
hiszen nyáron hajnalban, késő dél
után és este ezzel szemben ősszel 
inkább délelőtt és a nap 2. felében 
jellemző a legkellemesebb hőérzet 
(humán szempontból is). Mivel a ha
zai sertéstelepek hizlaldái ugyanúgy 
nem klimatizáltak, mint ahol a meg
figyelést végeztük, így a vizsgálatban 
tapasztalt trend jellemzőnek tekinthe
tő az állatok takarmány felvételében 
hasonló klimatikus viszonyok között. 

A hizlalási fázisok hossza a nevelő 
fázisban (30-50 kg élősúly között) 22 
nap, a süldő fázisban (50-75 kg élősúly 
között) 20 nap, míg a hízó fázis (75-
120 kg élősúly között) 35 napig tartott 
mindkét vizsgálati évszakban. Az átla
gos napi takarmányfelvétel a hizlalás 
előrehaladtával természetszerűleg fo
lyamatosan növekszik. A megnöveke
dett takarmányfelvétel összefüggést 
mutat az etető látogatásokkal és az ott 
eltöltött idő mennyiségével, valamint 
követi az adott évszak hőoptimumát. 
Még egy gondolat: a magyarországi 
sertéstelepeken a munkaidő általá
ban reggel 6-tól délután 15 óráig tart. 
Kimutatásunk szerint egy hízósertés 
napi takarmány adagjának kb. 41- 43 
százalékát fogyasztja el ebben az idő
szakban, a maradék 57-59 százalékot 
a reggeli munkakezdésig, és a munka
idő letelte után délután-este eszi meg. 
Ezért nagyon fontos a zökkenőmen
tes takarmányellátottság biztosítása 
(etetők feltöltése a munkaidő végén) 
ebben az időszakban is.     

Fontos megjegyeznünk, hogy meg
figyeléseinket egy olyan teremben 
végeztük, ahol a kutrica férőhely ab

szolút nem korlátoz. A NEDAP ete
tőink kutricáiban 15-ös falkamére
tet tartunk (ennyi az egy állomásra 
helyezhető egyedek száma a gyártó 
szerint), így egy állatra 2,75 négyzet
méter jut! Olyan csoportos tartásnál, 
ahol ennél jóval nagyobb a telepítési 
sűrűség (0,7-1 négyzetméter/állat), 
illetve az etetőnél több állat is elfér, 
biztosan nagyobb a versengés a ta
karmányért, és ott ezek a számok is 
másképp alakulhatnak.
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AminoMix - 
hogyan éljük túl 
a magas fehérjeárakat?
Zámbó Balázs – szaktanácsadó, sertés specialista

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi ext
rém takarmányár helyzetet sok ki
csi-apró, de jó megoldással lehetsé
ges átvészelni, sőt mi több nem csak 
hosszú, de akár rövid távon is újra jö
vedelmezővé tenné a termelést. A 
cikkben szereplő termékünkkel, ezért 
nem a „tutit” szeretném megmondani, 
csupán egy olyan kis pluszt javaslok, 

amely jelentős hatással bírhat a költ
ségek csökkentésére.  

MI IS AZ AZ AMINOMIX?

Egy olyan speciális takarmánykiegé
szítő, amely a sertések számára ké
szült limitáló szintetikus aminosavak
ból és olyan fermentációs kivonatokból 

áll, amelynek a fehérjebontó enzimhez 
hasonló az enzimaktivitása. A szinteti
kus aminosavak összeállításánál na
gyon fontos volt az egymáshoz viszo
nyított legoptimálisabb arány 
megalkotása. 

Régóta folyamatban lévő tendencia, 
hogy a költségek csökkentésére a ta
karmányokban különféle mellékter

mék típusú alapanyagokat alkalma
zunk. Tárházuk folyamatosan bővül, 
de nagy általánosságban az mondha
tó el róluk, hogy rostosabbá teszik a 
takarmányokat. A szója rendkívül ma
gas ára még inkább indokolja haszná
latukat.

Ezeknek a melléktermék típusú 
alapanyagoknak a fehérje emészthe
tősége válik hatékonyabbá az Amino
Mix proteáz aktivitása miatt (konkrét 
fehérjebontó enzimek használata a 
sertés takarmányokban az Európai 
Unió országaiban tilos).

