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Sertéstenyésztés 

„E-tananyag” az Állattenyésztő mérnöki (BSc) alapszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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1. fejezet - A sertéstenyésztés 
fejlődése és gazdasági jelentősége 

1. A sertéstenyésztés fejlődése és gazdasági 
jelentősége 

Az emberiség táplálék-ellátásában a vágott sertésből kitermelhető hús és zsír régóta különös fontosságú. A 

mindenevő sertés növekedéséhez szükséges takarmányigényét a természetben előforduló növényi és állati 

eredetű eleségek igen széles köréből képes fedezni. 

A világ legkülönbözőbb tájain a sertéstartás a helyi adottságoktól függően alapvetően eltérő formákban valósul 

meg, legfőképpen a takarmányozási lehetőségek következtében. Így Kínában, Vietnamban, Kambodzsában, 

Malajziában, Indonéziában a hagyományos sertéstenyésztés főleg a növények vegetatív részei, a kerti 

hulladékok feletetésére alapozódik részben még ma is. Ezekben az országokban sok esetben még a köztisztasági 

funkciót is a sertés hulladékhasznosításával oldják meg. A tengermelléki országokban az emberi fogyasztásra 

alkalmatlan, ún. szemét halat hasznosítják a sertés takarmányozásában. 

Európában is a helyi viszonyokhoz igazodva fejlődött napjainkig a sertéstermelés, a rideg sertéstartástól a mai 

intenzív tartástechnológiai megoldásokig. A hagyományos istállózási, gondozási formák közepette például 

Észak-Európa országaiban korábban a gyökgumósok és az árpa, a zab volt a sertések takarmánya. E tájakon 

állati eredetű fehérje-takarmányként a múlt századtól kezdődően a fölözött savót adagolták a sertéseknek. 

Nyilván a takarmányozás és istállózás magas szintje megnövelte a hozamokat, javította a termelés 

hatékonyságát. A kontinentális területeken, pl. Magyarországon a szemes termények (kukorica, árpa, 

malomipari termékek) jelentették a sertéstartás alapját. Nem véletlen, hogy itt főleg a nagy súlyú zsírsertésekkel 

történő étkezési szalonna és sertészsír előállítás volt hosszú időn keresztül fő cél. Feltétlenül említést érdemel a 

sertéstartással kapcsolatos takarmányozási lehetőségek sorában a legeltetés is. A sertések ugyanis nemcsak a 

föld felszínén található, hanem túrással földben fellelhető eleségféleségeket (gyökerek, gumók, férgek stb.) is 

hasznosítani képesek. Az állandó és alkalmi legelőkön tekintélyes mennyiségű, egyébként veszendőbe menő 

takarmány nem hasznosult volna a sertéstenyésztés gyakorlatában. 

Ne feledjük, hogy mindössze 60-70 évvel ezelőtt hűtőszekrények hiányában a háztartásokban a sütött sertéshús 

csak zsírban tárolva volt eltartható még Magyarországon is. A sertészsír nemcsak nagy fontosságú 

energiaforrása volt az embernek, hanem egyúttal a hús alapvető tárolóeszköze is. Nem véletlen, hogy a XIX. és 

a XX. század elején a sertés zsírja volt a legértékesebb termék, és a hús az árban is kifejeződően csekélyebb 

értékű melléktermék volt csupán. Mindez magával hozta a fajták megváltoztatását, a tudományosan is 

megalapozott takarmányozási és tartási módszerek alkalmazását. 

A táplálkozási szokások, a nagyobb húsfogyasztási igények, valamint a hús tárolásának mesterséges hűtéssel 

való megoldása jelentős változást idéztek elő a sertéstenyésztésben. 

A sertéshús termelése a sertés biológiai adottságai révén nagy hatékonysággal végezhető (1. táblázat) a 

takarmányok táplálóanyagait kedvező hatásfokkal alakítja értékes termékké. 

A sertésfajra a nagy genetikai változékonyság, a nagy reprodukciós kapacitás, a hatékony hústermelési képesség 

és jó alkalmazkodó képesség a jellemző. Nem véletlen, hogy ezért ott, ahol a sertéstartás feltételei adottak, 

mindezt hasznosítják is. 

Jól érzékelteti a sertés nagy genetikai változékonyságát az a tény, hogy alig 100 év alatt a zsírtípusú sertéseket 

kifejezetten hústípusúvá sikerült átalakítani, amint azt az 1. kép mutatja. 

A mangalica és egy mai hússertés computer tomográfiás keresztmetszeti képe. A vörössel jelzett felületek az 

izomszövetet, a zölddel jelzettek a zsírszövetet mutatják. 

Sőt még a karaj zsírtartalmát is alig negyedszázad alatt 70 %-kal, 4,6 %-ról 1,2 %-ra sikerült csökkenteni (2. 

táblázat), alkalmazkodva a fogyasztói igényekhez. 
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A sertéshús magas biológiai értékű táplálék. Fehérjetartalma 16-20 % között változik a húsrésztől függően. 

Gazdag vas-, réz- és cinkforrás. Kiemelkedően sok B1 vitamint tartalmaz. A sovány karaj és comb zsírban 

szegény. Az általános hiedelemmel ellentétben a sertéshús koleszterintartalma nem magas, általában még a 

csirkénél is alacsonyabb. Még a hátszalonna koleszterintartalma sem haladja meg a legtöbb húsét. A sertések 

zsírja sokkal több ún. egészséges telítetlen zsírsavat tartalmaz 40-60 %-os arányban, mint azt széles körben 

hiszik. 

Több ország nemcsak önellátásra rendezkedik be, hanem tekintélyes mennyiségű sertéshúst vagy tovább-

feldolgozott árut exportál is (pl. Dánia, Hollandia). Egyes országokban viszont vallási előírások miatt a 

sertéshús-fogyasztástól elzárkóznak (pl. Izrael és a muzulmán országok). 

A korszerű sertéshústermelés komplex környezetterhelő hatása (környezeti lábnyom) a baromfi termékek 

előállítása mellett a legkisebb más ágazatokhoz képest (3. táblázat). 

A sertéshús-termelés nagy népélelmezési fontossága mellett olyan állattenyésztési ágazat, amely mint 

befektetés, viszonylag gyorsan megtérül, és egy agrárvállalkozáson belül az is fontos elem, hogy folyamatos 

bevételi forrást jelent, előnyösen befolyásolva az üzem pénzügyi gazdálkodását (cash flow). A nagy szaporaság 

könnyebbé teszi a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodást, ebből következően viszont gyorsabban alakulhatnak 

ki időszakos túltermelési helyzetek (sertés ciklus). 

Az emberi fogyasztásra nem használható melléktermékek is nagy értéket képviselnek. A sertés bőrét 

sokoldalúan hasznosítja a bőripar. A mezőgazdaság számára - a fenntartható agrárgazdaság szempontjait is 

figyelembe véve - nagyon jelentős értékű a sertéstrágya. 

A sertés anatómiai-élettani vonatkozásokban hasonló az emberhez, ezért laboratóriumi állatként mind nagyobb 

jelentőségre tesz szert, élettani, gyógyszerkutatási, szervátültetési és sok más területen az orvosi gyakorlatban. 

1.1. A világ sertéstenyésztése 

Világszerte jelentős állattenyésztési ágazat a sertéstenyésztés. Annak ellenére, hogy számottevő népesség vallási 

törvényeinek előírása alapján nem fogyaszt sertéshúst (mohamedánok, zsidók), a világon a nagy gazdasági 

állatok közül a sertés található – mint hústermelő – a legnagyobb számban. 

A világ összes sertésállománya 941 millió volt 2008-ban, ebből az EU 27 153 millióval részesedett. A világ 

vágósertés előállítása először 2008-ban haladta meg a 100 millió tonnát. 

A különböző országok sertésállományában nagyok a különbségek. A 4. táblázatban a világ 

sertéshústermelésében jelentős szerepet játszó néhány ország jellemző adatát mutatjuk be, érzékeltetve az 1992-

2008 közötti mintegy másfél évtized során bekövetkezett jelentős változásokat. 

Földrajzi eloszlásban az összes sertésállomány több mint 60 %-át Ázsiában, mintegy 17 %-át Európában, 10 %-

át Észak-Amerikában tartják, Dél-Amerika, Ausztrália és Óceánia, valamint Afrika sertésállománya nem éri el 

együttesen a 10 %-ot. 

Az egy főre eső évi sertéshúsfogyasztásban is jelentősek a különbségek országok között. Az 5. táblázat adatai az 

1992-2010 között lezajlott folyamatokat tükrözik néhány kiemelt országra vonatkozóan. 

A sertést kiváló alkalmazkodóképessége miatt a legkülönbözőbb feltételek között tartják. Kezdve az egészen 

primitív tartási módoktól az iparszerűen üzemelő koncentrált, nagyüzemi gyárszerűen működő telepekig. 

A sertéshús-termelés hatékonyságában nagyok a különbségek országok között. 

A Kelet- és Dél-Ázsia hagyományos és jellegzetes, főleg házi és kerti hulladékok hasznosítására épülő 

sertéshús-termelése mellett az USA hatalmas kiterjedésű szemes terményt előállító államaiban (Iowa, Illinois, 

Nebraska stb.) a kukoricára és szójára alapozott tömegtermelés valósult meg. Európa több országa a 

különlegesen igényes fogyasztói számára kiváló minőségű soványhúst állít elő szervezett, zömében intenzív 

termelési keretek között – számottevő import takarmány felhasználásával. Az intenzív tartási rendszerek mellett 

alternatív bio- és öko tartásmódok is speciális fogyasztói kör igényeit elégítik ki. 

A friss húst ma már márkázott termékként kínálják jól szervezett vállalkozások, melyek akkor működnek 

eredményesen, ha a horizontális és vertikális integráció keretei között oldják meg feladataikat. Ez a 
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húskészítmények széles választékának forgalmazására is vonatkozik. A sertéstermékek világpiacán Dánia és 

Hollandia tekintélyes exportőr Európában hosszú ideje. 

Különlegességek is készülnek sertéshúsból. Ilyen többek között a bacon, a dobozolt sonka és karaj, az olasz 

pármai sonka, a spanyol szikkasztott sonka, a magyar téliszalámi, amelyek mint export termékek, ismert 

márkázott termékként keresett cikkek az igényes fogyasztói piacokon. 

A mértékadó előrejelzések a sertéshús-termelés számottevő növekedésével számolnak a világon a XXI. század 

első évtizedeiben. Ennek a folyamatnak a legnagyobb hajtóereje azoknak a közepesen fejlett és fejlődő 

országoknak a növekvő fogyasztása, amelyek esetében a gazdasági növekedés emelkedő, egy főre eső 

húsfogyasztással jár együtt (pl. Kína, Vietnam, Mexikó). A dél-kelet ázsiai régióban is gyorsan terjednek az 

intenzív, gyári keveréktakarmányozásra alapozott hizlalási módok. A prognózisok szerint számottevően nő majd 

a sertéshús és feldolgozott termékek világkereskedelme, a legnagyobb termelők és exportőrök azon országok 

lesznek, amelyek olcsón és helyben képesek a takarmányszükségletet megtermelni, és a környezet terhelése nem 

fog kritikus helyzeteket előidézni. Az USA előreláthatóan veszít exportőr szerepéből, mert etanol gyártása 

szűkíti a takarmánybázisát, Brazília növeli exportőr szerepét. Magyarország potenciális helyzete sem rossz, ha 

termelésünk hatékonyságát és a minőséget képesek leszünk javítani, jelentős új tőkebefektetések mellett. 

A világ lakosságának kiegyensúlyozott fehérjeellátásában a sertés faj kiemelkedő szerepet tölt be, és még inkább 

fokozódni fog szerepe a jövőben. 

1.2. A magyar sertéstenyésztés rövid története 

Hazánk adottságai ideálisak a vadon élő sertések számára, ezért nem véletlen, hogy a sertések szaporításának 

kedvező lehetőségeit az itt élő népek korán kihasználták. 

A Kárpát-medencében feltárt leletek jelzik, hogy a sertés, mint gazdasági állat már az őskortól fogva jelentős 

gazdasági szerepet játszott. A római településeken feltárt épületmaradványok tégláin található sertéslábnyomok 

igazolják, hogy a vályogvetők munkahelyei közelében sertéseket tartottak. A tihanyi és a bakonybéli apátságok 

alapító leveleiben már rögzítik a makkoltatási határokat. Más okiratokban hadisarc tárgyaként tetemes 

mennyiségű szalonnát jelölnek meg. Az Árpád-házi királyok korában, és az azt követő időszakban a rideg 

makkoltatás és a mocsári tereken történő sertéstartás volt az általános. A tatárjárást követő időszakban és 

bizonyos mértékig a török hódoltság alatt az ingoványokba, mocsarakba húzódott lakosság biztos és értékes 

tápláléka volt a sertéshús, a szalonna és a zsír. Szerencséje volt a hódoltsági területek lakosságának, hogy a 

mohamedán törökök a sertéshúst nem fogyaszthatták. Az akkor tenyésztett fajták meglehetősen primitív, parlagi 

testfelépítésűek voltak a vadsertésre emlékeztető küllemmel. Változó színben tenyésztették őket. 

A gazdasági élet fejlődése, az ipari forradalom fellendülést hozott a sertéstermelésben is azzal, hogy a nehéz 

fizikai munkák végzéséhez (ipar, vasútépítés, bányászat) energiadús élelmet kellett biztosítani, főleg szalonnát 

és zsírt. A mezőgazdasági munka díjazásában különleges helyet foglalt el az ún. szalonnajárandóság. A magyar 

konyhára még ma is jellemző a viszonylag magas sertészsiradék felhasználás. Figyelmet érdemel, hogy az 1800-

as évek közepétől a rohamos gazdasági növekedés milyen változást idézett elő a sertésfajták összetételében. 

Ekkor alakult ki a mangalica fajta Magyarországon, amely zsírtermelő képességben a világ legjobbja volt. A 

gabonafélék, főleg a kukorica kiterjedt és eredményes termesztése alapját képezte annak, hogy hazánkban 

kiemelkedően fontos ágazattá vált a sertéstenyésztés. 

A nagysúlyú zsírsertés-tenyésztés nemcsak a hazai szükségleteket elégítette ki, hanem jelentős volt a hízósertés 

export is (Ausztria, Németország, Csehország). 

A gazdaság gyors fejlődése változásokat idézett elő a sertéstenyésztésben is. Már az 1800-as évek végén, de 

inkább a századforduló táján mind nagyobb igény jelentkezett a kevésbé zsíros, finom hentesáru készítésére 

alkalmas vágósertések iránt. Az angliai hússertés fajták behozatalával igazodott a termelés a kereslet új 

kívánalmaihoz. 

Legkiterjedtebben az angliai eredetű berkshire fajtával keresztezték a mangalica kocákat és így a szokványos 

fajtatiszta mangalica hízósertésekhez képest érdemlegesen kedvezőbb hús- és zsírarányt mutató vágósertések 

kerültek a vágóhidakra. Az egyoldalú zsírtermelést szolgáló süldőztetési gyakorlatot felváltotta az intenzívebb 

takarmányozással járó expressz hizlalás. Így hizlalták a mangalica x berkshire sertések jórészét, amikor is 

választástól kezdődően a gabonafélék mellett borsót, olajpogácsa darákat, sőt nem ritkán fölözött tejet is 

adagoltak a hízóba fogott növendék sertéseknek. 
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Néhány tőkeerősebb nagyüzem berkshire helyett középnagy fehér hússertés (middle white), sőt nagyfehér 

hússertés (yorkshire, illetve large white) fajtákat is tenyésztett. Már 1923-ban tenyésztő szervezetekbe 

tömörültek a hússertésekkel foglalkozók, hogy a korszerű törzskönyvezés előnyeit hasznosíthassák. Említést 

érdemel, hogy a mangalicatenyésztők 1927-ben szervezték meg tenyésztő egyesületeiket, ugyancsak a 

törzskönyvezésből származó tenyésztési előnyök kihasználására. 

A földművelési kormányzat tenyészsertés akciókkal, a fajtatiszta kocák juttatása útján is előmozdította a 

hússertések gyorsabb elterjesztését az országban. 

Az első világháborút és az 1929-1931 közötti világválságot követően a 30-as évek végére számottevő fejlődést 

ért el a hazai sertéstenyésztés. A második világháborúig mind a nagy uradalmak, a középbirtokok és a 

kistermelők kiegyensúlyozott üzemágként foglalkoztak a sertéstenyésztéssel, tartással. A piacszabályozásban 

különös szerep jutott az ún. ipari hizlaldáknak (Nagytétény, Pilis, Kőbánya stb.). Ezeknél vásárolt 

hízóalapanyag (beállítani való süldő) került a „szállásokba”, és a tőzsdejellegű hízósertés vásárokon – árletörési 

céllal – nagyobb hízósertés tételeket tudtak szükség esetén az üzemeltető társaságok piacra dobni. 

A második világháború a hazai sertéstenyésztésben jelentősen nagyobb veszteséget okozott, mint az első. 

Változást jelentett a termelőszövetkezetek szervezése azzal, hogy a néhány állami gazdasági nagyüzem mellett 

újabbak szerveződtek. A szükséghelyzet és az árukészletek biztosítása indokával állami sertéstenyésztő és 

hizlaló nagyüzemeket is szerveztek az `50-es évek elején. 

Rajtuk kívül meghatározó volt és maradt a kistermelői, később a háztáji termelésnek nevezett vágósertés 

előállítás. Több, a közellátási hiányokat orvosolni kívánó intézkedéssel ún. húsprogramokkal, állami 

támogatásokkal (tenyészsertés juttatás, a nagyüzemi telepek építéséhez, rekonstrukciójához nyújtott állami 

támogatások alkalmazásával) serkentette a kormányzat a sertésállomány növelését. 

Számottevően javult a termelési színvonal az 1960-as évektől a takarmánytermesztés (a gabona- és a 

kukoricatermesztés) korszerűsítése és a keveréktakarmány gyártás elterjedése következtében. Hazánkban már a 

hatvanas évek végén a gyakorlatban széles körben terjedtek az új sertéshibridek, számottevően megelőzve ebben 

a legtöbb igen fejlett nyugat-európai országot is. A tervgazdálkodási megkötöttségek oldása is hozzájárult a 

vágósertés termelés fellendítéséhez. A szerződéses termeltetés, a hatékony integráció révén a kistermelők 

jelentős körének bekapcsolásával mind a mennyiségi, mind a minőségi sertéstermék előállítás tekintetében 

Magyarország a sertéstenyésztő országok sorában előkelő helyre jutott már a `70-es években. Sok helyen az 

etológiai szempontokat mellőző tartási mód a zsúfolt elhelyezés hátrányait hozta felszínre (pl. kannibalizmus, 

lábhibák, tüdőgyulladás stb.) Különleges problémát okozott a nagyüzemi telepek túlnyomó többségében 

alkalmazott hígtrágya-kezelési eljárás és annak környezetszennyező működtetése. Nem sokkal az üzembeállítást 

követően tetemes ráfordítással kellett a szakszerűbb és gazdaságosabb működést előmozdító technológiai 

módosításokat végrehajtani. 

Több mint kétszázötven szakosított sertéstelep megépítésére került sor a `70-es években. Megjegyzendő 

azonban, hogy az említett termelő üzemek mellett a drága beruházásokat nem igénylő kistermelői (háztáji) 

vágósertés előállítás is kiemelkedően nagy - több mint 50 %-os - arányt képviselt. Az 1970-es, 1980-as években 

sok helyen a nagyüzemek és a kistermelők között sokszínű és hatékony integrációs együttműködés alakult ki. 

A rendszerváltás után vágósertés termelésünk erősen visszaesett. A keleti piacok összeomlása, a hazai 

fizetőképes kereslet drámai csökkenése a hazai sertéshús-fogyasztás több mint 40 %-os visszaesését okozta. A 

termelés erősen dezintegrálódott, szétaprózottá és szervezetlenebbé vált. A gazdasági szabályozók állandó 

változásai kiszámíthatatlanná tették a termelés gazdaságossági feltételeit. 

1.3. Sertéstenyésztésünk főbb jellemzői 

Magyarországon a sertéstenyésztés történelmünk során mindvégig fontos szerepet játszott a gazdaságban, 

ellátva a lakosságot alapvető fontosságú állati fehérjével és zsírral. Az export révén bekapcsolta az országot az 

európai kereskedelembe. Magyarország régóta gabonaorientált agrárstruktúrája a sertéstartáshoz kedvező 

feltételeket teremtett, emiatt döntően hazai takarmánybázisra alapozódott a sertéshizlalás, csupán kis volument 

képviselő állati és növényi (szója) fehérjeimport terhelte az ágazatot, amióta kifejezetten hússertés jellegű az 

állomány. 

A sertéstartás meghatározó fontosságát mutatja, hogy már az 1860-as években 1,6 millió sertést tartottak a mai 

Magyarország területén, a századfordulóra a létszám elérte a 3,2 milliót, 1935-ben már meghaladta a 4,7 milliót. 
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A II. világháborút követően a sertéstenyésztés szerepe tovább növekedett, az intenzív gabonaprogramok 

sikeressége megteremtette a fejlesztés takarmányozási hátterét. 

A sertésállomány létszámának alakulását hazánkban 1935-2009. között az 1. ábra szemlélteti. 

Az 1980-as években érte el a sertéslétszám a történelmi csúcsot és az állattenyésztés legnagyobb termelési 

értéket előállító ágazatává vált. Az 1990-et követő időszakban az ismert hatásokra 1994-re oly mélypontot ért el, 

amely alatta marad még az 1950-es, sőt az 1935-ös állománylétszámnak is. Az EU csatlakozást követően tovább 

csökkent az állomány, és történelmi mélyponton 3 millió körülire süllyedt. Sertéshúsból már importra 

szorulunk. A legdrámaibb visszaesés a kistermelői szektort jellemezte. 

A sertéshús-fogyasztás hagyományosan magas volt hazánkban, hasonlóan sok más európai országhoz. Az egy 

főre eső húsfogyasztás szerkezeti összetételét Magyarországon a 6. táblázat mutatja be, érzékeltetve a sertéshús 

meghatározó szerepét a hazai húsfogyasztáson belül, ugyanakkor érzékelteti azt a jelentős változást is, ami az 

1960-1989., valamint az 1990-et követő időszakban bekövetkezett. A sertéshúsfogyasztásunk drasztikusan 

csökkent. Ma hazánk Európán belül az alacsony sertéshúsfogyasztással jellemezhető országok közé tartozik. 

Az 1970-es évek második felétől az 1980-as évek végéig hazánk sertéshús-termelése nemcsak nagyon jelentős 

exportot tett lehetővé, hanem biztosította a hazai lakosság olyan magas szintű ellátását is, ami megfelelt a 

legfejlettebb nyugat-európai közismerten nagy sertéshús-fogyasztó országok színvonalának (pl. Belgium, 

Luxemburg, Franciaország, Hollandia, 37-41 kg). A tenyészállatok exportja is jelentős tételt képviselt nemcsak 

a volt szocialista országokba, hanem Nyugat-Európába is (pl. Hollandia, NSZK, Ausztria). Hazánk a világelsők 

között volt a 19-22 kg-os egy főre eső évi sertészsírfogyasztással, amely az utóbbi évtizedben jelentősen 

visszaesett 12 kg körülire. 

Az 1990 után bekövetkezett mennyiségi visszaesésnek talán a legdöntőbb oka a hazai fizetőképes kereslet 

csökkenése nyomán létrejött belföldi sertéshús fogyasztás drámai visszaesése. Ha a magyar lakosság az 1980-as 

évek szintjén fogyasztana sertéshúst - újból megközelítve az Európai Unió országainak szintjét - ezt az igényt 

csak jelentős importtal lehetne kielégíteni. 

A jelenlegi helyzetet jól tükrözi, hogy mindössze 72 telepen van 1000 koca vagy több. Az ún. háztájiban 800-

900 ezer sertést tartanak és ez megközelítőleg 150 ezer kisgazdasági egységet jelent. Külföldi tulajdonban 22 

sertéstelep van, mintegy 200 ezres sertésállománnyal. 2010-ben már a vágásoknak csupán 11 %-a volt házi 

vágás, jól mutatván e szektor erős visszaszorulását. 

Magyarországon a sertéshús-termelés fejlesztésének szükségessége aligha vitatható. Hazánkban a lakosság 

hagyományosan sertéshús-fogyasztó, az étkezési hagyományok a disznózsír és szalonna fogyasztását nem 

korlátozzák. (Újabb orvos-élettani kutatások megkérdőjelezik az állati zsírok és a húsok korábban gyakran 

hangoztatott jelentős egészségkárosító hatását). Az abraktakarmányok versenyképesen termelhetőek. 

Számottevően lenne növelhető az abrakhüvelyes fehérjetakarmányok termelésének mennyisége. 

Magyarországon az állattenyésztés környezetet terhelő hatása elenyésző számos nyugat-európai nagy 

sertésexportőr országhoz képest (pl. Hollandiához viszonyítva alig 15 %-os). 

A sertéstenyésztés jelenlegi helyzetéből következő legnagyobb versenyhátrányaink a következők: túlságosan 

szétaprózott és a management színvonalában is nagy szórást mutat az üzemi háttér, az integrációk fejlettségi 

szintje alacsony; részben nagymértékben elhasználódott, és korszerűtlenné vált a sertéstartás műszaki-technikai 

háttere, krónikus a tőkehiány. Legjobb üzemeink azonban ma is versenyképesek a legfejlettebb sertéstenyésztő 

országok gazdaságaival. 

A hazai sertéstenyésztés távlati fejlődését és fejlesztését kizárólag a hatékonyság és a magas minőségi 

követelmények teljesítése mellett remélhetjük. Ha nem ez irányban teszünk meg minden erőfeszítést, mások 

fogják kiszorítani a magyar termékeket nemcsak a külföldi, de még a magyar piacról is. Hazánk adottságai 6-7 

milliós sertésállomány tartós fenntartását indokolttá és szükségessé is tennék. 

Adottságaink potenciálisan jók, a sertéstartás fejlesztésére. A minőségi sertéshústermelés növelésére elsősorban 

a belföldi, várhatóan újra növekvő fogyasztás kielégítése érdekében van szükség, de számottevő és növekvő 

szerepet kaphat újból az exportban is, továbbá az idegenforgalom fejlesztése révén keletkező többletigény 

kielégítésében (belső export). A hazai gabonafeleslegek értelmes és értéknövelő átalakítása állati termékekké 

amúgy is elkerülhetetlen nemzeti feladat lesz, amelyben a sertéstenyésztés mással aligha helyettesíthető ágazat. 



   

 6  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - A sertés biológiai 
sajátosságai 

1. A sertés származása és háziasítása 

A házisertés rendszertanilag a valódi sertésfajba, a Suinea családba tartozik. A nem valódi sertések Afrikában, 

Közép-Amerikában és Délkelet-Ázsiában találhatók. Ilyenek a varacskos disznó, a pekari stb. A vadsertések 

változataiból alakult ki a házisertés, ebben az európai vadsertés (Sus scrofa ferus) és az ázsiai vadsertés (Sus 

vittatus) döntő szerepet játszott (2. és 3. ábra). A Sus mediterraneus vadsertésváltozat – a mai megállapítások 

szerint – az előbbi kettő kombinációjából származik. A tenyészhely adottságai, a különböző tenyészcélok 

szerinti szaporítás és a céltudatos nemesítés következtében a kultúrsertésfajták eredet szerinti elkülönítése ma 

már lehetetlen. Érdekes azonban az a jelenség, hogy az európai kultúrfajták egyes tulajdonságainak javításakor 

(pl. szaporaság) újabban a kelet-ázsiai fajták (kínai „maison” fajta) genetikai adottságainak hasznosításával is 

találkozunk. 

Az európai vadsertés ma is nagy számban fordul elő Európán kívül is, Nyugat- és Közép-Ázsiában éppen úgy, 

mint Észak-Afrikában, a lombos erdők övezetében és a folyókat követő galériaerdőkben. Testalkata jellegzetes. 

Megnyúlt fej, apró, felálló fülekkel, hosszú orr, erőteljes nyak és mar jellemző a vadsertésre. Feltűnően 

erőteljesen fejlett a mellső testtáji rész. A hát rövid, a far felé lejt, a far csapott. A végtagok magasak, szikárak. 

A törzs lapos. A szőrzet nyáron sörteszerűen szálkás. A téli szőrzet vékony szálú, kültakaró benövéssel 

bundaszerűvé válik, színe vadas (ordas szín). A vadsertés malacai csíkosak, de 4-6 hónapos korban eltűnik a 

sávozottság (livrée). Az európai vadsertéskocák vemhessége 120-140 napig tart. A kocák csecsszáma 5-5. A 

malacok 3-4 hónapos korukig szopnak. A házisertés és az európai vadsertések egymással eredményesen 

párzanak, és termékeny ivadékokat hoznak a világra. 

Európa őslakossága a vadsertés-populációk változatainak felhasználásával két házisertést alakított ki. Az egyik a 

„nagy”, a másik a „kis” parlagi sertés. Ez utóbbi inkább Dél- és Kelet-Európában alakult ki, feltételezhetően a 

délkelet-ázsiai Sus vittatus génanyagának felhasználásával. A nagy parlagi sertés lógó fülű, piszkosszürke, 

barnás színű volt, de akadt köztük vörösbarna kültakarójú is. Csontozatuk goromba felépítést mutatott. Fejük 

megnyúlt volt, hosszú orral, nagyméretű lógó fülekkel. Lábaik feltűnően hosszúak voltak, a törzs lapos volt. A 

pontyhát jellegzetes formáció volt e fajtákban. A kocák 10-12 malacot fialtak. Malacnevelő képességükkel 

elégedettek voltak a tenyésztők, ugyanis a tejelékenység kielégítő szintet mutatott. Feltűnően későn érő 

sertésfajta volt, ugyanis 4-5 éves korára érte el a teljes fejlettségi fokot. A kifejlett egyed 200-400 kg is lehetett. 

Húsát durvarostúsága ellenére jóízűnek tartották. A primitív tartási körülmények ellenére szilárd szervezeti 

felépítés volt a biztosítéka az eredményes hasznosításnak. Ezek a régi sertésfajták már kipusztultak. 

A Kínában, Vietnamban, Indiában és Indonéziában meglévő parlagi sertésfajták testfelépítése messzemenően 

eltér az európai vadsertésből létrehozott és ismertetett fajtáktól. Apróbb testűek, mélyek, rövid lábakkal, hajlott 

háttal, csapott, rövid farral. A fej felépítésében a koponyai rész dominál, az orr-rész mérsékelt fejlettségű. A 

homlokon és az orrháton bőrráncok találhatók. Az állatok színe feketésbarna, bizonyos világosabb szürkés 

árnyaltsággal. A lábak és a has túlnyomórészt fehér színűek. 

Arról, hogy mikor játszódott le a sertés domesztikációja, csupán feltételezéseink vannak, hiszen írásos emlékek 

helyett csupán régészeti leletek adhatnak eligazítást. A sertés háziasítását az i.e. 10 000-6000-ig terjedő 

időszakra teszik a szakírók. Helyéül az Alpoktól délre eső területet adják meg. A domesztikációs központok 

természetföldrajzi adottságainak különbözősége miatt eltérő testfelépítésű változatok jöttek létre. A 

népvándorlások, a kereskedelem, a hajózás a különböző megjelenési formák genetikai keveredését 

eredményezték (pl. nápolyi, ibériai sertés). 

2. A sertések elnevezése ivar, kor és hasznosítás 
szerint 

Kan: hímivarú sertés; koca: nőivarú sertés; anyakoca: nőivarú sertés, amelynek már voltak malacai; emse: 

fiatalabb nőivarú; göbe: kifejlődött nőivarú sertés (mind a göbe, mind az emse elnevezést egyes vidékeken 

fiatalabb, illetve idősebb kocára egyaránt használják); magló: tenyészsüldő bármelyik ivarban (egyes vidékeken 

ide sorolják a nem hízó, rendszerint még legelőre járó egyéb sertést is); ártány: fiatalon herélt sertés, amelynek 
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még nincs pajzsa (sertéspajzs=kifejlett kanokon a herehormon hatására a lapockatájon képződő, a bőr és a bőr 

alatti kötőszövet megvastagodásából álló kemény képlet); kanlott: idősebb korban herélt kansertés, amelynek 

már van pajzsa; miskárolt: petefészkétől megfosztott nőivarú sertés, többnyire koca; szopós malac: malac a 

születéstől az elválasztásig; süldő: a növendék 3 hónapos kortól 8 hónapos korig, illetőleg ha előbb vették 

tenyésztésbe, a tenyésztésbe vételig; előhasi koca: a koca első vemhessége és szoptatása idején; tenyészkoca: a 

már fialt koca; tenyészkan: búgatásra használt vagy már használható kan; törzskoca: a tenyészállatok 

nevelésével foglalkozó tenyészet kocája; törzskan: a tenyészállatok nevelésével foglalkozó tenyészet kanja; 

kereső kan: az ivarzó kocák kikeresésére szolgáló kan; tenyészsertés: a tenyésztés, illetve továbbszaporítás 

szolgálatába állított sertés; beállítani való süldő: a nagy súlyra hizlalandó sertés a hízóba állítás előtt; hízósertés: 

a hizlalás alatt levő sertés; hízott sertés: a már meghizlalt, a típusra jellemző vágási súlyban levő sertés; 

kutyasertés: gyengén fejlett izomzatú és testalkatú, aránylag nagyfejű és hosszú lábú, felhúzott hasú hízósertés. 

A kutyasertés a takarmányt rosszul értékesíti, és nyugtalan természete miatt zavarja a többi sertést is, ezért 

hátrányosan befolyásolja az egész falka hizlalási eredményét. Az egy csapatban legelőre járó sertésállomány a 

konda. Egy vagy több tulajdonság (kor, súlynagyság, fajtakeresztezés, típus, szín, ivar stb.) alapján kiválogatott 

csapat a falka. E csoportosítási művelet a falkásítás. 

3. A sertés testének felépítése 

3.1. A csontozat 

A test szilárd vázát a csontozat és a porcos szövetek alkotják. A mozgásszervek passzív részei ezek, amelyek a 

rájuk tapadó izmok segítségével biztosítják az egyed sokirányú mozgékonyságát. A csontrendszer felépítése, az 

ízületek kapcsolódása nagyban meghatározza az állatok zavartalan életműködését, a kedvező termelési 

teljesítmények elérését. 

A koponya csontos váza fajtajellegbeli adottság. A homlok és az orrhát csontjának csatlakozása a fej jellegzetes 

profilvonalának kialakulásával jár, így meghatározza a fej formáját. A nyakcsigolyák száma 7, de ezek 

csigolyatesteinek hossza változó, ezért a nyak hosszúsága fajtánként jellegzetesen különböző. A hátcsigolyák 

száma változó. Irodalmi adatok szerint 12-14, de előfordul 17 hátcsigolya is. Ennek következtében a bordák 

száma is különböző. A nagyobb számú hátcsigolya a lapály fajtájú sertésekre jellemző. A törzs hosszúságát 

nemcsak a csigolyák száma, hanem a csigolyatestek hosszúsága is erősen alakítja. Az ágyékcsigolyák száma 7, 

amelyekből 4 alkotja a keresztcsontot. A farokcsigolyák száma 20-26 közötti. 

A 3-5. hátcsigolyák tövisnyúlványai a legmagasabbak. Ezek képezik a mar alapját. A többi tövisnyúlvány 

hossza mérséklődik, a 13. csigolyáig a far felé irányulóak, míg a következők az ágyékcsigolyák 

tövisnyúlványaival együtt a fej felé hajlanak. 

A bordák mellkasi záródása porcos úton valósul meg. A bordaközi izmok kapcsolják a bordákat egymáshoz. A 

medence és a comb szögelése a comb, azaz a „sonkaforma” meghatározója. 

3.2. Az izomzat 

A sertés testállományát alkotó izmok háromfélék: sima-, harántcsíkolt izmokat és szívizomszövetet 

különböztetünk meg. 

A simaizmokat alkotó izomsejtek teljes hosszukban azonos felépítésű, egymagvú, kettős fénytörésű 

izomfibrillumokból állnak. Simaizmokat találunk a bélfalakban, a hasűri szervekben, az érfalakban, az 

ivarszervekben, a légcsőben, a bőrben, a mirigyekben stb. Ezeket reflexes idegi ingerlés működteti akarattól 

függetlenül, a vegetatív idegrendszer segítségével. 

A szívizomszövet felépítése inkább hasonlít a vázizmokéra, mint a belső szervek simaizomzatára. 

A harántcsíkolt vázizomzat adja a fogyasztók részéről keresett húst. A csíkoltság azon alapszik, hogy az 

izomrostok anyaga különböző fénytörésű sávokból áll, így abban világosabb és sötétebb zónák különíthetők el. 

A vázizmok eltérő számú izomrostból épülnek fel. Az izomrostok kötőszöveti és zsírbeágyazódással kötegbe 

rendeződnek úgy, hogy elsődleges, másodlagos és harmadlagos nyalábokat képeznek. Az izomrostok 

folyamatos átmenettel, fibrillumokkal kapcsolódnak az inakba. Minden izomrostot finom szarkolemmamembrán 

burkol. Az izomrostokat alkotó fibrillumok eltérő fénytörésű zónákból állnak. Ennek alapján 

megkülönböztetnek anizotróp A-sávot, amely világos, és izotróp zónát (I-sávot), amelynek a fénytörése sötét. 

Ezen túl az I-pár egy sötét vonallal (Z-vonal) kettéosztódik. A két Z-vonal közti távolságot, mint 
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szarkomerhosszúságot említik a szakírók, amit a hústulajdonságokkal foglalkozó vizsgálatokban, mint 

sajátosságot mérnek. Az A-sávon belül egy kiemelkedő világosabb zóna mutatkozik, amit H-zónaként jeleznek. 

Az I-sávban egy vékony fonal (aktin), az A-sávban pedig egy vastag fonal (myozin) található. Azt a részt, ahol 

az aktin- és a myozinfonal nem találkozik egymással, H-zónának nevezik. Az aktin és a myozin olyan 

fehérjetestet képez, amely összehúzódásra képes. A szarkolemmahártyával körülvett izomrostokon belül az 

izomfibrillumok mellett szarkoplazma található, amely a köztes teret tölti ki. Ennek térfogata mintegy 60 %-át 

adja az izomrost teljes volumenének. A szarkoplazmában mitokondriumok helyezkednek el. A sejtmag az 

izomrost szélén, közvetlenül a szarkolemmahártya alatt található. Ellentétben a többi testi sejttel, az izomrost 

nem tartozik a meghatározott sejtmagszámú sejtek sorába. A növekedés során ugyanis gyarapodik a 

sejtmagszám az izomrostokban, amitől az izomrost erőssége függ. 

Két szarkomerhosszúság (harántcsík távolság) és az izomrost keresztmetszet egymással negatív összefüggésben 

állnak. Az izomrost keresztmetszetének felülete a sertésfaj esetében számos tényező függvénye. A kor, a 

testsúly növekedése, a takarmányozás változása, például bőségesebb fehérjeellátás növeli az izomrost 

keresztmetszetét. Ugyancsak módosul ez a méret az ivartól függően is. A kocák izomrostjai teltebbek, mint az 

ártányokéi. Az izmoltsági fok, az izomkeresztmetszet felülete szintén együtt jár az izomrost-keresztmetszet 

növekedésével. Egy adott egyed izmait alkotó izomrostok keresztmetszete, mérete jelentősen különböző lehet. A 

legnagyobb izomrost keresztmetszet a combizmokban, illetve a karajizomban (hosszú hátizom) észlelhető. A 

húsosodás mértékének javítására törekvő szelekcióval ez kedvező irányba változtatható. 

Az izomrostokhoz hajszálér és idegrost kapcsolódik. Ezek az intermuszkuláris kötőszövetbe ágyazottan 

kötődnek az izmokhoz. Egy-egy izomcsoport közös takaróját izompólya alkotja. Valójában tehát mindezek 

együtt alkotják a mindennapi életben húsnak nevezett testállományt. 

A hosszú hátizom (M. longissimus dorsi) vagy karajizom a sertéstest leghosszabb izma. Ez a gerincoszlop fölött 

foglal helyet. Ezt veszik figyelembe leginkább a húsosodás kérdésével, a hús minősítésével foglalkozó kutatók, 

ugyanis jól körülhatárolható, könnyen hozzáférhető a hentesipari bontás alkalmával. Általában a vizsgálatok 

során a 13. és a 14. hátcsigolya közötti részen végzik a méréseket (pl. karajizom keresztmetszetének 

meghatározásakor) és veszik a mintákat a hús beltartalmi értékeinek a meghatározásakor. 

Ha a hasított sertésről lefejtik a szalonnát, a megmaradó félsertéseket lehúzott, szalonnázott felekként említik. 

Ez képezi a vágott sertés csontos húsként meghatározott hányadát. Ritkábban vörösáru névvel is illetik, ugyanis 

a fehérárutól, amely a szalonnából, hájból és bélfodrok közti zsírból tevődik össze, elkülönítették. 

A csontos húson belül az értékes húsrészeket a tarja, a lapocka, a karaj és a comb alkotja. Valójában ezek 

képezik a legértékesebb húsrészeket a feldarabolt fél sertés értékesítésekor, sőt egyes továbbfeldolgozott 

termékek előállításakor is (pl. dobozolt sonka). 

A sertés legértékesebb húsrészeinek kémiai összetételét a 7. táblázat tartalmazza. 

3.3. A zsigerek 

A nagy testüregekben található belső szervek a zsigerek, amelyek az anyagcsere, a ki- és elválasztás, valamint a 

fajtafenntartás szolgálatában működnek. Az állattenyésztő munkájának eredménye nagyban függ attól, hogy e 

fontos életfunkciók zavartalanul játszódjanak le az állat szervezetében. A zsigeri szervek fejlettsége, 

működőképessége az állati termék előállításhoz szükséges teljesítmények meghatározó elemei. A zsigeri 

szervek működésének sajátosságaival az élettan keretében foglalkozunk. 

A zsigeri szervek nagy részét a vágott sertés feldolgozásakor különböző célból feldolgozzák. 

Így a mellkasból kiemelésre kerülő légzőszervek és a szív – a nyelvvel együtt – mint belsőség, húskereskedelmi 

termék értékesül. A nyelvet általában különleges csemegeáruként hozzák forgalomba. Megjegyzendő, hogy az 

ázsiai országokban a legértékesebb termékek között találjuk a szívet (kínai étkezési szokások). Az említett 

zsigeri szerveket a házi vágások alkalmával – de a húsipari gyakorlatban is – hurka, disznósajt alapanyagával 

együtt dolgozzák fel, esetleg friss, főtt étel készítésére (szalontüdő) is használják. 

Az emésztőszerveket is hasznosítja a hentesipari gyakorlat, mint „burkoló” anyagot. A gondos, sokszoros 

tisztításon átesett gyomor, vékony- és vastagbél a sertéshúsból készült töltelékáruk befogadásával a friss 

fogyasztású és szárítással, füstöléssel konzervált termékek (kolbász és hurka, disznósajt) gyártásában 

nélkülözhetetlen. A májat, mint kedvelt terméket friss fogyasztásra értékesítik, de a különféle pástétomok és 

májas hurkák keresett alapanyaga is. 
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A vesét többnyire a töltelékáruk készítésénél hasznosítják (disznósajt). Speciális ételalapanyag is lehet, pl. a 

vesevelő készítésekor néhány étteremben vagy házi vágáskor. A lépet általában a hurkafélékbe dolgozzák be. 

Figyelmet érdemel, hogy hazánkban a herélésekor kiemelt herékből különlegesen finom ételeket készítenek. 

Mivel a húsiparban vágásra kerülő hízott sertések kocák és ártányok, ezért ipari szinten a herék hasznosítására 

nem kerül sor. Azokban az országokban viszont, melyekben már általános a kanok vágása, többnyire vegyes 

darálthús tartalmazó konzervekbe elegyítik a kanok heréit. Az ázsiai fogyasztók a herékből készült ételeket 

különleges becsben tartják, a többi zsigeri szervből készültekkel együtt. 

3.4. A zsírdepók 

A bőr alatti kötőszövetben felhalmozódott zsírréteg – a bőrrel együtt – a szalonna. A vágott sertések 

hasznosításakor azok vágási, darabolási gyakorlata szerint nem minden esetben fejtik le a hasított sertésfelekről 

a szalonnaréteget. A friss fogyasztásra szánt pecsenyemalac, a könnyű süldő (pork), de a klasszikus bacon 

(bék'n=angolszalonna) esetében is a hússal együtt kerül értékesítésre a szalonna. Főleg a tőkehús és ipari 

sertéshús, valamint a tenyésztésből selejtezett öreg sertések vágásakor húzzák le a hasított sertésfelekről a 

szalonnát. Részlegesen kerül lehúzásra a szalonna a fél sertésekről abban az esetben, ha azok combját és 

lapockáját füstölt sonka készítésére használják. A szalonnából az étkezési szalonnát úgy nyerik, hogy táblákra 

vágják, sózzák, pácolják, majd szikkasztás után füstölik. A másik feldolgozási terület a zsírszalonna készítés. 

Ennek során a bőrről lefejtik a zsírdepóvá vált kötőszöveti réteget és – azt kockákra vágva – kiolvasztják belőle 

a zsírt. A kötőszöveti maradék a töpörtyű. 

A bélfodrokon (csepleszeken), a vesék körül képződött zsír a háj. A vese környéki hájat a házi vágásoknál 

különleges feldolgozással (a kötőszöveti rostok kiemelése, kigyúrása által) a hájas sütemények alapanyagául 

használják, ugyanis kiolvasztás nélkül nyerik. A nagyüzemekben a zsírszalonnával együtt olvasztják ki. 

A bélfodrok kötőszöveteibe rakódott zsír a bélzsír. A húsipar ipari zsírt állít elő belőle. Régebben a házi 

vágásoknál nyert bélzsírt a háziszappan főzés során hasznosították. 

Napjainkban főleg a nagy vágóhidakon külön gyűjtött bélzsírt takarmányzsír formájában a keveréktakarmány 

gyártás alapanyagaként hasznosítja az ipar. 

Régies elnevezés, de még napjainkban is használatos a fehéráru, a szalonna, a háj és a bélzsír összefoglaló 

megjelölésére. 

3.5. Bőr, szőr, szaruképletek 

Jelentős számú vágott sertés bőrét a szúrást követően nyúzással távolítják el (bőrfejtéses vágás). Az így kapott 

bőrt ványolás (a zsír lefejtése) után, mint bőripari nyersanyagot a bőriparnak adják át további feldolgozásra. A 

bőr más irányú felhasználását jelenti az, amikor vágás után a forrázással és perzseléssel tisztított, szőrtelenített 

bőrt a szalonnáról lefejtik, és azt a húsipar többféle töltelékáru készítésére és egyéb ipari célra hasznosítja. A 

házi vágások során a zsírszalonnáról lehúzott bőrt a disznósajt egyik alapanyagául használják. 

A szőrt valamikor a kárpitosipar hasznosította. Napjainkban az állati hulladékok a feldolgozóipar nyersanyagai. 

Ugyanez mondható a szaruképletekre is. 

4. A sertés növekedése 

A testállomány gyarapodását növekedésnek nevezzük. Ez együtt jár az életműködést sok tekintetben érintő 

egyéb változásokkal, melyeket összefoglalóan fejlődés névvel illetünk. A növekedés és fejlődés főbb szakaszai: 

magzati kor, a szopóskor, a növendék- (süldő-), kor, javakor, öregkor. A fejlődés, növekedés ideje alatt a 

testállományt képező szövetek összetétele és részaránya a testarányok, testformák változásában is kifejezésre 

jut. A test szöveteinek növekedési, gyarapodási rangsora a következő: idegszövet, csontszövet, izomzat és a 

zsírszövet. Az egyed táplálóanyag-ellátásának szintje hatással van a szövetek építésének folyamatára. Hiányos 

táplálás esetén először a zsírbeépülés, a zsírszövet gyarapodása csökken, vagy annak leépülése következik be. 

A méhen belüli (perinatális) életben a sejtek számának növekedésével gyarapszik a testállomány. A születést 

követően a posztnatális élet során viszont főleg a sejtek nagyságának változása adja a testállomány 

gyarapodását. Ez főleg az izomállomány, tehát a hús növekedését jellemzi. Ugyanis az izomrostok 

keresztmetszetének növekedése következtében az egy felületegységre eső izomrostok száma folyamatosan 
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csökken. Így pl. az 5 kg-os malac karajizmának egy mm2-én 3288 izomrostot számoltak meg, míg a 140 kg-os 

súlyban vágottnál ez a szám csupán 399 db izomrostot tett ki. 

A testarányokban kifejezésre jutó, a növekedés ideje alatt beálló változások is gazdasági jelentőségűek. A fej 

növekedését a törzsé követi, majd a végtagok méretei változnak, hogy végül az ágyék nyúlására terjedjen át a 

testarányok módosulása. 

A fej aránya az életkor előrehaladtával 20-140 kg között fokozatosan csökken. A legértékesebb húsrészeket 

szolgáltató karaj és comb növekedése – a testtömeghez viszonyítva – csupán fiatal korban pozitív előjelű, 

később már mérséklődő arányt képvisel. 

A sertés növekedésének fő összetevői (víz, fehérje, zsír) az életkortól és a testtömegtől függően nagyon eltérő 

ütemben épülnek be a szervezetbe. A 4. ábra egynapos kortól 220 napos korig, az 1 kg-os élőtömegtől 120 kg-ig 

mutatja, hogy a testtömeg-gyarapodásból naponta mennyi a víz, a fehérje és a zsír. 

Vágás után megkezdődik az izmok enzimatikus leépülési folyamata, ami túlnyomórészt anaerob körülmények 

között történik. Az adenozintrifoszfát- (ATP-) tartalékok kimerülnek, ami aktomyozin képződést idéz elő, s 

ennek hatására beáll az izom merevsége, a hullamerevség (rigor mortis). Egyben az anaerob glykolízis hatására 

az izmokban képződött tejsav a megszűnt vérkeringés hatására nem távozik el. Így az izmok pH-értéke 

megváltozik aszerint, hogy több vagy kevesebb a jelenlévő tejsav. Ezeket a biokémiai, biofizikai jelenségeket a 

húsipar a munkájában hasznosítja. 

4.1. Sertéstípusok 

A sertések fejlődési üteme különböző, ami a növekedés eltéréseiben is megnyilvánul. Megkülönböztetünk gyors 

növekedésű és lassú növekedésű sertéseket, ami tulajdonképpen a növekedési erélybeli alapvető biológiai 

különbségből adódik, természetesen a két szélsőség között számos átmenettel. A gyors növekedés az intenzív 

húslerakás következménye, ezért az ilyen sertéseket hússertéseknek nevezzük. A testállomány izomrészeinek 

lassú gyarapodása ezzel szemben a zsír fokozott mérvű beépítésével párosul. Az ilyen sertések a zsírsertések 

csoportjába sorolhatók. Megjegyzendő, hogy a fejlődés ütemét, a növekedés intenzitását alapvetően örökletes 

tényezők határozzák meg, amelyek érvényesülésében nyilvánvalóan a környezeti feltételek is közrejátszanak. 

A hústermelés intenzitásával és a hústermelés tartamában fennálló jellegzetes biológiai eltérések olyan 

szembeötlő külső és belső sajátosságok következményei, amelyek alapján a sertések jól elhatárolhatóan 

csoportosíthatók, ún. fejlődési típusokba sorolhatók. Az életkor függvényében ugyanis a hústermelés intenzitása 

és tartama együttesen határozza meg a hústermelés kapacitását, a mely jelenség egyben a zsírszövetek 

képződésének megindulásával és a zsírlerakódás mértékével is összefüggésben áll. Ennek természetes 

folyományaként a testrészek egymáshoz viszonyított aránya a fejlődés során olyan jellegzetes testformák 

kialakulását hozza magával, hogy ennek figyelembevételével a fejlődés szakaszai nyomon követhetők, 

típuskülönbségek határozhatók meg. Így azokat a sertéseket, amelyek születésüktől kezdődően intenzív 

húslerakással növekednek, de a húslerakásuk rövid tartamú, korán érő fejlődési típusokként tartjuk számon. 

Rájuk jellemző, hogy az egyes fejlődési szakaszok szerinti testaránybeli eltérések mérsékeltek. E típus 

legjellegzetesebb képviselői a középnagy fehér hússertés (middle white) és a berkshire fajtába tartozó sertések, 

amelyek törzséhez képest végtagjaik és fejük mérete születésüktől kifejlett korukig kiegyensúlyozott arányokat 

mutat. 

A széles homlok, a rövid orrhát, a telt toka, a hengeres, mérsékelten hosszú törzs, a dongás mellkas, a széles hát, 

a jól izmolt nyak és váll, illetve a lapockák és sonkák, a rövid lábak, mint a típust jellemző jegyek foglalhatók 

össze. Általában a koraérő típust képviselő egyedek hajlamosak a korai elzsírosodásra, aminek hátrányos 

következményei miatt nagymértékben visszaszorultak a tenyésztésben. 

Azok a nagy hústermelési kapacitású sertések, amelyeknek mind a hústermelési intenzitásuk, mind 

hústermelésük tartama nagy, a későn érő típust képviselik. Ilyenek a nagy fehér hússertések (angol, magyar, 

svéd, dán stb.), illetve a lapálysertések (pl. dán, norvég, svéd stb.). Szembeötlő sajátosságuk, hogy nagy 

növekedési erélyűek, és ezt az adottságukat nagy testtömeg eléréséig megőrzik, tehát nagy rámájúak. Életkor 

szerinti fejlődési szakaszaikra jellemzőek a kifejlett testarány változások. Fiatal korban a törzshöz képest a fej és 

a végtagok méretaránya jelentősen eltér a kifejlett egyedekétől. 

A korán és későn érő hússertés típusokból napjainkra kitenyésztettek egy átmeneti típusváltozatot, amelyre a 

feltűnően nagy hústermelési kapacitás jellemző. A korán érő típusba tartozókénál ugyanis számottevően 

hosszabb időtartamú, de azokéhoz hasonló intenzitású hústermelést felmutató típusváltozatot képviselnek a 
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pietrain, a német lapálysertés fajták. Az ezeknél az extrém méretű izomzatot nevelő sertéseknél valamelyest 

mérsékeltebb húsformákat mutató sertések is ebbe az átmeneti típusba sorolhatók. Ilyenek a duroc és a 

hampshire fajták egyedei. Az e típusba tartozó sertések jellemző tulajdonsága a közepesen hosszú, hengeres 

törzs, a feltűnően széles hát, a terheltségig telten izmolt nyak, lapocka és combok. Az e típust képviselő egyedek 

testarányaiban fejlődési stádiumonként jóval kisebb eltolódások mutatkoznak, mint a későn érő típusba tartozó 

egyedeknél. A zsírosodási hajlam éppen a hústermelés tartamának meghosszabbodása következtében 

mérsékeltebb, és a növekedés során későbbi életszakaszban jelentkezik. 

A hússertésekkel szemben a zsírsertésekre a jóval kisebb hústermelési kapacitás jellemző, ami legfőképpen a 

mérsékeltebb intenzitású húslerakásban, fehérjebeépítésben jut kifejezésre. A ma még köztenyésztésben lévő 

fajták közül a német öves és a cornwall sertések sorolhatók e típuscsoportba. Jellemző sajátosságuk a 

mérsékeltebb növekedési erély és az, hogy a testállomány gyarapítása során már fiatalabb kortól kezdődően 

fokozott mértékű a zsírlerakás is. Magától értetődő, hogy e típuscsoporton belül is megkülönböztetünk korán és 

későn érő változatokat, ugyanis a cornwall és az öves sertésekre a kis hústermelési intenzitás, de tartós 

húslerakás a jellemző. Ezzel szemben a mangalica egyedeinek hústermelési intenzitása kicsi, a hústermelés 

tartama feltűnően rövid. Az e típusba tartozó sertéseknél fejlődési stádiumonként jól elhatárolhatók és nagyok a 

testarány változásokból adódó különbségek. Fiatal korban a fej, a lábak, illetve a törzs egymáshoz viszonyított 

aránya a törzs rovására kedvezőtlen. A törzs lapos és rövid, a hát rövid és keskeny, a nyak lapos, izomszegény. 

Az ismert típusbesorolásnak nemcsak elméleti, hanem nagyon jelentős gyakorlati hatása van. Az egyes típust 

meghatározó tulajdonságok döntően befolyásolják a különböző végtermékek előállítására való alkalmasságot. 

Annak alapján, hogy a sertések milyen végtermék-előállításra a legalkalmasabbak, ún. hasznosítási típusba 

soroljuk őket. Azokat a sertések, amelyek a hústermelést előnyösen szolgálják, hússertéseknek, azokat, amelyek 

viszont a zsír előállításában hasznosíthatók előnyösebben, zsírsertéseknek nevezzük. 

A hasznosítási típusok szerint a hússertések körén belül megkülönböztetünk: 

• korán érő hússertéseket (melyeket 40-60-80 kg-os végsúlyban is érdemes vágni), ezek az ún. sonkasüldő 

előállításra alkalmas sertések, 

• későn érő (bacon) típusú hússertéseket (melyek 80-90 kg-os végsúlyban vágva kiváló bacon terméket 

szolgáltatnak), 

• közepesen későn érő (sonkasertés) típusba tartozó sertéseket, amelyek a konzervhúsok készítéséhez nyújtják a 

legmegfelelőbb nyersanyagot. 

Mind a bacon-, mind a sonkasertés típusba sorolt állatok alkalmasak arra is, hogy a tőkehúst és az ipari 

sertéshúst szolgáltató hízóalapanyagot biztosítsák. A két változat keresztezéséből született ún. végtermék 

ugyancsak alkalmas ezen igények kielégítésére. Annál is inkább hangsúlyozandó ez, mivel a hizlalási végsúly 

változtatásával mód kínálkozik arra, hogy a változó igényekhez rugalmasan igazodjék a termelés. 

A zsírsertések csoportján belül két hasznosítási típust lehet elkülöníteni: az egyik a szárazáru gyártást szolgáló 

könnyű zsírsertés, a másik a kifejezetten nagy tömegű zsírt előállító nehéz zsírsertés. Az előbbiek a füstölt, 

tartós töltelékáruk, valamint a pármai sonka készítésére alkalmasak. A nehéz zsírsertés elsősorban a 

zsírtermelésben, illetve egyes speciális termékek, pl. szerano sonka előállításánál hasznosítható, amint ezt a 

mangalica fajta igazolja is. 

5. A sertés szaporodásbiológiája 

5.1. A koca nemi működésének élettani alapjai 

Az ivarérettség elérését követően a domesztikált sertés poliösztruszos állat, azaz az ivari ciklusok egész évben 

megszakítás nélkül követik egymást. Bizonyos mértékű szezonalitásra utal az a megfigyelés, miszerint a nyári 

időszakban kevesebb az ivarzó állat, gyengébbek a fogamzási eredmények és magasabbak az ellés körüli 

veszteségek. Ivari aktivitás 5-8 hónapos kortól figyelhető meg, kezdetét a genetikai tényezőkön kívül számos 

más (tartási, takarmányozási) körülmény befolyásolja. Az ivarérettség elérését az ovulációval együtt járó 

(valódi) ivarzás, a párzási vágy (libidó), a tűrési reflex megjelenése jelzi. Az ivari aktivitás ciklusosságának 

beindulását a hypothalamus-hypophysis-gonád tengely aktivitásának megváltozása okozza. 
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5.1.1. Az ivari ciklus és hormonális háttere 

A kocák ivari ciklusa átlagosan 21 napos (18-24 nap). A ciklus tüszőfázisa (a tüszőérés kezdetétől az 

ovulációig) 6-7 nap, sárgatestfázisa (az ovulációtól a luteolízisig) 14-16 nap. Az ivarzás átlagosan 2-3 napig tart, 

az ovuláció az ivarzás kezdete utáni 24-42. órában következik be, ideje általában egybeesik a kifejezett ivarzási 

tünetek csökkenésének kezdetével. 

Az ivarzás kezdetét (előivarzás) az állat megváltozott viselkedése jelzi: nyugtalanná, érdeklődővé válik a társai, 

az ember, de különösen a kan iránt. Mozgása felélénkül, kevesebbet pihen, étvágya csökken. A péraajkak 

megduzzadnak, kipirulnak, a pérarésből kevés víztiszta váladék ürül. A hüvelyváladékkal és a vizelettel ivari 

feromonok ürülnek, amelyek fokozzák a kanok ivari aktivitását. Az előivarzás időtartama 1-2 nap. 

A teljes (vagy valódi) ivarzást a tűrési reflex (immobilizáció) megjelenése jelzi. A koca a keresztcsonti tájékra 

gyakorolt nyomás elől nem tér ki, „fűrészbakszerűen megáll”, hajlandó a kan felvételére, azaz a párzásra. A 

reflex kialakulásához szükség lehet a kan, mint „biostimulátor” jelenlétére. Az általa leadott szag (feromonok), 

tapintási, látási és hallási ingerek révén alakul ki a koca teljes fogadókészsége (receptivitás). A koca jellegzetes 

búgó vagy görgő hangot ad, innen származnak a „búg” (ivarzik) vagy a „búgatás”, „görgetés” (párzás) 

elnevezések. A teljes ivarzás időtartama ugyancsak 1-2 nap. 

Az utóivarzás alatt fokozatosan, keletkezésükkel ellentétes sorrendben megszűnnek az ivarzási tünetek. Az 

ivarzás általában az éjszakai, kora hajnali órákban jelentkezik. 

Az ovuláció (tüszőrepedés) során általában mindkét oldali petefészekből petesejtek válnak le és kerülnek be a 

petevezetőbe (az ovulált petesejtek közel 60 %-a a bal oldali petefészekből származik). Az érett és megrepedt 

tüszők száma fiatal állatokban 12-16, többször ellett kocákban 15-25 között változik. Az ovuláció a tűrési reflex 

megjelenését követő 36-42 órán belül történik meg. Ennek ismerete a termékenyítés optimális idejének 

megválasztása szempontjából fontos, ami a tűrési reflex megjelenését követő 12-14. órára tehető. 

A petesejtek 6-12 (max. 24) óráig maradnak termékenyülő-képesek, ugyanakkor az ondósejtek kb. 20-24 óráig 

őrzik meg termékenyítőképességüket. Kétszeri termékenyítéssel így kb. 40-44 órán keresztül érett ondósejtek 

termékenyítik meg a folyamatosan leváló petesejteket. Optimális eredményt akkor érünk el, ha az ondósejtek 

már a tüszőrepedés előtt feljutnak a petevezetőbe. 

Az ovulált tüsző helyén kb. 48 órán belül kialakul a corpus haemorrhagicum, amelyekből az 5-7. napra 

kialakulnak a sárgatestek (corpus luteum, CL). A luteolízis (CL oldódása) a 14-16. napon kezdődik el. 

A sertés igen érzékenyen reagál különböző környezeti ingerekre, amelyeknek hatásuk lehet az ivari működésre 

is. Hirtelen ható stresszorok (pl. szállítás) ivarzást válthatnak ki, míg a hosszan tartóak (pl. kedvezőtlen 

klimatikus viszonyok) az adaptációs mechanizmus beindításával gátlóan hatnak a nemi működésre. 

Az ivari működés a hypothalamus Gn-RH, valamint az adenohypophysis gonadotrop hormonjainak 

(folliculusstimuláló hormon, FSH és luteinizáló hormon, LH) szabályozása alatt áll. Az FSH túlsúly alatt 

meginduló tüszőérés ösztrogénszint-emelkedést vált ki, amely emelkedés az ivarzás idejére felgyorsul. 

Maximális ösztrogénkoncentrációt az ivarzás alatt tapasztalunk. Az ovuláció az LH-szint ugrásszerű 

megemelkedését (LH-csúcs) követően 24-36 óra múlva következik be. A tüszők granulosa és theca sejtjei már 

az ovulációt megelőzően termelnek progeszteront, amelynek szintje az ovulációt követően emelkedik, majd a 

luteinfázisban, a 12-14. nap körül eléri maximumát. A luteolízist a méh nyálkahártyájában termelődő 

prosztaglandin F2alfa (PGF2α ) váltja ki. Szekréciója a 15-17. napon indul meg és mindössze néhány óráig tart. A 

sárgatest hanyatlása progeszterontermelésének rohamos csökkenésével jár együtt. 

5.1.2. A vemhesség és hormonális háttere 

Az ovulációt követően a petesejtek kb. 15-40 percen belül elérik a petevezető ampulláját, ahol kb. 24 óráig 

megőrzik termékenyülőképességüket. Itt történik a megtermékenyítés. A megtermékenyült petesejtek (zigóták) 

a petevezetőben haladva osztódni kezdenek, megindul a barázdálódás folyamata (blastogenesis). 2-3 nap alatt, 

4-sejtes szedercsíra (morula) állapotban érkeznek a méhbe. A 6-8. nap körül a zona pellucida feltöredezik 

(„hatching”), megindul a csíra rohamos növekedése (elongatio). A hólyagcsíra (blastocysta) trofoblaszt sejtjei 

ösztrogéneket (ösztron, ösztradiol) termelnek, amelyek megakadályozzák a méh PGF2α -termelését. Ehhez, 

legalább 4-5 csíra jelenléte szükséges. 
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Sertésben az embriók és a méh nyálkahártyája közötti kapcsolat a 12-13.napon kezd kialakulni. A végleges 

megtelepedés előtt (24-25.nap) megfigyelhető a csírák méhszarvak közötti vándorlása, amelynek célja azok 

egyenletes eloszlása. Az embrionális fejlődés (embryogenesis) hossza sertésben 16-35 nap. Erre az időszakra a 

szöveti differenciálódás, a szervek, szervrendszerek kialakulása (organogenesis) jellemző, megfigyelhető a fajra 

jellemző forma. 

Az embrionális fejlődés az egyedfejlődés legkritikusabb időszaka. Az embrionális kori magzatveszteség élettani 

körülmények között is magas, akár 30 %-os lehet. A magzatveszteség kb. 90 %-a ebből a korai korból 

származik. Ez részben természetes szelekciós folyamat eredménye, részben tartási, takarmányozási, higiéniai 

tényezőkre vezethető vissza, de okozhatják fertőző betegségek (pl. PRRS, paravovirózis), toxikus anyagok (pl. 

mikotoxinok), stressz stb. is. A korai embrionális elhalást követően a kocák „visszaivarzása” általában a normál 

ciklushoz képest néhány nappal később következik be. 

A magzati fejlődés (foetogenesis) a megtelepedéstől (nidáció) a megszületésig tart. A magzatburkok 

kialakulását követően kialakul a méhlepény (placenta), a korábbi szakaszra jellemző hisztiotróf táplálkozást (az 

embrió a méh mirigyei által termelt váladékot, a méhtejet vagy embriotrófot fogyasztotta) felváltja a 

nagyobbrészt hemotróf táplálkozás. A sertésnek epitheliochorialis placentája van, azaz a külső magzatburok a 

méh nyálkahártyájának hámrétegéhez kapcsolódik. Ez a szöveti szerkezet limitálja a magzat szervezetébe 

átjutható anyagok körét. Ez védelmet jelenthet bizonyos kórokozókkal szemben, de azt is eredményezi, hogy 

fehérjék, így anyai immunglobulinok sem kerülnek a magzat szervezetébe. Ez magyarázza a malacnevelésben a 

kolosztrum korai felvételének jelentőségét. 

A vemhesség előrehaladtával változik a koca méhének nagysága és alakja. A méh minden magzat körül kitágul, 

ún. ampullákat alkot. A szomszédos magzatok külső magzatburkai, a choriontömlők érintkeznek, össze is 

nőhetnek egymással, de keringésük mindvégig különálló marad. 

A sertés vemhességi ideje átlagosan 115 (112-119) nap. 

A vemhesség alatt a progeszteron a domináns hormon. Fő forrása a vemhességi sárgatest. A megtermékenyítést 

követően a progeszteronszint erőteljesen emelkedik, maximumát a 10-20. nap között éri el. Ezt követően enyhe 

csökkenést mutatva viszonylag magas szinten marad, majd az ellést megelőzően, kb. a 90. naptól rohamosan 

csökken. A placenta progeszterontermelése a vemhesség fenntartása szempontjából elhanyagolható. Jelentősebb 

a fötoplacentáris egység ösztrogéntermelése, amely a vemhesség 9-10. hetétől folyamatosan emelkedik, és az 

ellést megelőzően eléri maximumát. 

5.1.3. A vemhesség megállapításának lehetőségei 

A jövedelmezőség érdekében sok esetben szükség van a korai vemhesség megállapítására, a nem vemhesült 

egyedek kiválogatására. Ennek a módszerei a következők lehetnek: 

• A visszaivarzó egyedek kiválogatása próba kannal. Hagyományos, gyakran alkalmazott, bár rendkívül 

munkaigényes, kb. 80-90 %-os biztonsággal működő módszer. 

• Ultrahangos vizsgálat. A gyakorlatban világszerte leginkább elterjedt módszer. A vemhesség a 30-80. nap 

között mutatható ki, biztonsága az alkalmazott képeljárási technikától függően 85-95 %. 

• Endokrinológiai vizsgálatok. A laboratóriumi vizsgálatok közül a vérplazma progeszteronkoncentrációjának 

mérését RIA- vagy ELISA- módszerrel végzik. A vemhesség már a 17-20. nap között diagnosztizálható, 

pozitív diagnózist az 5 ng/mL feletti progeszteronszint jelent. 

• Egyéb laboratóriumi lehetőségek: ösztronszulfát- és összesösztrogén-koncentráció kimutatása vérplazmából, 

tejből, vizeletből és bélsárból; vemhesség-specifikus fehérjék (early pregnancy factor, EPF), PGF metabolit 

kimutatása vérplazmából. 

5.1.4. A fialás és hormonális háttere 

A fialás a magzatok és a magzatburkok világrahozatalának folyamata. Kocáknál a fialást megelőző héten a lágy 

szülőút ödémás beszűrődése, a péraajkak duzzanata, vérbővé válása figyelhető meg. A tejmirigyek 

megnagyobbodnak, néhány csepp tiszta, szalmasárga váladék nyerhető belőlük. Az anyaállatok nyugtalanná 

válnak, gyakoribb a vizelet- és a bélsárürítésük. Kb. 12 órával az első malac megszületése előtt a 

testhőmérséklet 1 °C-os emelkedését lehet megfigyelni. 
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A megnyílási szakaszban tágul az előzetesen ellazult lágy szülőút. A meginduló méhösszehúzódások 

következtében meglazul a kapcsolat az anyai és a magzati placenta között, a magzatok beilleszkednek az anyai 

medencébe. 

A kitolási fázisban oxitocin hatására ritmikus méhösszehúzódások indulnak meg, a magzatok a külvilágra 

kerülnek. Ennek időtartama általában 3-4 óra, a malacok számától függően változik. A malacok a fialás 

megindulásával kb. 15 percenként követik egymást, felváltva hosszanti fej-, illetve farfekvésben születnek. 

A tolófájások megszűnését rövid nyugalmi időszak követi, majd újabb fájások kezdődnek, amelyek célja a 

magzatburkok eltávolítása. A sertés placentájának szerkezetéből adódóan a magzatburkok viszonylag gyorsan 

eltávoznak (átlagosan 2-4 óra), csak kisebb sérüléseket okozva a méh nyálkahártyájában. A fialás befejeztét 

jelzi, hogy az állat megnyugszik, malacait gondozza, érdeklődik környezete iránt. 

A fialás megindításához szükséges kezdeti impulzus a magzatból származik. A magzati hypothalamus-

hypophysis-mellékvesekéreg tengely aktiválódása eredményeként megnő a magzati kortikoszteroid szekréció, 

ami a placenta hormontermelését az ösztrogén irányába tolja el. Csökkenő progeszteron- és növekvő 

ösztrogéntermelés jellemzi a fialást közvetlenül megelőző időszakot. Az előkészítő szakaszban megfigyelhető 

változások részben közvetlenül az ösztrogénnek, részben az ösztrogén hatására termelődő egyéb (PGF2α, relaxin) 

hormonoknak köszönhetők. A növekvő ösztrogénszint érzékennyé teszi a méh izomzatát az oxitocin iránt, 

amely a kitolási szakaszban erőteljes méhösszehúzódásokat vált ki. 

A fialást követően megindul a nemi utak involúciója, amely folyamat meghatározó az újravemhesülés 

eredményessége szempontjából. A folyamat legintenzívebb és egyben legérzékenyebb kezdeti szakasza a 

puerperium, amelyet a méh összehúzódása, a nemi utak nyálkahártyájának átalakulása, ezzel kapcsolatos 

váladékképződés és felszívódás (igen kismértékű ürítés) jellemez. Sertésben az involúciós idő 18-21 nap. A 

szoptatás ideje alatt a koca nem ivarzik. Zárt rendszerű kocatartásban gyakori a laktáció utáni ivarzás késése 

(anösztrusz). 

5.2. A sertés kan nemi működésének élettani alapjai 

A hím nemi működés az ivarérettség elérését követően folyamatos, egészséges állatokban az élet végéig tart. A 

kanok általában 5-8 hónapos korban válnak ivaréretté. Az ivarérés bekövetkeztét az érett spermiumok 

kialakulása, a párzási vágy (libido) és a nemi reflexek (erekció, ejakuláció) megjelenése jelzi. A herék 

méretének, tömegének növekedése, a járulékos nemi mirigyek váladéktermelésének megindulása jelzi az 

ivarérés közeledtét. 

A pubertás közeledtével megnövekszik az FSH-szekréció, ami fokozza a here kanyarulatos csatornáinak 

kiépülését, növeli az LH-receptorok számát a herében, LH hatására pedig fokozott tesztoszterontermelés indul 

meg. 

A pubertás elérésének idejét a genetikai háttéren túl a felnevelés alatti tartás és takarmányozás döntően 

befolyásolja. 

5.2.1. A spermiumok kialakulása (spermiogenesis), az ondó 

A spermiumok a here kanyarulatos csatornáinak falát alkotó csírahámban alakulnak ki, az embrionális korban 

létrejövő spermatogóniumokból differenciálódnak. A B típusú spermatogóniumok nagyszámú miotikus 

osztódása biztosítja az élet során folyamatosan termelődő ondósejtek millióit. Az ezekből keletkező elsőrendű 

spermatociták meiotikus osztódásával (meiózis I.) kialakul az ivarsejtekre jellemző haploid (n) 

kromoszómaállomány (másodrendű spermatociták), majd a kromoszómapárok szétválásával (meiózis II.) 

spermatidák keletkeznek. Ezek a spermiomorfogenezis folyamatában, a csírahámot alkotó Sertoli-sejtekhez 

kötődve alaki változásokon mennek keresztül, és a folyamat eredményeként kialakul a spermium. 

A még „éretlen” spermiumok a mellékhere testi és farki részében tárolódnak, érési folyamaton mennek 

kesresztül (elnyerik aktív mozgásképességüket, a felületi glikoproteinek és a membránlipidek összetétele 

megváltozik). 

Az ejakulátumban a járulékos nemi mirigyek váladékával keveredve, aktív mozgásra képes ondósejtek ürülnek, 

amelyek azonban termékenyítőképességüket majd a női nemi utakban nyerik el (kapacitáció, akroszóma-

reakció). 
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A spermiogenezis sertéskanoknál kb. 30 napig tartó, a külső körülményekre rendkívül érzékenyen reagáló 

folyamat; magas hőmérséklet, sugárzás, hiányos táplálóanyag-ellátás, toxinok, fertőző betegségek stb. a 

spermiumok képződésének zavarához, csökkent számú vagy rendellenes sejtképzéshez vezetnek. Ugyancsak 

termékenyítőképtelenség (meddőség) jellemzi a rejtett heréjű (chryptorchid) állatokat, amelynél a herék 

leszállása (descensus) nem következik be. 

Az ondó (sperma) nagy mennyiségű (150-300 ml), de viszonylag híg, a spermiumok száma kb. 2-300 millió/ml, 

tejfehér vagy világosszürke színű, tejszerű konzisztenciájú, jellegzetes aromás szagú váladék, pH-ja 6,8-7,2. A 

sertéskan ondóplazmája gazdag galaktózban, inozitban, ergothioninban, a többi állatfajéhoz viszonyítva viszont 

alacsonyabb a fruktóztartalma. Jelentős mennyiségű (az ondó 30-60 %-a) a dülmirigy (prostata) váladéka, amely 

bőven tartalmaz az ondósejtek aktivitására ható ionokat. A Cowper-féle mirigy váladéka az ejakuláció végén 

ürül, sűrű, enyhén lúgos kémhatású, dugót képezve lezárja a külső méhszájat, megakadályozva az ondó 

visszafolyását. 

A spermatermelést alapvetően befolyásolja az állat kora, fajtája, a takarmányozás, az évszak és az ondóvétel 

gyakorisága. 

5.2.2. A párzás 

A sertéskan rostos típusú (fibroelasticus) hímvesszője erekciókor az S-alakú görbület kiegyenesedésével nyomul 

ki a fitymából (praeputium). Az erekciót gyorsan követi a felugrás és átkarolás, majd kereső mozgások után a 

hímvessző bevezetése. A hímvessző végén spirálisan balra csavarodó makk (galea) található, amely mint 

csavarmenet illeszkedik a koca méhének nyakcsatornájába. Az ejakulációt hágómozgások előzik meg. A kan 

ejakulációja aszinkron: az első frakciót (10-15 ml) a húgycső mirigyei adják, a húgycső átmosására és a hüvely 

sikamlóssá tételére szolgál. Ezután ürülnek az ondósejtek a mellékhere farki részéből, keveredve az ondóvezető, 

az ondóhólyag, a dülmirigy váladékával, valamint a Cowper-mirigy váladékának kisebb részével. Ez a fázis kb. 

120-350 ml, a végső frakció (50-60ml) a Cowper-mirigy ragacsos, polimerizálódó váladéka. Az aszinkron 

ejakuláció lehetővé teszi a frakcionált ondóvételt, így lehetőség nyílik az ondósejtekre nézve káros frakciók 

elkülönítésére. 

5.2.3. A hím nemi működés szabályozása 

A here működését (ondósejt- és hormontermelését) a gonadotrop hormonok (FSH, LH) szabályozzák, a 

hypothalamusban termelődő gonadoliberin (Gn-RH) befolyása alatt. Az FSH szükséges a here kanyarulatos 

csatornáinak kiépüléséhez, a spermiogenezis folyamatához, valamint hatására a Sertoli-sejtek inhibint 

(fehérjehormon) és tesztoszteronkötő fehérjét (androgen binding protein, ABP), termelnek. Az LH serkenti a 

here Leydig-féle kötőszöveti sejtjeinek tesztoszteron-termelését. A tesztoszteron az embrionális fejlődés 

időszakában hat a Wolff-cső differenciálódására, majd a hím nemi szervek kifejlődésére. Szabályozó szerepe 

van a spermiogenezisben, az ondóplazma termelésében, az ivarérés folyamatában, nemi reflexek kialakulásában, 

a feromonok termelésében, a másodlagos és harmadlagos (viselkedésbeli) nemi jellegek kialakításában. 

Anabolikus hatású, növeli az N-retenciót a szervezetben. 

5.3. Szoptatás (laktáció) 

A hasaljon elhelyezkedő, csecsekben csoportosuló tejmirigyek a csecsbimbókon keresztül biztosítják az 

anyatejet a szopós malacoknak. A növekedés során fejlődnek ki – hormonális szabályozás mellett – a 

tejtermelést ellátó mirigyek. 

A fias kocánál a tejtermelés neurohormonális szabályozás alatt áll. A malacok masszázstevékenysége – melynek 

során a csecsek állományát orrukkal nyomkodják – oxitocintermelést indít el az agyalapi mirigyben. Ez a 

véráramba kerülve megindítja a tej kiválasztását és leadását. 

A malacok születésük után óránként kezdeményezik a szopást. A tejleadást a koca jellegzetes röfögő hanggal 

kíséri, ami az alvó malacokat felébreszti, illetve a más kutricákban lévő szoptató kocák malacait is a szopás 

kezdeményezésére ingerli. 

A kocatej a fialást követő 4-5 napig kolosztrumnak minősül. Magas gammaglobulin-tartalma miatt különös 

fontosságú az újszülött egyedek immunállapotának alakítása céljából. A malacok 1-3 napos korukig 

hasznosítani képesek a későbbi fertőzésekkel szemben védelmet jelentő ellenanyagokat, mert a bél 

nyálkahártyája e nagy molekulájú fehérjék számára még átjárható. Megjegyzendő, hogy ez az átjárhatóság az 

egyed születését követő órákban a legnagyobb – a 36. órától amúgy is erősen csökken a koca tejének 
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globulintartalma -, tehát a malacok gyakori szopása elősegíti ellenálló képességük fokozódását. Ezért helytelen 

az a gyakorlat, hogy a megszületett malacokat elveszik az anya alól, és csak az egész alom világrajövetele után 

rakják a malacokat a koca csecsére. Egyébként az újszülött malacok anyjuk fialás alatti 

csecsbimbómasszázsával további alomtestvéreik gyorsabb megszületését is segítik, ugyanis a termelődő 

oxitocin fokozza a méhösszehúzódásokat. 

Mivel a szopós malacok legtermészetesebb tápláléka a kocatej, ezért ajánlatos kihasználni a kocák tejtermelő 

képességét. A malacok az életük első napján választott csecsbimbót keresik fel a továbbiak során is, de később 

már marakodásra is sor kerülhet egy-egy szomszédos egyeddel a csecsekhez jutás érdekében. A craniális 

(szívcsecs) elhelyezkedésű csecseken táplálkozó malackák rendszerint erősebben fejlődnek, mint a far felé eső 

csecseken táplálkozók. Az adott fialás során – pl. kis alomlétszám miatt – nem működő csecsek a későbbi 

fialásoknál kevesebb tejet termelnek. 

A szoptató kocák természetes körülmények között elsősorban saját malacaikat fogadják el szoptatásra, de a 

dajkaságba adás módszeres alkalmazása lehetőséget kínál a kis almok kiegészítésére és a túl népes almok anyai 

csecsszámot meghaladó egyedeinek megmentésére. Így kihasználható a keveset fialó kocák tejtermelése a 

dajkamalacok fogadásával. 

5.4. Pároztatási módszerek 

Vadpároztatás. Napjaink gyakorlatában kivételes esetben fordul elő, ugyanis a sertések kondában tartása igen 

szűk körre szorult vissza a fejlett sertéstenyésztéssel jellemezhető országokban. 

Csoportos pároztatás esetén a kocák közé kanokat engednek, amikor is bizonytalan a párzás ideje, és csak az 

ivadékok vizsgálatával (vércsoport, DNS) lehetséges a fedező kan azonosítása. A gyakorlatban ma már elvétve 

alkalmazzák. 

Hárembeli pároztatás alkalmazásával elérhető, hogy a malacok apai származása ismertté váljék, bár a várható 

fialás ideje ez esetben sem pontosítható. Természetesen a tenyésztési program szerinti pároztatás így is 

teljesíthető. Előfordul, hogy egy-egy koca üresen marad, ha az ivarzás tömeges jelentkezése egy-egy napra 

összpontosul. A módszert ma már ritkán alkalmazzák. 

Kézből való fedeztetés során párosítási terv szerint engedik össze a kocát a kannal, illetve a kijelölt kan 

spermájával végzik el az ivarzó koca mesterséges termékenyítését. Előnye, hogy ismert a termékenyítés ideje, 

ezáltal tervezhető a várható fialás ideje, továbbá ismert az újszülött malac anyai és apai származása. Igaz, a 

fogamzási arány kedvezőtlenebb, mint az előzőekben említett pároztatási módszerek esetében, de a tenyésztési 

előnyök ezt kompenzálják. Elégedett lehet a tenyésztő, ha a vemhesülési arány meghaladja a 85 %-ot. Az 

általános üzemi gyakorlatban a kézből való fedeztetést alkalmazzák. 

5.5. A szaporítás-szervezés irányelvei 

Az ivarzási ciklus és a vemhességi idő biológiailag meghatározott tartama, szakaszossága alapján szervezhető a 

szaporítás. Természetesen tekintettel kell lenni a szoptatási idő hosszára is, továbbá a malacok elválasztását 

követő ivarzás jelentkezésének idejére, a vemhesülési arány várható alakulására, a kocák szaporaságára, a 

felnevelési veszteségek nagyságára. Továbbá számításba kell venni a kocák fialását követő újravemhesítés idejét 

és a kocaselejtezés, valamint az előhasi kocák utánpótláskénti beállításának mértékét is. 

A felsorolt változó paraméterek különböző termelési intenzitás szerint alakíthatók, ezért a szaporítási program 

konkrét termelőüzemre vonatkozóan készítendő el, az adott termelési célkitűzés lehető legeredményesebb 

megvalósítása érdekében. A szaporítás eredményeként kapott tenyész- és hízósertés alapanyag kezelése akkor a 

legeredményesebb, ha az egyedek egységes korú, fejlettségű, így egységes igényű csoportokban tarthatók a 

termelési időszak végéig. Ezért a korszerűen működtetett üzemek a szaporítást ütemezetten, szakaszolva 

valósítják meg. Az üzemvitel szempontjából szükséges létszámok biztosítása érdekében akkora kocacsoportokat 

alakítanak ki, amelyektől annyi malac várható, amennyivel a folyamatos termelés fenntartható. Így az épület-

kihasználás, a munkaerő foglalkoztatása és a termelési, értékesítési program teljesíthető, a bevételek és annak 

eredményeként a jövedelem a tervezett ütemben jelentkezik. 

Azok a kocák kerülnek egy csoportba, amelyek a termelés azonos fázisában vannak. E fázisok szerinti csoportok 

a következők: 

• Ivarzó, búgatás alatt lévő, 
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• Vemhes kocák (a vemhességi idő hetei szerint csoportosítva), 

• Fialó kocák, 

• Szoptató kocák, 

• Választás utáni kocák, 

• Búgatás alatt lévő, az utánpótlást biztosító tenyészkocasüldők csoportja. 

Azt az időszakot, amely alatt bizonyos számú kocát és tenyészállat-utánpótlásra besorolt tenyészkocasüldőt 

búgatnak, fedeztetnek, „ritmusidőnek” nevezi a gyakorlat. Megjegyzendő, hogy minél rövidebb a ritmusidő, 

annál inkább lesznek egykorúak az egy időben fialó kocák malacai. A ritmusidő tehát alapvetően meghatározza 

a szaporítás folyamatát. Ha például a szaporítás feladata az, hogy 2-3 napnál nagyobb korkülönbség nélküli 

malaccsoportok kerüljenek előállításra és a kívánt éves választott malacprodukció 8000-es nagyságrendű 

legyen, akkor 7 napos ritmusidővel számolva ez a termelés 50 többször fialt é s 100 előhasi koca tartásával 

megoldható. Így hetente 150 választott malac kerülhet ki a fiaztatóból. 

Valójában a ritmusidő betartása a korszerű, nagyüzemi termelés alapkövetelményének, az „egyszerre töltés és 

ürítés, valamint fertőtlenítés” elvének érvényesítését teszi lehetővé. Természetesen az egyes hasznosítási 

csoportok befogadására szolgáló épületek férőhelyeit a kiinduló szaporulat létszámához kell tervezni, és annak 

megfelelően kell működtetni. Mivel az üzem szaporító állományának gazdaságos termelését kell megvalósítani, 

ehhez az ismert biológiai és termelésszervezési követelményekhez igazodóan kell az épülethasználatot, a 

férőhely-nagyságrendeket megtervezni és a működtetést irányítani. 

Ennek alapját a megbízható informáltságot biztosító adatrögzítés és folyamatábrázolás szolgálja. Korábban az 

ötletes kartotékolást (a kocák szaporodásbiológiai mutatóinak részletes nyilvántartó lapjain) mechanikusan 

működtethető „kocanaptár” és az állományrotációt követő egyéb nyilvántartások (szalagdiagramon ábrázolt 

csoport- és épületrotáció) segítették. Napjainkban a szaporítást és egyben a telepirányítást már számítógépes 

programok szolgálják, amelyek az egész termelési folyamat ellenőrzését, átláthatóságát biztosítják. 

6. A sertés alapvető viselkedési módjai 

Az állatok, illetve a sertés külső vagy belső ingerekre adott reakcióinak összessége a viselkedés. A különböző 

viselkedési formák rendkívüli sokrétűek, így csak a sertés legalapvetőbb viselkedési módjait tárgyaljuk. Így: a 

társakhoz kapcsolódó viselkedési formák – az érzékelés, a játék, a felderítő és komfortviselkedés, a szexuális 

viselkedés, a táplálkozási és az ürítési viselkedés. 

6.1. A társas-viselkedés formái 

Az agresszív viselkedés: az állatvilágban általánosan elterjedt fenyegető, támadó viselkedés, amely arra irányul, 

hogy az egyed saját maga számára kívánatos helyzetet hozzon létre, egyúttal általában korlátozza ezzel más 

egyed lehetőségeit. Megkülönböztetünk fajok közötti és fajon belüli agresszivitást. Az agresszív viselkedésben 

külső ingerek szerepe fontos, így pl. a fajtárs színe, szaga, mérete, formája. A belső tényezők közül a hormonok 

szerepe sokszor döntő fontosságú. Az erős agresszivitás az állattenyésztés szinte minden ágában rontja a csoport 

és a csoporton belüli egyedek döntő részének teljesítményét. A sertéstenyésztésben az agresszió gyakori, és 

elkerülhetetlen, ha egymás számára idegen sertések kerülnek egy falkába. Ilyenkor általában két nap alatt alakul 

ki az egyedek közötti alá- és fölérendeltségi viszony. 

Az agresszió leggyakrabban a következő esetekben lép fel: kellő férőhely hiányában, a táplálékért folyó 

küzdelemben, ha nem áll elegendő etetőférőhely vagy nem biztosított a kellő evési idő, és ha megváltozik a 

megszokott csoport összetétele, ez leggyakrabban választáskor, a hizlalás során általában két alkalommal 

átcsoportosításkor, a vágóhídra történő szállítás során és a vágás előtti várakoztatási idő alatt. 

Verekedés a sertések között igen komoly lehet, és érdemi sérülésekkel járhat. Éppen elválasztott 

malaccsoportoknál, amikor több alom állománya keveredik, az új rangsorrend végső kialakulása akár két hétig 

is eltarthat a nagyobb csoportban. A rangsorban alul elhelyezkedő malacok a folyamatos stresszhelyzet miatt a 

növekedésben lemaradnak, ellenálló képességük csökken, a megbetegedésük valószínűsége nő. 
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Dominancia: Adott állatcsoporton, illetve sertésfajtán belül az egyik egyed minden esetben felülmúlja a másikat, 

illetve a többieket, szexuális előnyt élvez, agresszívebb. A csoporton belüli dominancia-viszonyok interakciók 

során keresztül alakulnak ki. 

Rangsorrend: A csoportban élő állatok, illetve sertések társas viselkedésének az a formája, ahol a csoporton 

belül a rangsorrenden keresztül történik a különböző javak elosztása, amelyek lehetnek ökológiai és biológiai 

természetűek, pl. takarmány, ivóvíz, szexuális partner, terület stb. A stabil rangsorrend kialakulása gátolja a 

felesleges összecsapásokat, küzdelmeket csoporton belül. Minden tényező, ami a rangsorrendet felborítja, újra 

kezdődik a rangsorharc. Utóbbi bekövetkezte mindenképpen az adott állomány összteljesítményének rovására 

megy. Kis csoportokban a rangsor kvázi lineáris, ami azt jelenti, hogy minden pozícióban egy-egy sertés 

található. Nagyobb csoportokban egy-egy rangpozícióban több egyed is szerepel, emiatt a stressz állandósul, 

folyamatos pozícióharcokkal jár. A társas rangsor igen korán megnyilvánul, és az ellést követő harmadik, 

negyedik nap alakul ki a malacokban azáltal, hogy az agresszívabb egyedek az első bőven tejelő csecseket 

igyekeznek megszerezni és megtartani. Ez az ún. csecssorrend. 

Imprinting vagy bevésés, amellyel a fiatal állatok felismerik az anyjukat, szűkebb környezetüket és társaikat. Az 

imprinting nagyon sok állatfajnál megfigyelhető, az egyedfejlődés kezdeti szakaszában gyorsan lezajló, nem 

megfordítható tanulási folyamat, amelynek során rögzülnek a szülők, a testvérek, a csoporttársaik képei, sőt a 

rangsorrend és bizonyos viselkedési, táplálkozási formákat is megtanulnak az állatok. Az elkószáló malac ily 

módon találja meg anyját nagyobb csoportokon belül is. 

Kommunikáció. A sertés érzékszervein keresztül– mint a látással, hallással, szaglással, hangadással, az 

érintkezéssel és a tapintással - tart kapcsolatot társaival. A sertés 30-nál több hangot használ információk 

közvetítésére. Igen jellegzetes és jól elkülöníthető az anya és malac kapcsolatát meghatározó hangadása A sertés 

által kibocsájtott hangok jelentős részben az emberi fül számára nem hallhatók. 

Farok- és fülrágás. A növendékállományoknál kialakuló farok- és fülrágás, illetve harapás nem tekinthető az 

agresszív vagy kompetitív normális viselkedésformának, ez kifejezetten abnormális viselkedési forma. A 

bekövetkező vérzések a többi malacot is támadásra ösztönzik. Az így sérült malacok kondíciója gyorsan romlik. 

Ilyen esetben a rossz szokás terjedhet, és a megtámadott malacot és a támadót minél gyorsabban el kell 

távolítani és elkülöníteni. A rendellenes viselkedési forma gyakori megjelenésének általában környezeti okai 

vannak, amelyek orvoslása a megelőzés érdekében szükséges (szűk férőhely, kedvezőtlen istállóklíma, komplex 

takarmányozási hibák, kis etető- és itatóférőhely). 

Játék. A fiatal sertések kifejezetten játékosak, ennek során ismerik meg környezetüket, fontos szerepe van a 

tanulás legkülönbözőbb folyamataiban, a fizikai tréningben és a szexuális típusú játékokban. Zárt, ingerszegény 

tartási körülmények között játék hiányában rendellenes viselkedési formák léphetnek fel. 

6.2. Érzékelés 

Látás: A sertés közellátó és alacsony fényerősség mellett először elveszti színlátását és 1,5 Lux alatt már csak a 

fehéret és feketét tudja megkülönböztetni. Rossz látási viszonyok között a sertés gátolva érzi magát alapvető 

életszükségleteinek végzésében. Ezért a sertéstartásban a jó megvilágítás a sertés jólétének fontos tényezője. 

Szaglás: A sertés szaglása közismerten kiváló. A szimatolás és a szaglás így a sertésnél koncentrált 

információgyűjtő rendszernek tekinthető, döntő fontosságú nemcsak a társas kapcsolatokban, de még megelőzi 

az ízérzékelést is, mert a táplálék kiválasztása, illetve elfogyasztása előtt gyakorlatilag a szaglásával dönt. 

Ízérzékelés. A keserű anyagokat a sertés jól érzékeli, de általában ízérzékeléséről kevesebb az ismeret. A 

takarmányfogyasztásból nem tudunk következtetni a takarmány ízletességére, mert a sertés étvágyát sok más 

tényező (pl. egészségi állapot, érintkezés, tapintás, genotípus és más tényezők) is befolyásolja. 

6.3. Exploratív és komfortviselkedés 

Explorativ viselkedés: kereső-kutató, feltáró viselkedésforma, amely nagyon jellemző a sertésfajra. A környezet 

megismerése főként szaglással és szájba vétellel történik, amire a sertés erős késztetést érez, és kiélésére az 

intenzív sertéstartásban nincs lehetősége (szalma és egyéb ingerek hiánya). Helyébe az unatkozás lép, aminek 

káros következményei vannak. 

Komfortviselkedés: mozgásminták, amelyek az állatok jól közérzetének fenntartásához szükségesek, és a jó 

közérzet megnyilvánulásaként jelentkeznek (pl. testápolás, komfortkeresés: kényelmes fekvési helyzet, tiszta 
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fekvőtér kiválasztása, hideg elleni védekezés). Csoportos elhelyezésben a sertések képesek egymást is 

tisztogatni azokon a helyeken, amelyeket saját maguk nem érnek el. Egyedi elhelyezésben ez nem lehetséges. 

6.4. Szexuális viselkedés 

A fajfenntartást szolgáló viselkedési formák tartoznak ide. Ilyenek az ivarzási viselkedés, az udvarlás, a párzás, 

a libidó, a szoptatási viselkedés. Ezek komplex cselekvéssorok, és döntően ösztönösek. 

Szopási viselkedés. A koca kb. óránként szoptatja malacait és horkanás-szerű hanggal ébreszti őket. A 

gyakorlatban több koca van egy fiaztatóhelyiségben, így bármelyik koca hívó hangjára az összes malac mintegy 

varázsütésre megélénkül, és masszírozni kezdi az anyja csecseit. A csecsek masszírozásakor a koca egyre 

magasabb hangon szinte „énekel” és amikor a legmagasabb hangot bocsájtja ki, a malacok abbahagyják a 

masszírozást és szorosan rátapadnak a csecsekre. A koca ekkor választja ki a tejet, és a malacok gyorsan szopni 

kezdenek. Eközben a koca sokszor csendesen, elégedetten röfög. Általában négy nap után kialakul a csecs-

sorrend, és minden malac a megfelelő csecsbimbót szopja. A szexuális viselkedés jellemzőit részletesebben a 

tartástechnológiai fejezetben találja az olvasó. 

6.5. Táplálkozási viselkedés 

A sertés mindenevő faj, ezért tudott oly sok külterjes tartási rendszerben évszázadokig fennmaradni és szinte 

félig háziasított formában az embert értékes táplálékkal ellátni. 

A modern intenzív sertéstartásban a természetes környezettől elzárva általában kész tápokkal takarmányozzák a 

sertést. A gyári keveréktakarmányok a sertés válogató-képességének kibontakozásához nem adnak lehetőséget. 

A sertések takarmányozása általában száraz, vagy különböző mértékben nedvesített takarmánykeverékkel 

történik. A száraztakarmányt rágják, nyállal keverik és lenyelik. A nyálelválasztás legtöbbször nem elégséges a 

könnyű nyeléshez, ezért a sertések gyakran az evést megszakítva vizet isznak. 50-50 %-ban nedvesített 

takarmányokat már rágás nélkül nyelik le, hangos csámcsogással falják a takarmányt. Amennyiben a hígítás 

nagyobb, a sertés issza a takarmányt, miközben nyelvével és orrával kutat a darabosabb, szárazabb részek után. 

A száraztakarmányokat lassabban fogyasztják a sertések, az evési sebesség, a percenként elfogyasztott 

takarmány mennyisége kisebb, mint nedvesített takarmányok esetén. Az evési intenzitás változását a hizlalás 

folyamán különböző hígítású takarmányok etetésekor az 5. ábra mutatja. 

Meleg időben a takarmányfogyasztást a hideg víz növeli, kedvezően hat az étvágyra. Télen hideg istállóban 

fordított a helyzet, a hideg 6-8 fokos vízzel kevert takarmányt a sertések nem szívesen, csak gyakori 

megszakításokkal fogyasztják. 

A sertések evési intenzitása természetesen a kor előrehaladtával, a testtömeg növekedésével folyamatosan 

növekszik. Ugyanígy a kocák evési intenzitása is szorosan összefügg a kocák pillanatnyi állapotával, így pl. 

szoptatás alatt a tejtermelés nagy táplálóanyag-szükségletét is fedeznie kell a táplálékfelvételnek. 

Érdekes sajátossága a sertés táplálkozási viselkedésének az, hogy amennyiben szabad választása van kétféle 

magas és alacsony fehérjetartalmú takarmány között, és ezek egyformán fogyaszthatók a sertés által, akkor a 

sertés az adott korának és genetikailag meghatározott növekedési erélyének megfelelően a legoptimálisabb 

arányban válogatja össze a kétféle takarmányból fehérje- és energiatartalom szempontjából a tápláló anyagokat 

úgy, hogy növekedési kapacitását folyamatosan és maximálisan tudja kihasználni. Természetesen gyakorlati 

árutermelési viszonyok között a sertés e különleges képességét nem használhatjuk ki. 

A sertéstartás bármelyik fázisában fontos az evési viselkedés ismerete, mert sok tényező, a mesterséges 

környezet, sőt természetes környezet számos tényezője hathat kedvezően vagy kedvezőtlenül. Feltétlenül 

figyelni kell arra, hogy a sertés bármely hasznosítást vesszük figyelembe, az adott életszakaszban elegendő időt 

fordíthasson-e evésre és evés közben maga a folyamat minél zavartalanabb stresszmentesebb legyen. Számos 

tényező közül például magának a csoportnagyság növekedésének a táplálóanyag-fogyasztásra és az evési 

viselkedésre kifejtett hatása kedvezőtlen, csökkenhet az átlagos napi takarmányfogyasztás, növekszik az evésre 

fordított idő. A növekvő egyedszám ronthatja az evési idő kihasználását, az etető körül növekvő mértékű a 

nyugtalanság, a sertések között gyakoribb a konfrontáció. Minél nagyobb a csoport, annál nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy kevésbé állandó a csoporton belüli rangsorrend, fokozván a stresszt. Mindenképpen 

számos tényező kölcsönhatásaként több egyed maradhat távol az etetőhelytől, rontván a csoport 

tömeggyarapodását, mind jobban növekedhet az állományok testtömegében mutatkozó kiegyenlítetlenség. A 

vázolt tendenciák hatását az evési jellemzőkre és a teljesítményre a csoportnagyság függvényében a 8. táblázat 

adatai mutatják. 
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A sertéstartásban figyelembe kell venni azt, hogy az állatok az etetési időkhöz, az azt kísérő zajokhoz, és egyéb 

ingerekhez pontosan igazodnak. A napi etetési rend pontos és folyamatos betartása a sertéstartásban ezért 

nagyon lényeges eleme a jó gazda gondosságának. 

A korszerű, állatjóléti szempontból is jól megtervezett sertéstelepeken az elektronikusan vezérelt 

takarmányozási rendszerek és általában a technológia elemei jó összhangban vannak a sertés táplálkozási, 

viselkedési sajátosságaival és a komplex tényezőrendszereket kellő összhangba hozzák annak érdekében, hogy 

az állatok teljesítménye és az állományok kiegyenlítettsége közelítse az optimálisat. 

6.6. Ürítési viselkedés 

Az ürítési viselkedés olyan viselkedéssor, mely alapvetően az állat tisztaságának megőrzését szolgálja. Az 

ürítési viselkedés döntően ösztönös. Tanulási folyamat az, hogy melyik az a terület, amely az ürítés helyéül 

szolgálhat. Csoportos tartásban ezt egymástól tanulják el. Csoportos elhelyezéskor társas kölcsönhatások 

folyamán osztják fel életterüket funkciók szerint, ez azonban sokszor nem esik egybe az ember által elgondolt 

ideálisnak vélt elvekkel. 

Legtöbbször a sertések az etetőtér környékén választják ki a fekvőhelyet, amit tisztán tartanak, az etetőhely elé 

nem ürítenek. Ürítéskor a sertés nem szívesen lép már szennyezett területre, hanem új területet keres magának, 

azok a rekeszmegoldások a legelőnyösebbek, amelyeken hosszú trágyázótér alakítható ki. A négyzet alakú 

rekeszekben a sertések általában nem elégszenek meg a számukra kijelölt trágyázótérrel, hanem a pihenőtér egy 

részét is elszennyezik. Az ilyen típusú rekeszekben a nagyobb fokú tisztaság csak a trágyázótér megnövelésével 

érhető el. 

Az ürítések napi eloszlása természetszerűleg összhangban van a táplálkozási időszakokkal. Naponta a sertések 

normális esetben 5-10 alkalommal ürítenek. Ürítéskor a sertés védtelen, ezért ösztönösen nyugodt helyet keres 

magának. Az újszülött malacok az első időszakban különböző helyekre, később meghatározott helyre ürítenek. 

Tekintve, hogy a sertés alapvetően tiszta természetű állat, ezért bélsárürítéskor hátát púposítja, hátsó lábait 

szétterpeszti azért, hogy a bélsár ne szennyezze testét. A nőivarúak vizeletürítése is hasonló helyzetben történik. 

A hímivarú sertések négy lábukat szétterpesztve vizelnek. 

Az ürítési hely kiválasztását elősegíthetjük azáltal, hogy az elképzelt trágyázóteret nedvesen tartjuk, így azt nem 

fogják fekvőhelynek választani. 

Természetesen, ha a sertéseknek szabad választásuk van, akkor legtöbbször a bokszok sarkaiban az oldalfalak 

mentén vagy egyéb határoló területek mentén ürítenek. Szabadtartásos rendszerekben természetesen sokkal több 

a választási lehetőség. 

A sertések tiszta állapotának megőrzése érdekében jöttek létre a teljes rácspadlós megoldások, amely az ürülék 

gyors térbeli elválasztását tették lehetővé. Utóbbi megoldások azonban állatjóléti szempontból váltak 

kifogásolhatóvá. 

6.7. Szexuális viselkedés 

A szexuális viselkedési formák a fajtafenntartással összefüggő alapvető funkciókkal függenek össze. 

Részletesebben ezeket a tartástechnológiai fejezet keretében tárgyaljuk. 

6.8. A sertés rendellenes viselkedési formái 

A rendellenes, kóros és így káros viselkedési formákat (pl. farok- és fülrágás, rácsrágás) az állatvédelmi 

fejezetben tárgyaljuk. 
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3. fejezet - A sertések értékmérő 
tulajdonságai 

A sertéshús-előállítás folyamatában a sertések különböző tulajdonságai az idők folyamán fontosságukat illetően 

változtak. Korábban a megítélés szinte kizárólag az állatok külleme alapján történt. A sertéstenyésztés 

színvonalának függvényében és a fogyasztók igényével összefüggésben is a XVIII. századból pl. a 

zsírtermeléssel összefüggő tulajdonságok kaptak különlegesen nagy hangsúlyt, legalábbis Európában. A modern 

időkben a sertéstenyésztés legfőbb célja az egész világon döntően a hústermelés és ennek hatékonyságát erősen 

meghatározó tulajdonságcsoportok jutottak hangsúlyos szerephez. A különböző értékmérő tulajdonságok 

fontossága, súlyozása a tenyésztőmunkában és az árutermelés gyakorlatában napjainkban is változó, függ attól 

is, hogy adott régióban az állományok genetikai képességei, a környezeti és takarmányozási feltételek milyen 

színvonalúak, és a termelés gazdaságosságát befolyásoló úgynevezett leggyengébb láncszem éppen melyik 

tulajdonság vagy tulajdonságcsoport kiemelt javítását teszik indokolttá. A sertések értékmérő tulajdonságait a 

leggyakorlatiasabb a szaporasággal összefüggő, a hízékonysággal összefüggő, a vágóértékkel összefüggő és az 

általánosan ható értékmérő tulajdonságokra csoportosítani. 