Végül, de nem utolsó sorban a hasz
nálatával jelentősen csökkenthető a 
telepek környezet terhelése. Az Unión 
belül, Magyarországon nagyon ko
moly törekvések vannak a nitrogén 
emisszió csökkentésére, amiben se

gítség lehet az AminoMix.  A 3. táblá-
zatban látható, hogy az általunk hasz
nált tápok nyersfehérje tartalma jóval 
alacsonyabb, mint az általános hazai 
tapasztalat.

1. táblázat
Nincs Van

Alapanyag Fehérje emészthetőség (%)

Búza 88,1 89,8

Árpa 79,7 82,3

Tritikale 88,3 89,9

Kukorica 61,5 65,6

Búzakorpa 85,7 94,8

Búza DDGS 80,9 95,2

Extrahált szójadara 88,9 92,7

Extrahált repcedara 55,3 61,5

Extrahált napraforgódara 63,2 77,3

2. táblázat
Kontroll Kísérleti Eltérés

Nyitólétszám db 30 30

Nyitó átlagsúly kg/db 31,04 31,17

Hizlalási napok 76 76

Lemért db 30 30

Zárósúly kg 3645,00 3762,50 +117,5

Ráhizlalt súly kg elhullással 2713,80 2827,30 +113,5

Átlag mért súly kg 121,5 125,4 +3,9

Felhasznált takarmány kg 6420 6460 +40

Napi tak.felvétel g (á/nap) 2815,79 2833,33 +17,54

Napi súlygyarapodás g/nap 1190,26 1240,04 +49,78

Fajlagos tak. kg/kg 2,37 2,28 -0,09

1kg ráhizlalt súly tak. költsége: 192,2Ft/kg 183,2Ft/kg -9Ft/kg

3. táblázat

Beltartalmi 
adat

Mérték-
egység

Malac 
Nevelő Hízó 1 Hízó 2 Hízó 3

Aminomix nélkül Nyersfehérje g 154,051 150,212 145,245 141,609

Aminomix-szel Nyersfehérje g 145,643 136,561 129,806 128,771

Első körben a fermentációs kivona
tot próbáltuk ki a saját, lovászpatonai 
teszttelepünkön. A már sokat emlege
tett, speciálisan ilyen vizsgálatokra al
kalmas NEDAP etetőkön végeztük a 
kísérletet, ~31-120 kg élősúly között. 
Fő cél az extrahált és a fullfat szója be
keverési arányának csökkentése volt. 
A kontroll takarmányokban is már ele
ve magas szintetikus aminosav ará
nyokat alkalmaztunk, így a kísérleti tá
pokban csak a fermentációs kivonat
nak megfelelően, átlagosan 10%-kal 
csökkentettük a fehérjehordozók ará
nyát, amelyek ára ennek köszönhető
en jóval kedvezőbben alakult.

30-30 db kísérleti és kontroll DanAvl 
genetikájú hízó vett részt a tesztben.  
Fontos megjegyezni, hogy a tartási 
körülmények a NEDAP állások kutri
cáiban rendkívül ideálisak az állatok 
számára (a férőhely abszolút nem 
limitál), tehát a táblázatban szereplő, 
hihetetlennek tűnő naturális eredmé
nyekbe ez is közrejátszik. 

A kapott eredményeket a 2. táblázat 
foglalja össze: A táblázatban a teljes 
hizlalási fázis eredményei láthatóak. 

Minden vizsgált paraméterben a 
kísérleti állatok eredményei bizonyul
tak jelentősen jobbnak a kontrollhoz 
képest. 

Egy átlagos színvonalú mutatókkal 
rendelkező 1000 kocás telepnél a kí
sérletben kapott haszonnal számolva, 
éves szinten kb. 30-35 millió forinttal 
javulhat a hizlalás költsége. 

A sikeres teszt láttán „nagyüzem
ben” is szerettük volna kipróbálni és 
kamatoztatni az eredményt. Mivel a 
somogytarnócai telepen elsődleges 
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szempont a takarmány árának a csök
kentése volt a meglévő teljesítmény 
romlása nélkül. 

Ezen a telepen 65 életnapos kortól 4 
fázisú takarmányozással hizlaljuk a 
sertéseket. A végtermék állatok előál
lítása DanAvl kanokkal történik. Maga 
a fajta tápanyagigénye és premixben 
található enzimek mellett, az Amino
Mix használata is segíti, hogy olyan 
rostosabb melléktermékek alkossák a 
receptúrát, mint a lucerna, cornex és a 
malátacsíra. Továbbá ezen a telepen a 
hízó mellett a kocák takarmányába is 
került a speciális kiegészítőből. 