1. A sertések szaporaságával összefüggő 
tulajdonságok 

1.1. A termékenység 

A sertésnél a termékenység fogalmán 

• kocák esetében a fogamzóképességet, 

• kanoknál a termékenyítőképességet 

értjük. 

A termékenység a sertés legfontosabb értékmérő tulajdonságai közé tartozik, mert malac nélkül hústermelés 

nem képzelhető el. Gyakran előfordul, hogy a nem teljes értékű takarmányozás, a természetidegen tartás 

következtében a tenyészsertések között sok lesz a nem ivarzó, a csendesen ivarzó, a többször visszaivarzó koca 

vagy a gyenge minőségű ondót termelő kan. Az egyedek termékenységi problémáinak felismerése, az okok 

feltárása és megszüntetése késedelmet szenvedhet, s ebből fakadóan jelentős lehet a gazdasági kár. 

A termékenységet a vemhesülési %-kal szoktuk jellemezni. Ez nem más, mint a termékenyítési index reciproka 

százalékban kifejezve. Tehát azt mutatja, hogy egy adott időszakban, például egy tenyésztési évben, mennyi volt 

az eredményes pároztatások %-os aránya. A kocák vemhesülését 80 % felett jónak, 70-80 % között közepesnek, 

ez alatt gyengének minősítjük állományszinten. Mind a kan, mind a kocák termékenységét alapvetően 

befolyásolja az egészségi állapot, a kondíció, a hőmérséklet, a tartási és takarmányozási tényezők. A kanok 

termékenységét örökletes tényezők jobban, h2=0,03-0,4 (spermaminőség, libidó, herék tömege, a kocáké kisebb 

mértékben befolyásolják. A keresztezés mindkét ivar termékenységét javítja. 

1.2. Szaporaság 

A szaporaság a nőivarhoz kötődő legfontosabb tulajdonság, azt fejezi ki, hogy a kocák fialásonként hány 

malacot hoznak a világra. A fialásonkénti összes malacszámon az élő és holt malacok együttes számát értjük. A 

tartós adatgyűjtések alapján végzett elemzések szerint a holtan született és az életképtelen malacok aránya 

általában 8-10 %-os. 

A szaporaság alakulásában genetikai tényezőknek és a környezeti tényezőknek egyaránt jelentős a szerepük. Az 

összes megszületett malac számát illetően nagyszámú vizsgálat alapján a h2 érték átlaga 0,1 körüli. Az élve 

született malacok száma hasonló értéket mutat. Állományok között azonban számottevő szórás tapasztalható. 

A kocák szaporasága azonban nagyon komplex tulajdonság. A koca potenciális szaporodóképességét az egy 

ivarzás alatt levált érett petesejtek száma mutatja (ovulációs ráta). A vemhesség alatt azonban a zigóták jelentős 



 A sertések értékmérő tulajdonságai  

 22  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

része elhal, és felszívódik, ezért a megszülető malacok száma mindig kevesebb a koca potenciális 

szaporaságánál. Az elhalt embriók száma 20-50 % között szóródik, az elhalás döntő része a vemhesség 8-12. 

napja, kisebbik része 50-70. napja között következik be. 

Annak ellenére, hogy a kocák realizált szaporaságának (élő és holt malacok együttes száma) örökölhetősége 

alacsony, mégis hosszú ideig tartó és intenzív szelekcióval fajták között jelentős különbségek alakultak ki a 

szaporaságban. Így pl. egyes szapora kínai fajták, 14-15 malacot is fialnak átlagosan, az európai kultúrfajták 

közül a lapály és a nagy fehér típusok szaporasága is meghaladja átlagosan a 10-11-et, míg a pietrain, a duroc és 

a hampshire fajták ennél alacsonyabb szaporaságúak, (9. táblázat) a mangalicasertés jóval kisebb szaporaságú, 

6,5-6,7 malacot fial átlagosan. 

A sertéstenyésztés gyakorlatában a szaporaság tágabb értelmezése is elfogadott, így a szaporaságot az 

anyakocák adott időegység alatti pl. egy év alatt született összes ivadékainak számával jellemzik. Nem vitás, 

hogy utóbbi már komplexnek tekinthető mutató állomány-, illetve üzemi szinten is jó, a gazdálkodás színvonalát 

is jellemző paraméter. A kocák szaporasága függ azok korától is, előhasi kocák 1-1,5 malaccal általában 

kevesebbet fialnak, mint 2. 3. 4. 5. vemhességük során. Idősebb kocák a szaporasága már csökken. A kocák 

egyedi genetikai képességére nagyon jó jelzőszám az életteljesítmény, amely egyúttal a szervezeti szilárdság 

jelzője is. 

A kocák szaporaságának megítélése szempontjából lényeges tényező a kocáknak azon képessége, hogy milyen 

sűrű időközönként lehet őket fiaztatni. A szoptatási időszak lerövidítése lehetővé tette, hogy évenként kétszer, 

sőt kétévenként ötször is fialjon egy koca. Azt, hogy egy kocapopuláció átlagos egyede egy év alatt hányszor 

fial, nevezzük fialási gyakoriságnak. Az évenkénti 2,1-2,2szeres fialás a leggyakrabban előforduló mutatószám. 

Ebben az esetben a két fialás közötti idő 165-180 nap között ingadozik. A szaporaság jónak mondható, ha 

állományszinten egy kocára átlagosan évente 22-25 élve született malac jut. A kocák szaporaságát az esetek 

döntő többségében a keresztezés javítja, ez vonatkozik a potenciális, de még inkább a realizált szaporaságra. A 

heterózis hatás tehát a szaporaság esetében számottevő tényező. 

A kocák szaporaságát a kanok is befolyásolják, mert vitathatatlan, hogy az ondó minősége, a spermiumok 

életképessége pozitív, illetve negatív befolyásoló tényező lehet. Ezért érdemes a kanok termékenyítőképességét 

is figyelemmel kísérni. 

1.3. Vehemnevelő képesség 

A vehemnevelő képesség jellemző mutatója az alom egynapos tömege. Az egynapos alomtömeg a megszületett 

malacok számától és egyedi testtömegétől függ. A malacok születési tömege 0,5-2 kg között ingadozik, 

átlagosan 1,1-1,3 kg. A malacok születési testtömege és életképessége között szoros a kapcsolat. Széles körű 

tapasztalatok igazolják, hogy az európai sertésfajtáknál a 0,8 kg-nál könnyebb malacok elhullási aránya 

növekszik, az összefüggések fő tendenciáit a születési testtömeg és a malacok elhullási aránya között a 6. ábra 

szemlélteti. 

A koca vehemnevelő képessége részben örökletes tulajdonság, h2 értéke 0,2-0,3 körüli, ugyanakkor 

vitathatatlan, hogy számos egyéb tényező is befolyásolja. A vehemnevelő képesség fontos mutatószáma a 

születéskori alomtömeg is, amely a megszületett malacok számának összsúlya, ezen túlmenően gyakorlati 

szempontból is nagyon lényeges, hogy a megszületett malacok súlya kis szórást mutasson, amit az alom 

kiegyenlítettségével fejezünk ki. 

1.4. Tejtermelő képesség 

A malacok legtermészetesebb tápláléka a kocatej. A felnevelt malacok számát és fejlettségét a koca tejtermelő 

képessége döntően befolyásolja. Mint minden állatfajban, a koca tejtermelő képessége is örökletes tulajdonság 

(h2 0,10-0,20), de mértékét jelentősen befolyásolják tartási, takarmányozási és egyéb környezeti tényezők is. A 

nagy növekedési erélyű fajták kocái általában jobb tejtermelők, mint a kisebb növekedési képességű típusoké. A 

keresztezés általában javítja a tejtermelő képességet. 

A koca föcsteje a kolosztrum, az újszülött malacok egészséges fejlődéséhez nélkülözhetetlen, immunbiológiai 

szempontból ellenálló képességük fokozása érdekében elengedhetetlen. Az első fejésű kolosztrum 

szárazanyagtartalma magas, 23-24 %, zsírtartalma meghaladja az 5 %-ot. A laktáció 2., 3. napjáig erősen nő a 

szárazanyag-, döntően a zsírtartalom, eléri a 13 %-ot. A laktáció későbbi időszakában a kolosztrum 

szárazanyagtartalma és zsírtartalma is csökken (18 %, illetve 6,5 % körülire). 
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A kocák laktációs görbéje kezdetben gyorsan emelkedik, a 21-23. nap között éri el a csúcspontját, ezután 

fokozatosan csökken. A koca laktációs görbéjének jellegzetes alakulását mutatja be a 7. ábra. 

A kocák a 3., 6. fialásuk során termelik a legtöbb tejet. A jól tejelő kocák testtömege a szoptatási idő folyamán 

csökken, hiszen saját testállományuk tartalékait is részben tejtermelésre használják fel. A testtömeg-veszteség 

normális esetben 10 % körüli. 

A kocák tejtermelő képességét a gyakorlatban a 21 napos korig alomtömegből határozhatjuk meg, mert a fialás 

utáni 3. hét végéig a malacok az anyatejen kívül érdemleges mennyiségű takarmányt még nem vesznek fel, így 

testtömeg-növekedésük a kiszopott kocatej mennyiségétől függ. Figyelemre méltó, hogy a modern, főleg lapály 

és nagy fehér típusú kocák tejtermelése jelentősen nőtt az 1960-as éveket követően, döntően a 21 napos 

alomtömeg növelésére irányuló szelekció hatására (8. ábra). 

A kocák tejtermelését a szoptatott malacok száma és összes testtömege jelentősen befolyásolja, így növekvő 

alomszám esetében a koca tejtermelése emelkedik. Az összefüggéseket a 9. ábra mutatja. 

A koca tejtermelésének az alom nagyságától, illetve összes tömegétől függő változását hasznosítjuk a 

gyakorlatban a dajkásítás alkalmazásakor. A mai széles körben elterjedt és jó anyai tulajdonságokkal 

jellemezhető sertésfajtáinknál a 21 napos alomtömeg eléri, sőt meghaladja hibridkocáknál a 60 kg-ot. A kocák 

szervezete a tejtermelési csúcsidőszakban nagyon jelentős igénybevételnek vannak kitéve, hiszen magyar nagy 

fehér vagy lapály kocák a csúcstermelés idején napi 10-11 liter tejet is termelnek, ugyanez például a 

mangalicánál 4-5 liter. 

1.5. Malacnevelő képesség 

A kocák reprodukciós teljesítménye összegződik a malacnevelő képességben. A választásig felnevelt malacok 

száma és testtömege mellett fontos az alom kiegyenlítettsége. Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a 9-

12-es létszámú almokon belül nagy egyedi különbségek nem szoktak előfordulni, ha a takarmányozási és tartási 

környezeti feltételek megfelelőek. A nyugodt vérmérsékletű malacait gyakran szoptató, figyelmesen viselkedő 

koca alatt a malacok zavartalanul növekedhetnek, az ilyen kocáknak jók az anyai tulajdonságai. 

A malacnevelő képességet természetesen olyan öröklődő tulajdonságok is befolyásolják, mint a csecsek száma, 

a malacok genetikai növekedési képessége és vitalitása. 

Tekintettel arra, hogy a sertéshústermelés hatékonyságára a választáskori összes alomtömeg és annak 

kiegyenlítettsége meghatározó jelentőségű, így a koca szaporaságának e komplex mérőszáma nagyon nagy 

gyakorlati jelentőségű. Mivel e komplex szaporasági mutatót sok értékmérő tulajdonság határoz meg, ezeket 

összefoglalóan a 10. táblázatban adjuk meg, megadva az egyes résztulajdonságok öröklődhetőségét és annak 

szórásait is. A táblázat adatai rávilágítanak arra, hogy milyen komplex tulajdonságcsoportról van szó, és azokat 

külön-külön is jelentős mértékben határozzák meg a környezeti tényezők, ebből következik, hogy a 

tartástechnológia különböző elemeit jól össze kell hangolni ahhoz, hogy a nagy genetikai képességű 

kocaállomány potenciális teljesítménye realizálódjon is. 

2. A sertések hízékonyságát jellemző értékmérők 

2.1. A növekedési erély, testtömeg-gyarapodás 

Növekedésen a test tömegében és a testméretekben bekövetkező gyarapodást értjük. A növekedés során a testet 

alkotó sejtek száma is megszaporodik, döntő hatású azonban a sejtek megnagyobbodása. A sertés növekedése 

során az egyes testszövetek arányának változásával megváltozik a test összetétele, valamint a testarányok is. Az 

egyes szövetek növekedési sorrendje szigorúan meghatározott, ezek fontossági sorrendben a következők és 

élettani értelemben logikusak is: idegszövet, csontszövet, izomszövet és végül zsírszövet. Szűkös táplálás, 

koplalás vagy betegség esetén a test szövetei fordított sorrendben épülnek le. A zsírszövet mennyisége változik 

a legdinamikusabban, táplálékhiány esetén az egyed ebből fedezi energiaszükségletét, védve az izomszövet még 

jobban a csontszövet és természetesen az idegszövet állományát. 

A sertésfajban sok más haszonállathoz hasonlóan a növekedés meghatározásában és szabályozásában a 

genetikai tényezőknek nagyon nagy szerepe van, amelyek egyrészt a növekedés intenzitására és tartamára is 

erős hatást gyakorolnak, így a sertésfajták, típusok között nagyok a különbségek. 
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A növekedést az ivar is jelentősen befolyásolja, végső soron, mint genetikai tényező. A hím nemi hormonok 

fokozzák a növekedést, így a kanok növekedési erélye, átlagosan 7-8 %-kal nagyobb a kocákénál. A növekedési 

erélybeli fölényüket – ha kisebb mértékben is – az ártányok is megtartják a kocákkal szemben. A főbb 

tendenciákat a 10. és 11. ábrák szemléltetik. 

A növekedés során mélyreható változások következnek be a sertések teljes testének kémiai összetételében, az 

egyes szövetek arányaiban. Újszülött korban a test zsír-, illetve lipid tartalma csekély, majd gyorsan növekszik 

az egyedfejlődés első heteiben. Egyhónapos kor után a zsírok mennyisége a testtömeggel közel arányosan nő. A 

sertések testének fehérjetartalma viszonylag állandó, míg a lipid tartalom, a zsírtartalom a vágásig növekszik. A 

hamutartalom állandó, 3 % körüli (11. táblázat). 

A sertések testének víztartalma a születéstől a vágásig csökken. A különböző genotípusú sertéspopulációk 

között számottevő különbségek vannak a hústermelés intenzitásában és kapacitásában, ami döntően 

meghatározza a fehérjebeépítési képességüket minden életkorban, illetve testtömeg tartományban. A 12. ábra a 

sertéspopulációk közötti napi fehérjebeépítésben mutatkozó különbségek jellegéről tájékoztat 25-125 kg-os 

élőtömeg tartományban. Azoknak a sertéseknek, amelyek kitűnnek nagy intenzitású és kapacitású hústermelő 

képességükkel, nagyobb az átlagos napi takarmányfogyasztásuk is, ami kedvezően hat a fehérjebeépülésre, az 

ún. színhústermelő képességre. 

A növekedési erélyt az időegységre jutó testtömeg-gyarapodással fejezzük ki a leggyakrabban. A napi 

testtömeg-gyarapodás értékét vonatkoztathatjuk az egész élettartamra, ekkor életnapi testtömeg-gyarapodásról 

beszélünk. Ha csupán a hizlalás időszakára vonatkoztatjuk, akkor a hizlalás alatti tömeggyarapodásról van szó. 

A növekedési erély jellemzésére használhatunk időszakot, időintervallumot is, így pl. az adott hizlalási végsúly 

eléréséhez szükséges napok számát. 

A sertéstartási gyakorlatban használatos jelzőszám az átlagos napi vagy havi tömeggyarapodás, amelyet a 

hizlalás időszakában történő gyarapodás és a takarmányozási napok, illetve hónapok hányadosaként számolunk 

ki. 

A tenyésztő, nemesítő munkában inkább az ún. nettó testtömeg-gyarapodás használatos, amely a vágás utáni 

meleg hasított testtömeg és az életkor hányadosa. Ez a mutatószám pontosabban fejezi ki a növekedési erélyben 

meglévő különbségeket, mert kiküszöbölhető a vágási veszteség esetleges torzító hatása. A növekedési erély a 

sertések kiemelkedő fontosságú sajátossága, mert a termelés gazdaságosságát alapvetően befolyásolja. 

A nagy növekedési erély következtében az állatok gyorsabban érik el a vágáshoz megkívánt végtömeget, ezáltal 

csökken az életfenntartó táplálóanyag-szükséglet, összességében mérséklődnek a tartási költségek. A 

növekedési erély mellett szokás a növekedési kapacitást is figyelembe venni, egyes sertéstípusok vagy fajták 

ugyanis nem azonos ideig képesek nagy növekedési intenzitásukat megtartani, hamarabb következik be annak 

mérséklődése. Amely típusok hosszú ideig vagy hosszabb ideig képesek nagy napi tömeggyarapodásra, azoknak 

nagyobb az ún. növekedési kapacitása. Utóbbi típusok nagyobb vágási élőtömegig általában gazdaságosabban 

hizlalhatók. 

A modern hústípusú sertésfajtáknak általában nagyobb a növekedési kapacitása is, mint 20, 30 évvel ezelőtt. A 

hazai üzemek legjobbjaiban a napi átlagos testtömeg-gyarapodás eléri a 800-900 gr-ot, a gazdaságok 

többségében ez az érték azonban csupán 600-650 g. A növekedési erélyt alakító genetikai tényezők mellett 

legfontosabb a táplálóanyag-ellátás, a takarmányozás, de az elhelyezés és tartás környezeti feltételei és 

természetesen az egészségi állapot is nagymértékben módosítják a testtömeg-gyarapodást. A takarmányok 

beltartalmi összetevőivel és a takarmányozás technológiai elemeinek jó megválasztásával a sertések 

testösszetételét optimális mértékben vagyunk képesek a maximális hústermelés irányába terelni, mérsékelve a 

vágóérték szempontjából kedvezőtlen túlzott zsírbeépítést (lásd részletesebben a takarmányozástani fejezetben). 

2.2. A takarmányértékesítés 

A takarmányértékesítő képesség az az értékmérő, amely meghatározza, hogy adott sertés vagy sertésállomány 

egységnyi élőtömeg felépítéséhez mennyi takarmányt igényel, illetve fogyaszt el. A takarmányértékesítés 

különös figyelmet érdemel, mert a hizlalás gazdaságosságát alapvetően meghatározza azáltal, hogy a hízósertés 

előállítás ráfordításainak általában 65-75 %-át képviseli a takarmányozási költséghányad. Az emelkedő 

takarmányárak tovább növelik a takarmányértékesítés fontosságát. 

A takarmányértékesítés kifejezésére legáltalánosabban az 1 kg élőtömeg-gyarapodáshoz felhasznált takarmány 

mennyiségét használjuk. A takarmányértékesítő képességet azonos feltételek (tartási, takarmányozási) között 
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azonos testtömegű sertéseknél célszerű vizsgálni, hogy az összehasonlításhoz megbízható adatokat nyerjünk. 

Egzakt tudományosabb igényű összehasonlításokkor ki szokták mutatni az 1 kg súlygyarapodáshoz feletetett 

takarmány táplálóértékét (emészthető fehérje, energia stb.) is. Természetesen a takarmányértékesítés különböző 

állományokra vonatkozó összehasonlítása nagyon félrevezető lehet pl. akkor, ha az egyik állományban magas 

táplálóértékű komplett keveréktakarmányokat etetnek, a másikban emellett különböző melléktermékek is 

szerepelnek a diétában, amelyekben 1 kg takarmányban alacsonyabb a táplálóanyag-koncentráció. A 

gazdaságosságot kifejező mutatószámok esetében ezért a megetetett takarmányok árát is fel lehet használni a 

takarmányértékesítés mutatójaként, ebben az esetben az 1 kg súlygyarapodásra felhasznált takarmány 

mennyiségét annak árában fejezzük ki. 

Az egyes egyedek takarmányértékesítését döntően meghatározza az, hogy emésztőrendszerükből felszívódott 

táplálóanyagokat milyen testszövet építésére használják fel. Ha ugyanis egy sertés az izomállományát növeli, 

akkor a takarmány hasznosulása kedvezően alakul, mert az izombeépítés egyúttal jelentős mennyiségű víz 

beépülésével is jár. Kb. 3:1 a víz és a fehérje aránya az izomban. Ugyanakkor, ha az adott egyed a felvett 

táplálék jelentős részét fordítja zsírtermelésre, akkor romlik a takarmányértékesítés, mert a zsírbeépítés 

háromszor nagyobb takarmányigénnyel jár, mint a hústermelés. 

A sertés növekedése során fiatal korban nagyon jelentős izomállomány gyarapodásra képes, ezért a fiatal 

sertések élettani igényeinek megfelelő optimális fehérjeellátása alapvető érdek. A kor előrehaladtával 

mérséklődik az izomépítés intenzitása, a fehérjebeépítés, a tartalék tápanyagként termelődő zsír pedig 

arányaiban növekszik. A nagy hústermelő képességű és kevéssé zsírosodó sertések takarmányértékesítő 

képessége törvényszerűen kedvező. Nem véletlen, hogy a növekedési erély és a takarmányértékesítő képesség 

között a korreláció számunkra kedvezően szoros, mert a nagy növekedési erélyű sertések jó 

takarmányértékesítők is. A kedvező korrelációt erősíti az is, hogy a nagy növekedésű sertés rövidebb idő alatt 

éri el a vágáskori élősúlyt, így rövidebb ideig is kell takarmányozni (kisebb életfenntartó szükséglet). 

Magyar nagy fehér hússertések takarmányértékesítése 30 és 105 kg közötti testtömegben hizlalva az elmúlt 25 

évben 2,9 kg-ról 2,59 kg-ra, a magyar lapálysertéseké 3 kg-ról 2,47 kg-ra javult. Természetesen üzemi 

körülmények között az eredmények gyengébbek előbbieknél. A legjobb üzemi eredmények 3 kg körüliek, az 

átlag azonban meghaladja a 3 kg-ot. 

2.3. A vágási veszteség 

A vágóérték kifejezésének egyik mutatója az élő és a vágott testtömeg közötti különbség. Ennek kg-ban 

megadott értéke a vágási veszteség. Ezt kifejezhetjük az élő testtömeg százalékában is. A vágási veszteség 

pontos megállapításának mind a sertés nemesítésében, mind pedig a húsipari feldolgozás során van nagy 

jelentősége. A tenyésztő, nemesítő munkában a teljesítményvizsgálat során levágott ivadékoknál számítják ki 

ezt a paramétert. Meghatározása úgy történik, hogy a felfüggesztve felbontott sertés belső szerveit kiemelik 

(emésztő-, légző-, keringési és kiválasztó-szervek, valamint a gerinc és agyvelő), a testet a hátgerincvonalán 

kettéhasítják, majd a féltesteket lemérik. A vágási veszteség átlagosan hazai ivadékvizsgálati mérések alapján 

23-25 kg, ez mintegy 23 % 105 kg-os élősúlyban. 

2.4. Hústermelő képesség 

A hústermelés biológiai szempontból nem más, mint a vázizom-sejtek megnagyobbodása az egyedfejlődés 

folyamán. Annak alapján, hogy a növekedés milyen ütemű, és az egyedfejlődés során meddig tart, a hústermelés 

intenzitásáról és tartamáról és ezek eredőjeként a hústermelés kapacitásáról beszélünk. 

A hústermelő képességet is alapvetően az egyed genetikai adottságai határozzák meg, melyek realizálásában a 

környezet hatásainak is fontos szerep jut. A növekedési erélyhez hasonlóan a hústermelő képességben is 

szerepet játszik az ivar, legnagyobb a kanok, ezt követi az ártányok, előbbiektől valamelyest elmarad a kocák 

potenciális hústermelő képessége. 

A sertés hústermelő képességét általában a vágás után lehet számokkal is pontosan kifejezni. Újabban 

kifejlesztett modern technikai eszközök, mint a fejlett ultrahangos készülékek, röntgen komputer tomográfok és 

MRI készülékek azonban ma már lehetővé teszik, hogy az élő egyeden is nagy pontossággal nyomon 

követhessük a hústermelés (és zsírtermelés) ütemét, az izomszövet mennyiségi gyarapodását is számszerűen 

megállapítva. Utóbbi módszerek ma már a szelekcióban is használatosak a nagyobb tenyésztő-nemesítő 

központokban. 
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2.5. Színhús arány 

A színhús fogalma alatt a sertésben lévő vázizomzat tömegét értjük. E paraméter mérése meglehetősen 

körülményes, hiszen megköveteli a féltestek feldarabolását és szöveti szétválasztását (kicsontozását is). A szín-

hús arány, mint értékmérő, fontosságának és súlyának a megnövekedése együtt járt azzal, hogy Európában, így 

Magyarországon is, bevezették az ún. SEUROP vágottsertés osztályozási rendszert, ami a színhús arány 

megállapítására illetve becslésére épül. A vágóhídi osztályba sorolásban betöltött kulcsszerepe miatt a 

szelekcióban is fontos szerepet tölt be. 

Hazánkban 1993. óta vezették be a hasított sertésfelek EU-komform vágás utáni minősítését. A minősítési 

rendszerben a féltestekből kinyerhető színhús alapján sorolják osztályba a vágott sertéseket. 

A levágott sertések minősítése a vágószalagon történik. A színhústartalom becslésére számos módszert 

dolgoztak ki, amelyek közül a legáltalánosabban az ún. szúrószondás módszereket alkalmazzák (FOM). A 

szúrószondás eszköz segítségével határozzák meg a bőrös, hasított sertésfelek szalonna- és izommérete alapján 

mért húsarányt (13. ábra, 2. kép). Az adatokat a hasított súllyal együtt regressziós egyenlet segítségével 

értékelik. A színhúsarány-mutató az átvételi ár kiszámításához is támpontot ad, ugyanis a nagyobb 

színhúsarány-tartalmú hasított sertésekért magasabb árat számolnak el. 

A modern, nagy vágóhidakon már teljesen automatizált képelemző rendszerrel ellátott berendezéseket is 

használnak (pl. UH tomográfia, röntgen komputeres tomográfia), amelyek a fejlődés útját is jelentik. A 

legmodernebb eljárásokkal nagy pontosságú egyedi becslést lehet elérni, ezért az így minősített sertéseket a 

leggazdaságosabb feldolgozási pályára lehet irányítani. 

Ahol (főleg kis vágóhidakon) nem rendelkeznek szúrószondás vagy egyéb minősítő-műszerekkel, ott a 

Németországban kidolgozott, ún. ZP (kétpontos) minősítési eljárással lehet a színhúsarányt meghatározni (14. 

ábra) 

Ez esetben a hasítási felületen a megadott mérési helyeken kell elvégezni a távolságok hosszmértékkel történő 

meghatározását. Legtöbbször hitelesített, átlátszó műanyag vonalzóval vagy tolómérővel történik a 

méretfelvétel. Ezt követően kerül sor megfelelő képlet alapján a színhústartalom kiszámítására. 

A színhús tartalom alapján a besorolás az egyes osztályokba az alábbi: 

 

2.6. Az értékes húsrészek aránya 

A sertéstenyésztésben általánosan elfogadott értékmérő, amellyel a fogyasztók által legtöbbre becsült húsrészek 

arányát fejezzük ki. Ezek sorrendben: a comb, a lapocka, a karaj és a tarja. Az értékes húsrészek arányát az 

értékes húsrészek együttes tömegét a hasított testhez viszonyítva annak %-ában fejezzük ki. A hazai 

sertésfajtákban az értékes húsrészek aránya átlagosan 50 % körüli (magyar nagy fehér, magyar lapály, duroc), a 

pietrain fajtáé 55 %-nál általában magasabb. Általában az értékes húsrészek aránya viszonylag jól öröklődik, a 

h2 érték különböző állományokban viszonylag magas, 0,5-0,7 közötti. Viszonylag jó öröklődésnek 

tulajdonítható, hogy az elmúlt negyedszázadban az értékes húsrészek aránya emelkedett, az értékes húsrészek 

súlya nőtt. Az értékes húsrészek súlyának változását mutatja a 12. táblázat a hazai fajtákban 1990-2010 között. 

Húsz év alatt a 105 kg élősúlyban vágott fajtiszta állományainak átlagában az értékes húsrészek összsúlya több 

mint 4,8 kg-mal nőtt, ebből 3,5 kg-ot a két legértékesebb húsrészt a sonka és a karaj teszi ki. 

2.7. A fehéráru arány 

A sertéstest zsírosságának jellemzésére szolgál a fehéráru aránya. Fehéráru alatt a szalonna és a háj együttes 

tömegét értjük. Ha a fehéráru mennyiségét a hasított test százalékában fejezzük ki, megkapjuk a fehéráru arányt. 

A fogalom közismertségét az alapozta meg, hogy a SEUROP minősítés bevezetése előtt a hízósertések vágás 

utáni kereskedelmi osztályozásának alapja a fehéráru arány volt. 105 kg-os vágósúlyú sertéseknél I. osztályba 
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kerültek azok, ahol a fehéráru arány 31 % alatt volt. Az efeletti tartományban még 3 minőségi osztályt 

különböztettek meg: 5-5 %-os fehéráru arány növekedési lépcsőkkel. 

A fehéráru arányára a szalonna vastagságából nagy biztonsággal lehet következtetni, mert a szalonnavastagság 

és a fehéráru mennyisége között szoros az összefüggés. A test meghatározott pontjain (a hát középvonalában, a 

maron, az ágyékon vagy a hátközéptől 6-8-10 cm-re oldalt) mért szalonnavastagsági méreteket a 

sajátteljesítmény vizsgálat keretében általában ultrahangos készülékkel mérik, és az adatokból megfelelő 

egyenletek alapján becsülhető a fehéráru arány. A legmodernebb képalkotó eljárásokkal, pl. komputer 

tomográfiával, a test több helyén mért keresztmetszeti síkok szalonnaterületi adataiból gyakorlatilag 100 %-os 

pontossággal mérhető a teljes test fehéráru aránya, mennyisége, élő állatokon is. A sertés esetében a 

szalonnavastagsági méretek jól öröklődnek, így a test zsírtartalmának csökkentésére hatékony a szelekció. 

3. A sertéshús minőségét meghatározó tulajdonságok 

3.1. A hús színe 

A sertés vágóértékét jellemző mennyiségi kritériumok mellett a hús használati értékét jelentős mértékben 

befolyásoló minőségi kívánalmakra is tekintettel kell lenni. A fogyasztó a húsminőség megítélésekor elsősorban 

a hús zsírosságát és színét értékeli. Előnyben részesítik a világos rózsaszínű, nem zsíros, finom rostú, puha, 

fiatal sertésekből kitermelt húst. A fogyasztók a hús színe mellett kritikusan értékelik annak konzisztenciáját, 

ízét, létartó képességét s egyéb fizikai tulajdonságait. 

A hús színét az izomsejtek fényvisszaverő képessége határozza meg. Ez a hús minőségének függvényében 

változik, részben örökletes, részben környezeti tényezők határozzák meg. 

A normál, azaz a minőségi hibáktól mentes hús színe rózsaszín, kellően tömör konzisztenciájú. Akkor ilyen a 

hús, ha az izomsejtet felépítő fehérjék, az aktin és a miozin a vágás után hosszú ideig megőrzik struktúrájukat, s 

az izomsejt energiatartalékát jelentő glikogén lebomlási sebessége is átlagos értéket mutat. 

Ha a hús színét nemcsak szavakkal akarjuk leírni, hanem objektív mérőszámot keresünk, általában a hús 

fényvisszaverő képességének mérésére szolgáló legelterjedtebb módszer, az ún. Gö-fo eljárás eredményére 

hivatkozunk. A normál hús esetében a Gö-fo érték – a hosszú hátizom vágásfelületén mérve – 65-80 közötti 

értékű. 

Abban az esetben, ha az örökletes adottságok és a környezeti stresszorok együttes hatásaként vágáskor a 

vázizomszövetben rendellenes biokémiai reakciók játszódnak le, a hús színe is megváltozik. Leggyakrabban 

sápadt, világos színűvé válik, ami az ún. PSE-szindróma egyik legfontosabb megnyilvánulása. A PSE (pale, 

soft, exudative) állapotú hús sápadt színe többek között az izomfehérjék denaturálódásának a következménye. A 

glikogén gyors lebomlása következtében ugyanis az aktin és a miozin között a normálisnál sokkal korábban 

bekövetkezik az összekapcsolódás, az ún. aktomiozin létrejötte. Ezáltal megváltozik e fehérjék fénytörési értéke, 

így a hús a ráeső fényt szórtan veri vissza. Ez a magyarázata annak a látszólagos ellentmondásnak is, hogy a 

PSE jellegű, világos színű hús valóságos festékanyag-tartalma nem kevesebb – sőt gyakran több -, mint a 

normális húsé. A PSE-hús Gö-fo értéke 65 alatti. 

A normálistól eltérő színű húst eredményez az ún. DFD- (dark, firm dry) kötött, kemény, szárazszindróma 

kialakulása. A DFD jelleg létrejöttében is az izomsejten belüli glikolitikus folyamatok rendellenes lezajlása 

játssza a fő szerepet. Ez esetben a hús színe sötétté, vörössé, szerkezete pedig tömötté, feszessé válik. Az ilyen 

hús Gö-fo értéke 80 fölötti. 

A hús minőségi megítélésében a színnek fontos szerepe van. A világpiacon az a követelmény, hogy a 

vágóállatokkal termelt hús világos rózsaszínű legyen. 

A hússzín öröklődhetőségét a különböző vizsgálatokban 0,20-0,25 közöttinek találták. 

3.2. A hús pH-ja 

A hús minőségének meghatározó jellemzője a pH-értéke. Ebből jól lehet következtetni a vázizomzatban vágás 

után végbemenő biokémiai folyamatokra. 
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A hús pH-értékét általában két alkalommal, éspedig a vágást követően 45 perc múlva, majd 24 óra elteltével 

mérik. Az első mérési adatot pH1-gyel, a másodikat pH2-vel jelölik. A sertéshús szokványos pH1-értéke, azaz a 

normál minőségű hús kémhatása 5,8-6,2 között változik a Musculus longissimus dorsiban mérve. Ha a glikolízis 

lefolyása az izomsejtekben egyenletesen lassú ütemű, akkor a pH2-értéke 5,7-5,8 lesz. Ez az érték a normál 

húsminőség jellemzője. 

A PSE állapotú húsra a pH-érték gyors csökkenése jellemző. Mindez már megmutatkozik közvetlenül vágás 

után is, ezért a pH1-érték 5,8 alatti. A glikogén sejten belüli további gyors lebomlása következtében a pH2-érték 

sem haladja meg az 5,6-det. 

A DFD típusú húsból hiányoznak a glikolitikus bomlástermékek, ezért pH-értéket a normál húsra jellemzőknél 

magasabbak. A teljesítményvizsgálati kódex szerint DFD minőségű húsa annak a sertésnek van, amelynek a 

karajában – a 13-14. csigolyatest között mérve – 45 perccel a szúrás után a meleg féltestben 6,3-at, majd 24 órás 

hűtést követően ugyanezen a helyen 6,2-et meghaladó a pH-érték. 

A pH-érték öröklődhetőségére vonatkozó számítások 0,15-0,30 közötti h2-értéket eredményeztek. 

3.3. A hús állaga, konzisztenciája 

A harántcsíkolt izmokban az izomrostot vékony hártya, ún. szarkolemma veszi körül. Az izomrost 

fibrillumokból áll. A fibrillumok a kb. 60 %-ot kitevő szarkoplazmába vannak beágyazva. Ebből az 

izomstruktúrából adódóan a hús meghatározott, jellemző konzisztenciájú. A vázizom állagának, 

konzisztenciájának közvetlen mérésére nem dolgoztak ki általánosan elfogadott eljárást. Ezért számszerűen ezt a 

hústulajdonságot nem szokás kifejezni, annak jellemzésére körülírást alkalmazunk. 

A PSE állapotú húsra laza, de szívós szerkezet a jellemző. Az ilyen típusú hús állagát petyhüdtnek is szokták 

nevezni. Ezzel szemben a DFD-hús szerkezete tömött, feszes. A normál sertéshús konzisztenciája egészségesen 

rugalmasnak mondható. 

3.4. A hús létartó képessége 

A sertés izomszövete átlagosan 75 % vizet, 21 % fehérjét, 3 % zsírt és 1 % ásványi anyagot tartalmaz. 

Természetesen ez az összetétel izmonként valamelyest módosul, amit az állat kora, testtömege, a zsírosodás 

mértéke is befolyásol. Az izomzat ilyen összetételéből adódóan a víztartalomnak meghatározó szerepe van a hús 

minőségében. 

A hús vízkötő képességét többféle módon mérik. Az egyik eljárás szerint préseléssel – standard nyomásértéken – 

kisajtolják, vagy centrifuga segítségével kiválasztják a hús „levét”. Ha az itatóspapíron nagy folt marad, akkor a 

hús rossz víztartónak minősül. A folt nagysága planiméterrel objektív módon mérhető. 

A hús vizenyősségének általánosan alkalmazott mérési módszere a csepegési veszteség mérése. Ennek az a 

lényege, hogy 24 órás hűtve tárolás után a hús által elveszített víz mennyisége pontosan kiszámítható a tárolás 

előtti és a tárolás utáni hasított féltestek tömegkülönbségéből. Ezt a veszteséget általában a tárolási testtömeg %-

ában fejezik ki. Ez az eljárás rutinszerűen alkalmazható a gyakorlatban is. A sertések központi hizlalási- és 

vágásiteljesítmény-vizsgálatában – rövidítve HVT-ben – minden egyed levágása után kiszámítják az ún. hűtési 

veszteséget, amely szinonimája a csepegési veszteségnek, értéke átlagosan 2-3 % közötti. A jellemző adatokat a 

13. táblázat foglalja össze. A csepegési veszteség öröklődhetősége csekély, értéke 0,05-0,30 közötti. 

3.5. Fontosabb húshibák 

Az utóbbi három évtizedben a sertésnemesítők újabb problémakörrel, a stresszérzékenységgel találták szembe 

magukat. A sertés-stresszérzékenység fogalmán a csökkent terhelhetőségből eredő valamennyi alkalmazkodási 

rendellenességet értjük. Ez enyhébb formában csökkent értékű – PSE- és DFD- - húsminőséget, súlyosabb 

esetben elhullást okozhat. 

A PSE állapotú húsra jellemző a pH-érték gyors csökkenése – amit az alacsonypH1- és pH2-érték jelez -, a laza, 

de szívós szerkezet, amelyet találóan petyhüdtnek is mondanak, továbbá a halvány, sápadt szín és a nagyfokú 

vizenyősség. 

A DFD állapotú húsra jellemző, hogy pH-értéke a vágás után csak kismértékben változik, 45 perccel a szúrás 

után sem csökken 6,2 alá, szerkezete feszesen tömött, színe vörös, gyakran sötétvörös, nem ereszt vizet, ezért 
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tapintásra száraz, kissé ragadós felületű. Tekintettel arra, hogy a DFD-húsban csökkent mértékben termelődik 

tejsav, már a tárolás korai szakaszában is hajlamosabb bakteriális romlásra, mint a normál hús. A DFD-hús kis 

sófelvétele miatt kevésbé eltartható. 

Egyazon vágott sertésnél előfordulhat PSE- és DFD-hús, aminek az a magyarázata, hogy a hosszan tartó 

terhelések hatására az izmok egy részében a glikogéntartalék hamarabb kimerül, mint másutt. 

A kétféle minőség előfordulása gyakori lehet a sok izomból álló combban, ami az eltérő színezés miatt főleg a 

sonkagyártásban jelent hátrányt. Ahhoz azonban, hogy a sonka izomcsoportjaiban húshibák jelentkezzenek, 

erős terhelésnek kell fellépnie. A hosszú hátizom e vonatkozásban sokkal érzékenyebb, mert a minimális 

stresszor is 2-3-szor nagyobb elváltozást idéz elő a karajizomban, mint a comb izomcsoportjaiban. Ezért is 

mérjük a hús pH-értékeit az M. long. Dorsi meghatározott pontján (általában a 13. és a 14. csigolyaköz 

magasságában). 

A PSE vagy DFD minőségű hús táplálkozási szempontból nem csökkent értékű, de élvezeti értéke kisebb. 

A pH esését és a bekövetkező húsminőségi problémát főként két eddig megismert, nagyhatású gén okozza: a 

halothane gén (jele N, illetve n, az nn recesszív homozigóta egyed stresszérzékeny, a heterózigóta Nn 

genotípusú egyed sokkal kevésbé, míg az NN homozigóta nem stresszérzékeny) és az RN gén. A már korábban 

megismert hatásokon kívül pácolt termékekben sütést követően sokkal erősebb a sós íz, és 2-3 %-kal nő a sütési 

veszteség is. Nagy gondot okoz az is, hogy a post mortem gyors pH-csökkenés a fehérebb izmokban kifejezett, a 

vöröseknél nem. Ezért a karaj és a sonka (comb) külső izomcsoportjai PSE jellegűek, a sonka belső izmai nem, 

sőt gyakran DFD típusúak, megnehezítve a minőségi sonkatermékek előállítását (kétszínű sonka). 

A halothane génnel szemben az RN gén domináns, 70 %-kal növeli a fehér izmok glikogéntartalmát, post 

mortem a pH-csökkenés üteme normális, de tovább tart a normálisnál a sonka izmaiban. A friss hús sápadtabb 

és vizesebb, de nem annyira, mint a PSE-hús. Az RN gént a hampshire fajtában mutatták ki, és domináns gén 

lévén gondokat okozhat a minőségi sonkakészítmények gyártásában akkor is, ha hampshire vérségű és Rn-

génhordozó keresztezett kanok utódait dolgozzák fel vágóhidakon. 

Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy az ismertetett húshibák kialakulásának genetikai előfeltétele a sertés 

stresszérzékenysége, környezeti feltétele pedig a vágást megelőző erős terhelés. Ha ezek közül az egyik hiányzik, 

kiküszöbölhető a „hibás” hús. Kíméletes kezeléssel a stresszre genetikailag érzékeny sertésnek is lehet normál 

húsa. Ezt a viszonosságot jelzi a húshibák (pl. PSE) öröklődhetőségi értékszáma, amely 0,3 körüli. 

Húshibák kialakulását egyéb környezeti hatások is kiválthatják. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű az 

elvéreztetés mértéke, ugyanis a rosszul elvérzett állatok húsa a PSE- és DFD-húsra jellemző tüneteket együttesen 

mutathatja. 

A genetikai hajlam, az izom energiatartalékai és a húsminőség közötti alapvető összefüggéseket a 14. táblázat 

tartalmazza. 

4. Általánosan figyelembe veendő egyéb értékmérő 
tulajdonságok 

4.1. Az egészségi állapot 

Az egészség minden termelés alapfeltétele. A szervezetnek ugyanis mindig fenn kell tartania azt a belső 

környezetét, amelyben anyagcsere-folyamatai zavartalanul mehetnek végbe. Ha ez biztosított, akkor beszélünk 

egészségről. Mindezek alapján az egészség fogalma a sertéstenyésztésben is kibővült a hagyományos 

értelmezéshez képest, mert túllépi a klinikailag nem beteg állapot határát. Ezért az egészségi állapot 

értékmérőjeként a klinikai tünetek hiánya mellett a termelési mutatókat is helyes alapul venni. 

Azokhoz a környezeti hatásokhoz, amelyek a szervezet belső egyensúlyának megváltozását okozzák, de 

aránylag rövid ideig hatnak (falkásítás, szállítás stb.), a szervezet élettanilag jól – és a termelés csökkenése 

nélkül – tud alkalmazkodni. A hosszabb ideig tartó megterheléshez való alkalmazkodás már súlyosabb élettani 

elváltozásokkal is járhat, miközben csökken a termelés és növekszik a fajlagos takarmányfogyasztás. Ezért 

alapvető követelmény, hogy a sertés az egészségét, szerveinek zavartalan működését a kedvezőtlen külső 

hatásokkal szemben is meg tudja őrizni. Ez a tulajdonság az ellenálló képesség. 
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Az egyes egyedek pillanatnyi egészségi állapotát a küllem, a kondíció jól mutatja. A beteg állat viselkedésével 

is jelzi egészségi állapotának zavarát, ugyanis társaitól félrehúzódik, étvágytalan, bizonytalan mozgású. A 

szőrzete borzolt, farkát lógatva hordja, bágyadt, elesett, esetleg a szemei sarkában a váladék-lerakódástól 

szennyeződés mutatkozik. Rendszerint a beteg állat bélsarkának állapota is rendellenes, ugyanis az egyébként 

sűrűn pépes konzisztenciájú, hengerded alakú, szilárd ürülék ilyen esetben vagy hígan folyós, vagy 

bogyószerűvé válik. Betegségre utaló tünet, ha az állat légvételeinek üteme tartósan felgyorsul, ha ziháló lesz a 

légzése. 

A kifejlett sertések körében gyakran tapasztalt megbetegedések a lábhibák. Ezért a leendő tenyészállatok 

kiválasztásakor erre megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. 

4.2. A fajtajelleg 

Fajtajellegen egy-egy sertésfajtára vagy hibridvonalra jellemző tulajdonságok összességét értjük, amelyek 

alapján az más genotípusoktól megkülönböztethető, elkülöníthető. A fajtajelleg fogalmának megalkotását az 

teszi lehetővé, hogy a sertésfajták küllemükben és termelőképességükben többé-kevésbé eltérnek egymástól. A 

tenyésztőmunka során a fajtafenntartó feladata az általa tenyésztett genotípus részletes küllemi leírását 

elkészíteni, illetve a törzskönyvezésből kizáró jegyeket felsorolni. Újabban a fajta nemesítése során elérni kívánt 

ideális típus grafikáját – vagy ha ilyen küllemű egyed a tenyészetben már megtalálható, annak a fényképét – is 

el szokták készíteni. 

A fejlett sertéstenyésztő országokban – így hazánkban is – az utóbbi időszakban hangsúlyeltoldás történt a fajták 

végtermék-előállításban betöltött szerepét illetően. Különösen a sertéshibridizáció eredményeképpen megjelent 

új alappopulációk („vonalak”) számának növekedése követelte meg, hogy a végtermék-előállításban azonos 

szerepet betöltő fajtákat, illetve hibrid alapvonalakat ún. fajtacsoportba sorolják, s azokon belül e populációkat 

– törzskönyvezési, tenyésztésszervezési szempontból – egységesen kezeljék. (Lásd részletesebben a Fajtatan 

fejezetben.) 

4.3. A típus 

A sertések külleme fejlődésük, növekedésük folyamán változik. A testrészek aránya a fejlődés szakaszaiban 

különböző, s ezzel párhuzamosan hústermelésük is eltérő, miáltal fejlődési típusuk szerinti csoportosításuk 

lehetséges. Fejlődési típuson a sertés azon küllemi sajátosságainak összességét értjük, amelyek kifejezik 

növekedésük, fejlődésük gyorsaságát és mértékét. Ennek alapján 

• korán érő és 

• későn érő 

típusokat különböztetünk meg. Az előbbi csoportba tartozó fajták (berkshire, middle white) mára már a 

köztenyésztésből kiszorultak. Erre azért került sor, mert – mint ahogyan azt a 15. táblázat szemléletesen mutatja 

– kis hústermelési kapacitással rendelkeztek. 

Korszerű fajtáknál a hústermelés intenzitása (egységnyi időre jutó vázizom-gyarapodás) nagy, s az állat e 

tulajdonságát hosszú időn keresztül megtartja (a hústermelés tartama). Mindezek következtében e fajták egyedei 

nagy hústermelési kapacitással rendelkeznek. 

Ha a sertéstartás gyakorlatában típusról beszélnek, általában nem a fejlődési, hanem a hasznosítási típust értik 

rajta. Mint ahogyan az elnevezésből is kitűnik, e típus megkülönböztetést annak alapján végzik, hogy milyen 

végtermék előállítására legalkalmasabbak a kérdéses típuscsoportok egyedei, illetve ivadékai. Azaz mennyiben 

mutatják azokat a testformákat, amelyeket az adott vágósertés-kategóriában (porksüldő, bacon-, sonka-, 

tőkesertés stb.) kívánatosnak tartunk. 

A fogyasztói és a húsipari igényeknek megfelelően küllemük, testalakulásuk alapján 

• bacon- és 

• tőketípusú sertések különíthetőek el jól egymástól. 
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A bacontípusú állatokra küllemileg jellemző a megnyúlt törzs, a jól izmolt hát, a fejlett sonkák és a könnyű 

vállak, továbbá a far felé mélyülő törzs. A lapály sertések ennek a hasznosítási típusnak a legjellemzőbb 

képviselői, de a nagy fehér sertéspopulációink többsége is ide sorolható. 

A tőketípust azok a fajták képviselik, amelyeken a hát, a far és a combok erőteljes izmoltságán kívül a lapockák 

telt, jól izmolt volta is jellemző. Az ún. négysonkás típusba tartozó fajták, mint a pietrain, a duroc vonalak adják 

az e típusba tartozó sertésállomány bázisát. 

Bár küllem alapján a két alaptípus jól elkülöníthető, a hazai gyakorlatban mind a bacon-, mind a tőketípusú 

sertések hizlalási végtömege 95-115 kg között ingadozik. A minőségi követelmények velük szemben közel 

azonosak, hiszen speciális célokra (nehéz porksüldő, baconexport) történő vágások száma ma még csekély, s 

emiatt e két típus egyedei azonos húsipari feldolgozással kerülnek értékesítésre. 

4.4. Ivarjelleg 

A különböző nemi hormonok hatása szemmel láthatóan is megnyilvánul a másodlagos nemi jelleg 

kialakulásában. 

A kanok tömegesebb testűek, erőteljesebb csontalappal rendelkeznek, mint a kocák, s izomzatuk is fejlettebb. 

Durvább bőrük vállukon megvastagodva ún. pajzsot alkot. A kanok feje nagyobb, burkoltabb, mint az azonos 

korú kocáké. Testarányaik tekintetében is szembetűnő a különbség: a kanoknál a test mellső, a kocáknál pedig a 

hátsó része a fejlettebb. A kanok élénkebb vérmérsékletűek, mint a kocák, ami viselkedésükben is határozottan 

kifejezésre jut. Erre tartásuk során tekintettel kell lenni. 

A sertések ivarjellegéhez tartozó jelenség az ivarérett kanok húsának jellegzetes kanszaga, amelyet – 

kialakulását követően –csak az egyed ivartalanításával lehet megszüntetni. Ma már folynak vizsgálatok arra 

vonatkozóan, hogy a kanszag kialakulása mennyiben örökletes; az egyes fajták között mutatkozó különbségek 

által lehetővé válhat olyan típusok létrehozása, amelyek hím egyedeinél nem kell tartani a kanszag 

megjelenésétől. Legújabban a kanszag kialakulásának megelőzésére ún. aktív immunizálást is alkalmaznak. 

A jelenlegi előírások szerint azonban a hizlalásra szánt kanokat ivartalanítani kell. Az általános gyakorlat az, 

hogy malackorban végzik el a kanok herélését. Ennek következtében azok nyugodtabb vérmérsékletűvé válnak, 

s testösszetételükben, a kanokhoz képest növekedésük kissé csökken, zsírosodási hajlamuk fokozódik. 

4.5. Konstitúció 

A konstitúció olyan fogalom, amelyet az állattenyésztők naponta használnak, de pontos értelmezésében 

mindmáig nincs teljes egyetértés. Ez magyarázza, hogy szinte minden szakíró más-más definíciót használ. Ezek 

a meghatározások azonban ma már sok közös, lényeges elemet tartalmaznak, s inkább csak a hangsúlyokban 

térnek el egymástól. Mindezek alapján megfogalmazható, hogy a konstitúció olyan összetett tulajdonság, amely 

részben a külső testalkatot, részben a belső élettani tulajdonságokat foglalja magában. A konstitúció tehát az 

állatnak olyan alapvető biológiai adottsága, amely az optimálistól eltérő hatásokkal szembeni ellenálló 

képességben, jó reakciókészségben és alkalmazkodóképességben fejeződik ki. 

A sertés konstitúciója – hasonlóan a többi állatfajéhoz – alapvetően az egyedi örökletes anyagban kapott, a 

szervezet morfológiai felépítettségét, annak fiziológiai működését determináló génekre épül. Ezek az örökletes 

hatások a szervezet élettani folyamataiban realizálódnak, vagy másképp fogalmazva: a sertésegyed 

szervműködési mechanizmusán keresztül érvényesülnek és válnak megismerhetővé, részben láthatóvá, 

leírhatóvá. 

Természetesen a sertés – bíráló számára érzékelhető – konstitúciója nem kizárólag a gének által megszabott 

„alaki és működési” program eredménye, hanem abban a környezeti tényezők is nagy szerepet játszanak. Erre 

hangsúlyozottan kell utalni, mert az egyed fejlődése során a magzati kortól kezdődően érvényesülő környezeti 

tényezőknek konstitúciót alakító, befolyásoló hatásuk van. Gondoljunk arra, hogy például a szűkös vagy 

hiányos takarmányozással, fertőző ágensekkel terhelt környezetben, rideg bánásmóddal felnevelt vagy az 

optimálist megközelítő környezetben tartott, de megközelítően azonos genetikai adottságokkal rendelkező 

egyedek (testvérek, féltestvérek) konstitucionális összehasonlításakor milyen jelentős különbségeket 

tapasztalhatunk! 