Az új receptúrákban a megszokott 
nyersfehérje szinteket jelentősen sike
rült csökkenteni a hízó receptekben: 

A 4. táblázat a havi takarmányfel
használás figyelembevételével foglalja 
össze a fehérje hordozók arányának 
változását 3 kg/t AminoMix bekeveré
sével vagy e nélkül. A premixek szinte
tikus aminosav feltöltöttsége lehetővé 
teszi, hogy nagyobb mennyiségben al
kalmazzuk, mint a kísérleti telepünkön.

Az AminoMixet tartalmazó receptú
ra 3 hónapos használata után azt a 
következtetést vontuk le, hogy a telep 
mutatói folyamatosan javultak, ezért 
jelenleg is alkalmazzuk. A sikereknek 
köszönhetően a 3 kg/t keverési arányt 
a hízó fázisban sikerült megemelni  
4 kg/t dózisra. A termék további pozi
tív hozadéka volt, hogy az idei hekti
kus alapanyag beszerzéseket köny
nyebben átvészelhetővé tette a telepi 
managementnek, mivel jóval keve
sebb mennyiségekre van szükség. Ké
sőbbiekben felmerülhet a kérdés, 
hogy egyszerűbb-e premixbe keverve 
felhasználni, de véleményem szerint 
azzal, hogy külön a takarmányba ke
verjük, így naprakész a beavatkozási 

lehetőség, amennyiben az alapanya
gok miatt jelentősebb változtatásra 
van szükség a receptúrában. 

…és akkor nézzük egy kicsit a szá
mok oldaláról. A 4. táblázatban feltün
tetett megtakarításnál, természete

sen a fehérje hordozók helyére 
viszszakerülő gabona és Aminomix 
árával is számolni kell, ezért a so
mogytarnócai telepünkön átlagosan 3 
millió forinttal sikerült csökkenteni a 
takarmányozás költségét havonta. 

4. táblázat - Havi felhasználás 2200 kocás telepen

AminoMix nélkül  
(t/hó)

AminoMix-szel
(t/hó)

Különbség  
(t/hó)

Különbség  
(%) 1

Átlagos alapanyag 
ár/kg

Megtakarítás

Extrahált szója 73,2 56,2 17 23,22 170 2 890 000 Ft

SoyProfat Max 38,5 30 8,5 22,08 150 1 275 000 Ft

Sunpro 40 20 20 50,00 110 2 200 000 Ft

Összesen 151,7 106,2 45,5 29,99  6 365 000 Ft

Nyár-Forróság- 
Szalonna-Étvágy
Lankó Ferenc - sertés kereskedelmi vezető

Erről a négy szóról sokkal inkább 
egy jó kis baráti szalonnasütés juthat 
mindenki eszébe a nyári forróság kel
lős közepén, mint hogy megint a nyári 
kocatakarmányozásról essen szó. A 
rossz hírem az, hogy ebben a cikkben 
a nyári idill emberi megközelítése he
lyett a kocák oldaláról boncolgatnám 
az időszaknak egyik kulcsfontosságú 
kérdését, az étvágyat. 

Számos szakértő sok-sok publiká
ciójában már körbejárta ezt a témát, 
így sokunk számára lerágott csont
nak tűnhet. Az is talán vicces lehet, 
hogy április közepén, amikor az időjá
rás azt sem tudja eldönteni, hogy me
lyik évszakot játssza, akkor akarok én 
a nyári melegről beszélni. Pedig soha 
sincs elég korán felkészülni a kritikus 
időszakra. 

A felkészülés pedig nem a fiazta
tóba behajtástól indul, hanem sokkal 
inkább már a vemhesség elején veszi 
kezdetét. Így tehát lassan érthető, 
hogy miért is akarok én tavasz köze
pén a nyárról értekezni. Nem csak a 
szemlélet más, hanem az állat, a je
len kor „modern kocája” is sok szem
pontból eltér a megszokottól, a sok 
éves gyakorlattól (1. táblázat). 