Mivel a konstitúció a genetikai és a környezető tényezők bonyolult kölcsönhatásaként alakul ki, időben és térben 

is változik, illetve változhat (a tenyészállat korának előrehaladtával, egy másik gazdaságba való átkerülésével 
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stb.), ezért nem tekinthető abszolút kategóriának. Jellemzésére ezért igen nehéz megbízható paramétereket 

találni. Régebben szinte csaknem kizárólag küllemi sajátosságok alapján értékelik egy-egy állatnál a 

konstitúciót, s a morfológiai jelekből (a kültakaró állapota, a fej, a törzs, a végtagok felépítése, a csontok 

vastagsága, az ízületek szilárdsága, a testarányok, a mozgás stb.) ítélték meg azt. Később a küllemi jegyek 

figyelembevétele mellett az állati szervezet működési mechanizmusát is kifejező biokémiai és biológiai 

paraméterek segítségével (a vér ellenanyagszintje, stresszérzékenység mérése stb.) kísérelték meg a konstitúció 

komplexebb kifejezését. 

Napjaink ökonómiai szemléletének megfelelően egyre inkább terjed az a nézet, miszerint a konstitúciót 

valójában csak utólag lehet elbírálni, s az időközben végzett szemlék és mérések csak az ún. potenciális 

konstitúció regisztrálására alkalmasak. Eszerint annak az állatnak jó a konstitúciója, amely hosszabb időn át 

maximális és gazdaságos termelésre képes anélkül, hogy egészsége csorbát szenvedne, azaz amelynél a 

gazdasági és a biológiai tulajdonságok összhangban vannak. A jó konstitúciójú tenyészkoca tehát rendszeresen 

termékenyíthető vagy termékenyül, a fajtájára jellemző létszámú malacot fial és nevel, hosszú ideig életben van, 

végső soron nagy életteljesítményt ér el. Természetesen a jó konstitúció nemcsak a tenyészállományok fontos 

tulajdonsága, hanem lényeges az árutermelő hízóállományoknál is, hiszen jó teljesítményt csak a jó 

konstitúciójú egyedektől várhatunk. 

4.6. Kondíció 

A kondíció a sertésegyed tápláltsági állapotát kifejező, relatív fogalom. A kondíció számos belső és külső 

tényező együttes hatására alakul ki. Attól függően, hogy a sertés mely hasznosítási csoportba tartozik, a küllemi 

bírálat alkalmával kondícióját eltérő módon minősíthetjük. Így a kondíció csak a fajta, a típus, a kor, az ivar és a 

hasznosítási irány alapján ítélhető meg helyesen. 

A tenyészsertéseknél a gyakorlatban komoly szakmai feladat az ún. tenyészkondíció folyamatos fenntartása. 

Sajnos mind a törzstenyészeteknél, mind az árutermelő gazdaságokban gyakran találkozunk a tenyészkanok és a 

–kocák túltáplálásával, ami az állatok elzsírosodásához, s ezáltal a termelésből való idő előtti kiesésükhöz vezet. 

Az elhízott (tenyész-) állatok esetében – magyartalan kifejezéssel – túlkondícióról beszélünk, míg a nem kellően 

táplált, betegség vagy egyéb ok miatt leromlott, sovány egyedek ún. mínuszkondícióban vannak. A kocák 

kondíciója a potenciális és realizált szaporaságot is jelentősen befolyásolja, amit a 16. táblázat adatai is jól 

mutatnak. 

4.7. Vérmérséklet 

A vérmérséklet az állat reagálásának módja a külső környezeti hatásokra, ezért a vérmérséklet az egyed 

viselkedése alapján értékelhető. A környezet változásaira élénken, súlyosabb esetekben idegesen, nagyfokú 

nyugtalansággal reagáló állatot kedvezőtlen adottságúnak kell tekinteni. Az ilyen egyedek, különösen falkás 

tartásban, hátrányosan hatnak a termelésre. 

Nyugodt anyakocák alatt kisebb az agyonnyomásból eredő veszteség, s az ilyen tenyészkanoknál is ritkábban 

alakul ki agresszivitás. Ezért fontos követelmény, hogy a tenyészállatok nyugodt vérmérsékletűek legyenek. 

A sertésegyed pszichikai beállítottságát, kedélyállapotait, gondozójával és társaival szemben tanúsított 

magatartását természete szabja meg. A veszekedő, nyugtalan koca gyakran üldözi társait, ivadékait, s könnyen 

alakulnak ki nála rossz szokások is. Az agresszív, támadó viselkedés öröklött tulajdonság. 

A rossz szokások általában szerzett tulajdonságok, s ezért nem öröklődnek. Leginkább a helytelen tartási, 

takarmányozási módok következtében alakulnak ki. 

Tenyésztői intézkedésekkel (megfelelő takarmányozás, megfelelő férőhely, farokkurtítás stb.) is törekedni kell a 

rossz szokások kialakulásának megelőzésére. 

4.8. Testformák, mozgás, küllemi hibák 

A küllem lényeges része a test felépítése, a testforma. Ugyanis a testforma szakszerű bírálata során a szervezet 

működésére következtethetünk. Ismert, hogy a belső elválasztású mirigyek testformát szabályozó hatása is 

érvényesül a küllemben, s ezáltal megbízható támpontot kapunk a szervezet működőképességére vonatkozóan. 

A szabályos testformákból arra lehet következtetni, hogy az ilyen állat tartós igénybevétel esetén sem károsodik, 

ami a termelőképesség fontos feltétele. 
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A tenyészállat jelöltek mozgása és megjelenése legyen harmonikus. Ezen azt értjük, hogy a sertés térölelő 

léptekkel, könnyed végtaghordozással, élénken halad. A keveset mozgó, rossz lábszerkezetű állat vontatottan, 

kötötten jár, végtagjait kíméli. A tenyészállományokban gyakori az ízületi merevség, amely kaszáló mozgást 

eredményez. A lazább gerincfelépítettség ún. kígyózó járást idéz elő. A hosszú törzsű egyedek esetében ezt nem 

kell hibának tekinteni. 

Bár a mozgatás a modern tartási rendszerekben minimálisra csökkent, mégis rendkívül fontos, hogy a 

tenyészállatok lábszerkezete és lábállása kifogástalan legyen. A tapasztalatok azt jelzik, hogy ez okból igen sok 

értékes tenyészállat idő előtt selejtezésre kerül. 

A küllemi hibákat a régebbi szakkönyvek alaposan és nagy részletességgel tárgyalták. Ez abból fakadt, hogy 

korábban az egyed küllemi bírálata volt az egyik legfontosabb támpont a várható termelőképesség becslésénél. 

Ma már komplex módon igyekezünk mind az egyed konstitúciójára, mind a várható tenyészértékére választ 

kapni, s emiatt a küllemi bírálat csupán egy – bár fontos – láncszeme e folyamatnak. Ebből fakadóan csak 

azokra a meg nem engedhető tulajdonságokra hívjuk fel a figyelmet, amelyeknek általánosságban, minden 

tenyészállatjelöltre kiterjedően kizáró okként kell szerepelniük. Így súlyos küllemi hibának számít: 

• a fejletlen, „elfinomult”, gyenge szervezet, 

• a nagymértékű aránytalanság az egyes testtájak között, 

• a súlyos szerkezeti (csontfejlődési, ízületi) elváltozások, 

• a másodlagos nemi jelleg hiánya, 

• az egyik oldalon hatnál kevesebb csecsbimbó, illetve 

• kanok esetében a fejletlen herék vagy a rejtettheréjűség. 

4.9. A sertés testtájai és a küllem elbírálásának alapelvei 

Mivel a különböző sertésfajták és típusok külleme eltérő képet mutathat, egységes küllemi minősítést csupán 

irányelvszerűen lehet rögzíteni, de a gyakorlati munkában mindig a fajtajellegnek és a típusnak megfelelően kell 

elvégezni a testalakulás megítélését, bírálatát. A sertés testtájait a 15. ábra mutatja. 

A küllem elbírálása során a legfőbb szempontok: a fajtajelleg, típus, a fejlettség, a szervezeti szilárdság (pl. 

kötéshibák, ízületi deformációk, a hátvonal feszessége, a lapockák illeszkedése). Ellenőrizendő az ivarszervek 

állapota, a csecsek száma és eloszlása, alakja, a herék elhelyezkedése, fejlettsége. A küllemi bírálat során az 

ivarnak megfelelő vérmérséklet, valamint természetes testhelyzetben történő mozgás alapos minősítésére is sort 

kell keríteni. 

A küllemi bírálat végrehajtása, az értékelés, a küllem leírása és jelzései meghatározott gyakorlatot követnek és 

azok nyilvántartásba kerülnek, hogy azokat a tenyészállatok kiválasztásánál a szelekció alkalmával hasznosítani 

lehessen. 

A gyakorlatban azok a süldők kerülnek küllemi bírálatra a tenyésztésre történő kijelölés előtt, amelyek egyrészt 

származásuk és üzemi sajátteljesítmény-vizsgálati eredményük alapján tenyészállatnak alkalmasnak tűnnek. 

A törzstenyészetekben általános követelmény, hogy a beállítandó tenyészkanok egyéves korig, a tenyészkocák 

az első és második fialás közötti időben (félidős vemhes korban) küllemi bírálatra kerülnek. A minősítő 

értékelés feljegyzésre kerül a bírálati lapra, a sertés körvonalait megjelenítő ábrán a különleges jegyeket is 

feltüntetik. Ezenkívül a bírálati lapon található jelekkel a sertés körvonalait megjelenítő ábrán a különleges 

jegyeket is feltüntetik. A szóban forgó részletes bírálat során a fontosabb testtájak (fej, törzs, lapocka, comb, 

lábak) és egyéb tulajdonságok (testnagyság, fejlettség, zsírosodási hajlam, összbenyomás) külön-külön azonos 

nagyságrendű pontszámértékkel (1-5) minősítendők. 

A tenyészállatok küllemi sajátosságaiban a kor előrehaladtával előálló változásokat küllemi felülbírálattal 

rögzítik. 

A fej bírálata során a nagyságot és a törzshöz viszonyított méretaránybeli formálódást minősítik. A fajtajelleg 

követelményeit fő szempontként értékelik. 
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A törzs alakulásában a méretek (hossz, dongásság) adottságát elemzik, minősítik. A hát hajlottsága, a mellkas 

fűzöttsége, az ágyékban jelentkező kötéshiba a fontosabb kifogásokat mutatják a pontszám nagyságrendjében. 

A lapocka, a comb izmoltsága különös figyelmet kap a minősítés alkalmával. Emellett az illesztés és a 

terjedelem (nagyság, hosszúság, szélesség és mélység) körültekintő mérlegelést érdemel. 

A lábszerkezet értékelése főleg a lábállások és ízületi rendellenességek észlelését célozza, valamint a csontozat 

minősítését szolgálja. A lábhibákra (X- és O-láb, kardos állás, gacsos lábak, medvetalp, puha csüd stb.) és a 

körmök szabályos formálódására a bírálóknak nagy figyelmet kell szentelniük. 

A testnagyság és fejlettség nyilván akkor kifogástalan, ha a fajtajelleg és típus követelményeiben rögzítetteknek 

megfelel. 

A zsírosodási hajlamot főleg az életkor és a hasznosítási állapot figyelembevételével minősítik, különös 

tekintettel a zsírdepók (tokatáj hát és oldalak) szalonnarétegének teltségére, formájára. 

Az összbenyomás körébe sorolják a bírálati irányelvek mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket a testtáji 

szempontok sorában nem értékeltek (fajtajelleg, típus, szervezeti szilárdság, ivarjelleg, csecsszám és eloszlás 

egészségi állapot, vérmérséklet stb.). 

A bírálatok szabályos végzésére kijelölt helyen biztosítani kell az állatok számára a természetes testtartásra 

alkalmat adó körülményeket. Szilárd burkolatú, nem csúszós, elkerített helyen a megszemlélés 

zavartalanságával tehető reálisabbá a küllem megítélése. Legalább 3-4 m távolságból, minden oldalról történő 

szemrevételezés ad jó alapot a megfigyelendő részletek észlelésére. A csecsszám és csecsforma vizsgálata 

különösen a fiatal kocáknál, valamint a kanoknál sokszor körülményesen oldható meg. Legtöbbször orrfék 

igénybevételével végzik. Kezes, szelíd egyedeknél mindez azonban egyszerűen végrehajtható. 
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4. fejezet - Sertésfajták és hibridek 

Magyarországon a tiszta fajtákba tartozó és törzskönyvi ellenőrzés alatt álló sertésállomány mintegy 21000 

koca. 

Az őshonosnak tekinthető mangalica fajta szinte a kihalás szélére sodródott az 1900-as évek közepére, azt 

követően a fajta különleges tulajdonságai miatt és a megnövekedett kereslet miatt az állománylétszám nagyon 

jelentősen megnőtt. 

A modern, kifejezetten hústípusú sertésfajtákból a magyar nagy fehér, a magyar lapály, a hampshire, a pietrain 

és a duroc fajtákból rendelkezünk érdemi és törzskönyvezés alatt álló tisztavérű állományokkal. 

A hazánkban jelenleg tenyésztett fajtatiszta törzskoca állományok létszámadatait a 17. táblázat foglalja össze, 

felölelve az 1995-2008-as időszakot. Az európai és a világ fejlett állattenyésztéssel rendelkező országaihoz 

hasonlóan a sertésállományok döntő hányadát a sertéshibridek és keresztezett konstrukciók képezik, amelyek az 

árutermelési szférában meghatározó jelentőségűek, mert a heterózis teljesítményt javító hatása széles körben 

kihasználható. A magas színvonalú fajtatiszta tenyésztés és a nagy genetikai értéket képviselő fajtatiszta 

állományok szerepe azonban kulcsfontosságú, hiszen nélkülük elképzelhetetlen a megfelelő nagy teljesítményű 

keresztezett állományok létrehozása. 

A Kárpát-medencében korábban előforduló sertésfajták közül a bakonyi és a szalontai fajtákról vannak hiteles 

forrásaink. 

A bakonyi sertést a dunántúli lomberdők tájain tenyésztették. E fajta tenyészterülete kiterjedt a Felvidék, 

Szlavónia, Horvátország területére is. Mérsékelt szaporaság és lassú fejlődés jellemezte. Küllemét a hosszú 

lábak, lapos, mérsékelten hosszú törzs uralta. Durva kültakarója hamuszürke árnyalat felé hajló, vadas színnel 

írható le. 

Fő takarmánya (hizlaló) a tölgy- és bükkerdők makktermése volt. Kitartó élelemkereső képességét, szilárd, 

ellenálló szervezetét dicsérték. Lábon terelve távoli piacokra is eljutottak a vágásra érett sertésekkel. A piaci 

viszonyok változása következtében a kiváló zsírtermelő képességű mangalica sertésnek adta át a helyét. 

A szalontai sertést főleg a tiszántúli, vízjárta tájakon tenyésztették. Az ártéri, mocsaras legelőkön számottevő 

állati eredetű táplálékhoz jutottak a sertések, s így a növekedés legfőbb feltétele biztosította a nagy testméretek 

elérését. Szaporasága mérsékelt, növekedése lassú volt. Testfelépítését a nyurga lábak, a lapos törzs uralta. Színe 

rőt, barnás, vörös, szőrzete durva, a szőrváltással az évszakhoz igazodóan ritkább, illetve sűrűbb állományú volt. 

Az 1800-as évek közepétől kezdődően rohamosan szorult vissza a tenyésztése, átadva helyét a mangalica 

fajtának. 

Gyökeres fordulatot hozott a gazdaság fejlődése a sertésfajta váltásban is. A gyáripar kialakulásával a bányászat, 

a városépítés, a folyószabályozások, az út- és vasútépítés nehéz fizikai munkát követelt. Az energiaforrást a 

fizikai dolgozók döntően a sertészsírral (szalonna), illetve sertéshússal fedezték. A mezőgazdasági lakosság is 

számottevő minőségű szalonnát és tartósított (füstölt) sertéshúst fogyasztott. Ezért került sor az előbbi fajtáknál 

kedvezőbb zsírtermelő képességű fajta kitenyésztésére, azaz a mangalica fajta előállítására. 

A céltudatos tenyésztéshez az a felismerés vezetett, hogy a Balkán-félsziget északi részén elterjedt fajta, a 

sumádia sertés és a hazai a bakonyi és a szalontai keresztezéséből született sertések kiváló zsírosodási 

hajlammal rendelkeznek. Feljegyzések tanúsága szerint az 1830-as évek elején József nádor kisjenői 

uradalmában (Arad megye) tenyésztésbe állított, a szerb fejedelem topcsideri uradalmából kapott 

tenyészsertésekkel céltudatos nemesítőmunkába kezdtek. Sikerült egy olyan különleges zsírtermelő képességű 

fajtát kialakítani, amelynek egyedei egyedülállóan kiváló vágási teljesítményeket értek el a fehéráru (szalonna, 

háj, bélzsír) termelésének tekintetében. 

Az adott időszakban korszerű fajta teljesítményeinek kihasználásához hozzájárult az az alkalmazott tartási és 

takarmányozási gyakorlat, amely a magyarországi kukoricatermelésből származó szemes kukorica és az árpa 

felhasználására épült. A süldőztetéssel (visszafogott táplálással, kiadós legeltetéssel) nevelt növendék sertéseket 

állítottak be hizlalásra féléves, háromnegyed éves korukban. 

A 150-180 kg-os végsúlyban vágott mangalica sertések kis vágási veszteséggel, 50-65 %-os fehéráru aránnyal 

tekintélyes mennyiségű zsírt szolgáltattak. A magyarországi nehéz súlyú mangalica hízott sertés keresett 
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vágósertés-minőséget jelentett Európa jelentős sertésvásárain (Budapest, Temesvár, Bécs, Prága stb.). Nagy 

tömegben és egységes minőségben szállították Bácska, a Bánság, a Tiszántúl és az ország más területeiről a 

tőzsdei jegyzés szerinti vágósertést. 

Négy színváltozatban fordult elő a mangalica sertés. Legnagyobb számban a szőke mangalicát (bőre pigmentált, 

a szőre pigmentmentes) tartották, rajta kívül a fecskehasú (a szájszöglettől indulóan festőanyag nélküli szőr fedi 

a test alsó felületét a lábak belső felületére ráterjedően), a rőt vagy vörös színű mangalica (e fajtaváltozat 

egyedeinek a szőrzete vöröses pigmentáltságú) és a fekete ismert. A mangalica malacok kültakarója születéskor 

csíkolt (feketésbarna és világosszürke hosszanti sávok váltják egymást). Ez a színeződés a szőrzet növekedése 

és váltása hatására megszűnik. A mangalica sertések vedlése rendszeresen jelentkezik. Ősszel pehelyszőrzet nő 

a fedőszőrök közé, és így a téli szőrzet gyaluforgácsszerűen göndör, viszont tavasszal csak fedőszőrzet marad a 

testfelületen, és akkor a szőrtakaró sima lefutású. A test alakjára a rövid, ovális keresztmetszetű, tehát mély 

törzs jellemző. A fej enyhén tört profilvonalú (a homlok és orrhát találkozásában). Az orr középhosszú, kissé 

hosszabb, mint a homlok. A fej oldalnézetben ék alakú. A fülek előreállóak, közepes nagyságúak, a nyak rövid, 

telt. A mar rövid. A hát, az ágyék, a far rövid és az utóbbi gyakran csapott. A lapocka mérsékelt izmoltságú. A 

mellkas mérsékelten dongás. A has terjedelmes. A combok mérsékelt hosszúságúak, kevésbé teltek. A lábak 

finom csontozatúak, szikár felépítésűek. Nem ritka a helytelen tartás, takarmányozás következtében előállt rossz 

lábszerkezet (pl. puha csüd, gacsos, térdes állás, O-láb stb.). 

A mangalica fajta tenyésztése a sovány sertéshús iránti kereslet következtében jelentősen visszaszorult az 1970-

es évek kezdetéig. A géntartalékot jelentő tenyészetek kisszámú állományait is nehezen lehetett összegyűjteni az 

országban. Ma a mangalica, mint őshonos fajta nemzeti kulturális örökségünk része, és fenntartása állami 

támogatással is biztosított. Három színváltozatban tenyésztik. A szőke, a fecskehasú és a vörös mangalica 

örvendetes módon ma már kellő létszámban áll rendelkezésünkre, biztosítva a fajta fenntarthatóságát. A 3., 4., 

5., 6., 7. képen a mangalica három színváltozatát mutatjuk be. 

1. Korszerű hazai sertésfajták 

A sertéshús fogyasztás rohamos növekedése a tenyésztőket kiemelkedő hústermelő képességű fajták 

kialakítására serkentette, amelyek széles körben elterjedtek világszerte. Természetesen egy-egy régióban az 

országban a nemesítési munka révén a fajtákon belül helyi nemzeti változatok jöttek létre. A nemzetközi 

kapcsolatok a sertéstenyésztésben is széleskörűvé tették a nemzetközi együttműködést, tenyészállat, illetve 

spermaimport révén valójában világfajtákról beszélhetünk, és a magyar fajtaösszetételt is gyakorlatilag a 

mangalica kivételével világfajták határozzák meg. 

A fajták nemesítése során kitűzött tenyészcélt a gazdaságos vágósertés előállítás szempontjai határozzák meg, 

döntően a keresztezési programokban betöltött szerepüknek megfelelően. Az előbbiek alapján fajtacsoportokba 

történik a besorolásuk. Az egyes fajtacsoportokon belül a szelekció elvei, irányai gyakorlatilag azonosak 

(teljesítményvizsgálatok, tenyészérték becslések). 

Az árutermelésben jelentős szerepet játszó fajtákat hazánkban négy fajtacsoportba sorolják. Ezek: 

I. fajtacsoport: a magyar nagy fehér hússertés és keresztezett kocák 

II. fajtacsoport: a magyar lapálysertés 

III. fajtacsoport: a duroc és a hampshire sertés 

IV. fajtacsoport: a pietrain sertés és keresztezett kanok 

1.1. I-es fajtacsoport 

Nagy reprodukciós teljesítményre, jó hízékonyságra és szervezeti szilárdságra nemesített fajták tartoznak ide, 

amelyek a keresztezésben anyai partnerként nyújtanak igen jó teljesítményt. A vágóérték növelése nem 

elsődleges szempont. Fajtatiszta vagy keresztezett állományaik az árutermelő telepek ideális koca alapanyagát 

biztosítják a fejlett sertéstenyésztéssel rendelkező országokban. A fajták nem stresszérzékenyek. A keresztezett 

kocák előállítása során a magyar lapály a leggyakoribb keresztezési partnere a magyar nagy fehér fajtának. A 

reciprok keresztezési kombinációk azonosan jó teljesítményűek. Elfogadott a magyar nagy fehér × lapály 

váltogató keresztezés is. 
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1.1.1. A magyar nagy fehér hússertés 

A magyar nagy fehér hússertés nemesítése során célkitűzés a szaporaság, a növekedési erély és a 

takarmányértékesítés megőrzése illetve javítása, megőrizve a szilárd szervezetet, a jó alkalmazkodó képességet, 

fokozva a stressztűrő képességet, és a jó húsminőséget is. 

A magyar nagy fehér sertésre jellemző a hosszú rámás törzs, a közepes farszélesség, a terjedelmes comb, a 

feszes hát és jó lábszerkezet és konstitúció. Általános kívánalom, hogy 7-7 egészséges csecsbimbóval 

rendelkezzenek. 

A fajta szőrzetére a fényes, finom, testhez simuló, keselyfehér szőrszín jellemző. A bőr halványrózsaszínű, 

pigmentmentes. A körmök viaszsárgák. A fej, a törzzsel arányos, középhosszú, könnyű, a homlok közepesen 

széles, enyhén tört profilvonallal. A fülek felfelé előreállók (8., 9. kép). 

A magyar nagy fehér sertésre jellemző értékmérő tulajdonságokat a 18. táblázat mutatja. A kitűzött 

tenyészcélokat a 19. táblázatbanfoglaltuk össze. 

A magyar nagy fehér fajta esetében is célszerű és szükségszerű vérfrissítést alkalmazni, e célból elsősorban 

kedvező szaporasági és felnevelési teljesítményekkel rendelkező, a tenyészcélnak legjobban megfelelő kanok 

spermájával történhet elsősorban a vérfrissítés. E célból elsősorban Anglia, Finnország, Dánia, Hollandia és 

Németország nagy fehér törzstenyészetei jöhetnek számításba. 

1.2. II. fajtacsoport 

Szaporaság és vágóérték tekintetében egy fajta tartozik ide, amely az árutermelő koca-előállító programokban 

anyai, illetve apai keresztezési partner lehet. A vágóérték szempontjából különösen fontos a vékony 

hátszalonna, illetve értékes húsrész arány. 

1.2.1. A magyar lapálysertés 

A fajtában a nemesítés célja a szaporaság és a felnevelési teljesítmény párhuzamos javítása a vágóértékkel. A 

fajta viszonylag későn érő, későn zsírosodó, nagy növekedési erélyű. Fontos követelmény a jó húsminőség és a 

stresszrezisztencia. 

A magyar lapálysertésnél fontos követelmény a nagy ráma, a hosszú, feszes hát, a közepesen mély mellkas, a jól 

izmolt lapocka és comb, a finom csontozat, ennek ellenére a jó konstitúció szilárd lábszerkezettel, csontozattal. 

A magyar lapály szőrzete fehér, finom szálú, sima lefutású. A bőr halványrózsaszín, pigmentes, a körmök 

viaszsárgák, a fej a törzzsel arányos, középhosszú, kifejezetten könnyű. A profilvonala enyhén tört. A fül tőben 

megtört, előrelógó, de a fejjel arányos legyen. Legalább 7-7, szabályos eloszlású, jól fejlett cseccsel 

rendelkezzék (10-12. kép). 

A magyar lapály törzsállományokra általánosan jellemző teljesítmény-színvonalat a 18. táblázat foglalja össze, a 

kívánatos tenyészcélt pedig a 19. táblázat mutatja. 

A magyar lapály fajta nemesítése, fenntartása során is időről időre szükség van a vérfrissítésre, de csak olyan 

importok jöhetnek szóba, amelyekkel javíthatók az anyai tulajdonságok, a szervezeti szilárdság, harmonikusan a 

vágóértékkel. Fajtajavításra kizárólag stresszrezisztens kanoktól származó sperma indokolt a legkiválóbb finn, 

svéd, norvég vagy dán lapály állományokból. 

1.3. III. fajtacsoport 

Hízékonyságra, a vágóértékre és stressztűrő képességre kitenyésztett, ún. robusztus fajták tartoznak ide, 

amelyek az árutermelésben döntően apai keresztezési partnerek. Az említett kedvező tulajdonságok megőrzése 

érdekében a vágóérték növelése egy bizonyos határon túl nem célszerű. 

1.3.1. A duroc sertés 

A duroc sertésfajtát Amerikában tenyésztették ki az 1800-as évek közepén, rendkívüli népszerűsége az USA-

ban a XX. század folyamán elsősorban rendkívül nagy növekedési erélyének, erős szervezetének és 

csontozatának tulajdonítható. Korszerű és a mai sertéstenyésztésben betöltött fontos szerepét elsősorban az 

európai tenyésztők nemesítő munkájának köszönhetjük. A Magyarországon tenyésztett duroc fajta a nyugat-
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európai típust testesíti meg. A duroc sertés nagy növekedési erélyű, rámás, jó húsformákkal rendelkező erős 

csontozatú, szilárd szervezetű sertésfajta. Magas értékes húsrész arány jellemző rá, ami kiváló húsminőséggel 

párosul. A fajta szelekciója során a növekedési erély, a takarmányértékesítés és az értékes hús arány javítása a 

cél. 

A duroc fajtára jellemző a robusztus testalkat, az enyhén ívelt hát, a terjedelmes karaj, a széles sonka, amely 

mélyre húzódik. A lapocka kifejezett, a lábak erőteljesek. A duroc sertésben gyakran előfordulnak burkolt durva 

szervezetű egyedek is, amelyek nemkívánatosak. A bőr rózsaszín, a körmök palaszürkék, a túrókarima 

sötétbarnától szinte kékes színűig terjedő árnyalatú, pigmentált. A szőr sima, sűrű, a színe a sötét szép 

cseresznyepirostól a sárgás világos-vörösig terjed. A fej jellegzetesen kúp alakú, kissé rövid, széles homlokkal, 

az orrhát enyhén homorú. A fülek rövidek, a harántközépvonaltól megtörtek, és előrebillenők (11-13. kép). 

Kívánatos, hogy mindkét oldalon 6-6 jól fejlett szabályos elosztású csecsbimbóval rendelkezzenek. 

A duroc fajtára jellemző átlagos teljesítmény-színvonalat a 18. táblázat mutatja összefoglalóan. A fajtában 

követett tenyészcélt a 19. táblázat foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a hazai duroc törzsállományok létszáma 

korlátozott, ezért vérfrissítés szükségszerű, elsősorban Dániából stresszrezisztens vonalakból. 

1.3.2. A hampshire sertés 

Nagy rámájú, tömeges testű, nagy növekedési erélyű sertésfajta. Csontozata szilárd, robusztus típus, a bőr alatti 

zsírréteg a szalonnaköpeny vékony, mind a karaj, mind pedig a comb terjedelmes. Jó vágóértéke mellett 

általában a húsminőség is jó, pietrain fajtával keresztezve közkedvelt apai keresztezési partner. 

A hampshire háta és ágyéka középhosszú, enyhén ívelt, és jól izmolt. A mellkas hengeres, a has feszes, a 

lapocka és a combok jól izmoltak. A lábszerkezet stabil, a köröm szerkezete kemény. A fajtában a laza szervezet 

súlyos hibának számít. Alapszíne fekete, a maron és a lapockán lehúzódó fehér öv jellemzi, kifejezetten 

szabályos tarka fajta. Előfordul, hogy a hátsó végtag csánk alatti része is fehér. A körmök általában feketék, ha a 

végtag pigmentmentes, akkor viaszsárgák. Az orrhát egyenes, nemkívánatos a hosszú, keskeny fej. A fülek 

kicsik, és felfelé állók. A nyak és a mar rövid, de igen jól izmolt. A vékony szalonnaköpeny miatt az izomzat 

mozgása jól kivehető, a toka száraz. Kívánatos, hogy legalább 6-6 jól fejlett csecsbimbóval rendelkezzen (14-

15. kép). 

A fajta teljesítményszintje a durocéhoz hasonló (18. táblázat). A fajta nemesítése során megkívánt tenyészcélt a 

19. táblázat mutatja. 

Tekintve, hogy a hampshire fajtatiszta populációja hazánkban nagyon kicsi, rendszeres vérfrissítés szükséges, a 

legjobb minőségű állományok behozatala elsősorban nyugat-európai állományokból indokolt (pl. Svédország), 

kifejezetten stresszrezisztens vonalakból. 

1.4. IV.fajtacsoport 

Különlegesen nagy soványhús-termelésre nemesített, úgynevezett szuperizmolt fajta tartozik e fajtacsoportba, ez 

a pietrain. Gyakran stresszérzékenyek, amelynek mérséklésére folyamatosan törekednek a nemesítők. 

1.4.1. A pietrain sertés 

A fajtacsoporton belül hazánkban ma a pietrain sertést tartjuk. A fajta kiemelkedően jó vágóértékű, ún. 

szuperizmolt fajta, a végtermék-előállító keresztezésekben mindig apai partner, ún. befejező kan. 

A pietrain szabálytalan tarka sertés, szürke vagy fehér testfelületén pigmentált foltokkal. A szőr színe a fehértől 

a feketéig foltosan változó, finom, sima lefutású. A fej könnyű, általában rövid, a profilvonal enyhén tört, a 

homlok széles, a fülek rövidek, általában felállóak, de előrehajlók is lehetnek. A karaj, a combok és a lapocka 

izmoltsága különösen feltűnő. A hát és a far erősen „barázdált”. A fajta csontozata finom, a hátvonal feszes, 

egyenes. A bőr alatti zsírszövet a szalonnaköpeny, nagyon vékony, az izmok jól láthatóak, feltűnő, hogy az erek 

gyakran határozottan kidudorodnak. 

A pietrain közepesen rámás sertés, hosszú törzzsel, hengeres mellkassal, felhúzott hassal, a toka száraz. 

Viszonylag gyakran előfordulnak rövid törzsű, nagyon széles hátú, de alacsony egyedek, amelyek kivételesen jó 

húsformákat mutatnak, ez a típus mégsem kívánatos, mert növekedési erélye és kapacitása jelentősen elmarad a 

kívánatostól. Súlyos hiba a fajtában az izomszegénység és a szemmel láthatóan vastagabb bőr alatti zsírréteg. A 

kívánatos csecsszám szabályos eloszlású, 6-6 (16-17. kép). 
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A pietrain fajta által elért teljesítményszintet a 18. táblázatban mutatjuk be, a nemesítés során a nagyobb 

növekedési erélyű, kevésbé stresszérzékeny, kiváló vágóértékű típus a kívánalom (19. táblázat). 

A pietrain fajtát apai befejezési partnerként a keresztezésekben részben fajtatisztán, de legszélesebb körben 

duroc és hampshire (18. kép) fajtával keresztezve F1 kanokként használják. Tiszta vérben és keresztezései révén 

közkedvelt apai partnere a nagy fehér hússertés és lapály anyai állományoknak, leggyakrabban azonban ezen két 

fajta keresztezésével előállított F1 kocaállományoknak. 

2. Külföldön tenyésztett főbb sertésfajták 

2.1. Amerika sertésfajtái 

Európai sertéstenyésztésére kétségtelenül legnagyobb hatást az amerikai eredetű duroc és a hampshire fajta 

gyakorolta, érdekes módon azonban az eredetileg Amerikában nagy testtömegre, nagy napi súlygyarapodásra és 

nagy szervezeti szilárdságra nemesített típusaiból Nyugat-Európában tenyésztették ki azokat a modern 

változatokat, amelyek napjaink sertéstenyésztését jellemzik, és amelyeknek a nagy növekedési erély mellett a 

kiváló vágóérték és húsminőség a legnagyobb értéke. Napjaink amerikai sertéstenyésztésében jelenleg az 

Európából az USA-ba „visszaimportált” vonalak játszanak meghatározó szerepet az intenzív, döntően 

hibridizációra alapozott amerikai sertéshús-termelésben. Ugyanígy az európai típusú nagy fehér és lapály 

sertések is meghatározó szerepre tettek szert az USA-ban a különböző hibridprogramokban (pl. PIC). 

Akkor, amikor az amerikai és kanadai sertéstenyésztést európai típusok uralják és adják a termelés zömét, 

néhány jellegzetessége mégis szót érdemel az USA fajta-szortimentumának. Az USA-ban a magyarországi 

helyzethez hasonlóan reneszánszát éli az Angliában kitenyésztett kiváló hősminőségű, de zsírosabb sertésfajta, a 

berkshire. Ez a fajta korábban Magyarországon is elterjedt volt, de kiszorult a tenyésztésből. Jelenleg a 

berkshire speciális piaci igényeket elégít ki az USA-ban, márkázott termékskálát biztosítva (19. kép Berkshire - 

Forrás: Sambraus, H. H.). 

Számos 3-4 évtizede még ismert speciális amerikai fajta, mint a minnesota I. és II., a montana, a berksville ma 

már gyakorlatilag kihaltak, nem is működik tenyésztő szövetségük. Napjainkban a hagyományos és ismert 

tipikusan amerikai fajták közül a chester és a poland china (20. kép china - Forrás: ANSI.edu) fajták tenyésztése 

folyik szervezett keretek között. Ezek a modern fajtáknál zsírosabbak, és különleges speciális vevőközönség 

igényeit elégítik ki. Tekintettel arra, hogy ezen fajták növekedési erélyben és vágóértékben messze elmaradnak 

a korszerű fajtáktól, tenyésztőik száma folyamatosan csökken. 

Kanadában számottevő szerepet játszik még a lacomb fajta, amelyet eredetileg dán lapály, berkshire és 

chesterwhite sertésből alakítottak ki és nemesítették modern fajtává. A lacomb fajtát az 1970-1980-as években 

számos európai országba is importálták, így hazánkba is, de Európában kiszorult a tenyésztési választékból. 

2.2. Ázsia sertésfajtái 

Az ázsiai régióban kiemelkedő szerep jut Kínának, hiszen a világ legnagyobb sertésállományával rendelkezik. 

Kína sertésfajtáinak száma több mint száz. 

A kínai sertésfajtákról összefoglalóan megállapítható az európai és amerikai fajtákkal összehasonlítva, hogy 

szaporaságuk kiemelkedő, a húsuk jó ízű, gazdag intramusculáris zsírban, környezeti alkalmazkodó képességük 

igen nagy, igénytelenek a takarmányozással szemben és terimés takarmányokból jóval többet képesek 

hasznosítani, mint az európai fajták. Hátrányos tulajdonságaik a lassú növekedés, a magas vágási veszteség, és a 

csekély hústermelőképesség, illetve arány. 

Az észak-kínai fajták kifejlettkori testtömege nagyobb (140-150 kg körüli), míg a déli fajtáké sokkal kisebb (70-

80 kg körüli). Egyes fajták szaporasága egészen szélsőségesen nagy, pl. a taihu 15-16 malacot fial, de több fajta 

szaporasága is átlagosan 13-14 malac. Előfordulnak azonban kifejezetten gyenge szaporaságú fajták is, 

amelyekre a mi mangalicánkhoz hasonló 6-7 malac jellemző fialásonként. A kínai fajtákra általánosan jellemző 

a nagyon korai ivarérés és a kiemelkedő termékenység (pl. a taihu kanok már 3 hónapos korban ivarérettek és 4 

hónapos korban tenyészérettek). 

Anélkül, hogy további részletekbe belemennénk, a kínai fajták jelentősen eltérő sajátságaikkal olyan 

genotípusokat képviselnek, amelyekkel az amerikai és az európai fajták egyes tulajdonságait lehet javítani, 

különösen a szaporaságot, az életképességet és a hasznos élettartamot, a konstitúciót. Ilyen próbálkozások már 
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mintegy két évtizede több-kevesebb sikerrel folynak, különösen a szaporaság javítása tekintetében. Az európai 

sertéstenyésztésre eddig a meishan fajtának volt a legnagyobb szerepe, néhány tenyésztési programban 

különösen nagy fehér vonalak szaporaságát sikerült javítani cseppvér-keresztezéssel (21. kép Meishan - Forrás: 

Pászthy Gy.). A kínai fajtákon kívül a vietnami csüngőhasú sertés széles körben ismertté vált Európa-szerte is 

sokan tartják kedvtelésből igénytelensége és kétségkívül kedves és vonzó tulajdonságai miatt (22. kép 

Csüngőhasú - Forrás: Sambraus, H. H.). 

3. A sertéstenyésztésben elterjedt keresztezések és 
sertéshibridek 

3.1. Végtermék-előállító keresztezés 

A fejlett sertéstenyésztésű országokban az árutermelésben nem nélkülözhető a keresztezés különböző formáinak 

alkalmazása annak érdekében, hogy a heterózis hatás termelékenységet fokozó hatása, mint biológiai tartalék, 

kihasználható legyen. A jelenleg érvényes hazai szabályozás értelmében a tenyészállatot vásárló sertéstartók a 

megvásárolt tenyészállatokat tetszés szerint keresztezhetik, és bármilyen keresztezési konstrukciót előállíthatnak 

az apaállat-használatra vonatkozó előírások figyelembe vételével. 

A Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők Egyesülete (FSE) által támogatott keresztezési programok az alábbiak: az 

összes keresztezési konstrukcióban az anyai partner a magyar nagy fehér hússertés (MNF), a magyar 

lapálysertés (ML) vagy a kettő keresztezésével előállított keresztezett koca. A folytatható tenyészanyag 

utánpótlás előállítása érdekében alkalmazható a váltogató keresztezés, ahol az eredetileg előállított F1 kocákat 

felváltva termékenyítheti magyar nagy fehér, illetve lapály fajtához tartozó kan (criss cross). 

Az egyszerű áruelőállító keresztezések esetében, amelyekben az apa mindig fajtatiszta, az alábbi keresztezési 

kombinációk ajánlottak: 

1. MNF x ML keresztezett hízó 

2. MNF x ML koca x duroc kan 

3. MNF x ML koca x pietrain kan 

4. MNF x ML koca x hampshire kan. 

Az előbbiekben felsorolt haszonállat előállító keresztezések mellett ajánlott apai partnerként pietrain × duroc 

kanok, illetve pietrain × hampshire kanok használata is magyar nagy fehér × magyar lapály keresztezett kocák 

termékenyítésére. Az utóbbi konstrukciók ún. végtermék-tesztre kötelezettek. 

3.2. Hazai tenyésztésű sertéshibridek 

A modern sertéstenyésztés kialakulásának időszakában hazánk az első országok között volt a világon, ahol a 

sertéshibridek céltudatos tenyésztése elkezdődött és ahol az 1960-as évek közepén már a nagyüzemi sertéshús-

termelési fejlesztési programban meghatározó szerephez jutottak az árutermelésben. 

A modern sertéstenyésztés kialakulásának időszakában hazánk az első országok között volt a világon, ahol a 

sertéshibridek céltudatos tenyésztése elkezdődött és ahol az 1960-as évek közepén már a nagyüzemi sertéshús-

termelési fejlesztési programban meghatározó szerephez jutottak az árutermelésben. 

A KA-HYB hibridsertés nemesítése már 1962-ben kezdődött Anker Alfonz irányításával a Kaposvári 

Mezőgazdasági Főiskolán. A KA-HYB 32-es elnevezésű hibrid 1972-ben állami elismerést kapott. Négyvonalas 

hibrid volt, amelyben az anyai F1 kocákat svéd nagy fehér, valamint angol lapály mérsékelten rokontenyésztett 

vonalainak keresztezésével állították elő. Az apai keresztezési partnert rokontenyésztett holland lapály és angol 

nagy fehér vonalak keresztezésével állították elő. 

1968-ban a sertés-hibridizációban forradalmian újnak számító, ún. folytatható hibridizációs programra tértek át. 

A keresztezési program rendkívüli sikeressége révén már 1980-ban állami elismerést kapott, felváltva a KA-

HYB 32-es hibridet. A rotációs keresztezési programban öt vonalcsoportba tartozó kanok meghatározott sorrend 

szerinti keresztezésével állították elő a hibridpopulációkat. A folytatható keresztezési program lehetővé tette, 

hogy az üzemek a női tenyészutánpótlást maguk állítsák elő, ezáltal a helyi viszonyokhoz jól alkalmazkodó 
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kocasüldő állományokban nagy szelekciós bázisból válogathatták ki a legmegfelelőbb egyedeket, amelyeket 

tenyésztésbe kívántak állítani. A folytatható hibridizáció keretében jelentős mértékben lehetett csökkenteni az 

állategészségügyi kockázati tényezőket. 

A rotációs keresztezés végrehajtásának és genetikai megalapozottságának részleteire nem térhetünk ki, hiszen 

azt az általános állattenyésztés keretében tárgyalják. 

A KA-HYB hibridsertés és az öt vonalcsoportba tartozó nagy teljesítményű vonalakból kialakított hibrid a 

magyar nagyüzemi sertésállomány 30-40 %-át adta az 1970-1980-as években, egészen a rendszerváltás idejéig. 

A KA-HYB hibridsertések nemcsak hazánkban, hanem számos külföldi országban is kitűnően teljesítettek 

(többek között pl. Csehszlovákia, NSZK, Ausztria). 

A KA-HYB hibridsertés és az azok kialakításában részt vevő vonalak tenyésztését az 1990-es évek közepétől az 

ISV Pannon hibrid vette át és olvadt be annak programjába. 

A Hungahyb hibridsertés nemesítését dr. Csire Lajos vezetésével kezdték 1968-ban az Állattenyésztési 

Kutatóintézetben, illetve a herceghalmi kísérleti gazdaságban. 

A tenyésztési program indításától kezdve három, illetve négyvonalas hibridsertés előállítása volt a cél. A 

Hungahyb 50-es hibridkonstrukció 1981-ben államilag elismert fajta lett. Az akkori négyvonalas hibridben fehér 

hússertés és holland lapály vonal keresztezésével állították elő az F1 hibrid árutermelő kocát. Apai ágon belga 

lapály és hampshire vonalak keresztezésével nyerték az F1 befejező hibrid kant. 

Később a Hungahyb hibridsertés előállításában az alapvonalak száma ötre bővült, amelyből kettő az anyai F1 

árutermelő kocák előállításában, 3 apai vonal pietrain, hampshire és egy ún. szintetikus vonal, amelyekben az 

izmoltság, a hosszú törzs és a nagyobb ráma voltak kiemelt szelekciós szempontok. A Hungahyb sertés és a KA-

HYB volt a két meghatározó hazai sertéshibrid, amely évtizedekig vezető szerepet játszott a magyar minőségi 

nagyüzemi sertéshús-termelésben. 

Az előbbi két hibrid mellett feltétlen említést érdemel a Tetra S hibrid, melynek nemesítését 1967-ben kezdték a 

Bábolnai Állami Gazdaságban. A négyvonalas hibridet anyai ágon angol nagy fehér és duroc vonal 

keresztezésével állították elő, az apai befejező F1 kanokat pedig holland lapály és belga lapály vonalak 

keresztezésével nyerték. A Tetra sertés is számottevő szerepet játszott az 1970-es, 1980-as években. 

3.3. Márkajelzéssel ellátott hazai keresztezési programok 

Hazánkban jelenleg három márkajelzéssel ellátott sertéshibrid program van. 

A márkajelzéssel ellátott hibridprogramokban használt tenyészállatok minden tekintetben megfelelnek a Magyar 

Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesületének (MFSE) programjában a tenyészállatokkal szemben támasztott 

követelményeknek, de kiválogatásuk speciális szempontok szerint történik, amelyek részleteit az egyes 

hibridtenyésztő szervezetek, mint a program felelősei, határozzák meg. 

3.3.1. Az ISV Pannonhibrid program 

A keresztezési programban az I-es fajtacsoportból a magyar nagy fehér hússertés, a II-es fajtacsoportból a 

magyar lapálysertés, a III-as fajtacsoportból a duroc sertés, a IV-es fajtacsoportból a pietrain sertésfajták és 

keresztezések azon egyedei vesznek részt, amelyek az ISV Pannon hibrid tenyésztési programjában leírt 

speciális és magas követelménynek megfelelnek. 

A programban részt vevő fajták és keresztezéseik után született és felnevelt állatok megnevezése ISV Pannon 

hibrid márkanévvel ellátott végtermék-előállító fajtakeresztezés. Az ISV Pannon hibrid programban részt vevő 

fajták egymással jól kombinálódnak, mind az anyai oldalon (MNF × ML) F1, illetve reciprok keresztezése, míg 

befejező apai oldalon duroc, pietrain, illetve D × Pi F1, illetve reciproka. Az egyöntetű nevelési és 

vágótulajdonságokkal rendelkező végtermékek gazdaságos előállítását az anyai keresztezések jó szaporasági, 

malacnevelési és súlygyarapodási mutatói, míg a befejező apai partnerek kiváló takarmányértékesítési, 

súlygyarapodási képességei biztosítják. A hivatalos központi végtermék teszten elért eredményeket a 20. 

táblázat mutatja. 

3.3.2. A HUNGAHYB HIBRID program 
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A keresztezési programban az I-es fajtacsoportból a magyar nagy fehér hússertés, a II-es fajtacsoportból a 

magyar lapálysertés, a III-as fajtacsoportból a hampshire, míg a IV-es fajtacsoportból a pietrain fajták és 

keresztezések azon egyedei vesznek részt, amelyek megfelelnek a hungahyb hibrid tenyésztési programban leírt 

speciális követelményeknek. A programban résztvevő fajták és keresztezéseik után született és felnevelt állatok 

Hungahyb hibrid márkanévvel ellátott végtermék-előállító fajtakeresztezésnek minősülnek. 

A hungahyb hibridprogramban a fajtakeresztezésben résztvevő fajták egymással jól kombinálódnak, így az 

anyai oldalon a magyar nagy fehér × magyar lapály F1 hibridkocák, illetve reciprok keresztezéseik, míg az apai 

oldalon a hampshire, a pietrain fajták fajtatisztán is jó befejező apai partnerek, de apai befejezési partnerként a 

hampshire × pietrain keresztezett kanok végtermék ivadékai is igen jó teljesítményt nyújtanak. A program 

lehetővé teszi, hogy (hampshire × pietrain) × hampshire vagy (hampshire × pietrain) × pietrain keresztezésből 

származó befejező kanok is szerepet kaphassanak. 

Az anyai oldalon szereplő fajták és az általuk előállított F1 kocák igen jó szaporaságúak és malacnevelő 

képességűek, míg az apai befejező tisztavérű vagy keresztezett kanok utódai a végtermékek vágóértéke, 

súlygyarapodása és takarmányértékesítése is igen jó. A végtermék teszten előírt eredményeket a 20. táblázat 

mutatja. 

3.3.3. A Hódhyb program 

A programban az I-es fajtacsoportból a magyar nagy fehér hússertés, a II-es fajtacsoportból a magyar lapály, a 

III-as fajtacsoportból a duroc, a IV-es fajtacsoportból a pietrain fajták és keresztezések azon egyedei vesznek 

részt, amelyek megfelelnek a hódhib tenyésztési program által előírt kritériumoknak. A hódhib keresztezési 

programban résztvevő fajták egymással keresztezve jól kombinálódnak. 

Az anyai oldalon a magyar nagy fehér × magyar lapály F1 és reciprok keresztezésű kocák egyaránt megfelelnek 

a program kitűzött céljainak. Az apai befejező keresztezési partnert a pietrain × duroc F1, illetve a reciprok 

keresztezésű kanok adják. A kiegyenlített végtermék hízóállomány gazdaságos előállítását az anyai F1 

sertéspopulációk jó szaporasági, malacnevelési és növekedési mutatói, a befejező terminál kanok pedig kiváló 

takarmányértékesítési és súlygyarapodási teljesítménye garantálja. 

A hivatalos végtermék teszt eredményeket a 20. táblázat mutatja. 

3.4. Hazánkban forgalmazott külföldi sertéshibridek 

3.4.1. A Topigs hibridsertés 

A külföldi sertéshibridek közül a legelterjedtebb hazánkban, a törzskoca létszám is a legnagyobb (6309 db 

2008-ban). A Topigs hollandiai eredetű, a legnagyobb hibridsertést előállító szervezet Európában. A Topigs 

tenyésztési programjára jellemző, hogy anyai állományait nagy fehér, lapály és speciális szintetikus vonalainak 

különböző kombinációjával állítják elő, míg az apai befejező kanvonalak is speciálisan szelektált nagy fehér, 

pietrain és duroc vonalakból állnak. Ebből adódóan számos keresztezési kombináció állítható elő. 

A Topigs széles választéka az anyai vonalakban, valamint a befejező kanvonalakban azért is szükségszerűek, 

mert több mint 20 európai országban, az amerikai kontinens majd minden régiójában, sőt Ázsiában és Afrikában 

is, összesen mintegy 40 millió vágósertést állítanak elő évente. A Topigs hibridsertések Magyarországon is jó 

teljesítményt nyújtanak (20. táblázat). 

3.4.2. A Rattlerow Seghers sertéshibrid 

A Rattlerow Seghers sertéshibrid, illetve elődjének kialakítása Belgiumban kezdődött. Magyarországra a 

Seghers hibrid először 1990-ben került. A korábbi belga alapítású Seghers hibrid egy vállalatba egyesült az 

angol Rattlerow tenyésztő vállalattal. A Rattlerow Seghers hibrid végtermékeket alapvetően három anyai és 

három apai vonal keresztezésével nyerik. A tenyésztési program több változat előállítását teszi lehetővé. Az 

egyik (MIRA keresztezési változat) esetében az anyai szülőpárt úgy állítják elő, hogy első lépcsőben egy nagy 

fehér és egy lapály vonal keresztezésével állítanak elő egy F1 hibridkocát, amelyet egy harmadik szintetikus 

vonallal keresztezve állítják elő a hármas keresztezett anyai szülőpárt. Ez a hármas keresztezésű hibridkoca 

állomány igény szerint 3 befejező apai vonal kanjaihoz párosítható, így tehát a MIRA programban végül is egy 

hármas keresztezésű anyai partnerre kerülhet a 3 külön apai vonal kanja, mint befejező partner. Magyarországon 

jobban ismert a másik keresztezési program a CORA. Utóbbiban az anyai végtermék-előállító szülőpárt szintén 

három vonal keresztezésével állítják elő, első lépcsőben lapály × duroc F1 kocákhoz nagy fehér kanokat 
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párosítva állítják elő a hármaskeresztezésű anyai szülőpár kocát. A hízóvégtermék előállítása érdekében ezekhez 

az előbbi programnak megfelelően 3 befejező terminál vonalból választható a kan. Végül is a rattlerow seghers 

programban anyai oldalon a hízóvégtermékeket hármaskeresztezésű hibridanyák képezik, amelyeket három apai 

vonalból választható kanok spermájával termékenyítenek. 