Ami első látásra igen szembetűnő, 
hogy ezek a genetikák igen gyorsan 
nőnek. Már 30 kg-os élősúly felett 
nagy odafigyelést igényel az, hogy 
ne hizlaljuk túl őket. Nagyjából a 600-
700 gr/életnap közötti súlygyarapo
dási sávban kellene őket tartani. Az 
is látszik, hogy a tenyésztőmunka kö
vetkezményeként a hátszalonna vas
tagsága is jelentősen csökkent. Nem 
csak a tenyésztésbe vételi, hanem 
a fialási is (átlag hármas paritásra 
vonatkoznak).  És innentől válik ko
molyabb kihívássá az, hogy az ilyen 
állatokat a vemhesség alatt is megfe
lelő kondicionális állapotban tartsuk. 
Minden egyes genetikának részletes 
és pontos ajánlásai vannak arra néz
ve, hogy a kívánt optimális számokat 
hogyan tudjuk elérni. A tenyészsüldők 
felnevelésére és a vemhes kocák ta
karmányozására szinte napokra leve
tített táplálóanyag beviteli táblázatok 
állnak rendelkezésre. A genetikának 
hazánkban megtalálható szakembe
rei/képviselői pedig lelkiismeretesen 
segítenek az egyes telepekre szabott 
protokollok kidolgozásában. A fon
tos kérdés csak az, hogy ezt hogyan 
lehet eredményre váltani, hogyan le
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het az egyes telepek adottságaihoz 
(technológia, takarmányozás) legjob
ban igazítani.

Kicsit fordítva gondolkodva először 
a technológiai feltételekről szeretnék 
néhány szót szólni. Nem is a csak a 
technológia a kulcs, hanem hogy a 
környezeti feltételek hogyan tudják 
befolyásolni az állatok termelését. 
Természetesen ebben maga az épü
let, hűtés, fűtés, takarmányozás, tar
tás mindmind szinte egyaránt fon
tos.

Az állatok termoneutrális (komfort) 
zónájától eltérő környezeti feltételek 
felülírhatják a genetikai ajánlásban 
szereplő napi energiabeviteli igénye
ket (2. táblázat)

A számok nyelvére lefordítva. Egy 
átlagos vemhes koca táp metabolizál
ható energia szintje 12-12,4 MJ/kg. 
Így tehát napi 0,5-1,2 kg többlet ta
karmányra is szükség lehet. Mos
tani piaci áron számolva 40-100 Ft 
naponta, kocánként. Ha nem adunk 
több takarmányt, akkor viszont egy 
téli vemhes koca takarmányra lesz 
szükség, ami energiában koncentrál
tabb.  Amennyiben nem pótoljuk a hi
ányzó energiát, úgy ez először a koca 
kondicionális állapotán (hátszalonna 
értékek drasztikus csökkenése) lesz 
felfedezhető, majd pedig a született 
malacok születéskori minőségén és 

növekedési erélyén is. Mivel a vem
hesség alatti nem megfelelő – jelen 
esetben alulértékelt – takarmányo
zás kihatással lesz az embriókban 
fejlődő izomsejtek számára is. Tehát 
az alultáplálásnak lehet következmé
nye a rosszabb hizlaldai testsúlygya
rapodás is. Természetesen az lenne 
a legjobb, ha a megfelelő technológia 
adottságok rendelkezésre állnának 
és így a környezeti feltételek változá
sai sem tudnának ilyen drasztikusan 
bele szólni a termelésbe.  

De most nem a hideg időjárás kár
tételeinek az elemzése a cél, hanem 
hogy felkészüljünk a nyári meleg idő
szakra. És itt álljunk is meg egy kicsit. 
A 2. táblázat a csökkenő hőmérséklet 
ellensúlyozására hívja fel a figyelmet, 
de ez működhet fordítva is. Tehát, 
ahogy egyre jobban közeledünk a ko
cák komfortzónájához, úgy kellene a 
takarmányozást is hozzá igazítani. 
Magyarul, a hideg miatti többlettakar
mányenergiabevitelt visszafelé kor
rigálni, mert különben ez a kondíció 
túlzott emelkedésével járhat. 

Itt kanyarodnék vissza a takarmá
nyozáshoz igazából. 