A rattlerow seghers hibridre a jó szaporaság, a hízóállományokra a jó életképesség, hizlalási teljesítmények és 

vágóérték a jellemző (20. táblázat). 
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5. fejezet - Tenyésztési módszerek, a 
tenyészértékbecslés és a 
tenyésztésszervezés alapelvei a 
sertéstenyésztében 

A sertéstenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek alapelveikben nem különböznek számos más 

háziállat-fajtól. A tenyésztési módszerek részletes ismertetését az általános állattenyésztés keretein belül 

tárgyalják, ezért itt csak néhány sajátosságra térünk ki, amelyek kifejezetten a sertés fajra vonatkoznak. 

A sertéstenyésztésben a keresztezési eljárásoknak a gyakorlatban nagyobb szerepe van jelenleg, mint a 

szarvasmarha-, vagy juhtenyésztésben. Az árutermelő szférában az állományok döntő többsége keresztezett, 

nagyon hasonlóan ahhoz a helyzethez, amely a baromfitenyésztésben alakult ki legelőször világszerte. 

1. Tenyésztési módszerek 

1.1. A fajtatiszta tenyésztés 

A hazai sertéstenyésztés mai gyakorlatában a hagyományos értelemben vett fajtatiszta tenyésztést az őshonos 

fajták tenyésztése és szaporítása során alkalmazzák. A hazánkban tenyésztett modern sertésfajták, mint a 

magyar nagy fehér, a lapály, a duroc, a hampshire és a pietrain törzsállományok, elsősorban a különböző 

keresztezési programok alappopulációi, nemesítésük és fenntartásuk a fajtatani fejezetben leírt elvek szerint 

történik. Utóbbi alapfajták nemesítése, hatékony szelekciója elengedhetetlen feltétele a versenyképes 

keresztezési programoknak. A hazai törzstenyészetekben folyó tenyésztési munka és a törzstenyészeteinek 

értékes állományai a „biológiai tartópillérei” a sertés árutermelésnek. 

1.1.1. Sokoldalú (all round) és specializált fajták 

A nemesítőmunka során az egyes fajták állandó javítása a cél azokban az értékmérőkben, amelyeket a 

tenyészcélban rögzítenek, lehetőleg az egyéb tulajdonságok színvonalának megőrzése mellett. Azokban a 

fajtákban, amelyektől a tenyésztő sokoldalú termelést kíván, egyidejűleg kell a szaporaság, a szervezeti 

szilárdság, a hízékonyság és vágottáru minőség fejlesztését, illetve magas szintű fenntartását szem előtt tartani, 

emiatt egy-egy tulajdonságban generációnként csekély előrehaladás érhető el, ezért e fajták egyetlen 

tulajdonságban sem kiemelkedő képességűek. 

Az egyes tulajdonságcsoportok között gyakran negatív genetikai korrelációk erősen fékezhetik, vagy esetenként 

lehetetlenné teszik a szelekciós előrehaladást. Az ún. all round fajták éppen ezért az ún. intenzív 

sertéstenyésztésből jelentős mértékben kiszorultak, de extenzívebb viszonyok között továbbra is van 

létjogosultságuk Így pl. szabadtartásos tartásrendszerekben az öves sertés és a cornwall sertés (23. kép Angler 

öves sertés - Forrás: Sambraus, H. H.). 

A 21. táblázatban a sertés néhány fontosabb értékmérő tulajdonsága közötti genetikai korrelációkat mutatjuk be. 

A szelekciós előrehaladás a fajtiszta tenyésztés keretei között a következő tulajdonságcsoportok közötti negatív 

genetikai korrelációk nehezítik leginkább: 

• szaporaság – izmoltság, vágottáru minőség 

• nagy napi tömeggyarapodás – fokozott zsírosodásra való hajlam 

• a vágott test zsírtartalmának csökkenése – húsminőség 

A fajták specializációja – anyai-, illetve apai jellegű fajták – nagyrészt feloldja az előbb említetteket. A fajták 

specializációja az alapja a hatékony keresztezési programok megvalósításának. A magas szintű fajtatiszta 

tenyésztési kultúra a legdöntőbb feltétele a versenyképes keresztezési hibrid-előállítási programoknak is. 
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1.2. A vonaltenyésztés 

A fajtatiszta tenyésztésen belül jelentős szerepet játszik a vonaltenyésztés, mely különös hangsúlyt kapott a 

hibridizáció térhódításával. Vonaltenyésztésről akkor beszélhetünk, ha pontosan meghatározott céllal fajtán 

belül egy vagy több tulajdonságban különlegesen magas tenyészértékű populációt kívánunk létrehozni. E 

módszernek két változata lehet: nem rokontenyésztett vagy többé-kevésbé rokontenyésztett vonalak kialakítása. 

A vonaltenyésztés speciális formája az, amikor ún. szintetikus vonalat hoznak létre. Utóbbi esetben esetenként 

több fajta, illetve vonal előnyös tulajdonságait kívánják ötvözni hosszabb-rövidebb ideig zártan tenyésztett 

populációk előállítása révén. Gyakran a nagy növekedési erélyt kívánják kombinálni erős izmoltsággal. 

A rokontenyésztett vonalak kialakítására ma már ritkábban törekednek, mert a rokontenyésztés hatására 

általában a sertés fajban jelentős teljesítmény csökkenés következik be a legtöbb értékmérő tulajdonságban, 

különösen az alacsony öröklődhetőségi tulajdonságokban. Azok a vonalak, amelyekben érdemi rokontenyésztést 

alkalmaznak, elsősorban keresztezési programokban kaphatnak szerepet megbízható örökítő-képességük miatt. 

A leggyorsabb rokontenyésztéses leromlás az édestestvér párosítások és a szülő-utód párosítások okozzák. 

Rokontenyésztett vonalak kialakítása rendkívül gondos és nagy szakértelmet kívánó tenyésztői tevékenység, 

amelyet a KA-HYB sertéshibridizációs programja keretében alkalmaztak legszélesebb körben. 

A szintetikus vonalak létrehozásakor első lépésben a megfelelő fajtákból vagy vonalakból kiválasztott 

kiemelkedő genetikai és fenotípusos teljesítményeket mutató hím- és nőivarú egyedeket előre megtervezett 

párosítási terv szerint keresztezik, az utódokból a tenyészcélnak megfelelő nagyon szigorú szelekcióval alakítják 

ki azt az alappopulációt, amelyet a továbbiakban önálló, ún. szintetikus vonalként nemesítenek tovább. 

Szintetikus vonalakat leggyakrabban ún. apai állományok kialakítása érdekében hoznak létre és ezek lényeges 

szerepet kapnak keresztezési programokban. Számos példa van arra is, hogy egy-egy anyai típusú vonalat is 

szintetikus vonalként hoznak létre és tenyésztenek tovább, bővítve az adott keresztezési programban 

felhasználható keresztezési partnervonalak körét. 

A fajtatiszta tenyésztés kérdéskörét összefoglalva megállapítható, hogy a sertéstenyésztésben az elmúlt két-

három évtizedben a szelekció alapvetően nyitott tenyészpopulációk keretei között folyik. A fejlett 

sertéstenyésztéssel jellemezhető országokban ugyanis még a legnagyobb létszámú fajtákban, mint pl. a nagy 

fehér vagy a lapály, a szelekciós előrehaladás biztosítása érdekében rendszeres időközökben sor kerül 

vérfrissítés céljából javító hatású egyedek, állományok bekeresztezésére. Ma már a vérfrissítés céljából 

felhasznált import állatok használatát a nemzeti fajták nemesítéséhez tartozó szinte természetes folyamatnak 

tekintik. Minden keresztezési szakasz után egy hosszabb-rövidebb időszak következik, amikor az adott fajtákat 

vagy vonalakat a fajtatiszta zárt tenyésztés elvei szerint szelektálják, mind magasabb teljesítményszintig, 

kihasználva döntően az additív genetikai változatosságot. Joggal állíthatjuk, hogy a modern sertésnemesítésben 

már több évtizede érvényesül – különösen az euro-atlanti régióban – a tenyésztési integráció és ebben a 

folyamatban Magyarország is immáron négy évtizede az egyik legaktívabb, sőt úttörő szerepet vállaló volt az 

európai országok között. 

1.3. Keresztezési eljárások a sertéstenyésztésben 

1.3.1. A heterózis típusai és hasznosításuk a sertéstenyésztésben 

A szélesebb körű keresztezési programok, amelyeknek célja az volt, hogy az additív génhatásokon túlmenően a 

heterózis jelenséget is kihasználják a sertéshizlalás hatékonyságának javítására, az 1920-as évek végétől 

kezdődtek az USA-ban, viszonylag extenzív tartási körülmények között. 

A következőkben a heterózis jelenséget és annak mértékét a sertéstenyésztés vonatkozásában külön tárgyaljuk, 

mert arról az általános állattenyésztéstan keretében részletesen nem kerül sor. 

A sertéstenyésztésben is azt a teljesítményben megnyilvánuló különbséget értjük heterózison, amely a 

keresztezett állomány teljesítménye és az apai és anyai populáció teljesítményének átlaga között kimutatható 

egy-egy adott tulajdonságban. A különböző sertéshibridizációs módszerek közötti eltérések megértéséhez meg 

kell különböztetni a heterózis különböző típusait. 

1. Az individuális heterózis azzal a különbséggel mérhető, amely a keresztezett egyed saját teljesítményében a 

tiszta fajtába vagy vonalba tartozó szülők átlagához képest megnyilvánul (pl. életképesség embrionális és 

posztembrionális korban, tömeggyarapodás, a kanok spermatermelése és minősége, ivarzási aktivitása). 
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2. Az anyai heterózis abban az esetben mutatható ki, ha keresztezett anyák teljesítményét viszonyítjuk a tiszta 

vérben tenyésztett, a szülőpopulációkat adó anyák átlagához (pl. embrionális elhalás, ivadékszám és tömeg 

születéskor és választáskor). 

3. Apai heterózis akkor mérhető egy tenyésztési programban, ha keresztezett apáktól származó utódok 

teljesítményét a tisztán tenyésztett szülőpopulációk apáiéhoz viszonyítjuk, biztosítva azt, hogy minden 

tesztpárosításnál azonos populációból származó anyák a partnerek. 

4. Típusheterózis abban az esetben mutatkozik, ha egymástól teljesítményükben jelentős mértékben különböző 

anyai és apai populációk keresztezhetők. Ezáltal az eltérő típusok optimális kombinálásából következően a 

termelés hatékonysága számottevően javulhat. Ez utóbbi esetben a keresztezett populációtól 

többletteljesítmény várható még akkor is, ha az értékmérő tulajdonságok additív, intermedier módon 

öröklődnek, és nem mutatható ki semmilyen heterózis. Erre a lehetőségre mutat rá a 22. táblázat, amelyben a 

21 napos alomtömegben több mint 10 %-os heterózis jelentkezik, két, típusában alapvetően eltérő 

szülőpopuláció keresztezésekor. Az elméleti példában egy szélsőségesen szapora (pl. kínai) és egy gyenge 

szaporaságú, nagyrámájú fajta (pl. USA duroc) szerepel. 

Az individuális heterózis mértékét és jellegét mutatja a 23. táblázat, néhány hizlalási és vágási tulajdonságban. 

Keresztezés hatására általában jelentősen javulnak a hizlalási eredményességét befolyásoló tulajdonságok, 

különösen a tömeggyarapodás. 

A vágási tulajdonságokban gyakorlatilag nem érvényesül individuális heterózis. 

Az individuális heterózis a malacok embrionális fejlődésének kezdetétől a választásig is számottevő. A 24. 

táblázatban tisztavérű kocák szaporasági és malacnevelő teljesítményének eltérését mutatjuk be attól függően, 

hogy a magzat tisztavérű, illetve keresztezett volt-e. Az adatok azt mutatják, hogy a keresztezett malacok jobb 

életképessége 42 napos korig több mint 10 %-kal növelte a tisztavérű koca anyai teljesítményét, jobb 

életképességük és nagyobb növekedési erélyük pedig több mint 20 %-kal növelte születéskori súlyukat az 

ugyanolyan anyai (genetikai) környezetben nem keresztezett társaikéhoz képest. 

A keresztezett ivadékok hatása a tisztavérű kocák szaporasági és nevelési teljesítményére. 

Számos kísérlet eredménye alapján ismert, hogy nem minden keresztezés során mutatható ki jelentős és a 

tenyésztő szempontjából kívánatos heterózis. Ezért van szükség a sertéstenyésztésben is a különböző 

keresztezési kombinációk előzetes kipróbálására, tesztelésére. 

Több kísérlet bizonyítja, hogy az individuális heterózis a kanok sok tulajdonságában határozottan megnyilvánul, 

így a keresztezett kanoknál jelentősen nőtt a herék tömege, az ejakulátum volumene és a spermiumok száma is. 

A szexuális aktivitás fokozódása keresztezés következtében határozott heterózishatásokra utal. 

Az individuális heterózis a sertésfajban nagy biológiai és gazdasági jelentőségű, számos értékmérő 

tulajdonságban érvényesül az embrionális kortól kifejlett korig. 

Az anyai heterózis mértékéről és jellegéről tájékoztat a 25. táblázat. Keresztezett kocák az ivarérettséget 

gyorsabban érik el, gyakorlati szempontból is nagy jelentőségű a realizált szaporaság növekedése (10-18 %) 

fajtatiszta társaikéhoz viszonyítva. Születéstől 42 napos korig a tőlük származó malacok növekedésében csekély 

az anyai heterózis. A keresztezett kocák esetében gyakran tapasztalható jobb fogamzási képesség, és általános 

tapasztalat, hogy nő a hasznos élettartam a nagyobb szervezeti szilárdság és nagyobb ellenálló képesség miatt. 

Az eddig végzett vizsgálatok szerint az apai heterózis a sertéstenyésztésben nem számottevő, mert a keresztezett 

kanok nem javították a hozzájuk párosított kocák (általában keresztezett) termékenységét, és nem növelték a 

megszületett malacok számát sem a tisztavérű kontroll kanokkal összehasonlítva. Nem igazolódott viszont az a 

széles körben elterjedt vélemény, miszerint a keresztezett kanoktól származó hízópopulációk 

kiegyenlítetlenebbek (heterogének) lettek volna, mint a tiszta fajtákba, vonalakba tartozó kanok utódai. A 

sertéstenyésztésben ezért az apai heterózissal sem pozitív, sem negatív értelemben nem kell számolni 

keresztezési programokban. 

A típusheterózist a sertéstenyésztésben a befejező, terminál apai vonalakba tartozó kanok használatán keresztül 

érvényesítjük azáltal, hogy így a végtermék hízók vágóértéke, húsminősége javítható. 

1.3.2. Haszonállat-előállító keresztezések 
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A sertéstenyésztés gyakorlatában aszerint csoportosíthatók a keresztezési eljárások, hogy a heterózis különböző 

típusait milyen mértékben használják ki. 

Amennyiben individuális heterózis hasznosítása történik, akkor közvetlen haszonállat-előállító keresztezést 

végeznek. 

Az anyai heterózist és az individuális heterózist ötvöző keresztezési programok két nagy csoportra oszthatók: 

ezek a folytathatatlan, diszkontinuens rendszerek és a folytatható, kontinuens rendszerek, attól függően, hogy a 

nőivarú tenyészutánpótlásként szolgáló kocasüldőket saját állományból, adott keresztezett fokozatból állíthatja 

be a sertéstartó, vagy minden keresztezési ciklus után újra vásárolnia kell adott keresztezési konstrukcióba 

tartozó kocasüldőket. 

A típusheterózis adta biológiai és ökonómiai előnyöket minden haszonállat-előállító módszer hasznosíthatja, 

annak mértéke azonban különböző az egyes eljárások esetében. 

1.3.3. Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 

Legelterjedtebb módja a fajtakeresztezés. Általában a jó szaporaságú, jó malacnevelő és szervezeti szilárdságú, 

közepes hízékonysági és vágási tulajdonságokat mutató kocákat keresztezik jó hízékonysági és vágási 

tulajdonságokkal rendelkező fajtába tartozó kanokkal. 

A keresztezett utódokat vágósertésként (végtermék) értékesítik, azokból továbbtenyésztésre nem tartanak meg 

egyedeket. 

A közvetlen haszonállat-előállító keresztezések során teljes mértékben kihasználható az individuális heterózis a 

keresztezett malacok jobb életképességén (embrionális és posztembrionális korban), jobb tömeggyarapodásán és 

takarmányértékesítésén keresztül. Jól és körültekintően megválasztott kanok esetében teljes mértékben 

érvényesül a típusheterózis a vágótulajdonságokban, a növekedési erélyben és a takarmányértékesítésben. A 

leggyakoribb anyai partner hazánkban a magyar nagy fehér és lapály, az apai partnerek: duroc, hampshire vagy 

pietrain kanok lehetnek. 

1.3.4. Folytathatatlan (diszkontinuens) keresztezési eljárások 

A sertéstenyésztés gyakorlatában a diszkontinuens keresztezési eljárások közül a leggyakrabban alkalmazott 

eljárások: 

• a hármas keresztezés 

• a négyfajtás, vagy vonalas keresztezés 

A vázolt eljárások elvi alapjait részletesen ismertetik az általános állattenyésztés keretében. 

A háromfajtás vagy vonalas keresztezésekben az anyai ágon leggyakrabban nagy fehér × lapály F1 kocák 

szerepelnek, amelyekhez jól izmolt duroc, hampshire, pietrain vagy szintetikus vonalakba tartozó kanokat 

párosítanak hármaskeresztezésű hízóvégtermék előállítása céljából. A hármaskeresztezésű rendszerekben teljes 

mértékben kihasználható az egyedi (individuális), az anyai és a típusheterózis. A négyfajtás (vagy vonalas) ún. 

kétszeres keresztezési programokban a négyszeres keresztezett végtermék hízó-előállítás folyamatában a 

heterózis minden típusa az individuális, az anyai, az apai és a típusheterózis is komplexen kihasználható, mert az 

F1 szülőkocákon túlmenően az F1 kanok esetében is hasznosíthatjuk az individuális heterózist a jobb 

spermatermelés, a jobb ondóminőség és a nagyobb szexuális aktivitás révén. Mindegyik diszkontinuens 

keresztezési programban ma már alapvető követelmény, hogy az anyai keresztezési partnerek mindegyike 

stresszrezisztens legyen. 

A négyfajtás keresztezéseknek ritkán alkalmazott változata az, amikor az anyaivégtermék-előállító 

kocaállomány maga is három vonal keresztezésével előállított ún. hármas keresztezett hibrid, amelyet a 

végtermék előállítás céljából egy-egy apai vonalba tartozó kannal termékenyítenek (pl. Rattlerow Seghers 

hibrid). 

1.3.5. Folytatható (kontinuens) vagy rotációs keresztezési eljárások 
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Olyan keresztezési eljárások tartoznak ebbe a csoportba, amelyek révén a nőivarú keresztezett állományok 

továbbtenyészthetők üzemen belül, csupán megfelelő vonalba, fajtába tartozó kanok vagy sperma behozatala 

szükséges telepen kívülről. 

Az általános állattenyésztéstan kereteiben a rotációs keresztezési programok végrehajtása és ezek genetikai 

alapjai részletesen ismertetésre kerülnek, ezért itt csak az alkalmazott eljárások lényegét röviden ismertetjük, 

röviden kitérve speciálisan a sertéstenyésztésre érvényes elemekre. 

A legegyszerűbb rotációs keresztezés a két fajtával végzett váltogató keresztezés, amelyet leggyakrabban a 

magyar nagy fehér és a lapály sertésfajta felhasználásával alkalmaznak. Rotációs keresztezésekben az 

individuális és az anyai heterózis kihasználása lehetséges, átlagosan a maximális mérték 67 %-áig. 

Amennyiben egy rotációs keresztezési programban növeljük az egymással nem rokon, de a keresztezésben 

résztvevő fajták és vonalak számát, akkor háromvonalas rotációnál 86, négyvonalasnál már 93 %-át 

hasznosíthatják az elméletileg elérhető anyai és individuális heterózisnak. A rotációs keresztezési programokban 

fontos figyelembe venni, hogyha az egyes programban felhasznált vonalak vagy fajták teljesítményben és 

típusban számottevően eltérnek egymástól, akkor az árutermelő hízóállományok generációról generációra 

észrevehetően különbözhetnek egymástól típusban, teljesítményben, vágóértékben, esetleg küllemben is, ami 

nem lenne kívánatos. Ezért az ilyen programokban genetikai hátterüket tekintve egymással nem rokon, de 

típusban és teljesítményben egymáshoz közelálló vonalakat használnak, illetve nemesítenek. Ezért a rotációs 

programokban a típusheterózis hasznosítására nagyon korlátozottak a lehetőségek. Egyes zárt nagyüzemekben 

(pl. USA) – és korábban hazánkban is a KA-HYB programban –a rotációs keresztezések hatékonyságát úgy 

javították tovább, hogy az anyai jellegű fajtákkal, vonalakkal rotációs keresztezéssel (criss-cross, három-, vagy 

négyvonalas rotáció) állítják elő a hibrid anyai populációt és a nagymennyiségű végterméket ún. befejező 

tipikusan apai vonalba tartozó tisztavérű F1, vagy szintetikus vonalakba tartozó kanokkal búgatják, vagy 

ilyenektől származó spermával termékenyítenek (rotaterm rendszer). Ebben a változatban a típusheterózis is 

teljes mértékben kihasználható. 

2. Sertésnemesítés és tenyésztés-szervezés 

2.1. A tenyészcél meghatározásának szempontjai 

A sertéságazat állattenyésztésünkön belül jelentős súlyt képvisel. Ennek következtében nagyon fontos a 

sertéstenyésztés belföldi és külföldi versenyképességének fenntartása, illetve növelése, melynek egyik 

alappillére a genetikai teljesítmény javítása. Az ágazat jelenlegi nehéz helyzetéből kivezető út lehet a 

minőségjavítás, korszerű hatékony technikák bevezetése a termelés, a takarmányozás területein, valamint a 

genetikai alapok javítása. Ez utóbbi sikerét a mindenkori tenyészcél alapján legértékesebb egyedek hatékony 

kiválogatása jelenti. A tenyészcélt több tényező is befolyásolja, úgymint a tulajdonság öröklődhetősége, 

mérhetősége, vagy gazdasági jelentősége. A sertéstenyésztésre jellemző, a fajták, illetve a fajtán belüli vonalak 

specializációja, ezáltal a tenyészcélban eltérő súlyt kapnak az egyes értékmérő tulajdonságok. Az anyai 

fajtákban és vonalakban a szaporasággal és a konstitúcióval összefüggő értékmérők hangsúlyosabb szerepet 

játszanak, mint a vágóértéket alapvetően befolyásoló tényezők. Az apai jellegű fajtákban a tenyészcélokban 

fordított az értékmérők fontossági sorrendje. A tenyészcél általánosan az egyed összesített tenyészértékében (TT 

index) fejezhető ki: 

TT index = a1 × y1 + a2 × y2 + …an × yn 

Ahol TT index az összesített tenyészérték, a1..ana tenyészcélban szereplő tulajdonságok ökonómiai súlya, y1..yn a 

tenyészcélban szereplő tulajdonságok becsült tenyészértéke. A TT index kiszámításához meg kell határozni az 

egyes tulajdonságok gazdasági súlyait az úgynevezett „desired gain index” eljárás alapján. A Magyar Fajtatiszta 

Sertést Tenyésztők Egyesülete (FSE) számára Farkas János 2011-ben anyai jellegű fajták szaporasági 

teljesítményét kifejező TT indexet dolgozott ki: 

TT index = 87,97 × élve született malacok számának tenyészértéke + 2,96 × 21 napos alomtömeg tenyészértéke 

Az indexel szemben elvárás, hogy annak átlaga és szórása 100, illetve 20 legyen, melyet matematikai 

transzformációkkal lehet biztosítani. A gazdasági célú sertéstenyésztésben a tenyészcélban szereplő 

tulajdonságokat a régióban tartósan érvényesülő ökönómiai feltételrendszer alapján kell meghatározni. 

Génmegőrzés céljából tartott és kedvtelésből tartott fajtáknál a tenyészcél a fajtastandardban rögzített küllemi 
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sajátosságok és más értékmérő tulajdonságok megőrzése, az ideális típus megközelítése úgy, hogy a lehető 

legkisebb legyen a beltenyésztés növekedése és a génveszteség (drift). 

2.2. Teljesítményvizsgálatok a sertéstenyésztésben 

A teljesítményvizsgálatok célja a tenyészcélban meghatározott értékmérő tulajdonságok objektív mérése a 

tenyészállatokon (jelölteken) közvetlenül vagy ivadékaikon. A korszerű sertéstenyésztésben, a nemesítésben 

nem nélkülözhetők a torzításoktól mentes összehasonlítások az egyedi teljesítmények mérése során, esetenként a 

populációk között is. A különböző típusú és célú teljesítményvizsgálatokban egységesen meghatározott eljárási, 

módszertani, értékelési szabályok betartásával érik el, hogy a tenyészérték és teljesítménybecsléshez a 

szükséges adatbázis rendelkezésre álljon. Az állattenyésztési törvény alapján készült „Sertés 

Teljesítményvizsgálati Kódex”-ben (MGSZH, 2009) szabályozott módszerekkel kerül sor az egyedi adottságok 

rögzítésére. A tenyésztőszervezetek szakemberei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal munkatársainak 

közreműködésével nyert adatokat számítógépes programokkal dolgozzák fel, hogy azokat a törzskönyvezésben, 

a nemesítésben hasznosítsák. Az egyediteljesítmény-meghatározás alapfeltétele az azonosítás szabatos 

végrehajtása, azaz az egyedek megbízható tartós megjelölése. Általános törekvés, hogy az adott jelölés az állat 

élete végéig biztosítsa az azonosítást. 

2.2.1. Küllemi bírálatok 

A küllemi bírálatot a tenyésztő szervezetek az elfogadott tenyésztési programjuknak megfelelően végzik. A 

fajták és konstrukciók küllemi követelményeit ugyancsak a tenyésztési program tartalmazza. 

2.2.1.1. A tenyésztésre való alkalmasság meghatározása 

A tenyészsüldő küllemi bírálatát először az összbenyomás alapján kell elvégezni, a sajátteljesítmény-vizsgálat 

befejezésével egy időben. Az első bírálat során kell megállapítani, hogy az állat mennyiben felel meg a kitűzött 

tenyészcélnak, az egyes testtájak fejlettsége, izmoltsága tekintetében. Bírálni kell a mozgás, a megjelenés 

harmóniáját, a kornak megfelelő fejlettséget és az általános egészségi állapotot, ivarjelleget, a tenyésztési 

programban megjelölt csecsszámot, és a csecsek minőségét. Az első összbenyomás alapján végzett bírálat során 

1-5 ponttal bírálható az állat. 

2.2.1.2. Részletes küllemi bírálat 

A tenyésztésbe állított kan és lefialt koca esetében részletes küllemi bírálatot kell végezni. A részletes bírálatot 

legkésőbb a koca második fialásáig, félidős vemhes korban, kan esetében egyéves korig kell lefolytatni. A 

részletes bírálat eredményét a bírálati lapra, kell feljegyezni. 

2.2.1.3. Küllemi felülbírálat 

A törzskanok küllemi felülbírálatát 2-2,5 éves kor között minden esetben el kell végezni. A kocák felülbírálata 

abban az esetben kötelező, ha teljesítményük alapján kannevelésre, vagy saját utánpótlásra, kocanevelésre 

kijelölésre kerültek. További felülbírálatot kell végezni, ha a tenyészállat kiemelkedő termelési tulajdonságai 

alapján az elit törzskönyvbe került, vagy ha küllemi tulajdonságai olyan mértékben megváltoztak, hogy a 

tenyésztési megítélést befolyásolhatja. 

2.2.2. Sajátteljesítmény-vizsgálatok 

A sertés testállományának gyarapodásával termeli a húst, ezért a súlygyarapodás mértéke, intenzitása 

meghatározó a termelés eredményessége szempontjából. A teljesítmény-ellenőrzés körén belül a súlygyarapodás 

ellenőrzése alapvető jelentőségű a hízékonyság jelzésében. A növekedés mutatója mellett a hizlalás 

hatékonyságát alapvetően alakítja az egységnyi testsúlygyarapodásra felhasznált takarmány mennyisége is. 

Ezért, mint alapvető paramétert, a takarmányértékesítő képességet ugyancsak célszerű meghatározni. A 

hízékonysági mutatókat üzemi feltételek mellett állapítják meg, ezért üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatot 

végeznek. 

2.2.2.1. Növendék sertések üzemi sajátteljesítmény vizsgálata (ÜSTV) 

Az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatban, hazánkban, a törzskönyvi ellenőrzés alatt álló tenyészetekben minden 

megszületett, egészséges sertésegyed rész vesz. 
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A tenyészkoca és tenyészkan süldőket, oly módon kell elhelyezni, hogy egy egyedre 60 kg-os egyedi súlyig 

legalább 0,6 m2, 60 kg felett legalább 1,0 m2 terület jusson. Egy vizsgálati csoportba azonos ivarú malacok 

kerüljenek. Az állatok száma a vizsgálati csoportokban lehetőleg azonos legyen (kanoknál legfeljebb 15, 

kocáknál 25 egyed). A vizsgálatot mindkét ivarnál 80-110 kg között kell befejezni. Azokat a kan-és 

kocasüldőket, amelyek a vizsgálatkor 110 kg felett vagy 80 kg alatt vannak, vagy az összbenyomás alapján 

küllemük nem megfelelő (2 vagy ennél kevesebb küllemi pont- szám esetén), minősíteni nem szabad. 

A takarmányozást a vizsgálati időszakban egységesen ad libitum etetéssel kell végezni oly módon, hogy tegye 

lehetővé a genetikai érték realizálását, a minőségi tenyészállat nevelést. Az állatok jelölését minden fajta és 

konstrukció esetében az elfogadott tenyésztési program szerint kell elvégezni. A sajátteljesítmény-vizsgálat 

egész ideje alatt csak egy mérlegelés szükséges. A vizsgálat végén a süldőket 1-kg-os pontossággal, mérlegelni 

kell. A mérlegeléssel egy időben az oldalszalonna 1, az oldalszalonna 2 és a karajvastagsági méreteket 

ultrahangos készülékkel kell mérni. Szalonna 1 vastagságot a sertés baloldalán a 3. és a 4. ágyékcsigolya között 

a gerincvonaltól 8 cm-re oldalirányban, a szalonna 2 vastagságot és a karajátmérőt hátulról a 3. és a 4. borda 

között a gerincvonaltól 6 cm- re oldalirányban kell lemérni. Ezekből az értékekből a színhús százalékarányát 

lehet meghatározni. 

ÜSTV index kiszámítása: 

 

ahol "s" a vizsgált egyed egy életnapra jutó súlygyarapodása 100 kg testsúlyra számítva, "h" a vizsgált egyed 

becsült színhús %-a. 

 

Az indexet egész számra kerekítve kell megadni. 

2.2.2.2. Központi hízékonyság-vizsgálatok 

A központi hízékonyság-vizsgálat széles körben elterjedt eljárása az ivadékvizsgálat (Sertések hízékonysági és 

vágási teljesítményének vizsgálata - HVT). Az eljárás keretében a genetikai képességek felmérésére kerül sor 

oly módon, hogy egyedi elhelyezésben, igény szerinti összetételű abrakkeverékkel, ad libitum takarmányozással 

hizlalják a sertésivadékokat. A teljesítményeket a rendszeresen sorra kerülő súlygyarapodás ellenőrzésével 

követik nyomon, s a fogyasztott takarmány mennyiségének ismeretében a takarmányértékesítés is 

megállapítható. A hizlalás befejezésekor standardizált módszerrel történik a vágási tulajdonságok és a hús 

minősítése. A tesztelésnek ez a módja - bár kétségtelenül a legmegbízhatóbb teljesítményvizsgálati eljárás - igen 

drága, ezért jelenlegi formájában nem várható hogy hosszú távon megmarad. A korábbi évekhez képest az 

évente végzett vizsgálatok száma töredékére esett vissza (évente 600-800 vizsgálat). 

A vizsgálatot a teljesítményvizsgálati kódex előírásainak megfelelően végzik. Tenyészkan vizsgálatához öt 

alomból almonként legalább egy koca és egy ártány malacot vagy három alomból almonként legalább négy - 

négy ivadékot - 50-50 %-os ivari megoszlásban - kell kijelölni. Tenyészkoca vizsgálatához legalább egy koca és 

egy ártány malacot kell kijelölni. Egy alomból a malacokat úgy kell kijelölni, hogy beszállításkor az 

alomtestvérek testsúlya között 4 kg-nál nagyobb eltérés nem lehet. 

A malacokat legkésőbb 77 napos korban lehet a teljesítményvizsgáló állomásra beszállítani, a beszállított 

malacok testsúlya maximum 34 kg lehet. 

A vizsgálat egyedi és csoportos - egyedi takarmányfogyasztás mérhetőségét biztosítani kell - elhelyezésben 80 

napos korban (minimum testsúly 23 kg) kezdődik és a 105 ± 2 kg testsúly eléréséig tart. Az egyedek 

testtömegének mérését kg-os pontossággal 80 napos korban, majd havonta egy alkalommal délelőtt kell 

elvégezni. vágásra történő mérést az előző nap délelőttjén kell elvégezni. A vizsgálat folyamán az állatokat 

standard összetételű, granulált takarmánnyal ad libitum takarmányozzák. A vizsgálat az állatok vágásával és 

minősítésével fejeződik be. A hasított sertés testsúlyát melegen le kell mérni, majd 24 órás hűtés után a testsúlyt 

0,1 kg-os pontossággal ismét meg kell állapítani. 

A HVT index kiszámítása: 
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A tenyészsertések HVT indexének számításához meg kell állapítani az ivadékok átlagos 

• 1 életnapra jutó nettó testsúly-gyarapodását, 

• takarmányértékesítését, 

• fehérárú-arányát, 

• értékes húsrészeinek arányát és 

• húsminőségi pontszámát. 

A kocát legalább egy koca és egy ártány ivadékának átlagolt vizsgálati eredménye alapján szabad index alapján 

értékelni. A tenyészkan 5 alomból származó alompárok vizsgálatakor legalább 9 értékelt ivadék, 3 alomból 

almonként 2 koca és két ártány ivadék vizsgálatakor 10 értékelt egyed teljesítményének ismeretében szabad 

indexszel értékelni. A tenyészkanok indexének számításakor az értékelt egyedek teljesítményeit halmozottan 

kell figyelembe venni és az index értékét a további vizsgálatok eredményével módosítani kell. 

A HVT indexet (IHVT) a következő képlettel számítjuk ki: 

 

ahol 

• s az ivadékok átlagos, 1 életnapra jutó, nettó testsúly-gyarapodása, g; 

• t az ivadékok átlagos takarmányértékesítése a vizsgálat időtartama alatt g; 

• f az ivadékok átlagos fehéráru-aránya, %; 

• h az ivadékok átlagos, értékes húsrészeinek aránya, %; 

• m az ivadékok átlagos húsminőségi pontszáma; 

• s, t, f, h, m, a fajtacsoport korrigált országos átlaga (standard). 

Az indexet egész számra kerekítve kell megadni. 

2.2.2.3. Hízékonysági és vágási végtermékteszt (HVV) 

Végtermék hízási és vágási teljesítményvizsgálatra elismert, illetve elismerésre bejelentett fajtákból, szaporasági 

vizsgálatba vont állományokból, vagy a tenyésztési programban elfogadott konstrukciókból, végtermék előállító 

telepről ismert származású hibridek és legalább hármas fajtás keresztezések ivadékai jelölhetők ki. Az állatok 

elhelyezése, takarmányozása megegyezik a HVT-ben leírtakkal. A vizsgálat a 70. napon kezdődik és a 105 ± 2 

kg testsúly eléréséig tart. A vizsgált tulajdonságok kifejezése, az értékmérők és az index számítás módja 

megegyezik a HVT-ben leírtakkal. 

2.2.2.4. Sertések üzemi ivadékteljesítményének vizsgálata (ÜITV) 

Napjaink gyakorlatában gazdasági megfontolásokból végzünk vágóállat-minősítést. A felvett adatok (hasított 

súly, színhúsarány) az egyedek azonosíthatósága esetén a tenyészértékbecslésben információforrásként 

szolgálhatnak. A Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (FSE) nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy 

ez a teljesítményvizsgálat teljes egészében kiválthatja az igen költséges HVT vizsgálatot, ezért szoros 

együttműködésben MGSZH-val jelentős erőfeszítések és költségek arán az elmúlt időszakban mintegy 15-20 

ezer vizsgálati eredményt gyűjtött. Ezeknek az adatoknak az értékelése alapján sajnos kijelenthető, hogy – főleg 

egyedi azonosítási problémák miatt - az ÜITV adatok nem tekinthetők teljes mértékben megbízhatónak ezért az 

ÜITV-re jelenleg még nem szabad alapozni az ivadékvizsgálat alapján végzett tenyészértékbecslést. 

Üzemi ivadékvizsgálatra tenyészkanok ismert származású ivadékai jelölhetők ki a hiteles törzskönyvi 

ellenőrzésbe. A tenyészkan kiértékeléshez legalább 50 vegyesivarú ivadék vizsgálata szükséges. Tenyészkoca 

esetében két ivadék vizsgálata szükséges. A vizsgálatra beszállított sertések testsúlyát úgy kell meghatározni, 

hogy a meleg vágott test 50-120 kg között legyen. Az állatokat a szokásos hízósertés előállítási technológia 
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szerint kell felnevelni. A takarmányozás tekintetében a hízlalás a vizsgálat időszakában legyen egységes, 

folyamatában is azonos minőségű. Az állatokat a vágóhídon az EUROP minősítés rendeleti előírásai szerint 

egyedileg azonosítva kell minősíteni. A minősítés során meg kell állapítani a színhús százalék 

meghatározásához előírt izom és szalonnavastagsági adatokat és a hasított testek súlyát. 

A kanok ÜITV indexének kiszámítása 

A szelekciós index számítása a színhús és életnap tenyésztérték alapján történik. Az ÜITV indexet a következő 

képlettel számítjuk ki: 

IÜITV = 100 + 13,25 x ht – 1,29 x et 

Az index alapján végzett szelekció hatására bekövetkező előrehaladásból az egyes tulajdonságok százalékos 

részesedése: színhús 50 %, életnap 50 % ahol 

*et az életnap tenyészértéke, *ht a színhús százalék tenyészértéke. 

2.2.2.5. Szaporasági- és felnevelési teljesítmény vizsgálat (SZFTV) 

Elfogadott gyakorlat, hogy a reprodukciós teljesítményvizsgálatot a tenyésztőüzemekben végzik. Gyűjtik mind a 

tenyészkanok, mind a tenyészkocák teljesítménymutatóit. A termékenységi és a szaporasági teljesítményeket a 

tenyészállatok egész élete folyamán ellenőrzik. A szaporasági és felnevelési teljesítmények rögzítésének eljárási 

rendjét ugyancsak a „Sertés teljesítményvizsgálati Kódex” tartalmazza. A vizsgálatba vont telepen az állatok 

tartása és takarmányozása a fajta igényeinek megfelelően kell történ-jen a genetikai érték realizálása érdekében. 

A szaporasági – felnevelési teljesítmény vizsgálati index meghatározása (SZFTV) 

A kocák SZFTV indexének számításához meg kell állapítani az 

• élve született malacok átlagos számát, 

• a felnevelési alomszám átlagos számát és 

• a felnevelési alomsúly átlagos súlyát (kg). 

Az SZFTV indexet (ISZFTV) a következő képlettel számítjuk ki: 

 

ahol 

• no az élve született malacok száma/alom; 

• nf felnevelési alomszám/alom; 

• Wf 28 napra korrigált felnevelési alomsúly átlagos súlya (kg); 

• i a fajtacsoport korrigált, országos átlaga (standard). 

Az index értéke a 28. napos felnevelési napra korrigáltan kerül megadásra. 

Az SZFTV indexet az év végén a tenyészet átlag adataiból is meg kell határozni. Az indexet egész számra 

kerekítve kell megadni. 

2.2.2.6. Elismerés érdekében végzett szaporasági vizsgálat (SZV) 

A végtermék előállító konstrukciók szaporasági és felnevelési vizsgálata. Szaporasági vizsgálatot kell végezni a 

fajtabejelentés alatt álló hibridek és legalább háromfajtás keresztezések esetében a végterméket előállító koca 

állományban. Az elismert hibridek, és az egyesületek által tenyésztési programban bejelentett konstrukciók 

esetében a fajtafenntartó közli a végtermék előállító tenyészetek listáját és a MgSzH-val közösen történik az 
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ellenőrzött állományok kijelölése. Hibridenként, illetve konstrukciónként legalább 2000 fialás/év tesztelése 

szükséges. A vizsgálat időtartama a tartás és takarmányozás az SZFTV vizsgálattal megegyező módon történik. 

3. Tenyésztértékbecslés a sertésnemesítésben 

A tenyészérték egy adott tulajdonságban azt a pozitív vagy negatív hatást jelenti, amelyet a szülő ivadékaiban 

érvényesít az egész populáció átlagához viszonyítva. Tehát a tenyészérték nem más, mint a jövendő ivadékok 

várható átlagos teljesítménye. A tenyészértékbecslést a hagyományos eljárások alapján lehetett 

sajátteljesítmény, ősök teljesítménye, oldalági rokonok teljesítménye, illetve ivadékvizsgálatok alapján végezni. 

Az állattenyésztésben jelenleg legelfogadottabb tenyészértékbecslő eljárás, az úgynevezett BLUP módszer 

(legjobb lineáris torzítatlan becslés) megszünteti ezeket a mesterséges kategóriákat. A teljesítményvizsgálati 

adatok BLUP módszerrel történő feldolgozása figyelembe veszi az ősök, illetve az oldalági rokonok 

teljesítményét továbbá figyelembe veszi az egyes értékmérő tulajdonságokat befolyásoló környezeti tényezők 

hatását is. A BLUP módszert a sertéstenyésztésben először 1985-ben alkalmazták Kanadában. A fejlett Nyugat 

Európai országok többsége a BLUP módszert az 1990-es évektől kezdve rutinszerűen alkalmazza. Ennek oka, 

hogy ekkortól váltak elérhetővé azok a tenyészértékbecslő szoftverek (pl. Pest, Pigblup), mely a BLUP 

gyakorlati alkalmazását lehetővé tette. Magyarország igen korán az 1990-es évek elején kapcsolatba lépett 

Groeneveld professzorral, a Pest szoftver kidolgozójával. Nemzetközi együttműködés keretében sikerült a hazai 

adatgyűjtést megfelelő színvonalúra fejleszteni, melynek eredményeképpen a teljesítményvizsgálati adatok 

BLUP módszerrel történő értékelése már az 1990-es évek közepétől megvalósult. Sajnos a módszer hivatalos 

bevezetése nagyon hosszú ideig tartott. Először az ÜITV index esetében alkalmazták a BLUP módszert (2002), 

a hagyományos teljesítményvizsgálati indexeket csak a legutolsó teljesítményvizsgálati kódex (2009) alapján 

váltották fel az úgynevezett BLUP indexek. Ennek megfelelően az Országos adatbázis értékelése alapján a hazai 

sertésállományban tapasztalható éves genetikai trendek mérsékeltek (0,03 % színhús (ÜSTV), -0,5 nap hízlalási 

napok száma (HVT), 0,06 % értékes húsrészek aránya). Az egységes tenyészérték megállapítási rendszerét a 

Sertés teljesítményvizsgálati kódex foglalja össze. 

A tenyészállatokat és a tenyészeteket az egységes megítélés érdekében, egységes tenyészérték becslési eljárás 

keretében kell minősíteni. A MgSzH az egységes tenyészérték megállapítási rendszer alapján készíti el a 

tenyészállatok rangsorolását. 

A BLUP eljárás a tenyészérték számítás alapját képező genetikai paraméterbecslés és tenyészérték 

meghatározás a „PEST” programcsomagon alapul. A szaporaság becslésére a született élőmalacok számának 

figyelembevételével egyváltozós modell, míg az üzemi sajátteljesítmény vizsgálatra (ÜSTV), a központi 

hízékonyság és vágóérték vizsgálatra (HVT) és az üzemi ivadékvizsgálatra (ÜITV) - a kijelölt paraméterek 

tekintetében - többváltozós modell készült. A hazai tenyésztésű sertésfajták és hibridek esetében a 

tenyészértékbecslés jelenleg negyedévente történik. 

3.1. A BLUP rangsor lista értelmezése 

A tenyészállatok tenyészésre való alkalmasságát a tenyészállatok rangsorrendje határozza meg. A rangsor lista 

egyes rovatainak pontos értelmezése: 

1. Tartózkodási tenyészet: annak a tenyészetnek a neve, ahol a tenyészállat jelenleg tartózkodik. 

2. Születési tenyészet: annak a tenyészetnek a neve, ahol a tenyészállat született, import esetében a származó 

ország neve. 

3. Ellenőrzési szám: a tenyészállat törzskönyvi ellenőrzési száma 

4. Születési dátum: a tenyészállat születési dátuma: év, hó, nap 

5. BLUP hizl. nap: a tenyészállat utódainak HVT hízlalási napjaiból, BLUP modellel számított tenyészérték. A 

BLUP hízlalási nap tenyészérték, napokban fejezi ki, hogy az adott egyed utódai, az átlagnál hány nappal 

hosszabb vagy rövidebb hízlalási idő alatt érték el a HVT-ben az előírt ivadékvizsgálati súlyt. (Pl: -12,23: az 

egyed ivadékai 12,23 nappal rövidebb idő alatt készültek el az ivadékvizsgálatban az átlagnál) Ha a 

hizodalmassági (súlygyarapodás vagy takarmányértékesítés) képességekre kívánunk szelektálni, akkor ennek 

az oszlopnak a paramétereit vegyük elsődlegesen figyelembe. 
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6. BLUP ért. hús %: a tenyészállat utódainak HVT értékes hús %-aiból, BLUP modellel számított tenyészérték. 

A BLUP ért. hús % tenyészérték azt fejezi ki, hogy az adott egyed utódainak az átlagnál hány %-kal volt több 

vagy kevesebb az értékes hús aránya az ivadékvizsgálatban. (Pl: 1,25: az egyed ivadékainak 1,25 %-al volt 

nagyobb az értékes hús aránya az ivadékvizsgálatban az átlagnál). Ha a hús arányára kívánunk szelektálni, 

ezt a paramétert kell elsődlegesen figyelembe venni. 

7. BLUP életnap: a tenyészállat utódainak ÜSTV-ben mért életnapjaiból, BLUP modellel számított 

tenyészérték. A BLUP életnap tenyészérték, napokban fejezi ki, hogy az adott egyed utódai az átlagnál hány 

nappal hosszabb vagy rövidebb idő alatt érték el az előírt ÜSTV vizsgálati súlyt. (Pl: 8,25: az egyed ivadékai 

8,25 nappal hosszabb idő alatt készültek el az ÜSTV vizsgálatban az átlagnál) 

8. BLUP színhús %: a tenyészállat utódainak ÜSTV-ben mért színhús %-aiból, BLUP modellel számított 

tenyészérték. A BLUP színhúshús % tenyészérték az fejezi ki, hogy az adott egyed utódainak az átlagnál 

mennyivel volt több, vagy kevesebb a színhús %-a az ÜSTV vizsgálatban. (Pl: 1,25: az egyed ivadékainak 

1,25 %-kal volt több színhúsa az ÜSTV vizsgálatban az átlagnál). 

9. BLUP élőmalac: a koca elléseiből (kan esetén a termékenyítéséből) származó született élőmalac szám 

figyelembe vételével, BLUP modellel számított tenyészérték. Tenyésztésbe vételt megelőzően, saját utódok 

hiányában, a szülők átlaga alapján ad tenyészértéket. A saját szaporulat megjelenését követően, a szülők, és 

rokonok adatait kiegészíti a saját adatokkal. 

10. HVT index: a jelenlegi ismert gyakorlat szerint számított HVT index. 

11. BLUP TT index: az új TT index képlettel számított index . 

12. Süldő minősítés: -az I. és II. fajtacsoportban = TT index + 25 x a született élőmalac tenyészérték. -a III. 

és IV. fajtacsoportban = TT index Azonos a BLUP minősítéssel, csak nincs utódvizsgálati létszámszám 

feltétel előírás, és a született élőmalac tenyészérték a szülők átlaga alapján számított. 

13. BLUP minősítés. -az I. és II. fajtacsoportban = a TT index + 25 x a született élőmalac tenyészérték. -a 

III. és IV. fajtacsoportban = TT index Fontos, hogy a kanok csak akkor kaphatnak BLUP minősítést, ha 

legalább 6 ivadékuk lezárt HVT vizsgálata, valamint legalább 20 ivadékuk lezárt ÜSTV vizsgálata 

rendelkezésre áll, vagy a minősítést megkaphatják a kanok utódaik ÜSTV vizsgálata nélkül is, ha 9 utódjuk 

HVT vizsgálata rendelkezésre áll. 

14. HVT utódok száma: a tenyészállat után HVT-ben kiértékelt (és a BLUP minősítés során figyelembe vett 

összes) utódok száma. 

15. ÜSTV utódok száma: a tenyészállat után ÜSTV-ben kiértékelt (és a BLUP tenyészérték számítás során 

figyelembe vett) utódainak száma. 

16. ÜSTV tenyészetek száma: azt mutatja, hogy a tenyészállat utódai hány tenyészetben kerültek ÜSTV 

vizsgálatra. 

17. SZFTV index: a jelenlegi gyakorlat szerint számított SZFTV index. 

18. Selejtezés: A tenyészállat selejtezési dátuma. 

19. Rangsor: az állatok BLUP tenyészérték alapján számított fajtán belüli rangsora. 
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6. fejezet - A sertések 
takarmányozásának alapjai 

A sertéshús előállítás összköltségének mintegy kétharmadát a takarmányozási költségek teszik ki. Ez a tény 

önmagában is indokolttá teszi azon takarmányozási módszerek folyamatos fejlesztését, amelyek bevezetésével 

illetve alkalmazásával a termékelőállítás költséghatékonysága javítható. A termékelőállítás költségeinek 

csökkentésén túl a takarmányozás jelentős hatást gyakorol az előállított sertéshús minőségére is, ami tovább 

növeli az okszerű takarmányozás fontosságát. 

Ebben a fejezetben elsősorban azokat az ismereteket foglaltuk össze, amelyek a mai korszerű 

sertéstakarmányozás alapjait képezik. A takarmányozás gyakorlati megvalósításának alternatíváit csak röviden 

tárgyaljuk, mivel ezzel a területtel más szakirodalmi források részletesen foglalkoznak (pl. Schmidt János: 

Gazdasági állataink takarmányozása). Ugyanezen okból, könyvünkben nem térünk ki a sertés takarmányainak 

ismertetésére illetve a tenyésznövendékek takarmányozására sem, amit ugyancsak a megnevezett 

forrásmunkából javasolunk elolvasni. Ezen pontosításokat követően a sertések takarmányozásának legfontosabb 

kérdéseit korcsoportonkénti és hasznosítási irányonkénti bontásban tárgyaljuk. 

1. A kocák takarmányozása 

A tenyészkocák teljesítményét elsősorban a szaporodással kapcsolatos értékmérő tulajdonságok (alomszám, a 

malacok születéskori-, választáskori testsúlya, stb.), valamint a kocák életteljesítménye határozza meg. A 

genetikailag determinált szaporasági teljesítmény sok más tényező mellett a kocák vemhesség és laktáció alatti 

szakszerű takarmányozásától is függ. A mai intenzív fajtáktól/hibridektől elvárható, hogy a koca fialásonként 

legalább 10-12 malacot hozzon a világra, az alom legyen kiegyenlített, a malacok születéskori súlya1,1-1,2 kg-

nál nagyobb legyen. Elvárás továbbá az is, hogy a kocák évente átlagosan legalább 2,2-szer fialjanak, 

életteljesítményük pedig haladja meg a 4 fialást. A jól működő sertéstelepek napjainkban, kocánként és évente 

már legalább 24-25 hízósertést értékesítenek. Ezt a gyakorlatias mutatószámot azért használjuk egyre 

gyakrabban, mert az jól kifejezi a termékelőállítás valamennyi szegmensének (tenyésztői munka, 

takarmányozás, tartás, állategészségügyi státusz) hatékonyságát és végeredmény centrikus. 

A kocák takarmányozásánál alapelv, hogy az állatok táplálóanyag ellátását a szaporodásbiológiai állapotukhoz 

igazítsuk. Ez azt jelenti, hogy az állatok ún. teljes reprodukciós ciklusán belül figyelembe kell venni az állatok 

valós táplálóanyag igényét, ami az egyes reprodukciós szakaszokban nagymértékben változik. A következő 

fejezetben ezért a kocák táplálóanyag szükségletét és a szükséglet kielégítésének gyakorlati megvalósítását az 

egyes szaporodásbiológiai fázisok jellegzetességeinek figyelembe vételével mutatjuk be. 

1.1. Az üres kocák takarmányozása 

"Üresnek" csak a választás és az eredményes újravemhesítés közötti időszakban nevezzük a kocákat. A 

definícióból következik: arra kell törekednünk, hogy a telepen csak rövid ideig álljanak üresen az állatok. Ezen 

időszak takarmányozásának legfontosabb feladata a kocák termékenyítésre történő előkészítése. Ebben a 

fázisban a kocák takarmányozásának közvetlen célja az ún. javuló kondíció elérése. A tapasztalatok ugyanis azt 

mutatják, hogy nem annyira a jó, mint inkább a javuló tápláltsági állapot eredményez élénk, kifejezett ivari 

folyamatokat. Vizsgálatok sorozata bizonyítja, hogy a “plusz-kondícióban” lévő kocák embrió elhalási aránya 

megnő, ami az alacsony progeszteron koncentrációra vezethető vissza. Az alacsony progeszteron-szint ugyanis 

magasabb embrionális mortalitással párosul. Más vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a vemhesség korai 

szakaszában a nagy takarmányfelvétel rontja a méhnyálkahártya által termelt specifikus fehérjék kiválasztását, 

ami csökkenti az emberiók túlélési esélyeit. 

A búgatásra történő hatékony előkészítés feltétele a termékenyítés előtti, 10-14 napos emelt szintű 

takarmányozás biztosítása, amit a szaknyelvi terminológia az angolból átvett kifejezéssel "flushing"-nak nevez. 

A “flushingolás” mértékét azonban a kocák kondíciójának figyelembe vételével kell végezni, mivel a 

takarmányfelvétel (energia és táplálóanyag felvétel) nagymértékben befolyásolhatja az ovulációs rátát. Az 

emsék bőséges takarmányozása általában növeli az ovulációk számát, ami tovább fokozható, ha a 

takarmányadagot a pároztatás előtti 10-14 napban növeljük. A "flushingolás" elsősorban energia specifikus, a 

fehérjének és zsírnak a kedvező hatása külön-külön egyértelműen nem tisztázott, és nem is bizonyítható. 



 A sertések takarmányozásának 

alapjai 
 

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Megállapítható tehát, hogy a “flushing" pontos hatásmechanizmusa még napjainkban sem ismert minden 

részletében. 

A kocák búgatásra történő előkészítését a gyakorlatban legtöbbször az nehezíti, hogy a végrehajtásra viszonylag 

rövid idő áll rendelkezésre. A kocák elapasztása és az ivarzás között ugyanis csak 4-7 nap telik el. Az 

előkészítés során etetett takarmányadag nagysága elsősorban a kocák kondíciójától függ. Választás után a kocák 

többségének kondíciója közepes vagy gyenge. Amennyiben a kocák kondíciója közepes, akkor legfeljebb 2,5 

kg-os napi takarmányadagra van szükség az előkészítés idején, ha gyenge a napi takarmányadag, 3,5 kg vagy 

több is lehet. A búgatásra történő előkészítéskor célszerű ugyanazon összetételű takarmánykeveréket etetni, 

mint amit a szoptatás utolsó időszakában fogyasztottak az állatok. 

1.2. A vemhes kocák takarmányozása 

Vemhesség alatt táplálóanyagok nemcsak a koca létfenntartásához szükségesek, hanem a magzat és a 

vemhességi termékek továbbá a tejmirigy építéséhez valamint az anyai szervezet fejlődéséhez is. Elősegítik 

továbbá az anyai szervezet tartalékainak kialakulását is. Ez különösen az előhasi kocák esetében fontos. A 

vemhesség alatti takarmányozás nagyobb mértékben befolyásolja a koca testsúlyát, mint a malacok születési 

súlyát, vagy az alomszámot. Igen sok vizsgálat eredménye mutatja, hogy az alomszám, illetve a malacok 

születési súlya csak nagyon komoly fehérje- és energiahiány esetén csökken. A túlzott táplálóanyag ellátás 

hatására azonban nemcsak a koca testsúlya növekszik, hanem az állat életfenntartó táplálóanyag igénye is nő. 

További káros hatásként jelentkezhet az embrióhalandóság növekedése, az alomszám csökkenése, valamint a 

koca takarmányfelvételének visszaesése a laktáció alatt. Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartani, hogy a 

hiányos takarmányozás hatására a kocák szaporodási teljesítménye és kondíciója, továbbá egészségi állapota is 

romlik. Ezért célszerű a koca testsúlyát, illetve a várható alomszám függvényében az állat testsúly-gyarapodását 

is ellenőrizni annak érdekében, hogy a jó kondíció biztosítható legyen. Ezen paraméterek ismeretében faktorális 

analízissel meghatározható az állatok energia igénye. Ezzel a módszerrel az össz energiaigény három részre 

osztható: úgy mint létfenntartó energia igényre, a magzat fejlődéséhez szükséges energia igényre és a koca 

testsúly-gyarapodását szolgáló energiaigényre (26. táblázat). A koca összes energiaszükségletének legnagyobb 

hányadát a létfenntartás energiaigénye teszi ki, amely 70-95 %-a a teljes energiaszükségletnek. A magzat 

fejlődéséhez ugyanakkor meglehetősen kevés energia szükséges, az összes energiaigény 5 %-a. A teljes 

energiaszükséglet fennmaradó hányadát (0-25 %) a koca saját szöveteinek építésére fordítja. Ezen átlagos 

adatok a vemhesség teljes idejére vonatkoznak. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a vemhes koca 

energiaigénye a vemhesség előrehaladtával fokozatosan nő, az egyes folyamatokra biztosítandó energia 

mennyisége és aránya pedig dinamikusan változik. 

Ez különösen jellemző a vemhesség utolsó harmadában, amikor a gyorsan növekvő magzatok táplálóanyag 

igénye már jelentős. Általában véve a vemhesség kezdete és vége között a napi energiaigény közötti különbség 

5 MJ emészthető energiára (DE) tehető. Ez a tápanyagtöbblet nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a koca a 

vemhesség végére megőrizze kondícióját (ne hízzon el), hanem elősegíti a tejmirigyek fejlődését is. A 

táplálóanyag-többlet bizonyos esetekben javíthatja a malacok születési testsúlyát és életképességét is. 

1.3. A vemhes kocák takarmányozásának gyakorlati aspektusai 

A búgatásra történő előkészítéskor megemelt takarmányadagot a termékenyítést követően csökkenteni kell, és a 

takarmányozás színvonalát az életfenntartó táplálóanyag ellátás szintjére kell mérsékelni. A búgatást követő 

másfél-két hétben dől el, hogy a megtermékenyült petesejtek közül mennyi tud a méhben megtelepedni és 

fejlődésnek indulni. A vemhes kocák életében ez az időszak rendkívül kritikus, ezért a takarmánykeverék 

összetételét ebben az időszakban nem célszerű megváltoztatni. Annak összetétele maradjon ugyanolyan, mint 

amilyen a szoptatás befejezésekor volt. 

A vemhesség első időszakában az embriók növekedése lassú, ezért csak kismértékben növelik meg a kocák 

táplálóanyag igényét. Általános szabályként fogadható el azonban, hogy a vehem a vemhesség utolsó 

harmadában legalább annyit gyarapodik, mint a vemhesség első két harmadában együttesen. Ez a megállapítás 

az egyéb "fogamzási termékek" gyarapodására is vonatkozik. Ide tartoznak a magzatburkok, a magzatvíz és a 

méh. A magzatburkok súlya fialáskor 2,5-3 kg-ot tesz ki, a magzatvíz mennyisége 6-8 liter, a méh pedig eredeti 

nagyságának 4-6-szorosára nő meg. Bár a fogamzási termékek kis szárazanyagtartalmúak, de a szervezetnek 

ezeket is fel kell építenie. 

Az újravemhesített kocák esetében további táplálóanyag igényt jelent az előző laktáció során elvesztett testsúly 

pótlása és a szervezet táplálóanyag-raktárainak feltöltése. Ez utóbbit segíti az ún. "vemhességi szuperretenció", 
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amely fokozott táplálóanyag visszatartást jelent, és csak a vemhesség alatt jelentkezik. Ezen jellegzetesség a 

megváltozott hormonháztartással hozható összefüggésbe. 

Az előbbiekből az következik, hogy amennyire hiba lenne a vemhesség táplálóanyag-igényét egyedül a 

magzatok gyarapodására korlátozni, éppen úgy nem volna helyes, ha a vemhes kocák összes táplálóanyag 

szükségletét túlbecsülnénk és a vemhességet a szervezet számára nagy tehertételnek minősítenénk. 

A kocasüldők az első termékenyítés idején optimális esetben kb. 7-8 hónaposak, amikor is testsúlyuk átlagosan 

130-150 kg körül van. Ezért arra kell törekednünk, hogy ezek az állatok az első vemhességük idején saját 

(vehem nélküli) testsúlyukat mintegy 25-30 kg-mal növelni tudják. Ezen felül természetesen még a vehem 

növekedésével is számolnunk kell, ami ugyancsak kb. 25 kg. Ezért megfelelő takarmányozás esetén a 

kocasüldők testsúlya a vemhesség alatt mintegy 50-60 kg-mal gyarapodik. 

A vemhesség első kétharmadában a tartalékokat a kocák elsősorban az izmokba, a zsírraktárakba és a májba 

építik be, míg a vemhesség utolsó harmadában a tejmirigy indul növekedésnek. Bár a vehemépítés mellett a 

kocáknak egyéb célokra is szükségük van táplálóanyagra, ügyelnünk kell arra, hogy a napi táplálóanyag ellátás 

szintje ne haladja meg lényegesen az életfenntartó ellátás színvonalát, ugyanis a vemhesség alatt jelentősen javul 

az állatok táplálóanyag értékesítése (vemhességi szuperretenció). A vemhesség alatti túlságosan bőséges 

takarmányozás több veszélyt is rejt magában. Az egyik, hogy az elhízott koca étvágya a szoptatás ideje alatt 

rosszabb, mint a szűkösebben takarmányozott társaiké. A szoptatás alatti kisebb takarmányfelvétel viszont 

kedvezőtlenül befolyásolja a kocák tejtermelését és így a malacok fejlődését. A kocák tejtermelés céljára fel 

tudják ugyan használni a saját testszövetük lebontásából származó táplálóanyagok egy részét, ennek túlzott 

mértéke azonban nem kívánatos. A laktáció alatti nagy súlyveszteség ugyanis hátrányosan befolyásolja az 

állatok újra vemhesülését. 

A vemhesség alatti “plusszkondíció” továbbá azért is káros, mert az elhízott kocák nehezebben fialnak, fialásuk 

jobban elhúzódik, és ennek következtében több a halva született malacok aránya. A “kövér kocák” esetében a 

malac-agyonnyomás is gyakoribb. Az elhízás elkerülése érdekében a vemhesség első 80-90 napjában ezért csak 

mérsékelt energia ellátásban szabad részesíteni az állatokat (restriktív takarmányozás). A kocák napi 

takarmányadagja egy átlagos összetételű kocatáp esetén 2,2-2,3 kg között legyen. A vemhes kocák tehát nem 

etethetők étvágy szerint, ad libitum, nemcsak az elhízás veszélye, hanem az MMA-szindróma (Mastitis-

Metritis-Agalactia) előfordulási arányának megnövekedése miatt sem. Az MMA-szindróma kialakulása 

szempontjából a vemhesség alatti takarmányozás a döntő, ugyanis azt a fialás utáni takarmányozással már nem 

lehet korrigálni. 

A vemhes kocák megfelelő rostellátása (8-9 % nyersrost) ebből a szempontból is nagyon fontos, ami a tápba 

kevert rosthordozókkal (zöldlisztek, szalmaliszt, lignocellulóz készítmények) vagy a táphoz adott jó minőségű 

szilázs, zöldtakarmány (pl. zöldlucerna) etetésével biztosítható. 

A vemhesség végén (utolsó harmadában) a magzatok növekedési erélye igen kifejezett, a tejmirigyek 

növekedése is intenzívvé válik, ezért a kocáknak ebben az időszakban nagy energia- és fehérjetartalmú 

takarmányt kell biztosítani. Ezért ebben az időszakban a vemhesség első szakaszában etetett 2,2-2,3 kg napi 

takarmányadagot 2,6-2,7 kg-ra kell emelni. Helyesebb azonban energia alapon számolni, és a takarmányadag 

nagyságát ennek megfelően meghatározni. 

Szükséges megjegyezni, hogy ebben az időszakban a fehérjeigény növekedése valamivel nagyobb, mint az 

energiáé, ami elsősorban a kocák fehérje-tartalékainak növekedésével, valamint a tejmirigy fejlődésével 

magyarázható. A vemhességnek ebben a szakaszában különösen ügyelni kell a takarmányfehérje minőségére, 

valamint a vitamin és az ásványianyag ellátásra is. 

A vemhes kocák vízigénye kb. 8-10 liter naponta, azonban az egyes állatok vízfelvétele széles határok között 

változhat. A jó minőségű és elegendő mennyiségű ivóvíz biztosítása mellett ügyelnünk kell az ivóvíz 

hőmérsékletére is. Egy liter víz hőmérsékletének 1°C-kal történő növeléséhez a kocának ugyanis napi 4,2 KJ 

ME-re van szüksége. A vemhes kocák takarmányadagját a várható fialás előtt 4-5 nappal le kell csökkenteni. 

Ennek az a célja, hogy a tele gyomor ne nehezítse a fialást. Az ilyen gyomor ugyanis nyomást gyakorol a méhre 

és akadályozhatja, hogy a malacok a születéshez a legkedvezőbb testhelyzetet vegyék fel. 

1.4. A szoptató koca takarmányozása 

A szoptatás alatt a koca szervezete igen nagy igénybevételnek van kitéve. Ebben az időszakban a kocák összes 

energia igényük akár 80 %-át is a tejtermelésre fordíthatják. A kocák tejtermelése 11-12 malac szoptatása esetén 
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a laktáció csúcsán elérheti a 10 l tejet is. A kocák tejtermelését több tényező befolyásolja így az, az örökletes 

tulajdonságokon túl függ a malacok számától és növekedési erélyétől és a kocák táplálóanyag ellátásának 

színvonalától is. Minél nagyobb az alomszám és a malacok növekedési erélye, annál nagyobb a tejhozam, illetve 

a koca táplálóanyagigénye. A szoptató kocák táplálóanyag- és energiaigényének kiszámításakor a már említettek 

mellett a koca testsúlyát, azaz létfenntartó szükségletét is figyelembe kell venni (27. táblázat). 

Ennek ismeretében a szoptató kocák napi takarmányadagját legegyszerűbben úgy tudjuk kiszámolni, hogy a 

koca testsúly 1 %-ának megfelelő mennyiségű takarmánykeveréket a létfenntartó táplálóanyag szükséglet 

fedezésére, malaconként 0,4-0,5 kg mennyiséget pedig a tejtermelésre adunk. A szoptató koca energia igényét 

elsődlegesen a megtermelt tej mennyisége határozza meg. Az energiaszükséglet kielégítése érdekében a 

kocatápokban legalább 14 MJ/kg emészthető energiát célszerű biztosítani, ami csak jelentős zsírkiegészítés 

mellett valósítható meg. 

A fehérje- és aminosavigény - az energiaigényhez hasonlóan - a megtermelt tej mennyiségétől, illetve annak 

aminosav-tartalmától függ. A tejtermelés lizinigénye elérheti az össz lizinigény 90 %-át is. A koca az átlagos 

napi lizinigénye 35-50 g között változhat a testsúly és az alomszám függvényében. Ha egy koca naponta csak 5-

6 kg takarmányt vesz fel, a takarmánynak a laktációs stádiumtól függően, kilogrammonként 8-10 g lizint kell 

tartalmaznia. A lizinigény ismeretében az "ideális fehérje elv" alapján egyszerűen kiszámítható a többi 

esszenciális aminosavra vonatkozó igény is (28. táblázat). 

A tejtermelés szempontjából a takarmány energia (DEs) és lizin tartalma és egymáshoz viszonyított arányuk 

egyaránt fontos. Megállapítást nyert, hogy az alacsony energiafelvétel nagy lizinfelvétel esetén sem befolyásolja 

a tejtermelést. Ugyanakkor az energiafelvétel növelésével a nagyobb lizinadagok hatására jelentősen nő a tej 

mennyisége. Szükséges megemlíteni azt is, hogy a termelt tej mennyiségét a kocák treonin és valin ellátása is 

befolyásolja, ezért ezen aminosavak mennyiségére illetve arányára különös gondot célszerű fordítani. A valin 

ellátásnak különösen az előhasi kocák esetében van fontos szerepe. A legújabb vizsgálatok eredményei azt 

mutatják, hogy a megnövelt energiabevitellel fokozható az idősebb kocák termelése, így csökkenthető a születés 

utáni elhullás. A nagyobb energiafelvétel kedvező hatása a következő vemhességre is kihat, ugyanis bizonyított, 

hogy a laktáció alatti energiafelvétel növelésével a következő alomszám növelhető. 

Az energiafelvétel a koca testsúlyát és a következő reprodukciós ciklus eredményét befolyásolja a legnagyobb 

mértékben. Nem kielégítő takarmányozás esetén a koca jelentős mértékben képes saját tartalékainak 

mobilizálásával malacait táplálni. Természetesen minél nagyobb a koca testsúlyvesztesége, annál hosszabb lesz 

a választás és a következő ivarzás között eltelt idő. Ezen időt a szöveti veszteség összetétele (a fehérje és a zsír 

aránya), és nem a testsúly csökkenő mértéke befolyásolja. 

A koca energiaellátásának másik fontos kérdése a takarmány energia forrása és annak hatása a szoptatókocák és 

malacaik teljesítményére. A takarmányok fő energiaforrása elsősorban a keményítő és/vagy az állati eredetű 

zsír, esetleg a növényi eredetű olaj lehet. Azt, hogy egy országban az adott takarmánykeverékek domináns 

energiaforrása szénhidrát, zsír vagy olaj, az adott ország takarmányozási kultúrája, hagyománya, éghajlata és 

ezáltal a növénytermesztés szerkezete, továbbá a takarmányipar technikai színvonalának a fejlettsége is 

befolyásolja. Ebből következik, hogy a fenti kérdés eldöntése nem történhet kizárólag biológiai és/vagy 

emésztésfiziológiai alapon. Azokban az országokban, amelyeknek éghajlata például a kukorica termesztésre 

alkalmas és ezen területen a mezőgazdaság nagy hagyományokkal rendelkezik, a takarmánykeverékek 

energiaforrása elsősorban szénhidrát, azaz kukorica (keményítő). Ezen országokban a takarmányzsír etetésének 

kisebb hagyománya van. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a kocatakarmányok zsírtartalma - ellentétben a 

keményítővel - befolyásolja a tej zsírtartalmát is, ami viszont hatással lehet a szopós malacok energiaellátására 

és növekedésére is. 

1.5. A szoptató kocák takarmányozásának gyakorlati szempontjai 

Fontos, hogy a laktáció kezdetén ne etessük túl a kocákat, mert így a laktáció végén csökkenhet az önkéntes 

takarmányfelvétel. Ezért a takarmányfelvételt a laktáció első hetében - napi 0,5 kg-mal - fokozatosan kell 

növelni. Arra kell törekedni, hogy a laktáció 7-10 napjára a kocákat már étvágy szerint etessük. A 

takarmányadag fokozatos növelése a kocák testsúlyának és kondíciójának megtartását segíti, minek 

következtében csökken a választás és az ivarzás közötti idő, a kocák gyorsabban és eredményesebben újra 

vemhesülnek, és az alomszám is javulhat. 

A sertéstartó telepeken a kocák azonban nem mindig vesznek fel táplálóanyag-szükségletüknek megfelelő 

mennyiségű takarmányt. Előfordulhat, hogy a tartási rendszer limitálja a takarmányfogyasztást, vagy a koca 

képtelen a szükséges mennyiségű takarmány elfogyasztására. A koca laktáció alatti étvágyát jelentősen 
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meghatározza az elletőistálló levegőjének hőmérséklete is. A malacok hőmérséklet igénye elérheti akár a 30 °C-

ot is, ugyanakkor a koca számára a kritikus minimum hőmérséklet nem magasabb 15-18 °C-nál. 20 °C 

léghőmérséklet felett minden 1 °C emelkedés hatására 2,3 MJ DE értékkel csökken a napi energiafelvétel, azaz 

a koca naponta hozzávetőlegesen 150 g-mal kevesebb takarmányt fogyaszt. Mindezek miatt igen fontos, hogy a 

fiaztató levegője megfelelően hűvös legyen. Ugyanakkor a fiaztatókutrica malacpihenő terében póthőforrással 

kell gondoskodni a malacok magas hőmérsékleti igényéről. A szellőztetés intenzitásának fokozásával, 

evaporációs hűtéssel és koncentrált (zsírban gazdag) takarmány etetésével csökkenthetők a kocát érő "hőstressz" 

kedvezőtlen hatásai. A zsírdúsításkor azonban figyelembe kell venni az állatok élettanilag determinált “zsírtűrő” 

képességét, továbbá a rendelkezésre álló zsír minőségét is. Napjainkban már köztudott, hogy a túl magas 

hőmérséklet közvetlenül és közvetve (a takarmányfelvétel csökkentésén keresztül) is csökkenti a tejtermelést. 

Így, amennyiben lehetséges, kerüljük a magas hőmérsékletet a fiaztatókban. 

A vemhes kocákhoz hasonlóan a szoptató kocáknak is különösen fontos a jó minőségű ivóvíz szükséglet szerinti 

biztosítása, ebben a fázisban ugyanis a kocák vízszükséglete (a tejtermelés miatt) megnő. A kocák 

takarmánykeverékében viszonylag sok (6-8 %) nyersrostra van szükség, ezért a kocatápok rostkiegészítéséről 

(nagy rosttartalmú komponensek felhasználása) gondoskodni kell. A vemhes és szoptató kocák részére javasolt 

takarmánykeverékek táplálóanyag tartalma a 29. táblázatban látható. 

2. A malacok takarmányozása 

A malacnevelés a sertéstartás talán egyik legmeghatározóbb szakasza, mivel annak eredményessége 

nagymértékben befolyásolja a sertéstartás egészének gazdaságosságát. A malacok születése után a legfontosabb 

feladat, hogy amilyen korán csak lehet tegyük lehetővé a szopást, és a későbbiek során se korlátozzuk annak 

gyakoriságát. Az első tejfelvétel különösen fontos, mert a sertés esetében az ellenanyagok nem tudnak átjutni az 

anyai méhlepényen ezért ezen anyagokat a föcstejjel kell a malacoknak felvenni. A föcstej összetétele jelentős 

mértékben eltér a normál kocatejétől. A föcstej nemcsak abban különbözik a normál tejtől, hogy az tartalmazza 

a malacok számára létfontosságú ellenanyagokat (immunanyagokat), hanem abban is, hogy a föcstejben több az 

A-vitamin, a karotin, a D-, E-, C-, és B-vitamin valamint a vas, réz, cink, kobalt és a jód mint a normál 

kocatejben. A föcstej azonban kevesebb zsírt és tejcukrot tartalmaz, mint a normál kocatej. Szükséges azonban 

megjegyezni, hogy a föcstej összetétele óráról-órára változik és csak néhány nap múlva lesz azonos összetételű 

az átlagos kocatejjel. Az is ismert, hogy az ellenanyagok a fialást követően csak néhány óráig szívódnak fel 

megfelelő hatékonysággal a malacok bélcsatornájából. A fialást követő 7-8. órában már csak minimális 

mennyiségű ellenanyag jut át a bélfalon, mivel a malacok az immunanyagok reszorbeálására irányuló 

képességeiket rendkívül gyorsan elveszítik. Igen nagy tehát a fialást követő órák jelentősége, mert a malacok 

saját immunanyag-termelése csak mintegy 7-8 hetes korában éri el azt a szintet, ami már megfelelően szolgálja a 

fiatal állatok védelmét. 

A szopós malacok szakszerű vasellátása ugyancsak fontos feladat. Az idevonatkozó hazai és külföldi 

vizsgálatok ugyanis azt bizonyítják, hogy a malacok nagyon szűkös vastartalékkal születnek. További gond, 

hogy ezzel a kis vastartalékkal is csak akkor rendelkeznek az állatok, ha a kocák vasellátása a vemhesség utolsó 

harmadában megfelelő volt. A kísérletek eredményeinek sora bizonyítja, hogy a malacok szűkös vasellátása 

nem javítható a kocák nagyadagú vasfelvételével sem. Arra sem lehet számítani, hogy a malacok vas-

szükséglete a kocatejjel fedezhető, mert a tej átlagos vastartalma igen alacsony (1-2 mg/l). Ezért a malacok 

vasellátását injekció vagy szájon át történő vaskészítmény adagolásával oldhatjuk meg. 

A szakemberek körében a mai napig sincs egységes álláspont a tekintetben, hogy milyen módon oldható meg az 

újszülött malacok vasellátása. Általánosságban elmondható, hogy a malacok vas adagolásának időpontja és a 

beadott vas mennyisége elsősorban attól függ, hogy milyen módon és milyen vaskészítménnyel kívánjuk a 

kiegészítést elvégezni. A beavatkozásnak többféle módja ismeretes, közülük a szájon át és a parenteralisan 

történő kezelést kell kiemelni. Az első vaskiegészítést a születést követő napokban célszerű biztosítani. 

Szükséges azonban azt is megjegyezni, hogy a vasellátás valamennyi formája eredményes lehet. A korai szilárd 

takarmány felvétel (8-10-napos kortól) hozzájárul a malacok jobb vasellátásához is. A vasellátás konkrét módját 

és gyakoriságát a telepi takarmányozási technológiák tartalmazzák. 

2.1. A malacok választása és gyakorlati takarmányozása 

A malacok takarmányozása elsősorban a választás idejétől függ. A választás időpontja alapján 

megkülönböztetünk hagyományos és korai választást. Magyarországon és Európában általában a 28-30 napos 

választás terjedt el. A korai választásnak több módja ismeretes. Gyakorlatilag a malacokat már 7-14 napos, vagy 

fiatalabb korban is el lehet választani de tudni kell, hogy ilyen korai választás esetén a takarmánynak nagyon jó 
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minőségűnek, összetételében, táplálóanyag-tartalmában a kocatejhez közelállónak kell lennie. Az ilyen 

takarmányt tejpótló tápszernek nevezzük. A tejpótló tápszer nyersfehérje tartalma legalább 25-26 %. Mivel a 

malacok életük első két hetében a keményítőt csak kismértékben tudják lebontani, a tejpótló tápszerbe 

hidrotermikus eljárással (puffasztással, pelyhesítéssel, extrudálással) feltárt gabonamagvak daráit keverik. 

A tejpótló tápszer energiakoncentrációjának növelése érdekében takarmányolajat (vagy zsírt) is tartalmazhat. 

Ezen kívül néhány százalék cukrot valamint aroma¬anyagokat is keverhetnek a tejpótló tápszerbe. A szoptatás 

alatt a kutricába már az első héten ki lehet tenni a tejpótlót, hogy a malacok minél előbb megismerkedhessenek a 

szilárd takarmánnyal. 

Magyarországon elsősorban a malacok 4-5 hetes korban történő választása terjedt el. Ennek elsősorban biológiai 

okai vannak. Ebben a korban ugyanis már jobb a malacok enzimtermelése és nagyobb a takarmányfelvételük is. 

Ezért ennél a választási módnál már nincs szükség az igen drága tejpótló tápszer etetésére. Bár a koca 

tejtermelése ebben az időben még jelentős, ennek ellenére sem fedezi az alom táplálóanyag szükségletét, ezért 

ún. kiegészítő takarmányról (creep feed) gondoskodni kell. A kiegészítő takarmánynak könnyen emészthetőnek, 

nagy fehérjetartalmúnak kell lennie (20-21 %) és tartalmaznia kell valamennyi eszenciális aminosavat, valamint 

ásványi anyagot és vitamint is. A kiegészítő takarmányba - a tejpótló tápszerhez hasonlóan - íz- és 

aromaanyagokat, valamint nagyon gyakran valamilyen szerves savat is kevernek. 

Újabban hazánkban terjedőben van a 18-21 napos korban történő választás, amely körültekintéssel (a malacok 

élettani státuszának fokozott figyelembe vételével) sikeresen alkalmazható és nagymértékben lerövidíti a kocák 

újravemhesítéséhez szükséges időt, javítva ezáltal a kocaforgót és az egy koca után felnevelhető hízók számát is. 

A módszer az átlagosnál jobb feltételekkel rendelkező telepeken terjedőben van. A malacokkal etetett 

takarmánykeverékek javasolt táplálóanyag tartalma a 30. táblázatban látható. 

A 30. táblázat adatai átlagos értékek, amelyektől a keverőüzemek által gyártott termékek táplálóanyag-tartalma 

eltérhet. A különböző gyártók ugyanis nem mindig ugyanaddig az életkorig javasolják etetni az azonos nevű 

termékeket. 

A malacnevelésben a teljesítmények növelése céljából különböző takarmány-kiegészítőket alkalmaznak. Így a 

takarmányba keverhetnek hozamfokozás céljára a bélflóra működését befolyásoló mikroorganizmusokat 

(probiotikumokat), prebiotikumokat, szerves savakat és enzimeket is. 

A malacok választás utáni takarmányfelvétele sok esetben alacsony és így kicsi a napi testsúlygyarapodás, 

mindemellett az állatok gyakran hasmenéstől szenvednek. Ez a kritikus időszak akár két hétig is elhúzódhat. Az 

emésztésfiziológiai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a választás időszakában még nem elég alacsony 

a gyomor pH értéke, az alacsony aktivitású enzimkészlet pedig nem alkalmas a szilárd takarmány 

táplálóanyagainak lebontására. Ezért a választott malacok takarmányozásában a szerves savak alkalmazása 

egyre nagyobb szerepet tölt be. 

3. A hízósertések takarmányozása 

A sertéshízlalás (a vágósertés-előállítás) célja a megfelelő minőségű sertéshús előállítása, melynek 

eredményessége nagyban befolyásolja az egész sertéságazat gazdaságosságát. Az előállított sertéshús 

mennyiségét és minőségét természetesen több tényező (pl. genetikai, tartástechnológiai, állategészségügyi, stb.) 

befolyásolja, de talán az egyik legfontosabb, az állatok takarmányozása. Korábban többféle típusú hízósertést 

állítottak elő. Így hizlaltak sonkasüldőt (65-70 kg-os testsúlyig), bacont (90 kg élősúlyig), továbbá sonkasertést 

(105-115 kg-ig) és 120-130 kg-os élősúlynál levágott tőkesertést. A tenyésztésből kiselejtezett és feljavított 

sertéseket “szalámisertés” néven értékesítették. 

Napjainkban általában már csak háromféle (tőkesertés, öregsertés és középnehéz ipari sertés) hízlalása folyik. 

Hazánkban a legelterjedtebb hízlalási forma a frisshús előállításához és a minőségi húsipari termékek 

előállításához egyaránt alapanyagot szolgáló tőkesertés hízlalás. 

3.1. A hízósertések takarmányozásának alapjai 

A hízósertések növekedésének intenzitása az életkor előrehaladtával csökken. A növekedés gyorsaságát 

legegyszerűbben az átlagos napi testsúlygyarapodással lehet kifejteni. Az átlagos napi testsúlygyarapodás a 

születéstől kezdve egy ideig növekszik, majd stagnál, ezt követően pedig kismértékben csökken, ami az ivarérés 

idején következik be, fajtától, hibridtől függően 80 kg-os testsúly elérésekor. Az életkor előrehaladtával 
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nemcsak a napi testsúlygyarapodás, hanem annak összetétele (fehérje-, és zsírtartalma) is változik. A napi 

fehérjebeépülés 70-80 kg között éri el a maximumot, majd fokozatosan csökken, és ettől kezdődően a 

zsírbeépülés kezd dominálni. Általános szabály, hogy amíg a testsúlygyarapodásban nagyobb a fehérje 

részaránya, nagyobb a napi testsúlygyarapodás is, mert 1 rész fehérjével közel 4 rész víz épül be a szervezetbe. 

A zsírbeépítés mértéke az ivartól is függ. 

A nőivarú állatok korábban kezdik meg a nagyobb mértékű zsírdepozíciót, mint a hímek, ugyanis a nőivarú 

állatok ezzel már megkezdik a tartalékok képzését a várható reprodukciós ciklusra. Bár a zsírtermelés mértékét 

elsősorban a genetikai tényezők határozzák meg, de bizonyos mértékig az takarmányozással is befolyásolható. 

A gyakorlati takarmányozás számára annak ismerete is fontos, hogy milyen kapcsolat van az egyes hízlalási 

paraméterek és a receptúra összeállítás módja között, azaz a takarmánykeverék a nyersfehérje és aminosavak 

fekális vagy ileális emészthetősége alapján került-e kialakításra. A vizsgálatok szerint a nyersfehérje ileális 

emészthetősége és a súlygyarapodás, valamint a fajlagos takarmányértékesítés között igen szoros korreláció van. 

Ezen adatok tehát arra engednek következtetni, hogy a növendék- és hízósertések aminosav szükségletét jobban 

ki tudjuk elégíteni, ha a szükségleti értékeket ileálisan emészthető aminosavban adjuk meg. A takarmányok 

ileálisan emészthető aminosav tartalmának ismerete nagy segítséget nyújthat a takarmánykeverékek fehérje 

komponenseinek helyettesítésekor is. További segítséget jelent a sertések aminosav szükségletének 

kielégítéséhez az ideális fehérje elv, amelynek kidolgozásával Angliában már az 1980-as évek elejétől 

foglalkoztak. Ezen elmélet azonban még az állatok össz (bruttó) aminosav-szükségletén alapult. Időközben a 

takarmánykomponensek ileálisan emészthető aminosavtartalmára megfelelő adatbázis állt rendelkezésre és így 

az ideális fehérje elmélet is módosult. Időközben ismertté vált, hogy az aminosavak ileális emészthetőségének 

figyelembevételekor az "ideális fehérje" összetétele részben megváltozik. A legnagyobb eltérés a treonin 

esetében tapasztalható. Ez azzal magyarázható, hogy az ileális endogén fehérjének viszonylag nagy a treonin-

hányada. A nagy endogén eredetű treonin a legtöbb takarmány esetében azt eredményezi, hogy az treonin 

vékonybél végén mért emészthetősége lényegesen elmarad a lizin ileális emészthetőségétől. Az "ideális 

fehérjének" a létfenntartás és a növekedés (termelés) eltérő fehérje (aminosav) igényét is ki kell elégítenie. Ezért 

a létfenntartás aminosav-szükségletének kielégítéséhez az "ideális fehérjének" magasabb arányban kell 

tartalmaznia a metionint és cisztint továbbá a treonint és a triptofánt mint súlygyarapodás esetében. Ez a 

gyakorlat számára annyit jelent, hogy a sertések élősúlyának (korának) növekedésével ezen aminosavak arányát 

- a létfenntartás aminosav-szükségletének fedezése érdekében - az "ideális fehérjében" növelni kell, mert az 

élősúly növekedésével nő a létfenntartás fehérje-, illetve aminosav szükséglete is. 

Az aminosav szükségletek pontosabb kielégítése érdekében az "ideális fehérje" aminosav-összetételét (20-100 

kg között) legalább két fázisban javasolják megadni. Az ajánlásokat a 31. táblázatban foglaltuk össze. 

Az ideális fehérje elmélet gyakorlati alkalmazását az ökonómiai tényezőkön túl a rendelkezésre álló különböző 

takarmánykomponensek és ipari úton előállított aminosavak indokolják. Az egyre szigorodó környezetvédelmi 

előírások miatt a sertések fehérje-, illetve aminosav-ellátása során már nem kizárólag a fehérjebeépülés 

maximalizálása a cél, hanem az N-kibocsátás mértékének csökkentése is követelménnyé vált. Ez az elvárás a 

diéták fehérjetartalmának csökkentésével valósítható meg. A fehérjetartalom egy százalékponttal történő 

csökkentése - a diéták egyidejű lizinkiegészítése mellett - a N-kibocsátás csökkenését is lehetővé teszi anélkül, 

hogy az állatok teljesítménye csökkenne. Hazai és nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a sertés 

a takarmánnyal felvett foszfornak csak alig 30 %-át hasznosítja létfenntartásra és súlygyarapodásra, a 

fennmaradó 70 %-ot pedig a bélsárral és a vizelettel kiüríti. A takarmánykeverékek foszfortartalmának 

csökkentését alapvetően két tényező indokolhatja: a foszfortúletetés okozta környezetszennyezés, illetve a 

feleslegesen magas anorganikus foszfor-kiegészítésből származó többletköltség. 

A foszforszennyezés két módon csökkenthető. Egyrészt a szükségletek emészthető-foszfor alapon történő 

kielégítésével, másrészt a foszfor emészthetőségének javításával. Az emészthető-foszfor alapon megadott 

szükségleti normák bevezetésével figyelembe vehető az egyes takarmánykomponensek foszfortartalmának 

eltérő emészthetősége, azaz az eltérő emészthető-P tartalma. Vizsgálatok szerint a fontosabb sertés-takarmányok 

közül legrosszabbul a kukorica, legjobban pedig a búza foszforkészlete emésztődik. Ebből adódóan a közel 

azonos össz-foszfortartalom ellenére a két gabona emészthető foszfortartalma között lényeges különbség van. 

Az eltérő emészthetőség a takarmányok eltérő fitát-tartalmára és eltérő saját fitázaktivitására vezethető vissza. A 

különböző kutatási eredmények azt mutatják, hogy a natív-foszfor emészthetősége az ipari úton előállított és a 

takarmányba kevert fitáz enzimmel javítható. Növendék- és hízósertések takarmánykeverékeibe 250-500 

FTU/kg fitázt célszerű keverni. Az idevonatkozó kísérletek eredményei azt is mutatják, hogy a 

takarmányfoszfor emészthetőségének növelésével csökkenthető a takarmányokhoz kiegészítőként kevert 

szervetlen foszfát mennyisége, így kevesebb lesz a környezetbe ürülő foszfor mennyisége is. 



 A sertések takarmányozásának 

alapjai 
 

 62  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.2. A hízósertések takarmányozása és a húsminőség közötti 
kapcsolat 

Az utóbbi időben igen gyakran merül fel a takarmányozási szakemberek körében a kérdés, hogy 

takarmányozással lehetséges-e a sertéshús minőségét úgy befolyásolni, hogy az minél jobban megfeleljen a 

humán táplálkozási elvárásoknak. A kérdés megválaszolásához meg kell határoznunk a húsminőség fogalmát és 

tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkel, melyek befolyásolják a hús minőségét. A húsminőséget 

befolyásoló takarmányozási tényezők közül ki kell emelni a takarmányozás módját és intenzitását, a felvett 

táplálóanyagok mennyiségét, minőségét és azok egymáshoz való arányát. A takarmánynak a húsminőségre 

gyakorolt hatását az alábbi két példával kívánjuk bemutatni. Az elmúlt években az omega-3 többszörösen 

telítetlen zsírsavakkal (polyunsaturated fatty acids: PUFA) végzett vizsgálatok mind a takarmányozásban mind a 

humán táplálkozás-kutatásban az érdeklődés központjába kerültek. A klinikai vizsgálatok eredményei ugyanis 

azt mutatják, hogy ezen zsírsavak fogyasztása az egyes betegségeket (koronáriás szívpanaszok, psoriasis, egyes 

gyulladások) enyhíti vagy teljesen megszünteti. Javítja az egészséges és a koraszülött csecsemők látásfejlődését, 

a felnőttek bőrének egészségi állapotát, az agyműködést és egyes hormonok termelését. Az omega-3 

többszörösen telítetlen zsírsavak jelentős mennyiségben találhatók a halolajakban. A linolénsav egy rövidebb 

szénláncú omega-3 PUFA, amely a növényi olajokban, mint például a repceolajban található meg jelentős 

mennyiségben. A repce duplanullás (alacsony erukasav, alacsony glükozinolát tartalmú), valamint alacsony 

rosttartalmú fajtái eredményesen alkalmazhatók a sertéstakarmányozásban. A kutatási eredmények néhány 

esetben azt jelzik, hogy a takarmányhoz kevert 6 % repceolaj a sertés- és baromfihús omega-3 

zsírsavtartalmának a növekedését eredményezheti. 

A húsminőséget nemcsak a telítetlen zsírsavtartalma, hanem sok tényező alapján is megítélhetjük. Humán 

táplálkozásélettani szempontból talán az egyik legfontosabb a hús fehérje- és zsírtartalma, illetve a hús fehérje 

és zsírtartalmának az egymáshoz viszonyított aránya. A növendék sertések fehérje- és zsírbeépítését több 

tényező befolyásolja. Ezek közül a legfontosabb az állat genetikailag meghatározott fehérjebeépítő és 

takarmányfelvevő képessége. E két tényező közötti kapcsolatot több elmélet is leírja. A gyakran használt ún. 

linear-plateau elmélet, amely szerint a genetikailag determinált fehérjebeépítő képesség határáig a 

fehérjebeépítés az energiafelvétellel egyenes arányban nő. A növekedési teljesítményt, illetve a vágott test 

kémiai összetételét (a hús minőségét) a takarmány eltérő energia- aminosav aránya nagymértékben befolyásolja. 

Mivel a sertések részére a lizin az elsődleges limitáló aminosav, a keveréktakarmányok összeállításakor a 

fehérjebeépülés növelése érdekében a feltétlen törekednünk kell a legkedvezőbb lizin/energia (DE) arány 

kialakítására. Néhány vizsgálati eredmény azt mutatja, hogy a növendéksertéseknél a legkisebb zsírbeépüléssel 

0.63 g ileálisan emészthető lizin/MJ DE arány esetén számolhatunk. Ez az arány 60 kg feletti sertéseknél 0,55 g 

ileálisan emészthető lizin/MJ DE arányra tehető. 

A sertéshízlalást takarmányozási szempontból legalább két szakaszra osztjuk fel. Az első szakasz a hízóba 

állítástól (25-30 kg testsúly) 60 kg-os testsúly eléréséig tart. A hízlalásnak erre a szakaszára az a jellemző, hogy 

a süldőknek még nagy a növekedési erélyük, de a zsírbeépülés még nem jelentős. Az etetett takarmánykeverék 

emészthető energiatartalma a hízlalásnak ebben a szakaszában legalább 13,5 MJ-nak kell lenni takarmány 

kilogrammonként. 

A hízlalás második szakasza 60 kg-tól 105-110 kg-os testsúly eléréséig tart. A hízlalásnak ebben a szakaszában 

már (kb. 75-80 kg-tól) kezd csökkenni az állatok növekedési erélye, a testsúlygyarapodás egyre nagyobb 

hányadát a zsír teszi ki. Ezért a hizlalás második felében célszerű korlátozni az állatok energia-ellátását. Az 

állatok táplálóanyagellátásának optimalizálása érdekében a hízlalást gyakran már három fázisra osztják, amit a 

legújabb hazai táplálóanyag ajánlás is követ. A hízótápok javasolt energia- és fontosabb táplálóanyagtartalma a 

32. táblázatban látható. 

A hízósertések napi testsúlygyarapodása a vitamin- és ásványianyag ellátástól is nagymértékben függ. Ezen 

szükségletek fedezése a sertések számára készített egységes premix és Ca, illetve P-kiegészítők vagy komplett 

premix felhasználásával oldható meg. 

A hízósertések takarmányozása kizárólag keveréktakarmányok, vagy pedig más takarmányokat (silózott 

takarmányok, melléktermékek stb.) is tartalmazó kombinált takarmányadag etetésével lehetséges. Kis- és 

nagyüzemi telepeink többségében kizárólag keveréktakarmányok etetésével hizlalják a sertéseket. 

A telepek nagyobb részére a szárazdarás etetés a jellemző. A sertések takarmányozásakor gyakran felmerülő 

kérdés, hogy miképpen befolyásolja az adagnagyság vagy az eltérő takarmány-víz arány a hízlalási 

teljesítményt, valamint a fehérje- és zsírbeépülést. Egy vizsgálatsorozat erdeménye azt mutatta, hogy a hízlalás 
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alatt ad libitum takarmányozással érhető el a legnagyobb átlagos napi testsúlygyarapodás, de ekkor számolni 

kell a nagyobb zsírdepozícióval és a takarmányértékesítés romlásával. Adagolt etetés esetén csökken az átlagos 

napi testsúlygyarapodás, viszont kedvezőbb a súlygyarapodás összetétele (javul a fehérje/zsír aránya). A 

fajlagos takarmányértékesítés az élősúly szerint adagolt etetés esetén a legkedvezőbb. 
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7. fejezet - Tartástechnológiai 
ismeretek 

1. A sertéstartás különböző megoldásai 

Hazánkban a sertéshústermelés fejlesztésére 1967-ben meghirdetett állami program eredményeként mintegy 280 

szakosított sertéstelep épült fel, és ezzel kialakult az iparszerű sertéstartás. A műszaki-technikai fejlesztések 

eredményei lehetővé tették, hogy a jobb termelőképességű, igényesebb fajták részére egész éven át biztosítani 

lehessen a megfelelő környezeti feltételeket, megteremtve ezzel az iparszerűen üzemelő sertéstelepek hízott 

sertés kibocsátásának folyamatosságát. A termelés folyamatossága megköveteli a munkafolyamatok 

programozását. A munkafolyamatok nagyfokú szervezettségén túlmenően az alkalmazott technológia 

eredményességének feltétele a fajta igényeivel jól harmonizáló elhelyezés - tartás és takarmányozás. 

A sertéstartás technológiája - a technológiai változatok sokféleségétől függetlenül - általánosságban az 

előzőekben felsorolt ismérveken alapul. A sertéstartás technológiája az árutermelő telepeken közvetlenül a 

sertéshús előállítást szolgálja, ezért helyette kifejezőbb megnevezés a sertéshústermelés technológiája. 

A sertéshústermelés technológiáján a sertéshús előállítására alkalmazott termelési eljárások-folyamatok, 

és a termeléshez használt eszközök-berendezések üzemeltetési módjának összességét értjük. 

A technológia eredményes megvalósításához meg kell ismerni a sertésnek, mint élőlénynek az optimális 

termeléséhez szüksége igényeit. 

2. A sertések optimális termeléséhez szükséges 
környezeti igények 

A sertések genetikailag meghatározott termelőképességüket csak az igényeiknek megfelelő környezetben 

képesek kifejteni. A környezet kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás energiaveszteséggel, 

következésképpen termeléscsökkenéssel jár. Ha a kedvezőtlen környezeti hatások tartósan és erőteljesen 

érvényesülnek,a sertés szervezetének ellenálló képessége, csökken, ami végül megbetegedéshez vezet. Jónak 

minősíthető az a környezet, amely megfelelő feltételeket biztosít a gazdaságos termeléshez azáltal, hogy jól 

kielégíti a sertések tartási-, takarmányozási-, gondozási igényeit. Azt a környezetet, amelyben a környezet által 

elvont hő megegyezik az állatok által, a takarmányok emésztése során termelt hővel, termoneutrális 

környezetnek nevezzük. E hőmérsékleti zóna alsó határa az ún. alsó kritikus hőmérséklet, felső határa a felső 

kritikus hőmérséklet. E határokon kívül az állati szervezet alkalmazkodásra kényszerül, aminek gazdasági 

következményei vannak. 

A környezet jelentőségét az adja (épület, technológia, takarmány), hogy a sertések termelőképességének 

mintegy kétharmada függ tőle. A gazdaságos termelés érdekében lényeges tehát, hogy a sertések igényeihez 

igazodva alakítsuk a környezetüket. A sertéstartó épületekben a kívánatos mikroklíma fenntartása a 

klímatényezők rendszeres méréssel végzett ellenőrzésén alapul. Ilyen mérések eredményeinek birtokában 

hozható helyes döntés az esetenként szükségessé váló változtatásokra. 

A klímatényezők alakítása (változtatása) során az optimális termelési zóna ajánlott értékeinek megvalósítását 

kell irányadónak tekinteni. 

A hőmérséklet ellenőrzése. A sertéstartó épületek légterének hőmérsékletét a külső levegő hőmérséklete, az 

épület hőtechnikai tulajdonságai és az állatok hőtermelése alakítják. A külső hőmérséklet szélsőséges változásai 

igen jelentős mértékben befolyásolják az istálló hőmérsékletét (és mikroklímáját), s ezeket az optimális 

termelési zóna hőmérsékleteitől való eltéréseket fűtéssel és szellőztetéssel lehet kiegyenlíteni. 

A mérési hely kiválasztása: a hőmérséklet és általában a klímatényezők ellenőrzése során általános elv, hogy a 

méréseket a sertések tartózkodási helyén és tartózkodási szintjének magasságában végezzük. Célszerű a 

méréseket az épület több pontján elvégezni. Napi egyszeri hőmérséklet-ellenőrzés esetén leghelyesebb a 

hőmérsékletet olyan napszakban leolvasni, amikor az épületben a szélsőségek jelentkezhetnek, pl. télen a 
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leghidegebb reggeli órákban, nyáron a legmelegebb délutáni órákban. A napi többszöri mérés megbízhatóbban 

ad számunkra tájékoztatást. 

Az istállólevegő pillanatnyi hőmérsékletének mérésére megfelelő eszköz a közönséges hőmérő. A hőmérséklet 

nap ingadozását maximum-minimum hőmérővel lehet megállapítani. Leolvasás után a két acéltüskét a 

higanyszálakig le kell húzni. Kedvező, ha minél kisebb a napi hőmérsékletingadozás, és a hőmérsékleti 

szélsőségek az optimális zóna ajánlott hőmérsékleti értékein belül vannak, vagy ahhoz közel állóak. Az istálló 

hőmérsékletének hosszabb idő alatti folyamatos ellenőrzése termográffal történhet. A készülék óraművel 

forgatott hengerből és hőfelfogó bimetálból áll. A bimetálhoz kapcsolódó írókar a hőmérséklet változásának 

megfelelően rajzolja fel a hőmérsékleti görbét. Manapság egyre gyakrabban használják a „lézer” hőmérőt, 

mellyel nemcsak a felületek, falak stb. hőmérséklete, hanem az állatok hőmérséklete is jól mérhető (24. kép. 

Lézerhőmérő - Forrás: S.U.S.) 

A fiatal állatok a hidegre, az idősebb, nagyobb testek a melegre reagálnak érzékenyebben. Hidegben 

megváltozik a sertések viselkedése, beindul a hőtermelés és a viselkedési hőszabályozás, többet mozognak, 

kevesebbet pihennek. Növekszik a takarmányfogyasztás, romlik a takarmányértékesítés. 

A hideg ellen az épület hő veszteségének csökkentésével (a hőszigetelés növelésével, a szellőztetés 

csökkentésével) és fűtéssel lehet védekezni. Ezen túlmenően száraz, meleg pihenőtér biztosítása (esetleg 

almozás) szükséges. Melegben a sertések keveset mozognak, sokat fekszenek. Csökken az étvágy, növekszik a 

vízfogyasztás. A meleg kedvezőtlen hatását a hő terhelés csökkentésével lehet mérsékelni (az épületek 

hőszigetelésének javításával, hő veszteség növelése fokozott szellőztetéssel, hűtés a padlófelület nedvesítésével, 

hőérzet javítása a légmozgás növelésével). A sertések komfort hőigényeit a 25. kép (Komfort hő - Forrás: Pig 

International) tartalmazza. 

2.1. A levegő nedvességtartalmának ellenőrzése 

Az istálló levegőjének páratartalmát a külső levegő nedvességtartalmán kívül az állatok által kilélegzett 

nedvesség, a vizelet és trágyalé párolgása, a nedves takarmány etetésekor az elpárolgó vízmennyiség 

befolyásolják. Növeli az istálló levegőjének páratartalmát a gyakori felmosás, csökkenti viszont a száraz 

környezet, a ventiláció és a fűtés. 

A légnedvesség jelentősége főként a hőelvonásban betöltött szerepéből adódik. A magas páratartalom egyaránt 

fokozza a hideg-, és a meleg környezetek káros hatásait. 

A levegő nedvességtartalmát a relatív páratartalom fejezi ki, amely azt mutatja, hogy a levegőben lévő 

páramennyiség hány százaléka az adott hőmérsékleten lehetséges legtöbb nedvességnek. A relatív páratartalom 

mérésére a higrométer, folyamatos rögzítésére pedig a termohigrográf szolgál. A páramérő működése azon 

alapszik, hogy a műszerben lévő hajszálköteg - a levegő relatív páratartalmának változása szerint - változtatja a 

hosszát, és ezt 100-ig terjedő skálán mutatja, illetve a termohigrográf a változásokat folyamatosan felrajzolja. 

Ha nagy a páratartalom, nő a levegő hővezető képessége, az állat több hőt veszít, könnyen megfázhat. 

Ha rossz az épület hőszigetelése, magas páratartalom esetén a pára a határoló szerkezeteken kicsapódik, azokat 

átnedvesítve tovább növeli hővezető képességüket. Nagy nedvességtartalmú levegőben az ammóniagáz oldódik, 

a belélegzett levegővel bejut a légutakba, izgató hatása köhécselést vált ki, tartóan tüdőgyulladást okozhat. A 

nagy páratartalom szellőztetéssel csökkenthető, még télen is. Ha a szellőztetés nagyon lehűtené az épületet – 

mivel a szellőztetésnek hűtő hatása van –, akkor a szellőztetést fűtéssel kell kombinálni. A szükségesnél kisebb 

páratartalom esetén a nyálkahártyák kiszáradnak, apró, száraz köhögés jelentkezik. Ilyen állapot 

Magyarországon ritkán fordul elő. 