Mindegyik genetikai cég arra törek-
szik, hogy a leggazdaságosabban 
tudják takarmányozni a kocákat és 
a befektetett takarmányból minél 
magasabb termelési szintet el lehes

sen érni. Ahogy már említettem a 
„modern anyai genetika” egy gyorsan 
növő, jó fajlagos takarmányhasznosí
tással rendelkező állat, de ez okozza 
a nehézségét is abban az esetben, 
ha ezt nem vesszük figyelembe. Van 
a hazai takarmányozásnak még egy 
sajátossága, amit a tőlünk észa
kabbra található országok nagyon 
irigylenek. Ez pedig a kukorica bázis, 
ezen keresztül pedig a jó energiaellá
tottság. Na mármost, ha van egy jól 
hasznosító kocánk, aminek aránylag 
kevés energiára lenne szüksége (fő
leg az ideális környezeti feltételek tel
jesülése esetén) ahhoz, hogy a kondí
cióját megfelelő szinten tartsuk, – mi 
pedig kukorica alapon takarmányo
zunk, akkor nagy esély van arra, hogy 
a többlet energia már a vemhesség 
alatt az előírt szintek fölé emelje a 
hátszalonna vastagságát, ezzel szin
te megpecsételve a fialás lefolyását 
és a szoptatás alatti takarmányfelvé
telt. A „túlkondis” koca nehezebben 
fial és a takarmányfelvétele jelen

tősen elmarad a normál kondis tár
saiétól (1. grafikon).

A kukorica bázisú (keményítőben- 
energiában gazdag) takarmányozás, le 
het előny is hazánkban, de ha nem meg- 
felelően állítjuk össze a vemhes koca ta- 
karmányokat, akkor ez pont hátrány 
nyá fog válni. Minden egyes tenyész
tő szervezet megadja a vemhesség 
alatti napi szükséges energiabevitelt. 
Ennek nagysága 24-33 MJ/nap meta
bolizálható energia (ME), 18-25 MJ/nap 
nettó energia (NE) között mozog. Jelen
tős különbség van tehát a genetikák igé
nye szerint, amit szükséges figyelembe 
venni, különben a szoptatási időszak fog
ja kárát látni ennek. Egységnyi vemhes 
koca takarmány beltartalmában vi
szont nagymértékű eltérések nincse
nek. Átlagosan elmondható, hogy a 
normál vemhes koca takarmánynak 
az energia szintje 12-12,4 MJ/kg ME 
és 8,9-9,2 MJ/kg NE között kell, hogy 
mozogjon abban az esetben, ha a 
környezeti feltételek (hőmérséklet, 
légsebesség) normálisnak mondha
tóak.  A vemhes koca enne többet, is 
mint az előírt takarmány adagok, de 
ez sem gazdaságilag (többlet költ
ség) sem pedig hozam (eredmények 
oldaláról nézve sem előnyös. Csak 
fel szeretném hívni arra figyelmet, 
hogy ezt az energia szintet miért is 

olyan nehéz összehozni. Mindhárom 
alap hazai szemesünknek jóval ma
gasabb a nettó energia tartalma (3. 
táblázat)

Tehát csak árpa bázison is még 
mindig túl „erős” lenne a takarmány 
ezért a rostban gazdag alacsonyabb 
energiatartamú takarmány alap
anyagok szerepe nagyon is felérté
kelődik.  A megfelelő mennyiségű 
és minőségű rostok használatának 
előnyei: 

• kondíció megtartása csökken
tett fejadagok mellett  gazdasá
gos
• jobb bélegészségügy – javuló 
immunrendszer
• jóllakottság érzés – nyugodtabb 
koca állomány, kevesebb kisesés
• emésztőrendszer kapacitásá
nak növelése nagyobb takar
mányfelvétel a szoptatás során  
(4. táblázat)

Nem szabad elfeledkezni arról sem, 
hogy az egyes kocák között termé

szetesen lehet nagymértékű kondi
cionális különbség főleg a választás 
után. Ennek rendbetételére igazság 
szerint csak az első 30 napban van 
esélyünk. Az egyedi állás, egyedi ta
karmányozás nagyobb mozgásteret 
ad erre, ráadásul a kocák is ebben az 
időszakban tudnak a legnagyobbat 
kompenzálni az elvesztegetett hát
szalonnából (5. táblázat).