2.2. A légáramlás ellenőrzése 

A levegő áramlása a hőmérséklet és a páratartalom függvényeként fejti ki élettani hatását. A légáramlás 

nagyságától függ a szervezet vérkeringés és párologtatás útján történő hő- vesztesége. A légmozgás 

sebességének mérésére szabadban a kanalas anemométer használható. Épületben kis értékű légmozgást kata-

termométerrel mérünk Mivel a sertéstelepeken ez a készülék rendszerint nem áll rendelkezésre, a huzatot egy 

szál égő gyufával, vagy lenyalt ujjunk hőérzetével határozzuk meg. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, az 

egységnyi (0,1 m/sec.) légáramlás-növekedés annál nagyobb hőveszteséget okoz. Magas hőmérséklet esetén a 

megnövekedett légáramlásnak kedvező az élettani hatása, mert segíti a hőleadást, ezáltal javítja a sertések 

közérzetét. 
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A levegő mozgási sebességét - természetes szellőztetés esetén - a külső és belső levegő hőmérsékletkülönbsége 

befolyásolja. Zárt épületekben a kívánt légmozgást a szellőztetés szabályozásával lehet elérni. 

2.3. A levegő gázszennyezettségének ellenőrzése 

A sertéstartó épületek gázszennyezettsége függ az állomány nagyságától és korától, az almozás és 

trágyaeltávolítás gyakoriságától és a szellőztetés mértékétől. 

Az épületek levegőjének széndioxid tartalma az állatok légzése (3-4 térf. % CO2), továbbá a szerves anyagok 

bomlása következtében is növekszik. Mivel a széndioxid nehezebb a levegőnél, hiányos légmozgás esetén a 

padozat fölött gyűlik össze. A levegő széndioxid tartalmának növekedése étvágycsökkenést, bágyadtságot, 

aluszékonyságot, nehezített légzést okoz, de ilyen a gyakorlatban alig fordulhat elő. 

Az ammónia, a vizelet és a trágya elbomlása nyomán kerül az istálló levegőjébe. Az elszennyeződött alom, a 

magas hőmérséklet és a zsúfoltság növeli az ammóniatartalmat. A levegő ammóniaszennyezettségekor a légutak 

megbetegedésére való hajlam növekszik. A nagy ammóniatartalom a nyálkahártyákat izgatva köhögést, 

orrfolyást, tartósan belélegezve tüdőgyulladást okoz. Ez nemcsak a sertésre, hanem az emberre is veszélyes. 

A kénhidrogén az ürülék fehérjetartalmának rothadásakor jelentkezik, ha hosszú ideig nem távolítják el a 

trágyát a csatornákból. Izgatja a kötőhártyát, súlyosabb esetben tüdőgyulladást, a légzőközpont bénulása miatt 

fulladást okoz. A sertésistállók levegőjében a kénhidrogén jelentősebb mennyiségben ritkán szokott előfordulni. 

Teljes rácspadozat és rossz szellőztetés esetén előfordulhatnak mérgezések. 

A gázok mennyiségét a Dräger-féle kézi légszennyezettség mérővel határozhatjuk meg a legegyszerűbben. A 

készülék pumpából és a különböző gázok megkötésére szolgáló, reagensekkel megtöltött mérőcsövekből áll. A 

vizsgálandó levegőt a pumpa működtetésével áramoltatjuk át a két végén kinyitott csövön. Az elszíneződés 

értéke adja meg a gáz koncentrációját. 

A káros gázokkal szennyezett levegőt könnyen lehet érzékelni. Az ilyen levegő bűzös, szúrós szagú, köhögésre 

és könnyezésre ingerel, és a hiányos szellőztetés miatt legtöbbször magas páratartalmú is. Az egészséges levegő 

biztosítása érdekében kerülni kell a zsúfolt tartást, gondoskodni kell a megfelelő hőmérsékletről, az igénynek 

megfelelően folyamatosan kell szellőztetni, a trágyát gyakran el kell távolítani. 

Az előzőek érzékeltetik, hogy bár mindenkor a közvetlen termelési környezet mikroklima tényezőit ellenőrizzük 

és értékeljük. Azonban tudnunk kell, hogy ezek nem függetlenek a külső környezet hatásaitól. A méréseket ezért 

nemcsak az épületben, hanem egyidejűleg a szabadban is célszerű elvégezni. A mérési eredmények rendszeres 

gyűjtése táblázatos adatokat szolgáltat arra, hogy a külső környezet változásával miként alakul (illetve 

alakítható) az istálló mikroklímája. 

A levegő szálló portartalma nemcsak a sertésekre nézve roppant káros, hanem az ott dolgozókat is nagyban 

veszélyezteti. A por elsősorban az anyagcserét terheli. A takarmányból, az alomból a levegőbe került porszemek 

a tüdőhólyagocskákba is eljutnak. Ez a tüdő oxigénfelvételét csökkenti, így ezek az állatok 

súlygyarapodásukban visszaesnek. 90 kg felett már nem is nőnek, lehetetlenné válik sonkasertésként való 

értékesítésük. A porszemcsékhez tapadó kórokozók tüdőgyulladást okoznak. Az istállóban jelen levő élőcsíra-

szennyezettség ehhez hasonlóan szintén tüdőgyulladáshoz vezethet. 

2.4. A sertéstartási épületek szellőztetése 

A szellőztetés azóta került a sertéstartás technológiai elemei közé, amióta a zárt, kifutó nélküli épületek 

elterjedtek, sőt , az újonnan épült telepeken szinte kizárólagossá váltak. 

Az épületek szellőztetésére használt technikák jelentősen befolyásolják a létesítmény légszennyező 

kibocsátásait. Az épületeken belüli megfelelő levegőminőség biztosítását pedig elsősorban az épületek 

megfelelő tervezésével, illetve megfelelő takarmány- és trágyagazdálkodási technikákkal lehet megvalósítani. 

Állattartó telepeken a szellőztető rendszerek két fő formája ismeretes: a mesterséges és a természetes. A 

mesterséges rendszerek ventilátor használatával mozgatják a levegőt. A természetes megoldásoknál az épület 

környezetében a gravitációs áramlások teszik ugyanezt. A természetes szellőzéssel ellátott épületek esetében a 

légáramlás szabályozása nehézkes, bár némi szabályozottság biztosítható. Automatizált rendszerrel az adott 

belső célhőmérséklet függvényében szabályozzák a levegő be- és kiáramlását lehetővé tevő nyílások méretét. A 

természetes szellőzéssel ellátott épületekből esetenként előfordulhatnak a szél által előidézett magas 
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koncentrációjú gáz kibocsátások. A mesterséges szellőztető rendszereket aszerint csoportosíthatjuk, hogy az 

épületen belüli légnyomás hogyan viszonyul a külső légnyomáshoz. Amennyiben a ventillátorok befújják a 

levegőt az épületbe, túlnyomásos, ellenkező esetben elszívó rendszerű szellőztetésről beszélünk. A befújó, 

illetve elszívó ventilátorok egyidejű, kombinált alkalmazásával semleges nyomású rendszer is kialakítható. 

Energiahatékonyság tekintetében ez utóbbi rendszer a legkedvezőbb. 

Az épületek szellőzésének, klimatikus viszonyainak kialakítása rendkívül összetett mérnöki munkát igényel, 

ezért ennek tervezését érdemes mindig szakemberrel végeztetni. (Az istálló szellőztetés (pdf), istálló hűtése (1.0. 

videó)) 

3. A sertéshús-termelés különböző megoldásai 

Istállózott tartásban lévő sertések 

A termelésben lévő sertések száma alapján kis és nagyüzemi sertéstartásról beszélhetünk. A sertések 

tenyésztésére, szaporítására, nevelésére vagy hizlalására szolgáló, területileg is elkülönülő egységet 

sertéstelepnek nevezzük. 

Hagyományosnak nevezzük az olyan kis,- vagy nagyüzemet, ahol a természeti környezet, a természetes életmód 

hatásai korlátozottan, de érvényesülhetnek. 

Korszerű az a nagyüzemi sertéstelep, ahol a termelés programozott, valamint a természeti környezet hatásai 

általában alig érvényesülnek. 

A gazdaságos sertéshústermelés főbb feltételei: 

• a termelés gazdaságosságát előnyösen szolgáló üzemnagyság, 

• nagy termelőképességű állományok alkalmazása, 

• komplett takarmányokra és az élettani igényeket kielégítő környezetre alapozott termelés, 

• modern szaporítási eljárások alkalmazása, 

• a meghatározott időtartamú termelési ciklusok állandó ismétlésére alapozott termelésszervezés, 

• az egyszerre telepítés és ürítés elvének alkalmazása, valamint az ehhez kapcsolódó takarítás-fertőtlenítés, 

• alom nélküli, vagy alomszegény tartás. 

A sertéstelepen a termelés szervezésének irányát alapvetően az befolyásolja, hogy milyen célú termelésre épül. 

Az árutermelés egészen más termelésszervezést és épületigényt támaszt, mint a tenyészállat előállítás, annak 

ellenére, hogy a biológiai igények hasonlóak, vagy akár meg is egyezhetnek. 

A sertéstartás irányát azzal a termékkel jelöljük általánosan, melynek az előállítása az adott gazdaság 

legfontosabb feladata. Így a sertés ágazat főbb feladatai: 

• a piac szükségleteinek fedezésére szolgáló kereskedelmi termék (malac, bacon, sonka vagy tőkesertés stb.) 

mint végtermék előállítása, mely további ipari feldolgozást követően a lakosság húsfogyasztási igényét 

hivatott kielégíteni 

• az elsőként meghatározott feladat végrehajtásához olyan közbülső termék előállítása mely közvetve 

ugyancsak valamely kereskedelmi termék előállítását célozza (tenyész jelölt egyedek előállítása mindkét 

ivarban). 

4. A termelés vertikális integrációja 

A termelés vertikális integrációjában való részvétel alapján a sertéstartó gazdaságokat három csoportra 

oszthatjuk: 

• nemesítő telepek, törzstenyészetek 

pdf/pdf1.pdf
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• szaporító telepek /nagyszülőpár telepek/ 

• végtermék-előállító telepek (szakmai színvonalát tekintve ide sorolva a hagyományos kistermelői, azaz egy-

két kocát tartó-és ezek ivadékait felhizlaló gazdaságokat is) 

Ennek a csoportosításnak az alapja a genetikai vertikális integráció, melyet a gyakorlatban gyakran tenyésztési 

piramisként is emlegetünk. 

4.1. Nemesítő telepek, törzstenyészetek (nucleusok) 

Alapfeladatuk a generációról generációra történő nemesítéssel egyre értékesebb tenyészállat-jelöltek létrehozása 

mellyel árutermelési célokat is szolgál. Hazánkban a törzstenyészetek többsége termelő üzemként működik, és 

ezen belül folytatja az értékmérők javítását szolgáló genetikai munkát. Értékesítésre, illetve saját állomány 

utánpótlásra állít elő tenyészkan és kocasüldő jelölteket. Az alapfajták nemesítését a fajtatiszta tenyésztés 

eszközeivel valósítják meg. A törzstenyészetekben, nemesítő telepeken jól áttekinthető elhelyezéssel kell 

biztosítani a különböző célokat szolgáló egyedek, csoportok tartását. Célszerű a származási csoportokat együtt 

tartani . A nemesítő napi munkáját jól segítik az ivar szerinti csoportokon belül az apai féltestvér csoportok, 

illetve az édestestvérek szerinti csoportosítás. Fontos, a növekedési erély ellenőrzésére, a súlygyarapodás 

problémamentes lebonyolítására hogy padlószintbe épített mérlegek álljanak rendelkezésre. 

A törzstelepeken, nemesítő telepeken belül az egyes istállórészek közti állatmozgatást jól szolgálják, ha az egyes 

részlegek folyosórendszerre fűzöttek, vagy ha a telep stabil állatmozgató folyosókkal van kiépítve. Ez nagyban 

egyszerűsítheti a tenyésztés amúgy is magas munkaerő szükségletét. 

A törzstelepeken és nemesítő telepeken jól működő számítógépes adatnyilvántartási rendszer szükséges. A 

rendszer alapfeltétele az állatok biztonságos egyedi azonosíthatósága (dupla krotália vagy chip). Mivel a 

törzstelep, nemesítő telep nagy értékű tenyész állománnyal termel, különösen fontos a szigorú állategészségügyi 

rendszabályok betartása, illetve betartatása. (Termékenyítőanyag, tenyészállat behozatal alkalmával, de a 

látogatók, vásárlók, látogatók, építők, karbantartók stb. közlekedésekor is gondosan kell eljárni az 

állatbetegségek behurcolásának megakadályozására.) 

Magyarországon a sertéshústermelés alapjait szolgáló törzstenyészetek 2-400 tenyészkocás nagyságrendűek. 

Tenyészállat értékesítésüket vagy valamely hazai integrátor céghez kapcsolódva (ISV, Hungapig) próbálják 

megoldani vagy pedig a bel- és külföldi szabad piacon egyaránt próbálkoznak értékesítéssel. 

4.2. Szaporító telepek (nagyszülő telepek) 

Sajnos Magyarországon a '70-es években csak nagyon rövid ideig valósult meg a tenyésztés vertikális 

integrációja. Így főleg Európa nyugati országaiban valósultak meg a tenyésztőközpontok szervezésében 

(kontrollja alatt álló) működő szaporító, illetve nagyszülőtelepek. E telepeken valósul meg az anyai 

nagyszülőkkel a hibridprogramokhoz az anyai szülőpár előállítása. A tenyésztő központok az apai nagyszülőket 

rendszerint nem adják ki szaporításba, hanem saját maguk végzik a befejező vagy terminál kanok előállítását és 

értékesítését. Természetesen ezeken a telepeken kifogástalan minőségben rendelkezésre kell állnia mindannak, 

ami a tenyésztő munkához a törzstelepen vagy nemesítő központban rendelkezésre áll. Hazánkban sajnos nem 

alakultak ki ehhez hasonló szaporító telepek. A szülőpárok előállítása átkerült a végtermék előállító üzemek 

tevékenységi körébe, olcsóbb előállítani a szülőpárt, mint megvásárolni. (Az indokok közt gyakran reális 

állategészségügyi szempontok is szerepelnek.) 

4.3. Végtermék–előállító telepek 

Általános gyakorlat hazánkban, hogy a végtermék előállításhoz szükséges anyai szülőpár kocasüldőket a 

végtermék előállító telepeken állítják elő. Itt szigorú termelési rotáció szerint történik a hasznosítási csoportok 

elhelyezése (vemhesítők, fiaztatók, malacnevelők, süldőnevelők, hizlalóistállók) ki- és betelepítése, 

takarmányozása, állategészségügyi beavatkozások és az alkalmazott technológiai intézkedések. Ezzel a biológiai 

adottságok jól kihasználhatókká válnak, a férőhelyek, az adott munkaerő jól kihasználható és így jó gazdasági 

eredmények érhetők el - ezzel valósul meg a folyamatos termék-előállítás, végtermék kibocsátás. 

A végtermék-előállító telepek egy egységen belül valósítják meg a malac előállítást, hízlalást. A 

takarmánytárolást, tápelőállítást legtöbb esetben saját takarmánykeverővel oldják meg. (Ez a kérdés rendkívül 

fontos, hiszen a sertéshús előállításának költségei közt a takarmány a legnagyobb költségtényező, sorsdöntő 
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lehet, hogy saját termelésű vagy vásárolt alapanyagokat dolgoznak fel.) Ebbe a kategóriába sorolhatók a 

kistermelői állományok is. A kistermelők (1-10 koca és szaporulata) genetikailag meglehetősen heterogén 

állománnyal állítják elő a hízóalapanyagot, melyet felhizlalva önmagukat látják el hústermékkel, illetve a 

felesleget értékesítik. A sertések takarmányát ritkábban vásárolják, elsősorban maguk állítják elő.) A 

tradicionális sertéstartással e munka keretein belül nem foglalkozunk, mivel annak nagyon széles körű 

szakirodalma jól elérhető. 

5. Üzemi specializáció 

Hazánkban az üzemi specializáció most van kialakulóban. Ennek lényege az, hogy egyes üzemek csak malac 

előállítással, míg mások csak hízlalással foglalkoznak. 

Malac előállítással - komoly beruházás igénye miatt- még csak kevés üzem foglalkozik. Viszont rohamosan 

terjed a vásárolt malaccal történő hízlalás. Napjainkban a csak hizlalással foglalkozó üzemek hízóalapanyag 

beszerzésüket szélesebb körben a hagyományos piaci adásvétellel biztosítják. (Árverésen összeszedett malacok, 

nem azonos fajtájúak, állategészségügyi státuszuk bizonytalan stb., 26. kép.Malacárverés - Forrás: S.U.S.) 

6. A sertésszaporítás technológiája (kanok tartása, 
kocák tartása és vemhesítése, vemhes kocák tartása, 
fialás) 

6.1. A tenyészkanok tartása és ápolása 

Nagyüzemi sertéstelepeken a szükséges tenyészkanlétszámot alapvetően meghatározza a vemhesítés módja. 

Árutermelésben természetes fedeztetés esetén éves átlagban egy tenyészkanra 25-30 kocát, mesterséges 

termékenyítés esetén a gyakorlatban 100 kocát számíthatunk. Ezer koca feletti árutermelő telepeken 100-120 

tenyészkocára számítunk egy tenyészkant. Természetesen ezek az arányok törzstenyészetek esetében szűkülnek. 

Nem érdemes a kan : koca arányt túl tágra tervezni, mivel ha túl kevés tenyészkan van a telepen, az a kanok 

spermatermelésében érezteti hatását. (Az ejakulátumban növekvő kanterhelés esetén nő az éretlen spermiumok 

száma, ami vemhesülési problémákat okozhat.) Hasonló problémával kell számolnunk akkor is, ha a 

spermavétel és termékenyítés gyakorlatában a könnyű ondónyerés az elsődleges szempont, ugyanis ez egyes 

kanok túlzott használatához vezet. Ennek megelőzésére érdemes ún. kanterhelési nyilvántartást (kanterhelés 

(1.1. videó)) megkövetelni, melyről azonnal kitűnik, mely kanokat favorizálják túlzottan. 

A tenyészkanok ápolása a gondozók fontos napi feladata. Elsősorban az egészségi állapotot, az étvágyat kell 

figyelemmel kísérni, de fontos feladat a pihenőterek tisztán és szárazon tartása is. 

A tenyészkanok ápolásánál alapvető szempont a köröm ellenőrzése, ápolása. Köröm túlnövés esetén kanjaink 

„papucsossá” válnak. Ezzel megnő a köröm sérülésének veszélye, melynek következménye gyulladás, durvább 

formában sántaság lehet (27. kép Körömápolás - Forrás: S.U.S.) 

A sánta tenyészkan pedig „párzásképtelen”, ebből adódóan spermatermelésre sem használható. Célszerű 

félévente tenyészkanjaink körmeit ellenőrizni, szükség esetén azokat körmözni. Veszélyes ápolási feladat évente 

az idősebb tenyészkanok agyarfogainak lecsípése, illetve a tenyésztésre alkalmatlan kiselejtezett kanok herélése. 

A kiselejtezett kanokat 6 héttel a herélést követően, mint TF –tenyésztésbe fogott- nagysúlyú sertést lehet 

vágásra értékesíteni – elsősorban szárazáru gyártására. Hasonlóképpen félévente szükséges tervszerű 

prevencióval a külső és belső élősködőktől tenyészkanjainkat mentesíteni. (Tetű, rüh, orsóférgesség stb. 28. kép 

Orsóférgek - Forrás: S.U.S.) 

6.2. Tenyészkanok elhelyezése 

A tenyészkanok számára egész éven át egyedi férőhelyet kell biztosítani. A tenyészkanokat 6-8 m2 alapterületű 

rekeszekben helyezzük el, lehetőleg négyzet vagy ahhoz közelítő alakú rekeszekben. Ott, ahol erre lehetőség 

van, előnyös kifutó biztosítása (A tenyészkanok elhelyezése (pdf)). 

A kanok rekeszeit részleges, 1m széles - trágyaakna feletti - beton rácspadozattal képezzük ki, enyhén lejtős 

aszfalt vagy könnyűbeton padozattal. (Fontos, hogy a padozat csúszásmentes legyen!) Az 1m széles beton 

rácspadozat a tömör padozattal azonos szinten legyen, bordázatának szélessége 10-12 cm, a rácshézagé 2,3-3,0 

pdf/pdf2.pdf


 Tartástechnológiai ismeretek  

 70  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

cm. A kanrekeszek oldalfalát erős anyagból 150 cm magasra építsük, függőleges osztásokkal. A kifutó 

takaríthatósága érdekében célszerű, ha a lejtős szakasz végén rácspadozatot vagy trágyaelfolyót alakítunk ki. A 

kanistállót vagy kanrekeszeket mindenkor a vemhesítő istálló mellett, vagy a vemhesítő istállóban kell 

kialakítani. Célszerű, ha a kanok rekeszeitől a búgató rekeszig vagy a spermavétel helyéig /a fantomig/ stabil 

felhajtó utat építünk ki. Ez jelentősen megkönnyíti az állatok mozgatását s egyben lehetővé teszi az esetleges 

balesetek elkerülését. 

Jól átgondolt technológiájú sertéstelepen a tenyészkanok elhelyezése a vemhesítő istállóban történik. A kanok 

mellett itt kapnak helyet a választott kocák, az utánpótlásra szánt tenyészérett kocasüldők valamint a 

mesterséges termékenyítéshez szükséges spermavevő rekesz a fantommal (29. kép Fantom - Forrás: Hungapig)), 

a spermakezeléshez szükséges helyiségek. 

6.3. Tenyészkocák elhelyezése 

A tenyészkocák elhelyezésében az élettani és szaporodási funkciók alapján a következő szakaszokat 

különböztetjük meg: az üresen állás idejét és a vemhességi szakaszt. Mivel ezekben a funkciókban jelentősen 

eltérő, más-más takarmányozási, elhelyezési és munkaszervezési igények vannak, ezért az üres és vemhesített 

kocáinkat térbelileg is elkülönítjük a már megállapítottan vemhes kocáktól. Ilyen értelemben beszélünk 

vemhesítő istállóról, valamint vemheskoca istállóról. 

6.3.1. Vemhesítő istálló 

A vemhesítő istállóban a kanok és a mesterséges termékenyítéshez szükséges eszközök mellett helyezzük el az 

üres / választott / kocákat, valamint a kocaállomány pótlására szánt tenyészérett kocasüldőket. Célunk, hogy 

ezeket a kocákat és kocasüldőket felkészítsük az ivarzásra és termékenyítésre. Ebben az istállóban búgatjuk, 

vagy termékenyítjük őket. Napjainkban a választott kocáknál az egyedi és csoportos elhelyezési mód négyféle 

változatot tesz lehetővé: 

• egyedi tartást (részlegesen a vemhesség 30. napjáig, vagy a teljes vemhesség alatt) 

• csoportos tartást csoportos etetéssel (a vemhesítés és vemhesség teljes ideje alatt) 

• csoportos elhelyezést egyedi etetőállással 

• csoportos tartást egyedi számítógép vezérelt etetéssel (a teljes vemhesség alatt) 

Hazánkban sajnos a legtöbb sertéstelepen az üres ill.a választott kocák elhelyezésére a legegyszerűbb, 

legolcsóbb megoldást, a kiscsoportos tartást csoportos takarmányozást alkalmazzák. Ezek a csoportos rekeszek 

rendszerint négyzet vagy téglalap alapú zárt terek 2/3-ban szilárd padozattal, 1/3 –ban beton rácspadlóval a 

trágyaakna felett. A takarmány- ellátás rendszerint vályús megoldású, mely felett minden rekeszben őnitató van 

felszerelve. Némelyikhez hagyományos kifutó is tartozik. Ennek a technológiának hátránya, hogy a stresszhatás 

elkerülhetetlen akár a rangsor kialakulása miatt, akár ha a nagytestű kocák ivarzásakor társaikat ugrálják, az 

egyedi takarmányozás pedig megvalósíthatatlan (Csoportos kocatartás csoportos etetés (pdf)). 

Előbbi kiscsoportos elhelyezés az utóbb években úgy módosult, hogy a padozat teljes felülete beton rácspadló, 

viszont a csoportosan tartott állatokat egyedi etetőállásokban takarmányozzák. Az egyedi rekeszek hátsó 

ajtaja ötös-tizes kocacsoportonként felhajthatók, visszazárhatók. Takarmányozás idejére, kezelés idején így a 

kocák könnyen hozzáférhetők, ultrahangos vemhességvizsgálat is könnyen végezhető (Csoportos tartás egyedi 

etetőállással (pdf)). 

Az 1970-es években terjedt el az egyedi állások használata Ezt az indokolta, hogy a szoptatás alatt kimerült 

szervezetet fel kell tölteni tápanyagokkal. A takarmányozás módját erősen befolyásolja a kocák szoptatás alatti 

élősúly vesztesége. Az egyedi tartás stressz hatásoktól mentes időszakot jelent az embriófejlődés kezdeti 

szakaszában, megkönnyíti a vemhességellenőrzést, garantálja a kiegyenlített takarmányfogyasztást, (lehetővé 

teszi a flushing takarmányozást) a koca javuló kondíciója növeli a leváló petesejtek számát, és ezzel jó 

feltételeket teremt a nagyobb szaporaság realizálásához. Újonnan létesített telepeken szinte kizárólagosan ezt e 

módszert használják a vemhesítőben. Az egyedi kocaállás négy oldalról zárt tér, amelyben a koca csak a rekesz 

hossztengelyének irányában tud mozogni. Az egyedi koca állás méretei: szélessége 70cm, hosszúsága 175-180 

cm, amelyhez elölről vályú vagy etetőberendezés csatlakozik. A trágya elvezetésére az egyedi kocaállás 

részleges beton rácspadozattal kombinált. A tömör padozat hosszúsága 80-90 cm, a rácspadozaté 100-120 cm. A 

tömör padozat bitumen, könnyűbeton vagy más megfelelő hőszigetelésű képességű padozat. A beton 
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rácspadozat bordázata 8-10 cm széles, réshézaga 2,5 cm és a bordázata merőleges a trágyacsatornára. A tömör 

padozat 4-5 %-os lejtésű, melyhez törés nélkül csatlakozik a vízszintes rácspadozat. Az állás általában 1 m 

magasságú, a padozat feletti magassága 18-20 cm. Az állások első részén az oldalrácsozatot sűríteni kell, 

nehogy a kocák megharaphassák egymást. Ezeket a válaszfalakat hosszanti kötéssel merevítjük. Ha etetővályút 

használnak az rendszerint 35-40-cm széles, mélysége pedig 20-22 cm. A szopókás önitatót a vályú fölé szerelik. 

Megjegyzendő, hogy az EU előírásai az egyedi rekeszes kocatartást csak a vemhesség 30. napjáig engedélyezik 

(Egyedi kocaállások (pdf)). 

A legfejlettebb technológiákban ma már csoportos választott koca elhelyezést alkalmaznak egyedre szabott 

takarmányozással. Ennek alapfeltétele, hogy a kocák egyedi jelölése a számítógép által felismerhető chippel 

történjen. Az etetőberendezés egy különleges etetőállás, melyben a koca számítógépes program szerint kapja 

meg takarmányát. Mikor a koca az állásba belép, egy leolvasó egység azonosítja, majd az előírás szerint 

megkapja takarmányát (Egyedi etetés elve (2. videó), Oldalajtó (3. videó), és Callmatic2 (4. videó)). A 

számítógép felügyeli, kijelzi és rögzíti a fogyasztást, annak gyakoriságát és időbeni eloszlását. A kocák 

felügyelete automatizálható, mivel a takarmányt nem vagy alig fogyasztó kocát az etetőállás nem engedi vissza 

saját csoportjába, hanem azokat külön rekeszben gyűjti. 

Az istálló padozata teljes beton rácspadló melynek bordázata 8-10 cm, réshézaga 2,5 cm. A kialakított 

rekeszekbe 1 automata egységre 50-60 választott koca telepíthető. A rekeszek oldalfalai 100cm magasak, 3-5 

cm vastagok, teljesen sima, mosható, fertőtleníthető műanyagból. A legújabb rendszerekbe már az automatikus 

ultrahangos vemhesség ellenőrző is beépítésre került (Csoportos tartás számítógépes takarmányozás (pdf), 

Sonocheck (5. videó)). 

A búgatásra (mesterséges termékenyítésre) váró kocasüldők elhelyezését kétféle változatban oldhatjuk meg: 

Egyrészt a hagyományos kiscsoportos tartásban csoportosan takarmányozzák őket. Ezek a csoportos rekeszek 

rendszerint négyzet vagy téglalap alapú zárt terek 2/3-ban szilárd padozattal, 1/3 –ban beton rácspadlóval a 

trágyaakna felett. Ma ez tekinthető a leggyakrabban használatos megoldásnak sertéstelepeinken. Némelyikhez 

hagyományos kifutó is tartozik (30. kép Kerestetés - Forrás: S.U.S.) 

Másrészt a tenyészérett kocasüldők elhelyezésére a csoportos elhelyezés egyedi számítógépes etetéssel/ a 

választott kocákhoz hasonlóan/ ajánlható. Ennek is természetesen a digitalizált egyedi állatjelölés az 

alapfeltétele. A számítógép vezérelte etető mérete az állatok méretének megfelelően változtatható (Nedap-Velos 

állítható séma (6. videó)). 

A gyakorlatban az egyedi kocaállások rekeszeinek számát, valamint az egyedi etetőhelyek számát úgy 

méretezik, hogy az elválasztott kocák létszáma +30 % egyed tartására legyen lehetőség. Erre a visszaivarzó és 

az utánpótlásra beállított kocák elhelyezése miatt van szükség. 

A sertéstelepen a kocák, süldők ivarzása leggyakrabban a vemhesítő istállóban következik be. Ez a párosodásra 

való készség időszaka (receptív állapot), rendszerint jellegzetes tünetekben nyilvánul meg; ezeket ivarzási 

tüneteknek nevezik. 

Ivarzáskor a péraajkak megduzzadnak, bővérűvé válnak és kipirulnak. A hüvely fala élénk vörös, fényes felületű 

és sikamlós. Az ivarzási tünetek intenzitása, kifejezettsége és élénksége nagyban függ a koca életkorától, 

fajtájától, de függhet tartási módjától és takarmányozásától is. 

Az ivarzás folyamata 3 szakaszra tagolható: 

• előivarzásra 

• ivarzásra 

• utóivarzása 

Az előivarzáskor feltűnő, a koca kereső tevékenységének fokozódása, mozgása megélénkül a kan irányába, ha 

lehetősége van rá, keresi annak társaságát. Részben feromon (szaginger) útján, részben pedig különleges 

hangadással, görgéssel, búgással jelzi az ivarzás állapotának kezdetét. A péra megduzzad, kipirosodik. 

Ivarzáskor a koca általános idegállapota, viselkedése megváltozik, megváltozik az emberrel szemben tanúsított 

viselkedése is. Általában szelíddé válik, még a félénkebb egyedek is közelednek az emberhez, tűrik a 

simogatást, vakargatást. Rendszerint csökken az étvágya, növekszik a vízfelvétele, gyakrabban vizel. A 
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hüvelynyálkahártya bővérű, élénk rózsaszínű, megduzzad. Ha teheti, görgő hangot adva keresi a kan közelségét. 

Csoportos tartásban gyakran kan módjára viselkedik, ugrálja társait, vagy eltűri társainak felugrását. Szívesen 

közeledik a gondozójához, de még inkább a kan gondozójához. 

Amíg a koca hang és szag ingerek alapján keresi fel a kant, a kan vaktában végzett felugrások eredménye 

alapján tájékozódik a kocák szexuális állapotáról. A szexuális érintkezésben alapvetően a koca viselkedése a 

döntő, a kezdeményezés sokkal inkább tőle, mint a kantól indul ki. Az ivarzó állat nem tér ki az ágyék 

keresztcsonti tájékára gyakorolt nyomás alól, hanem az ilyen próba mozdulatlanságot vált ki, az előre mozgatási 

kísérleteknek ellenszegül. Egyszerűen kiváltható ez a reflex, ha a gondozó ivarzó kereséskor a keresztcsont 

tájékon lovagló ülésben helyezkedik a kocára (hátalási vagy lovagló próba). 

Az ivarzás hossza változó, süldőknél rendszerint rövidebb, kocáknál hosszabb. 

Utóivarzás során az ivarzási tünetek a keletkezésükkel ellentétes sorrendben szűnnek meg. A tűrési reflex 

megszűnésével lezárul a valódi ivarzás, az izgalmi tünetek azonban még tovább tartanak, csillapodásukhoz 

nemegyszer több nap is szükséges. Ennek valószínűsíthető oka, hogy a kocában a sárgatestek progeszteron 

termelése viszonylag később kezdődik el. 

6.3.1.1. Az ivarzások napszakossága 

Az ivarzások általában napi két csúcsban jelentkeznek; legnagyobb gyakorisággal a hajnali órákban 4-10 óra, és 

este, 19-22 óra között. 

6.3.1.2. Az ivarzó kocák kiválogatásának módszerei 

Az ivarzó kocák szakszerű kiválogatása alapvetően fontos tevékenység. A szakszerűtlenül, vagy felületesen és 

hanyagul végzett válogatás közvetlen következménye a gyenge vemhesülés és a csökkent számú alom népesség. 

Mindkettő a termelés gazdaságosságát veszélyezteti. 

Az ivarzó kocák kiválogatásának idejét célszerű az ivarzások kezdetének napszakosságához programozni 

/naponta kétszer végezni/, mégis üzemszervezési okok miatt az üzemek nagy általánosságban, a reggeli órákban 

– nem túl korán végzik. 

Az ivarzó kocák kiválogatásának, az ivarzás elbírálásának legegyszerűbb és leghatékonyabb módja, mind 

csoportos, mind egyedi tartásban az úgynevezett kereső kan segítségével történő válogatás. 

Az ivarzó kocák kikeresésére a korban már érett, szexuálisan aktív, nyugodt természetű, nem agresszív, 

könnyen kezelhető keresőkan alkalmas. 

Csoportos kocatartás esetén a kereső kant egymás után behajtják az egyes kocacsoportok közé (30. kép – lásd 

korábban). A koca hang és szag alapján keresi és ismeri fel a kant, a kan viszont a külső jelekből nem képes 

megkülönböztetni az ivarzó egyedeket. Vaktában végrehajtott felugrások eredménye alapján tájékozódik a 

kocák szexuális állapotáról. 

Az ivarzó koca közeledik a kanhoz, udvarlását elfogadja. A fiatal kocák magatartása néha megtévesztő. 

Felkeresik és provokálják is a kant, viszont annak felugrási kísérletének ellenállnak, legtöbbször elfutnak. 

A kocák ivarzásában általában fajtakülönbségek nincsenek, annál nagyobbak viszont a kocánkénti egyedi 

eltérések. 

Egyedi vemhesítő rekeszekben elhelyezett kocák esetében a kereső kant az etető úton célszerű lassan 

végighajtani, figyelve a kocák érdeklődését és a kannal szembeni viselkedését. (Érdemes a folyosót szakaszolni, 

hogy a kan kellő ideig tartózkodjon mindig a kocák előtt (31. kép Kerestetés - Forrás: S.U.S.). Manapság 

néhány sertéstelepen alkalmaznak automatikus kanstimulációt (Kanstimuláció (7. videó)). 

A kereső kan nélküli ivarzó kocák kerestetése során jól alkalmazható a kanszagot utánzó spray készítmény is, 

amelyből egy keveset a koca orra elé fújva figyelik a koca ivarzási válaszreakcióját. A kereső kan nélküli ivarzó 

keresés során minden esetben a párhuzamosan végzett lovagló próba eredménye alapján értékelik a koca 

ivarzását. A kannal való kerestetés fölényben van ugyan az emberi próbákkal szemben, az a tapasztalat mégis, 

hogyha az utóbbit kellő tapasztalattal és körültekintéssel, nem elsietve végzik, úgy a két módszer között alig van 

különbség az ivarzás felismerésében. 



 Tartástechnológiai ismeretek  

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az ovuláció - és az ivarzás együtt jelentkezik, hiszen voltaképpen az ivarzás, annak tünetei az elsődleges 

jelzőrendszere a petefészkeken zajló folyamatoknak. Az ivarzás és ovuláció mégsem azonos élettani fogalom. 

Az ovuláció az érett petesejt kilépése a petefészek tüszőjéből. 

Az ivarzás, ovuláció időbeni összefüggése az optimális termékenyítési idő meghatározása szempontjából 

lényeges. A kocában az ovuláció időpontja a receptivitás kialakulásának a kezdetével áll összefüggésben oly 

módon, hogy annak kezdetétől számított 36. órában kezdődik, és legkésőbb a 40. óráig tart. A termékenyítés 

optimális ideje az ovuláció előtti 12-15. órában jelölhető meg. A ± 6 órás eltérésnek nincs jelentősége (32. kép 

A termékenyítés optimális időpontja). 

A szaporítási technológiák kialakításánál ennek az időpontnak az ismerete azért fontos, mert arra kell törekedni, 

hogy az ovuláció idejekor a petevezetőben már termékenyítőképes spermiumok legyenek. Túl korai 

termékenyítéskor /fedeztetéskor/ a spermiumok elöregedésével kell számolni, ami csökkent 

termékenyítőképességet eredményez, késői termékenyítés (fedeztetés) során pedig fokozódik a rendellenes – 

atípusos - termékenyülések előfordulása azáltal, hogy a laktáció megszüntetésével feloldja a prolaktin-

gonadotropin antagonizmust, és így kikapcsolva a laktációs gátlást, ivarzást indukál. A legújabb rendszerekbe 

már az automata ivarzás felismerés beépítésre kerül (Termékenyítés optimális időpontja (8. videó)). 

A gyakorlatban bevált az ún. drasztikus választás, amikor a kocákat a malacok elválasztásával egyidőben 

koplaltatják és szomjaztatják (általában 24 óra). Az ily módon végrehajtott választás után a kocák 80-90 %-a 

ivarzik a választást követő 10 napon belül. Az első három napon általában nincs ivarzás, az ivarzások zöme a 

választást követő 4. 5. napra esik. Különösen sok az ivarzó az 5. napon. 

Választást követően elképzelhető hormonpreparátum alkalmazása is. A tenyész kocasüldők ivarzás-

stimulálására természetes módszereket válasszunk! A legeredményesebb a napi 20-25 perces kanstimuláció. 

A kocák ivarzásának elmaradását előidéző takarmányozási, tartási és egyéb hibák hormonális készítmények 

alkalmazásával nem korrigálhatók. A valódi okokat kell felderíteni és felszámolni, mert ellenkező esetben a 

hormonkészítmények csak látszólag segítenek át a nehézségeken, a valódi okok továbbra is rejtve maradnak. A 

későbbiek során ezek eredményes megszüntetése nagyobb gondot és erőfeszítést igényel. 

Kocáinkat, illetve kocasüldőinket természetes vagy mesterséges módon vemhesíthetjük. 

Természetes fedeztetés vagy búgatás (33. kép Természetes fedeztetés - Forrás: Rajnai, Búgatás (9.0. videó)) 

történhet a szabadban, a kanok rekeszében vagy készülhet külön erre a célra búgató férőhely. Búgatáskor a kan 

péniszének dugóhúzószerű makkja a koca méhnyak csatornájának spirális ráncaiba ékelődik, így a nagy 

mennyiségű ondó közvetlenül a méhszarvakba jut. Az első spermiumok igen gyorsan - mintegy 15 perc alatt - 

feljutnak a petevezető ampulla szakaszába, a spermaplazma pedig gyorsan felszívódik a méhben. A méhben 

maradt spermiumok motilitása (mozgásképessége) már mintegy két óra múlva csökken, majd 5-7 óra múlva 

fagocitálódnak majd felszívódnak. A petevezető - méh szájadékban mintegy 24 órán át többször 10 millió 

spermium található, ezek termékenyítőképessége már 12 óra elmúltával gyengülni kezd. Mindezekből 

következik, hogy a búgatás/termékenyítés már az ivarzás kezdetén - a tűrési reflex kialakulásakor - eredményes. 

A búgatás/termékenyítés késése a fertilitási esély csökkenésével jár. 

Kocáink körömápolása fontos feladat, erről viszont a gyakorlatban sokszor megfeledkezve általában lábvég 

problémákat emlegetnek (Körömápolás (9.1. videó)). 

Hazai sertéstelepeinken ma már elterjedten használják a mesterséges termékenyítést. Mivel 

sertéstelepeinken elsősorban „friss-spermás” termékenyítést végeznek, indokoltnak tartjuk, hogy a mesterséges 

termékenyítés módszerét ismertessük. 

6.4. A mesterséges termékenyítés módszere 

A mesterséges termékenyítés egy komplex tenyésztéstechnikai eljárás, amelynek lényege, hogy az ondót a 

párzás mellőzésével művi úton juttatják az ivarzó állat méhébe. 

A sertés mesterséges termékenyítése során három alapvető munka fázisról beszélünk, ezek: 

• az ondóvétel 

• az ondó laboratóriumi vizsgálata, hígítása, tárolása 
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• az ivarzó kocák inszeminálása 

6.4.1. Az ondóvétel módja, eszközei 

Az ondóvétel során a kant ún. fantomra ugratják, amely méreteiben, alakjában utánozza a kocát. Általában 

sertésbőrrel fedett állvány, amelyet jól és stabilan kell a padozathoz rögzíteni (34. kép Spermavételnél 

használatos fantom - Forrás: Hungapig). A kan fantomra ugrása után célszerű a tasakban levő pangó vizeletet és 

a mirigy váladékot a tasakból kimasszírozni, hogy az ne szennyezze az ondót. 

A mesterséges termékenyítés gyakorlatában az ondóvétel műhüvely használatával történik (birka, ló, kos). A 

kannál is történtek ilyen próbálkozások, azonban a kan péniszének jellegzetessége, lemagzásának módja ideje, 

az ondó mennyisége, szükségessé tette más ondóvételi módszer kidolgozását. Igazából a kannál nincs szükség 

műhüvely alkalmazására, mert a fantomra felugrás után az ondóvételt végző személy a kan péniszét a speciális 

makknál marokba fogva elővezetheti a tasakból, és az ondóleadás (ejakuláció) megindulása után az ondót a 

szűrővel ellátott ondóvételi pohárba felfogja. Ezzel a módszerrel az ondóvétel frakcionáltan végezhető (35. kép 

Spermavétel - Forrás: Pig International). Más technológiák az ondóvételt megkönnyítik (Safemate (11. videó)). 

A frakcionált (szakaszos) ondóvétel lehetőséget biztosít arra, hogy a nagymennyiségű (150-500 ml) 

ejakulátumból csak az ondósejteket tartalmazó középső frakciót fogjuk és használjuk fel. 

6.4.2. Az ondóvétel gyakorisága 

A kanok rendszeres használata (ugratása) előnyösen hat a sperma minőségére. A kanok 4-5 naponkénti ugratását 

tartják a legmegfelelőbbnek. A koca létszámát figyelembe véve a kanok létszámát úgy kell megállapítani, hogy 

azok 4-5 naponkénti ugratásával elegendő mennyiségű sperma álljon rendelkezésre. 

6.4.3. Az ondó vizsgálata, hígítása, tárolása 

A frissen nyert spermát makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatnak vetik alá. 

Makroszkópos vizsgálattal vizsgáljuk a sperma mennyiségét, színét, konzisztenciáját. 

Mennyiség: A kansperma igen nagy mennyiségű, általában 150-350 ml, de szélsőséges esetekben elérheti az 

500 ml-t is. A spermium koncentráció viszonylag csekély, általában 2-300 x 106/ml. 

Szín: Az ejakulátum száma általában a sűrűségével változik: tejszínszerű, ha nagyon sűrű, míg a híg sperma 

vizezett tejszínű (szürkésfehér). 

Szag: A normális ejakulátum szagtalan, ha azonban kellemetlen szagot áraszt, az minden bizonnyal a bűzös 

tasakváladék spermába kerülését jelzi, az ilyen sperma használhatatlan. 

Konzisztencia: A sperma konzisztenciája is összefüggésben áll a sűrűséggel. A magas spermium számot 

tartalmazó ejakulátum sűrűbben folyó, a hígan folyó ejakulátum spermium tartalma alacsony, sokszor 

használhatatlan. 

6.4.4. Mikroszkópos vizsgálat 

A mikroszkópos vizsgálat során megfigyelik a spermiumok mozgását, a mozdulatlan és mozgó sejtek 

arányát. Szintén vizsgálják a normális és abnormális spermiumok számarányát. (Anomáliák azok a 

rendellenességek, amelyek a normális spermium alaktól vagy szerkezettől eltérnek.) Termékenyítésre általában 

az az ejakulátum alkalmas, amelyben a jól mozgó spermiumok aránya legalább 60 %, és az abnormális 

spermiumok aránya nem haladja meg a 30 %-ot. 

A mikroszkópos vizsgálat során mindig ügyelni kell arra, hogy a vizsgálat körülményei ne hamisítsák meg a 

vizsgálat eredményét. Fontos, hogy a vizsgálatot 38-39 °C meleg tárgyasztalon végezzék, a tárgylemezre 

cseppentett spermacsepp ne legyen túl nagy, a vizsgálandó spermacseppet fedőlemezzel lefedjék. 

A mikroszkópos spermavizsgálat végzése felkészültséget és nagy szakmai hozzáértést és gyakorlatot igényel. 

6.4.5. A sperma hígítása 

A spermahígítónak hármas funkciója van: 
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• általa növelhető a sperma mennyisége, 

• tápanyagokat tartalmaz és biztosít a spermiumok számára, 

• a benne levő puffer-rendszer biztosítja a higított sperma optimális pH-ját. 

A spermahígítás a sperma vizsgálata után történik. A gyakorlat kétféle hígítót is alkalmaz, ezek az ún.: 

• egyfázisú hígító 

• kétfázisú hígító 

Egyfázisú hígító alkalmazásakor egy menetben hígítjuk a spermát a kívánt mennyiségre, és ebben tároljuk a 

felhasználásig. 

Kétfázisú hígító esetén egy alaphígítóval hígítanak a spermavizsgálatot követően, ebben tárolják a 

felhasználásig, amikor is a második hígítóval ráhígítanak. 

Az spermahígító széles spektrumú antibiotikumot is tartalmaz azért, hogy a tárolás ideje alatt kórokozók ne 

telepedjenek meg benne. 

A sperma hígítása során ügyelni kell arra, hogy a hígító azonos hőfokú legyen a spermával. A hígítás arányát az 

ejakulátum sűrűsége szabja meg. Egy átlagos sűrűségű ejakulátumot akár 1:6 arányban is lehet hígítani, de 

gyakran ennél nagyobb hígítást is alkalmazunk. 

Jelenleg használatosak ún. szintetikus spermahígítókkal higított kansperma 16-18 °C-on 7-8 napig is eltartható. 

A gyakorlati tapasztalatok szerint azonban 72 óránál tovább az ondót tárolni nem célszerű, mert ekkor már 

romlanak a termékenyülési eredmények. A mesterséges termékenyítő laboratóriumokban 16-18 °C-ra beállított 

termosztátban történik a higított ondó tárolása. 

6.4.6. Az inszeminálás módszere, eszközei 

Az optimális termékenyítési idő az ovuláció előtti 12-15 órában jelölhető meg. Reggel történt ivarzó válogatás 

esetén a kocák termékenyítését célszerű délután és másnap reggel végezni. 

Inszeminálás előtt az addig higítva és 16-18 °C-on tárolt spermát u.n. inszemináló flakonba adagolják, amelynek 

fele rugalmas, rajta keresztül érezhető inszeminálás közben a méh szívó hatása. 

Az inszemináláshoz többféle katéter típus is használható. Nálunk legelterjedtebb a Melrose-féle gumi vagy 

műanyagból készült katéter használata (amely a kan péniszéhez hasonló gumicső). Jól sterilizálható, általában 

200-300 termékenyítésre alkalmas tisztán tartása és sterilizálása munkaigényes./ Ma már egyre gyakrabban 

használnak egyszer használatos katétereket, melyeknek nagy előnye, hogy nem kell őket sterilizálni (36. kép 

Inszemináláshoz használt katéterek - Forrás: S.U.S.) 

Előnye, hogy a koca nyakcsatornájába könnyen bevezethető, jól rögzül és a koca esetében elmozdulása során 

sem csúszik ki. Termékenyítéskor a letisztított, szétnyitott pérarésen keresztül a hüvelybe vezetik a 

parafinolajjal vagy hígítóval sikamlossá tett katétert, és óvatos balra forgatással a nyakcsatornába vezetik, 

egészen addig, amíg az ott kellően nem rögzítődött. Az ily módon és kellően mélyen bevezetett katéteren 

keresztül a higított ondót a nyakcsatorna utolsó harmadán keresztül a méhbe juttatják. A sperma bejutását 

legfeljebb enyhe nyomással segíteni lehet, de a folyamatban az elsődleges szerepet a méh ritmikus mozgása 

hatására kialakuló szívóhatás jelentse. A flakonban jelentkező vákum a flakon felvágásával megszüntethető. A 

termékenyítő anyag erőszakos bevezetése tilos, a koca ellenállását váltja ki, és nagymértékű spermavisszafolyást 

eredményez. Előnyös lehet, ha inszeminálás közben nyomást gyakorolnak a koca farára, esetleg ráülnek. A jó 

inszeminálás 3-4 perctől 10-15 percig is eltarthat. Inszeminálás közben többféle különleges stimulációt is 

alkalmaznak a jobb vemhesülési eredmény elérése érdekében (Stimulus (12. videó)). Inszeminálás után a 

katétert eltávolítják a hüvelyből, a koca számára célszerű teljes nyugalmat biztosítani. 

A sertéstenyésztésben gyakori kérdés a termékenyítések száma. Általánosan elfogadott a kétszeri inszeminálás 

végzése, amely szerint reggel történik az ivarzók kiválogatása, majd délután és másnap reggel a két 

termékenyítés. 
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A koca tápláltsági állapota befolyásolja az alomnagyságot egyrészt az ovulációs szám, másrészt az 

embrioelhalás útján. Igényesebb fajtáknál a fehérje ellátás csökkentése jelentős mértékben emeli az 

embrióveszteséget, ezáltal csökkenti az alomnagyságot. Az is ismert, hogy az ovulációk számával emelkedik az 

embrió veszteség. A koca méhének kapacitása behatárolt, átlagosan 18 embrió befogadására alkalmas. Ha az 

ovulációk száma meghaladja a méh kapacitását, úgy e szám feletti embriók elpusztulnak. A méh alomszámot 

korlátozó hatása már a 13. embrió felett elkezdődik. 

A korán tenyésztésbe vett süldők esetében is a méh kapacitása korlátozza a malacszámot. A túl korán 

tenyésztésbe vett süldőktől eltekintve a fiatal állatokban kevesebb az embrióveszteség. Jelentősen emelkedik 

viszont az ötödik, hatodik vemhesség után. 

6.5. A koca vemhességének korai megállapítása 

A koca vemhességének minél korábbi megállapítása mind tenyésztéstechnikai, mind ökonómiai szempontból 

nagy jelentőségű. 

A fogamzás elmaradása (visszaivarzás) 

A méhelváltozás - általában a méhhurut - miatti fogamzás elmaradása általában kisebb oka a meddőségnek mint 

az anösztrusz. A méh és a hüvely különösen az ösztrogén fázisban öntisztító képességgel rendelkezik, így az 

elléskori szennyeződések csak ritkán okoznak méhhurutot. Régebben a méhhurut mint meddőségi tényező nem 

játszott szerepet. A nagyüzemekben viszont ezzel szemben megszaporodtak a panaszok a kocák genitális szervi 

fertőzéseivel kapcsolatban. Ennek elsődleges okaként a szervezet általános ellenálló képességének csökkenését 

kell kiemelni, míg másodsorban vizsgálhatjuk a gyakran előforduló higiéniás problémákat. 

A vemhesség megállapításának legegyszerűbb, hagyományos módja a termékenyített, de nem fogamzott állatok 

visszaivarzásának a megfigyelése. Ezt a termékenyítést követő 21. nap körül tudjuk megvalósítani kereső kannal 

történő válogatással. (Itt kell megjegyezni, hogy a telep korábban termékenyített és vemhesnek tartott 

kocaállományát is naponta kerestetni kell. A visszaivarzó kocákat a vemhesítőbe telepítjük.) Mivel a 

visszaivarzás sok esetben nem a vemhesség, hanem egyéb kórtani elváltozások miatt maradt el, a módszer nem 

mindig elégíti ki az igényeket. Ismert, hogy a fedeztetett állatoknak jelentős hányada (15-20 %-a) a fogamzás 

elmaradása esetén még ideális körülmények fennforgása esetén sem ivarzik vissza a következő ciklusban. A 

vemhességi vizsgálattal pontosan ezeket az egyedeket szeretnénk kiemelni. A minél korábbi és megbízható 

vemhességi diagnózis céljára több bonyolult módszer is ismert. Elterjedésüket a komplikált kivitelezhetőség, 

valamint költségességük akadályozza. 

A vemhesség megállapítására gyakorlatias és veszélytelen eljárás az ultrahangos vemhességvizsgálat. Megfelelő 

készülékkel és megfelelő jártassággal a vemhesség a termékenyítést követő 28-32. napon nagy biztonsággal 

megállapítható (UH vemhességvizsgálat (13. videó)). Manapság egyre több helyen alkalmazzák az automata 

UH vemhességvizsgálatot is (Sonocheck (5. videó)). A 28 napos vemhes koca képe: 37. kép. (28 napos vemhes 

koca ultrahang képe - Forrás: S.U.S.) 