Tehát a vemhesség első 30 napja 
szóljon a kondíció visszapótlásá
ról nagyobb napi fejadagok mellett. 
A vemhesség többi részének célja 
pedig, hogy visszafogott takarmá
nyozás mellett, a kiseséseket mini
malizáljuk, és megfelelő állapotban 
kerüljenek fel a kocák a fiaztatóra.  
Nagy dilemma az, hogy a vemhesség 
utolsó harmadában (80. vemhessé
gi naptól), szabade, szükségese, 
a fejadagokat emelni. Van olyan te
nyésztő szervezet, aki szinte tiltja ezt 
a fajta klasszikusnak mondható ta
karmányozási szisztémát, mert nem 
lát különbséget a született malacok 
súlyában, viszont a kocák hátsza
lonna értékei drasztikusan nőhetnek, 
ezzel már a korábban jelzett negatív 
fiaztatói spirál (fialás körüli problé
mák, csökkent takarmányfelvétel) 
beindulhat. Viszont érdemes meg
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy
ha a fialás előtti napokban emeljük a 
fejadagot és az etetések számát, ak
kor annak milyen hatásai lehetnek a 
született malacokra, a koca étvágyá
ra és a tejtermelésre. Sok helyütt be
vett gyakorlat a behajtást követően 
a visszafogott koca takarmányozás. 
Ennek egyértelműen lehetnek negatív 
következményei. A koca már veszít 
fialás előtt is testsúlyából, negatív 
energia mérlegbe kerül. Kompenzálni 
kezd a saját test állományának mobi
lizációjával, de ennek hatásfoka a tej
termelés igényeihez mérve rosszabb, 
mintha megfelelő mennyiségben 

1. táblázat – egyes genetikák termékenyítésbe vételi paraméterei és fialási hátszalonna 
vastagsága

Paraméter Me.  PIC TN70 DANBRED CHOICE HYPOR

Első termékenyítéskori életnap nap 210 230 - 250 230 - 250 210 - 250 240

Első termékenyítéskori súly kg 135 150 - 160 140  -155 135-150 145

Első termékenyítéskori 
hátszalonna vastagság mm 12 – 13 12 - 14 13 - 14 13 - 16 15

Fialáskori hátszalonna (koca) mm 15 14 - 16 16 - 18 16 - 18 16 - 18

2. táblázat – Napi energiaigény változása a vemhesség alatt, a környezeti feltételek 
módosulása szerint - átlag 3. paritású kocaállomány

Hőmérséklet (C°) Száraz padozat Nedves padozat Légsebesség (> 
0,2m/s)  Összesen

Napi Metabolizálható energiaigény többlet (MJ ME)

18 – 20 0 0,5 0,5 1

16 – 18 1 0,7 0,7 2,4

14 – 16 2,5 1 1 4,5

12 – 14 4 1,5 1,5 7

10 – 12 5,5 2,5 2,5 10,5

8 – 10 7 2,5 2,5 12

6 – 8 8,5 3 3 14,5

3. táblázat – szemes alapanyagok nettó energia tartama 
Alapanyag Nettó energia (MJ/kg)

Kukorica 11,1 - 11,3

Búza 10,6 - 10,8

Árpa 9,7 - 9,9

Fiaztató átlag takarmányfelvétel (kg/nap/koca)

Genetikai előírás
szerinti hátszalonna

vastagság

Magasabb
hátszalonna
vastagság

Alacsonyabb
hátszalonna
vastagság

6
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3

2
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1.    grafikon – fialás előtti hátszalonna vastagság és a szoptatás alatti takarmányfelvétel 
összefüggése

4. táblázat – rostban gazdag (minimum 8 %) és normál (5%) vemhes koca takarmány 
etetésének hatása a szoptatás alatti takarmányfelvételre

Szopatási hetek Normál rost szint Emelt rost szint Különbség

1. (1-7) 5,36 5,93 10,60%

2. (8-14) 6,36 6,74 6%

3. (15-23) 6,74 7 3,90%

Teljes szoptatás 6,2 6,6 6,50%
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kapna energiát már fialás előtt is. A 
„túlkondival” érkező koca esetében ez 
még hatványozottabban fog előjönni.

 
HOGYAN TUDJUK  
A VESZTESÉGET KOMPENZÁLNI?

Már a fialás előtt elkezdjük a kocá
kat nagyobb mennyiségű takarmány 
adaggal etetni. Napi 3 -4 szeri etetésre 
is át lehet térni, de akár ad libitum ta
karmányozás is szóba jöhet. Ez az idő
szak ne legyen hosszabb, mint a fialás 
előtt 7 nap. Az ilyen takarmányozási 
szisztémának számos előnye van (6. 
táblázat). Nem csak a született mala
cok mérete, vitalitása fog jelentősen 

javulni, hanem a kocák takarmányfel
vétele és ezen keresztül a tejtermelé
sük is. Végső eredményként pedig a 
választási alomtömeg emelkedésével 
is lehet számolni.

Összefoglalásként szeretném Önök
nek bemutatni, hogy az Agrofeed Kft. 
szakemberei hogyan segítik a nyári idő
szak szoptatás alatti takarmányozását.

• Genetikához igazított tenyész 
süldő felnevelési és vemhes koca 
takarmányozási görbeennek rend
szeres hátszalonna vizsgálat alap
ján történő kontrollja.
• Telepi adottságokhoz mérten 
több fázisú takarmányozási ajánlás 
– a vemhes koca és szoptató koca 

takarmánykeveréken kívül tranzíci
ós kocatáp bevezetése.
• Fermentálható szénhidrátokban, 
nyersrostban gazdag, magas DEB 
(elektrolit egyensúly) értékű vem
hes koca takarmány és a rá épülő 
tranzíciós és szoptató koca takar
mány ajánlása.
• Fiaztatói takarmányfelvétel maxi
malizálása már a behajtást követő 
időszaktól kezdve.
• Szükség esetén további energia 
kiegészítési lehetőségek (egyedi 
megoldások) ajánlása.

Teljes managementi kontroll a fiaz
tatóban az Önök szakembereivel kö
zösen.

5. táblázat – kocák testsúlyának és hátszalonna vastagságának változása a vemhesség alatt 

VÁLASZTÁS 30. NAP VEMHESSÉG  FIALÁS ELŐTT

SÚLY HÁT- 
SZALONNA SÚLY Különbség HÁT- 

SZALONNA Különbség SÚLY Különbség HÁT- 
SZALONNA Különbség

kg mm kg kg mm mm kg kg mm mm

223,08 13,27 248,54 25,46 16,31 3,04 298,46 49,92 17,46 1,15

6. táblázat – fialás előtti takarmányozás hatása a kocák teljesítményére

Paraméter Mértékegység Visszafogott takarmányozás Négyszeri etetés -  
nagyobb fejadag Különbség

Összes született malac/koca 16 16,1 0,1

Élve született malac/koca 15 15,2 0,2

Halva született malac/koca 1 0,9 -0,1

Fialás hossza perc 209 200 -9

Átlagos születési súly kg/malac 1,25 1,31 0,06

Fiaztatós segítség % 16,1 13,7 -2,4

Kiirtott malac % 7,5 6,3 -1,2

Fiaztatói elhullás % 7,6 6,1 -1,5

Fiaztató kiesés összesen  % 15,1 12,4 -2,7

Megmaradási arány % 84,9 87,6 2,7

Választott malac malac/koca 12,8 13,3 0,5

Választási alomsúly kg/koca 94,7 99,8 5,1

Fiaztatói átlagos  
takarmányfelvétel kg/koca/nap 6,15 6,38 0,23

Változó külső,
változatlan minőség
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AminoMix 
Költséghatékony megoldás  
a magas szójaárak ellen

Az AminoMix - speciális összetételének köszön-
hetően - az egyes korcsoportok takarmány  
formuláiban jelentősen képes az extrahált  
szójadara felhasználást csökkenteni:

Az AminoMix főbb beltartalmi paraméterei:

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
Az AminoMix kiegészítőt sertés takarmányba 1-10 kg/tonna mennyiségben ajánlott adagolni.

TOVÁBBI TERMÉKINFORMÁCIÓKÉRT KERESSE KOLLÉGÁINKAT:
Lankó Ferenc sertés kereskedelmi vezető,  ferenc.lanko@agrofeed.hu,  30/267-9209
Ottó Daniella sertés szaktanácsadó,  daniella.otto@agrofeed.hu,  30/159-8474

AminoMix | kg/t Szója csökkentés | kg/t

1 16

2 32

3 48

4 64

5 80

6 96

SZA % 98,90 Metionin+Cisztin % 13,08

Nyersfehérje % 166,62 Treonin % 29,22

Lizin % 47,03 Triptofán % 3,22

Metionin % 11,92 Valin % 4,32