A vemhesnek talált kocacsoportot ezt követően a vemhes koca istállóba telepítjük, az üres kocákat pedig még 

két cikluson keresztül megpróbáljuk termékenyíteni. A 3. visszaivarzás után, vagy nem vemhes kocánál a 

kihagyott két ciklus után a kocát selejtezzük. Normális körülmények közt a vemhesítő istállóban 35-40 napig 

tartózkodnak a kocák. 

6.6. Vemheskoca istálló vagy szállás 

Ebben az istállóban a vemhes, hormonháztartásában kiegyensúlyozott kocacsoportokat helyezzük el. A 

vemhesség a fogamzástól a fialásig eltelt idő. A koca vemhességének hossza átlagosan 114-116 nap, kocáknál 

néha kissé hosszabb, fiatal állatoknál valamivel rövidebb. Ebbe az istállóba a vemhes kocák kb. 40 napos 

vehemmel érkeznek és a várható ellés előtt 7 nappal távoznak a fiaztatóba, tehát kb. 67 napot tartózkodnak itt. 

A koca tápláltsági állapota, valamint a magzatok fejlődése közötti összefüggés nem ismert minden 

vonatkozásban. Az bizonyos azonban, hogy az anyai szervezet nagy takarmányozási különbségeket is képes 

kiegyenlíteni. A magzatok testtömegének építése a vemhesség második felében intenzív, ekkor anyai raktározás 

csak akkor történik, ha a tápanyagbevitel a magzatok szükségletét meghaladja. Az eltúlzott, bő takarmányozás 

a malacoknak sem a születési, sem pedig a választási testtömegét alapjában nem befolyásolja. 
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A régebbi típusú vemhes koca istállóban (csoportos tartás, csoportos etetés) a padozat 2/3 részben 

tömörpadozat, 1/3 részben a trágyaakna felett beton rácspadlós. A kocákat rendszerint csoportos 

elhelyezésben/gyakran kifutóval kombinálva/ csoportos takarmányozáson tartják, ami sajnálatos módon nem 

veszi figyelembe a kocák egyedi kondicióját. A kocacsoport nagysága 15-20 koca (Csoportos kocatartás 

csoportos etetés (pdf)). Az újabban épített vagy rekonstrukció révén átalakított sertéstelepeken a padozat teljes 

beton rácspadló, kivétel a kocák pihenőhelye, a vemhes kocákat ugyan csoportosan tartják, de biztosítják 

számukra az egyedi takarmányozást. Az automata, számítógép vezérelte etető berendezéshez a gyártó mindig 

meghatározza az optimális vemhes kocacsoport nagyságot, mely rendszerint 40-60 koca (Csoportos tartás 

számítógépes takarmányozás (pdf)). Gyakori hiba, hogy ennél jóval több vemhes kocát szeretnének a 

berendezéssel takarmányozni, ami a kocák agresszióját eredményezi. Természetesen itt is előfordulhatnak 

különleges esetek. (Youtube 1. videó) 

A vemhes koca istállókban a kocákat naponta kereső kannal kerestetjük, az esetleg visszaivarzó kocákat a 

vemhesítőbe telepítjük vissza. Bár a vemhes kocáknál abban bízunk, hogy mindegyik lefial, sajnálatos módon 

azonban vetélés és korai fialás is előfordulhat (38. kép Különböző korban vetélt malacok - Forrás: SZIE-ÁOK). 

Ezt többnyire – mivel az éjszakai, hajnali órákban történik – nem veszik észre, mivel a kocacsoport többi tagja a 

malacokat és a magzatburkot felfalja. A vetélések zöme traumatikus okokra (hasra mért ütés, elesés, ajtóban 

megszorulás stb.), takarmány toxikózisra és fertőző megbetegedésekre vezethetők vissza. 

A vemhességi idő vége előtt, de mindenképpen a fiaztatóba való telepítés előtt kell elvégeznünk a kocák ekto- 

és endoparazita mentesítését. Ez azt jelenti, hogy 28 napos választás, tehát 2.1-es kocaforgó mellett kocáinkat 

évente kétszer kezeljük a paraziták ellen. Amennyiben ezt elmulasztjuk, később a malacokon, a hízókon 

jelentkező paraziták elpusztításának költsége és az okozott kár többszöröse lesz annak; mint a kocák kezelési 

költsége. A fiaztatóba való telepítés előtt ajánlott a vemhes kocák lemosása (Fialás elötti fürösztés (14. videó)). 

A vemhes kocákat lehetőleg várható fialásuk előtt 7 nappal, de legkésőbb várható fialásuk előtt 4-6 nappal 

telepítsük a tökéletesen kitakarított és kifertőtlenített, szükség esetén felfűtött fiaztatóba Ennek az a célja, hogy a 

koca megszokhassa új környezetét és fialáskor már a megszokott környezetben hozza világra a malacokat. 

6.7. A fiaztató 

A vemhes kocák a fiaztató istállóban fialnak, kisebb- nagyobb csoportokban. Ha egy légtérben túl sok a fiaztató 

kutrica, az káros a kocák nyugalmára, a malacok fejlődésére, de a kisebb egységek előnyösek az esetleges 

fertőzések megakadályozásában is. Az istállóban a központi folyosóról nyílnak a fiaztató termek, melyekben a 

fiaztató kutricák vannak elhelyezve. Egymáshoz viszonyított elhelyezkedésük változatos lehet a terem mérete, 

alakja, a bejárat helye stb. függvényében. 

6.7.1. A fiaztató kutrica 

Fiaztató kutrica (21.1. videó) 

A fiaztató kutrica a sertéshús előállítás legkényesebb egysége, mivel az újszülött malacok és a kocák igényeit 

egyidejűleg kell kis helyen kielégítenie. Az újszülött malac kis élősúllyal, kevés energiatartalékkal születik és 

kicsi a hőszabályozó képessége - ezért viszonylag magas, 33-34 °C hőmérsékletre van szüksége. A koca ezzel 

szemben relatív nagytestű, a jó tejtermelés érdekében sok takarmányt fogyaszt, ami nagy hőtermeléssel jár, ezt 

le is kell tudni adnia, így hőmérséklet igénye 18-21 °C. A kétféle hőmérsékleti igény kielégítése egy kis 

élettérben nagyon nehéz, ezért a gyakorlatban ez elég sok gondot okoz. 

A fiaztató kutrica négyszög alakú rekesz, melynek méretei egyrészt a tenyésztett fajtára jellemző koca 

testhosszúságától, másrészt a laktációs idő hosszúságától függ. Minél hosszabb a szoptatási idő, annál több 

helyet igényelnek a malacok. Általában a fiaztató kutrica 1.8 m széles és 2 m hosszú, az általánosan elterjedt 28 

napos szoptatás mellett 60 cm magas tömör oldalfalakkal. A kutrica padozata általában jól fertőtleníthető teljes 

műanyag rácspadló/10-12 mm. széles rácshézagokkal/, de a kocaállás valamint a malac pihenőterülete 

egybefüggő műanyag lap. A fiaztató kutricában általában a két malacvédő rács közt helyezik el az ún. 

kocaállást, mely az oldalfalakkal párhuzamos, de a négyszögre akár átlós elhelyezésű is lehet. 

A kocaállás 70 cm széles, 1 m magas és a malacvédő rácsokkal együtt az a funkciója, hogy a malacok 

agyonnyomását megakadályozza. A kocaállásban a koca kénytelen óvatosan lefeküdni a padozatra, ezzel időt 

adva a malacoknak, hogy kimeneküljenek alóla. A kocaállás elhelyezése akkor optimális, ha a koca felálláskor 

és lefekvéskor vállbúbján nem sérül meg. A gyakorlati tapasztalatok alapján megállapítható, hogy kocaállás 

alkalmazásával eggyel több malacot nevelhetünk fel. A korábban alkalmazott fiaztatókat (Korábban alkalmazott 

fiaztatók (pdf)) mutatja be. A napjainkban használatos fiaztatókat (Fiaztatók napjainkban (pdf)) mutatja be. 

pdf/pdf4.pdf
pdf/pdf4.pdf
pdf/pdf6.pdf
pdf/pdf6.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=8ImZmDYme_s
pdf/pdf7.pdf
pdf/pdf7.pdf
pdf/pdf8.pdf
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Különleges megoldás az un. kocalift, mely a koca felállása esetén kiemeli a kocát, lefekvéskor pedig padozat 

szintbe engedi vissza. (Youtube 2. videó) 

Fontos követelmény a kocaállás malacvédő rácsaival szemben, hogy felhajthatók legyenek, másrészt, pedig 

rendelkezzenek szélességi és hosszúsági állíthatósággal (Abferkelkaefig (16. videó)). 

A kocák etetését a kocaállás elején 30 cm magasságban felszerelt vályúval oldják meg. A kocák etetése 

történhet kézzel, (Szoptató koca kézi etetése (pdf)), de manapság már a takarmányellátás gépesített. A szoptató 

koca korlátlan vízellátását az etetővályú fölé szerelt szopókás önitató biztosítja. A malacok takarmányozását a 

10. életnaptól a kutrica oldalára akasztott önetető és a mintegy 30 cm magasságba beállított szopókás önitató 

biztosítja. A malacok etetését a kis mennyiségek miatt kezdetben kézzel később gépi berendezésekkel 

biztosítják.A malacok etetéséhez használatos etetőket a Malacetetők (pdf) mutatja be A fiaztató kutrica 

kialakításánál a legnagyobb figyelmet a malac-pihenőtér kialakítására kell fordítanunk. A pihenőtér padozata 

tömör kialakítású, minimum 60 × 80 cm. A malacok hőigényét különböző eszközökkel biztosíthatjuk. 

• Infralámpa: előnye hogy a meleget sugározza, de a levegőt nem fűti. Ha a malac nem tartózkodik alatta, 

melegen tartja pihenőhelyét. Hátránya, hogy a hőmérséklet csak a lámpa magasságának állításával 

szabályozható. Elektromos áram-fogyasztása nagy, élettartama rövid. 

• Gázinfrasugárzó: sugárzó hőt biztosít, vezetékes gázról működik, a kívánt hőmérséklet a malacok számára a 

magasság állításával szabályozható. 

• Elektromos ernyős melegítő: a malac-pihenőtér levegőjét melegíti, kevesebb energiát igényel, mint az infra 

lámpa, de itt is megoldatlan a hőszabályozás. 

• Fűthető malacpihenő lap: kétféle kivitelben használják, egyrészt az elektromos fűtésűt másrészt a központi 

fűtésre kötöttet. A kettő közül gazdaságosabban a központi fűtésre köthető üzemeltethető, a malacok 

rendkívül kedvelik, hőszabályozása automatizálható, hátránya a beruházás költsége. 

Fűtés nélküli megoldással a malacok saját hőtermelésének felhasználásával is megoldható a környezeti igények 

kielégítése. Ezt a célt szolgálják a különböző malacbúvó ládák, melyekben a malacoknak jó szellőzés mellett 

legalább három hetes korukig el kell férniük. (A malac-pihenőtér fűtési lehetőségeit a Malac pihenőtér 

mikroklima biztosítása (pdf) foglalja össze). 

Új fiaztató istálló építésekor a fiaztató kutricát mindig a padlószinten kell beépíteni, ugyanis ezzel biztosítható a 

legkönnyebb munkavégzés, trágyaelvezetés. A különböző, régebbi fiaztatók rekonstrukciójakor alkalmazott 

„lábon álló” fiaztatókutricák kényszermegoldások, csupán azt a célt szolgálják, hogy átépítéskor ne kelljen az 

istálló trágyaelvezető csatornarendszerét átépíteni, megváltoztatni. Hazánkban sokféle kialakítású kocaállás 

ismert, melyek közt jó és rossz típusok egyaránt előfordulnak. Új fiaztató építésekor, vagy a fiaztató 

rekonstrukciójakor ajánlatos a választott fiaztató kutricát referenciahelyen is megismerni és meggyőződni annak 

„állatbarát” mivoltáról, valamint arról. hogy megfelel-e az EU állatvédelmi előírásainak. A legújabb 

elképzelések a hagyományos megoldásokat kombinálják az új tudományos eredményekkel és döntően három 

csoportba sorolhatók, amelyeket érdekességképpen röviden bemutatunk: 

• a szoptató koca egyedi tartása (itt van kocaállás, de csak a szoptatás idejére, egyébként a koca szabadon 

mozoghat a fiaztató kutricában, Fiaztató legújabb elképzelések (pdf)), 

• a szoptató kocák csoportos tartása / a kocák egyedi kutricában fialnak, de 14 napos kortól a kocák és a 

malacok „összejárnak”. (Külföldi példát mutat a Csoportos malacnevelés (17. videó), Csoportos 

malacbúvóláda (18. videó), hazai példát mutat a Csoportos malacnevelés (19. videó)). 

• a kocák nagyméretű kutricában fialnak, a malacoknak külön tatózkodási helyük van. 

A fiaztatásban jelentkező legújabb irányzatok a gyakorlatban alig terjednek, mert bár az állatok termelése 

megfelelő, welfare szempontjából is kedvező, viszont munkavégzési és beruházási szempontból jóval 

költségesebbek. (Ez alól kivétel a szoptató kocák csoportos tartása.) 

6.7.2. Közeledő fialás 

A kocák viselkedése 1-2 nappal az ellés előtt megváltozik; feltűnően nyugtalanná válnak, lábukkal kaparnak. 

gyakorta felugranak, a megszokottnál többször ürítenek. Étvágyuk feltűnően csökken. A vaddisznó ilyenkor 

kezd fészket építeni. Megindul a tejleadás, előhasi kocákon 8, többször ellett állatoknál 3-5 órával a fialás 

http://www.youtube.com/watch?v=kbKn_9dtDqg
pdf/pdf9.pdf
pdf/pdf10.pdf
pdf/pdf11.pdf
pdf/pdf11.pdf
pdf/pdf12.pdf
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megindulása előtt. A tejelválasztás az ellés diagnosztikai jeleként is felfogható. Amikor a koca készülődik a 

fialáshoz, a fialáshoz szükséges eszközöket (malacgyűjtő láda vagy kosár, tiszta törlőruha vagy papírtörlő, 

fertőtlenítőoldat, emaszkulátor, stb.) elő kell készíteni. A fialás előtt ajánlatos a koca emlő és péra tájékát enyhe 

fertőtlenítős vízzel lemosni, ha lehetőség van rá a kocát átmosni (Fialás elötti fürösztés (14. videó)). A fialásnál 

közreműködő ruhája és főleg a keze feltétlenül tiszta legyen. Ajánlatos, hogy fialtatáskor a kocák állandó 

felügyelet alatt legyenek, ugyanis nehéz fialáskor segítségnyújtással, a burokban született malacok 

megmentésével az erre fordított munkabér bőségesen megtérül. Ha van rá lehetőség, célszerű erre a munkakörre 

női munkaerőt alkalmazni, ugyanis a rend-, tisztaság- és állatszeretetük fejlettebb, mint férfi kollégáiké. 

6.7.3. A fialás lefolyása, szakaszai 

A fialás folyamatát három szakaszra szokás osztani: 

• megnyílási szakasz 

• kitolási szakasz 

• utószakasz - involució 

A fialást bevezető ún. nyitófájások mintegy 2-12 óráig tartanak. Ez idő alatt a méh egész izomzatában aktív, 

tartós összehúzódások és pihenési szakaszok váltják egymást. A nyugalmi periódusok fokozatosan rövidülnek, 

átvezetnek az u.n. kitolási szakaszba. 

A második vagy kitolási szakaszban a méh nyugalmi periódusai fokozatosan rövidülnek, a fájások 

(összehúzódások) 5, majd később 2 percenként jelentkeznek. A kitolás időszaka a magzatok számától függően 

3-5 óra lehet (Malac születik (20. videó)). A magzatburkok szülés közben, de legkésőbb az utolsó malac 

megszületése után távoznak. 

A fialás harmadik szakaszában (az utószakasz) a magzatburkok távoznak a méh lumenéből. Célszerű az 

involúciót is e szakasz részeként tekinteni. Minthogy azonban az involució szinte valamennyi állatfajban az 

újrafogamzás egyik legfontosabb és legkritikusabb időszaka, ezért indokoltnak látszik a fialás folyamataitól 

külön tárgyalni. A harmadik szakaszban az egyre csökkenő vízellátás következtében degenerációs folyamatok 

indulnak meg a placentában. A sertés magzatburkai szerkezetükből eredően könnyen leválnak, gyorsan 

távoznak, magzatburok-visszatartás szinte alig fordul elő. 

6.7.4. Fialási rendellenességek 

Hagyományos tartási körülmények között a kocánál ritkán fordul elő nehéz fialás, az iparszerű tartásban viszont 

gyakori jelenség. A nehéz fialások egyik oka a magzatok egyenlőtlen fejlődése. Ilyen esetekben - és ez 

elsősorban előhasi kocákra vonatkozik - a viszonylag nagy magzat elakad a szülőútban. Ilyenkor a fialást 

felügyelő munkatársnak segíteni kell a kocának. Gyakoribb a másik ok, az ún. fájásgyengeség. Enyhébb 

esetekben a méh összehúzódások csak a kitolási szakasz vége felé gyengülnek, esetleg kifáradás miatt egészen 

meg is szűnnek. Súlyosabb a helyzet azokban az esetekben, amikor a fájásgyengeség már a fialás kezdetétől 

fennáll, és ennek következtében a fialás aggasztóan elhúzódik. A malacok megszületése között akár félórás, de 

még hosszabb szünetek is adódhatnak. Ennek következtében a malacok elhullása a fialás során elérheti a 25-30 

%-ot is. Az elhullás oka szinte kizárólag fulladás (holtfialás), amit szinte valamennyi esetben a köldökzsinór 

korai elszakadása okoz. Az újszülött malacok jelentős hányada - 30-50 %-a - elszakadt köldökzsinórral jön a 

világra. A holtan született egyedek csaknem kizárólag ezek közül valók. Ha a köldökzsinór elszakadása után a 

malac néhány percen belül nem születik meg, a szülőútban megfullad. Úgy tűnik, hogy oktanában mind a 

szervezet szilárdsága, mind az ellés intenzításának csökkenése alapvető tényező. (Ez lehet genetikai eredetű, de 

méginkább a tartás természetellenessége, és a mozgáshiány.) A közvetlen ok az ellés renyhesége, elhúzódása. 

Ezért tanácsos az újszülötteket kellő felügyelet mellett az ellő koca mellett hagyni, mert a felszáradt, magához 

térő malac szopni kezd, és ez a szopási ingerrel a kocában előnyösen alakítja az oxitocin-kiáramlást, ami 

optimálisan szabályozza az ellés ritmusát és intenzitását. Nyári, meleg napokon vagy túlfűtött fiaztatókban a 

holt malacok születése gyakoribb. Ennek oka minden bizonnyal a hőstressz. 

A fialások szinkronizálása a hazai gyakorlatban egyre jobban terjed, ezért szót kell ejtenünk róla. 

A fialások időzítésének több előnye van: 

• az elletési munka hatékonyabbá tehető; 
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• elkerülhető, hogy a fialás hétvégére, ünnepre vagy éjszakára essék, 

• a kocacsoport azonos időben fial, azonos ideig szoptat, a fiaztató terem egyszerre üríthető. 

A fialás szinkronizálására a leghatékonyabbnak a prosztaglandin (PgF2) bizonyult. Ezt a készítményt csak 

állatorvos ellenőrzése mellett szabad használni! A fialások a kezelést kővető 48 órán belül megtörténnek. 

Előnye a kezelésnek, hogy a fialás üteme jóval gyorsabb, kevesebb a holtan született malac, ritkábban 

jelentkezik az MMA szindróma. 

6.7.5. A méh morfológiai és funkcionális visszaalakulása (involúció) 

A fialás befejeződése után a méh mind méreteiben, mind szövetszerkezetében a vemhesség előtti állapotához 

alakul vissza. 

A méh visszaalakulásában morfológiai és funkcionális (szöveti) folyamatokat különböztetünk meg. Az 

involució folyamata a fialás befejeződése után azonnal megindul. A méh súlyának hossz- és körméretének 

visszaalakulása a fialást követő néhány nap alatt igen intenzív, mégis a folyamat 24-28 napig is eltart. Ez idő 

alatt a méh súlya, méretei mintegy 50 %-kal csökkennek. 

A méhfalban, valamint a méhnyálkahártyában a szövettanilag követhető visszaalakulási folyamatok a 21. nap 

körül fejeződnek be. A méh visszaalakulását az involúciót, a fialás utáni néhány napban jelentéktelen, kis 

mennyiségű folyás (mely szövettörmeléket, véralvadékot és a méh sebgyógyulásának váladékát tartalmazza) 

ürülése jelzi. 

6.8. A malacnevelés technológiája (újszülött malacok ápolása, 
táplálása, szopós malacok és szoptató kocák ápolása és 
takarmányozása, választás, választott malacok nevelése) 

6.8.1. Az újszülött malac ápolása, táplálása 

Normális körülmények közt a fialás három órán belül lezajlik. Ha a fialáskor a két malac megszületése közt több 

mint három óra eltelt, a magzatburok távozása három óránál tovább tart beavatkozás szükséges, esetleg 

állatorvosi segítséget kell kérni. 

A megszületett malacot a gondozó kézbe veszi, a száját, orrlyukait a nyálkától megtisztítja, hogy légzése 

akadálytalan legyen. Ha az újszülött légzése, szívműködése nem indul meg a malacot egy pillanatra hideg vizes 

vödörbe meríti, majd papírtörlő kendővel - ha nincs, megfelelően almozott istállóban a szalmacsutak is 

megfelelő- szárazra törli. Újabban terjedt el a gyakorlatban a malacok „panírozása”, ami azt jelenti, hogy a 

malacokat egy nagy nedvszívó képességű ásványi anyaggal behintik, mely összegyűjti róla a nedvességet és 

lepereg a malacról (Malacpanirozás (21.0. videó)). Ezt követően emaszkulátorral a köldöktől mintegy 10 cm-re 

elroncsolja a köldökzsinórt, azt jóddal, vagy más jódtartalmú fertőtlenítőszerrel fertőtleníti. A következő 

munkafolyamat a metsző és tűhegyes szemfogak lecsípése valamint farok-rágós állománynál a malacok 

farokkurtítása. Sem a farokkurtítás, sem a szegletfogak lecsípése nem lehet automatikus, rutinszerű tevékenység. 

Ezeket a műveleteket csak abban az esetben szabad elvégezni, ha egyértelművé válik és bizonyítékkal 

alátámasztható, hogy a kocák csecsbimbója e nélkül sérül, vagy a malacok egymás fülét, farkát rágják, sértik. 

(32/1999(III.31) FVM rendelet. (Baby malackezelés (22.0. videó)). A malackezeléseket gyakran gépesítik 

(Gépesített malackezelés (22.1. videó)). A teljes felszáradás idejére a malac az infralámpa alá, kosárba vagy 

ládába, majd a koca alá kerül. A malacokat minél gyorsabban a koca alá csecsre kell helyezni, hogy 

kolosztrumhoz jussanak. Ezzel annak feltételét teremtjük meg, hogy a malac időben és kielégítő mennyiségben 

jut a föcstejhez, aminek felvétele nagyban meghatározza az egész malacnevelés sikerét. A csecsre helyezett 

malac a csecsek maszírozásával és hangadással stimulálja a kocát, melynél erősödik az oxytocinkiválasztás, ami 

felgyorsítja a fialás lefolyását. Az újszülöttek anyjuk csecseit rendkívül gyorsan „privatizálják”, ezzel kialakítva 

a későbbi szopási rendet. A fialás befejeztével eltávolítják a magzatburkokat (népies nevén a „poklát”), valamint 

az esetleg holtan született malacok tetemeit (zárható hullatároló). Ezt követően lemossák a szennyezett 

területeket, eszközöket. A malacokat 1. életnapjukon egyedi azonosítóval látjuk el,- ami történhet csipkézéssel, 

tetoválással vagy krotáliázással, rögzítjük az alomnépesség adatait (élő + életképtelen malacok száma). 

Nagy szaporaságú kis és nagy állományokban egyaránt szükség lehet a malacok dajkásítására. A dajkásítás 

munkája abból áll, hogy ha a kocának több malaca született, mint amennyi egészséges csecse van, a „létszám 

feletti” malacokat másik, kevesebbet fialt koca alá helyezik. Ezzel egyszerre két cél érhető el. Az egyik, hogy a 
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malac szopási lehetőséghez jut, a másik az, hogy az így elfoglalt csecs nem apad el a többinél korábban. A 

dajkásítást a malacok születése után néhány órával még megtehetjük, mivel ilyenkor a koca még jobban 

elfogadja a malacot, s az egyben kolosztrumhoz is jut. A fialás befejezése után két napon át célszerű a koca 

egészségi állapotát megfigyelni, hogy az esetleg beteg kocákat mielőbb kiszűrhessük, kezelhessük. A kocák 

egészségi állapotát nagyon jól jelzi a koca takarmányfogyasztása, szoptatási készsége,a malacok szopási 

viselkedése, a csecsek teltsége, a kocaürülék állapota és az estleges hüvelyváladék megjelenése. Ha koca 

testhőmérséklete 39,3-39,5 °C feletti, a koca kezelésre szorul. 

6.8.2. A szopós malacok és szoptató kocák ellátása, ápolása 

A fiatal malacoknak az első szopásokat követően mielőbb vasutánpótlást kell biztosítani a 

vérszegénység/anémia/ megelőzésére mivel az újszülött malacnak olyan szűkös a tartaléka, hogy a megfelelő 

hemoglobin-képzéshez nem elegendő. A vaskészítményeket biztosíthatjuk a malacoknak ízletes vivőanyaggal 

poralakban több napon át, de adagolhatjuk vaspaszta formájában műanyag adagolóból is a 2-3. napos malac 

nyelvére. A vasbiztosítás harmadik formája intramuszkulárisan injekcióval a malacok far-, vagy nyakizmába, 

vagy a bőr alá adott 100-200 mg vaskészítménnyel a malacok 2-3. életnapján. Ebben az esetben tudni kell, hogy 

az injekció beadás helyén a szövetek roncsolódnak, ez hosszú ideig megmarad és ronthatja a hús minőségének 

megítélését (sonkagyártás). Végtermék előállításban a hizlalásra szánt kan malacokat ivartalanítják, mivel 

ivarérésüket követően izomzatukban, zsírszövetükben megjelenő nemi hormonok rontják a hús ízét, 

fogyaszthatóságát. A hús „kanszaga”, kellemetlen íze elfogadhatatlan a fogyasztó számára, ezért általános 

gyakorlat, hogy a kanmalacokat ivartalanítják (herélik). Az ivartalanításra a legkedvezőbb időpont a malacok 

12-15. életnapja, mert ilyenkor a beavatkozás még nem viseli meg nagymértékben a malac szervezetét. 

Ivartalanítás után a sebek gyógyulásáig különösen fontos a fiaztató tisztasága, a malacok száraz fekvőhelye, 

valamint hogy ad libitum álljon rendelkezésükre ivóvíz. (Megemlítendő, hogy néhány országban nem 

ivartalanítják a kanmalacokat, hanem 130-150 napos életkorban, 80 kg körüli súlyban vágják őket, amikor még 

általában izomzatuk nem kanszagú és alkalmas emberi fogyasztásra.) 

A szopós malacok esetében a szoptatást célszerű gyakran figyelemmel kísérni, mivel így megfigyelhető a társai 

által kimart vagy beteg malac is./ Szükség esetén ilyenkor jól alkalmazható a mesterséges malacnevelés, 

melynél a kimart, gyengébben fejlett malacokat elkülönítjük, és mesterségesen tápszerrel neveljük fel. Az ehhez 

szükséges segédeszközök ma már a kereskedelemben beszerezhetők (Mesterséges malacnevelés (pdf), Emma 

(23. videó) - Erna (24. videó)). Ugyancsak célszerű a malac pihenőtér hőmérsékletének rendszeres ellenőrzése. 

A malacok viselkedésükkel is jelzik, hogy fáznak, vagy melegük van-e (Malacreakciók (pdf)). A látottak alapján 

a kutricában a pihenőtér hőmérsékletét biztosító infrát, hősugárzót vagy a fűthető malac-pihenő lapot újra kell 

beállítanunk. 

A malacok gondozása során a fiaztatókutricák rendszeres takarítása jelenti a legtöbb munkát. Akármilyen 

rendszerű is a fiaztató, ajánlatos a napi két-háromszori takarítás, mivel a szükséges higiéniai állapotot csak így 

tudjuk biztosítani. A szoptató kocák takarmány adagjának kiosztását végezhetjük kézzel, de a gépiesítése is jól 

megoldott. A takarmányadag meghatározásánál elsődlegesen a szoptatott malacok számát és a koca kondícióját 

vesszük figyelembe. Gyakran, különösen a nagy szaporaságú kocáknál bizony a kellő mennyiségű 

takarmányfelvétel gondot okoz. 

A malacok szilárd takarmánnyal való ellátását 10. életnapjuktól kezdjük annak érdekében, hogy a 28 nap 

szoptatás után kellően megtanulják annak felvételét. A koca tejtermelése a fialást követő 21-28.napokon van a 

maximumon, így a malacok nagyon kevés takarmányt fogyasztanak, inkább turkálnak, nyalogatják, 

ismerkednek a jó ízű és illatú takarmánnyal. Ezzel természetesen folyamatosan nedvesítik a malactakarmányt, 

mely a meleg hőmérsékleten nagyon gyorsan romlásnak indulhat. Emiatt a malacetető edényeket naponta kell 

tisztítani, ami után csak annyi malactápot célszerű a malacoknak biztosítani, amennyit egy nap alatt el is 

fogyasztanak. Újabban fejlett ipari háttérrel rendelkező országokban egyre jobban terjed a szopós malacok 

nedves, meleg takarmánnyal való ellátása (Easy Feeder (25. videó)). Ez élettanilag rendkívül előnyös számukra. 

Mikorra a malacok kellően rászoknak a szilárd takarmányra, már malac önetető automatából is kaphatják a 

tápot. A szopós malacok itatását biztosítja a kutricában kellő magasságba állított szopókás önitató, vagy 

anyjukkal közös tányéros itató (Sertés önitatók (pdf)). 

6.8.3. A malacok elválasztása 

Választási idő tekintetében a sertéstenyésztésben különböző választási idők alkalmazhatók a malacoknak 

anyjuktól való elválasztására. Korábban a malacokat 49-56 napos, (7-8 hetes korukban választották el anyjuktól, 

amikor azok már kiválóan megtanultak táplálkozni. Ez idő alatt a koca sokat veszít súlyából, hosszú idő telik el 

újra ivarzásáig és termékenyüléséig. Ebből adódóan az évenkénti ellések száma (a kocaforgó) csökken. 

pdf/pdf13.pdf
pdf/pdf14.pdf
pdf/pdf15.pdf
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Manapság a malacokat általában 21-28 napos szoptatás után anyjuktól leválasztják. Ez a választási idő a koca 

számára teljes mértékben megfelelő, viszont a malacok fejlettsége sokszor hagy magán kívánnivalót. Ez a 

szoptatási idő évente 2,1-2,3-as kocaforgót tesz lehetővé. A hazai törvénykezés szerint „A malacokat 28 napos 

koruk előtt csak abban az esetben szabad elválasztani, ha a koca vagy a malacok egészsége vagy jóléte 

veszélyeztetett.”32/1999(III.31.) FVM rendelet. Nyilvánvalóan ismeretesek ennél jóval korábban történő 

választási technikák (0-napos) választás-SPF (specifikus kórokozóktól mentes malacok létrehozására), vagy a 

14. napos választás-early medicated weaning (vírusmentesítésre, pl. PRRS), azonban ezek különleges 

technológiák, melyek az állategészségügy tárgykörébe tartoznak. 

Az elválasztásnak alapjában azt kell szolgálnia, hogy a választás napján a koca tejtermelése minimális legyen, a 

malacok pedig tejhiány következtében minél jobban rákényszerüljenek a tápfogyasztásra. Az elválasztás fő 

módszere az apasztás, mely a koca laktációs-folyadék tartalékait csökkenti. Az apasztás végrehajtása sok 

figyelmet igényel és végrehajtásának különbözők lehetnek módszerei. A gyakorlatban leginkább a „drasztikus-

elválasztás”-t használják, amikor a kocáktól hirtelen vonják meg a takarmányt és a vizet. Ezt 28 napos szoptatás 

esetén az elválasztási idő előtt négy nappal ajánlatos megkezdeni. A kocák választását a fiaztatóban végezzük, 

aminek kedvez, hogy az állományt egyszerre tudjuk apasztani, kezelni. 

Választáskor a választott kocákat a vemhesítő istállóba telepítjük. Választás után a jól elapasztott kocák ivarzása 

kiegyensúlyozottan és gyorsan bekövetkezik. Az ily módon végrehajtott választás után a kocák 80-90 %-a 

ivarzik a választást követő 10 napon belül. Célszerű, ha választást követően ellenőrizzük, hogy kocánk csecseit 

a szoptatás mennyire vette igénybe, esetleg nem sérült-e, mert ez esetben a szükséges kezeléseket érdemes 

elvégezni (39. kép Csecsek ellenőrzése - Forrrás: S.U.S.). Az első három napon általában nincs ivarzás, az 

ivarzások zöme a választást követő 4-5. napra esik. Különösen sok az ivarzó az 5. napon. 

A malacok számára a választás számos kockázati tényezőt hordoz. Számukra a változások óriásiak, megszűnik a 

tejellátás, szilárd takarmányt kell fogyasztani, a megszokott fiaztató kutricából új környezetbe kerülnek, 

emésztőtraktusuk még nem érett, immunitásuk még gyenge. Gyomrukban a HCL termelés még hiányos, a pH > 

4, a pepszin még nem aktiválódik, alacsony az antibakteriális aktivitás. A vékonybélben kialakulhatnak 

fertőzések (pl. E. coli), a béltraktusának mozgékonysága még nem megfelelő, könnyen lehetségesek az akut 

fertőzések. A rosszul végrehajtott választásnak a malacok növekedési erélyének, takarmányértékesítésének 

csökkenése és gyakran a malacok elhullása lehet a következménye. A malacok választás utáni fejlődését 

döntően meghatározza a választáskori testsúly. 28 napos szoptatás után az átlagos egyedi malacsúly 8 kg körüli. 

Ezt a súlyt a malacok 10-15 %-a rendszerint nem éri el.(tejhiány, nagy alomnépesség, kólifertőzés stb.). A 

malacok életében ez az időszak stresszterhesnek számít, ezért törekedni kell a stresszhatások csökkentésére. 

Célszerű, ha a választás nem jár együtt az azonnali hely- és takarmányváltozással. A malacokat hagyjuk egy-két 

napig a fiaztatókutricában és a malacnevelőben is ugyanazt a takarmányt fogyasszák, mint amit választás előtt 

fogyasztottak. A 28 napig történő szoptatás esetén az 5,5 kg-nál kisebb malacok gyengének számítanak, ezért 

őket külön válogatva kell elhelyezni és takarmányozni. A fiatal malacok megfelelő takarmányozással képesek 

kompenzálni kezdeti fejlődési lemaradásukat. (Szóba jöhet a mesterséges malacnevelés.) Ebben az esetben 

gyakran nagyobb veszteség nélkül felnevelhetők, ellenkező esetben erősebb társaik közt gyakran pusztulásra 

ítéltek. 

6.8.4. Választott malacok nevelése 

A növendék sertések tartása meglehetősen összetett feladat mivel gyorsan növekednek, igényeik gyorsan 

változnak. Minél fiatalabb malacokkal kezdjük a nevelést és minél hosszabb a nevelés ideje, technikailag annál 

nehezebb alkalmazkodni az állatok eltérő fejlettségéhez. Általában ilyenkor egy új nevelési fázis nemcsak 

tartástechnológiailag jobb, mint az előző, hanem egyben új lehetőséget is ad arra, hogy az adott technikai 

fejlettséghez leggazdaságosabban igazodó komplex technológiát alkalmazzunk. (A malac életében fázisnak 

nevezzük az önálló technológiával jellemezhető szakaszt a malacnevelésben.) A sertéstenyésztésben a fázisok 

száma alapján megkülönböztetünk egy-, két-, és háromfázisú malacnevelést. 

Egyfázisú malacnevelésnek nevezzük, ha a malacok megszületésük helyén a fiaztatóban nevelkednek 70-80 

napos (25-30 kg) korukig. (Választást követően ekkor a malacvédőrács kiszerelésre kerül, a fiaztatóba nagyobb 

tartályú önetető kerül.) 

Kétfázisú malacnevelésről beszélhetünk, ha a választott malacokat különálló malacnevelő istállóban nevelik 

70-80 napos korukig (25-30 kg). Ezek az istállók rendszerint teljes rácspadlósak, de nagycsoportos nevelésben a 

tömör padozat, illetve a részleges rácspadlós padozat is gyakran előfordul. Az istálló a malac igényei szerint 

fűthető (40. kép Hosszúvályús, nagycsoportos malacnevelés - Forrás: S.U.S.). 
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Háromfázisú malacneveléskor a malacok nevelése a választást követően két szakaszban, két épületben 

történik. Ez a harmadik szakasz az előzőre alapozódik és a 70-80. életnaptól kezdődően a malacok 120. 

életnapjáig tart. Gyakran előhizlalásnak is nevezik, mivel a nevelés végén a növendékek kb. 60 kg-osak, így 

minden aggály nélkül telepíthetik őket a nem fűthető hizlaldákba. A malacok utónevelése a 28 napos választás 

általános bevezetésével egy időben alakult ki. Kialakulásának elsődleges célja a kocaproduktivitás növelése 

volt. 

6.8.5. A malacnevelő istálló 

A 28 napos korban elválasztott malacok utónevelése a fiaztatókutricában eléggé kockázatos, mert nehéz a kellő 

higiéniai körülményeket biztosítani. Az optimális környezeti feltételek biztosítása jól megoldható utónevelő 

ketrecekben, alomnélküli tartással. A korai elválasztás bevezetésével szükségessé vált külön malacnevelő épület 

létrehozása. 

6.8.6. A malacneveléshez szükséges környezeti feltételek 

A malacok rendszerint közvetlenül az elválasztás után kerülnek át az utónevelő épületbe. Az egy fiaztatóból 

(teremből) kikerülő malacok önálló állományegységet képeznek, ezért a továbbiakban is egységesen 

kezelendők, alkalmazni kell az egyszerre ürítés - egyszerre telepítés elvét (a malacok a fiaztató egy légteréből az 

utónevelő egy légterébe kerülnek a rotáció szerint). Benépesítés előtt az utónevelőt elő kell készíteni a malacok 

fogadására (takarítás-fertőtlenítés végrehajtása, az épület pihentetése, a kívánatos hőmérséklet biztosítása). 

A malacok elválasztása (a kocatej elmaradása) a bélflóra bizonyos mértékű megváltozásával jár együtt és ez 

mindenkor megterheli a szervezetet. Az elválasztás sikere döntően az egyéb környezeti megterhelések 

mérséklésétől, ill. lehetséges kiiktatásától függ. A választáshoz és az utónevelés kezdetéhez több olyan stressz 

tényező kapcsolódik, amelyek elkerülhetetlenek. Ilyenek a csoportosítás, a szállítás, a battériába telepítés. 

Mindenesetre ezek megterhelő hatása is mérsékelhető kíméletes végrehajtással. Elkerülendő viszont minden 

esetben a tápváltozás, az ivartalanítás és az oltás. 

A malacok elválasztása és utónevelőbe telepítése során arra kell tehát törekedni, hogy a lehető legkevesebb 

környezeti ártalom érje és minél rövidebb ideig terhelje az állatokat. Az utónevelés kezdetén a 28-35 napos 

malacok hőmérséklet iránti igénye 25-27 °C, ami az utónevelés végére (kb. 90 napos életkorra) fokozatosan 22 

°C-ra csökken. A relatív páratartalom értéke 67-75 % között változhat. 

A kívánatos hőmérséklet fenntartása érdekében az utónevelőben elengedhetetlen a fűtés. Alapkövetelmény ezért 

az épületek jó hőszigetelése. Fűtésre többnyire hőlégfúvókat alkalmaznak, a meleg levegő egyenletes 

elosztására könnyűfém- vagy fóliacsöveket használnak. A fűtés mellett gondoskodni kell a szellőztetésről is, 

amelynek célja a keletkező pára és káros gázok eltávolítása. A szellőztetésnél fontos az egyenletes légelosztás, a 

hideg- és huzathatás megszüntetése. A fűtés és szellőztetés összhangja akkor megfelelő, ha a légtér 

hőmérséklete jelentősebb ingadozás nélkül a kívánatos szinten tartható. 

Lényeges, hogy az utónevelés végén a hőmérséklet a hízlalóépület hőmérsékletéhez közelítsen. A nagyobb 

hőmérsékletkülönbségek elkerülésére télen a hízlalóépületet betelepítés előtt temperálni kell (mobil 

hőlégfúvók). 

A malacok áttelepítése kíméletes, gondos munkát igényel, mert a kézi erővel történő fel- és lerakodás, a 

szállítás (41. kép Malacok áttelepítése - Forrás: S.U.S.), a betelepítéssel egyidejűleg végrehajtott falkásítás nagy 

megterhelést jelent a malacok részére. 

A választott malacok élőtömeg szerinti falkásítása elkerülhetetlen a kedvezőbb tömeggyarapodás és 

takarmányértékesítés elérése érdekében. A csoportképzés során nemcsak a létszámra, hanem a fejlettségre és 

még az ivari elkülönítésre is tekintettel kell lenni. A falkásítást az áttelepítéssel egyidőben, leggyakrabban 

mérlegeléssel együtt végzik (mobil állatmérlegek). A csoportok kialakításakor az egyöntetűségre kell törekedni, 

de a 10-15 %-os súlykülönbség megengedhető. 

A hagyományos utónevelés módszerét azok a régebbi megoldások képviselték, amelyekben a választott malacok 

nevelése tömör padlón történt. Kezdetben a tömör padozatú almozott fiaztatókutricákat használták utónevelésre, 

azonban a kívánatos higiéniai viszonyokat még a rendszeres almozással sem lehetett biztosítani megfelelően, 

ennek következtében viszonylag nagy volt a felnevelési veszteség. Voltak próbálkozások a hagyományos 

kutricákban az alom nélküli tartással is, ami szintén kedvezőtlenül befolyásolta az utónevelés alatti 

malacfelnevelés eredményét. A malacok választás utáni tartására jobb megoldásnak bizonyult a fiaztatók olyan 
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kialakítása, ahol a tömör padozatú kutricák mellé még rácspadozattal fedett trágyázó-folyosót is építettek, amit 

az utónevelés időszaka alatt a malacok is igénybe vehettek. 

A fiaztatókutricák használata utónevelésre azzal a következménnyel jár, hogy a korai választást követően a 

fiaztatókutricák használati ideje meghosszabbodik, emiatt a kocák fialási gyakoriságának növelése több 

fiaztatókutricát igényelne. 

6.8.7. Malacnevelő épület 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a malacok utónevelése külön erre a célra kialakított épületben jobban megoldható. 

Tömör padlón almozás nélkül a malacok utónevelése nem javasolható, mert nem biztosítható a száraz, tiszta, 

meleg pihenőhely. A részleges rácspadozatú utónevelőkben általában nem almoznak. A szennyeződés a 

rácspadozatra jut, illetve szükség szerint a tömör padozatú pihenőtérről a rácspadlóra söpörhető. 

A malacnevelésben teljesen újszerű megoldást jelentett - az épület padlójáról felemelt - ketreces (battériás) 

tartási mód elterjedése. 

A ketreces tartás előnyei általában a következőkben jelölhetők: 

• higiénikusabb feltételeket biztosít, a tartási körülmények javulnak, 

• helyettesíti a melegpadlót, 

• csökken az élőmunkaigény, növelhető a munkatermelékenység, 

• javul az épületkihasználás. 

A malac utónevelésben egyaránt alkalmazásra kerültek az egyszintes ketrecek és a többszintes ketrecek. A 

többszintes ketrecek alkalmazásával a még jobb épület kihasználásra törekedtek. Az üzemeltetés tapasztalatai 

azonban felszínre hozták a kétszintes (vagy többszintes) ketrecek hátrányait is, pl. nehéz a felső szint áttekintése 

- ellenőrzése, nem megfelelő az alsó szint kiszellőztetése, nehéz a felső szint kézi takarmányozása, 

többletmunkát jelent a trágyagyűjtő tálcák takarítása, az áttelepítés a kétszintes battériáknál nehéz fizikai 

munkát jelent. Az említett hátrányok miatt ma már előnyösebbnek ítélik az egyszintes malac utónevelő ketrecek 

illetve utónevelő használatát. 

A malacketrecek padlószint fölötti beépítése rendszerint rekonstrukció során került alkalmazásra, amikor az 

istállóban nem akarták a trágyacsatornát áthelyezni. A ketrecek a padlószinttől felemelve lábakra kerülnek, az 

alattuk levő egyirányú lejtős terület a trágya és a vizelet felfogására szolgál, a lehulló trágyát időnként lemossák. 

A 80-as évek végétől a ketreces malac utónevelés gyorsan terjedő tartásformává vált. A korábban használatos 

malacnevelőket a "Malacnevelés korábban" pdf-ben, a jelenleg használatosokat a "Malacnevelés napjainkban" 

pdf-ben mutatjuk be. 

A padlószintre építés előnyösebb, mert ilyen beépítéssel az egyszintes ketrecek könnyebben kezelhetők. A 

trágyaeltávolításban alkalmazható a víztakarékos duzzasztásos módszer. Az utónevelő rekeszek, ketrecek 

legkritikusabb eleme a padozat. 

A tömör padozatok aszfaltból vagy könnyűbetonból készíthetők, de ezek hőtechnikai tulajdonságai 

kedvezőtlenek a malacok számára. Az ilyen padozatok mérsékelt almozással alkalmazhatók az utónevelőkben. 

A ketreces utónevelésben a rácspadló meghatározó a csíraszegény környezet kialakításában. A rácspadlóval 

szemben a legfontosabb követelmény a jó öntisztuló képesség és a rossz hővezető képesség, fontos még a jó 

járásbiztonság, a tartósság és a fertőtleníthetőség. Hő technikai tulajdonságai alapján legkedvezőbb a műanyag 

rácspadozat. A fém- vagy beton rácspadozatok alkalmazásakor nagyobb a hőelvonás mértéke, ezért magasabb 

teremhőmérséklet szükséges. 

Az etető berendezés előtti területet gyakran 50-80 cm széles sávban melegérzetet keltő tömör burkolattal 

(műanyag, gumi) látják el. Ennek célja, hogy felfogja az etetőből kihullott takarmányt, és melegebb helyet, jobb 

állásbiztonságot teremtsen a malacok számára, mint a teljes rácspadozat. Ezzel a megoldással végeredményben 

a részleges rácspadozat alkalmazásához közelítenek, ahol a rácspadozat aránya dominál. 

A férőhelyszükséglet a malacok testtömegétől függ. Meghatározásához az utónevelés végére várható testtömeg 

vehető alapul. A férőhely nagyság tervezésekor - abból kiindulva, hogy rácspadlón tartásban nincs szükség 

pdf/pdf16.pdf
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külön trágyázó térre - az alapterülettel való túlzott takarékosság a jellemző. Ennek következménye, hogy a 

rekeszek az utónevelés végére többnyire zsúfolttá válnak. A különböző hazai ketrectípusokban a forgalmazók 

ajánlása alapján 0,23-0,24 m2/fh. alapterület jut egy malacra. 

A rekesznagyság és a csoportnagyság összefüggenek. A rekesznagyságot a fajlagos férőhelyszükséglet és a 

csoportnagyság határozza meg. Valamely meghatározott alapterületű rekeszben azonban többféle 

csoportnagyság is kialakítható a malacok végső testtömegétől függően. A ketrecek sokféle méretben készülnek. 

A különféle alapterületű és alakú ketrecekkel alkalmazkodni lehet az istállóépületek méreteihez. Az ismertebb 

hazai ketrectípusok 6-15 malacból álló csoportok befogadására alkalmasak, de meg kell említeni, hogy létezik 

nagycsoportos malac utónevelés is 70-100-as csoport nagysággal. 

6.8.8. A malacnevelés takarmányozási technológiája 

A malacok etetése vályúból vagy önetetőből történhet kézi vagy manapság már gépi feltöltő módszerrel. Az 

etető berendezést általában a ketrec vagy rekesz homlokfalára szerelik. Az önetetők a homlokfal mellé, a 

válaszfalra szimmetrikusan is elhelyezhetők. A malacok ivóvíz ellátására legmegfelelőbb a szopókás önitató. 

Rekeszenként 1 db önitatót az önetető berendezéstől távolabb, a rekesz hátsó- vagy oldalfalán helyezik el a 

padozat fölött 25-30 cm magasságban. Amennyiben a malacok takarmányozása vályúból adagolt etetéssel 

történik, akkor 100 %-os etetőtér szükséges. A vályú osztása 15 kg testtömegig 9-10 cm, 28-33 kg testtömegig 

20 cm lehet. Ad libitum önetetés esetén a 25-50 %-os etetőtér ellátottság megfelelő. 

A szoptatás időszakában a malacok takarmányfogyasztása igen csekély mennyiségű (30 napos korig átlagosan 

0,2-0,5 kg). A fiatal választott malacok emésztőenzimeinek aktivitása még nem kielégítő, ezért az utónevelőbe 

áttelepítés után a szilárd takarmányra átállással az emésztés hatásfoka romlik, takarmánypangás léphet fel, coli 

enterotoxemia alakulhat ki, megelőzésképpen a gyomorflóra pH-jának savasításával, az ivóvíz savanyításával 

lehet leghatékonyabban védekezni.(Az ivóvíz savasítást napi tartály vagy más adagoló berendezés segítségével 

érhetjük el.) A régebben ajánlott, 10-15 napig tartó visszafogott adagú etetés hátrányosan hat a malacok későbbi 

emésztésélettani folyamataira. Arra kell törekedni, hogy az elválasztás zökkenőmentes legyen, ezért a 

takarmányváltoztatás nem eshet egybe az elválasztás időpontjával. A kedvező malacnevelési eredmények 

elérése érdekében igen lényeges, hogy a malacok életkoruknak és fejlettségüknek megfelelő minőségű és 

mennyiségű takarmányt kapjanak, és ivóvizet korlátozás nélkül fogyaszthassanak. 

A háromfázisú malacnevelés (előhizlalással) hazánkban még nem terjedt el széles körben. Lényege, hogy a 

második fázisból kikerülő 20-25 kg-os malacokat újabb nagyobb battériákra telepítik és 120 napos korig 50-60 

kg eléréséig előhizlalják. Ebben az előhizlalási fázisban már 04,-05 m2 alapterületet kell a növendékeknek 

biztosítani. Ezeket az 50-60 kg-os növendékeket már nyugodtan telepíthetjük fűtéssel nem rendelkező 

hizlaldákba. 

A harmadik fázisban az utónevelés végéig a teremhőmérséklet 5-10 oC-ra is csökkenhet. Ilyen 

teremhőmérséklet általában elérhető a jő hőszigetelésű- és hőtartó képességű épületben az utónevelés elején 3-5 

oC-nál nem hidegebb, az utónevelés végén még -5 oC körüli külső hőmérséklet esetén is. Eddig a hőmérsékleti 

határig az izolációs módszer alkalmazásával a fűtési energia megtakarítható. Azt mondhatjuk, hogy a teljes 

hizlalási időszakból kb. 1/3 rész esik az előhizlalásra és 2/3 rész az utóhizlalásra. Az elő– és utóhizlalás 

elkülönítésével mintegy 8-10 % beruházási költség takarítható meg, amivel azonban szemben áll a 

többletmunkaerő költsége, az áttelepítéssel járó stressz és a többszöri takarítás költsége. A malac utónevelésben 

a malacok itatását minden fázisban szopókás önitatókkal biztosítjuk. 

Az agresszió a csoportban fellépő fenyegető vagy támadó viselkedés. Tömegesen előfordul a falkásítás után, a 

battérián tartott malacok között gyakoribb, ill. erősebben nyilvánulhat meg. A falkásítás alkalmával a marakodás 

elkerülhetetlen, de hevessége attól is függ, hogy egy csoportba hány kocától származó malac kerül, a férőhely- 

az etetőhely nagysága és a mikroklíma is befolyásolja. 

Az agresszív viselkedés szélsőséges megnyilvánulási formája a farokrágás és a kannibalizmus. A kiváltó okok 

között a zsúfoltság, a magas hőmérséklet, rossz levegőminőség, a fronthatás, a fehérje-, aminosavak-, ásványi 

anyagok és nyomelemek hiánya szerepel. Az eredményesség érdekében az utónevelés első fázisában 0,23-0,25 

m2/egyed, második fázisában pedig 0,33-0,35 m2/egyed férőhely biztosítása indokolt a 30 kg körüli átlagos 

testtömeg eléréséig tartó utónevelésben. A világra jött malac nagy értéke miatt több figyelmet érdemes szentelni 

a fejlődésben visszamaradt malacok életben tartásának. A fejlődésben visszamaradottnak és az átlagostól 

eltérő igényűnek kell tekinteni azt a malacot, amely a választásra jellemző fejlettségtől 30-35 %-kal elmaradt. 

Például 28 napos választás esetén a 4 kg alatti malacok minősülnek fejlődésben visszamaradottnak. A 

fejlődésben lemaradt malacok jelentős része, kb. 80 %-a megmenthető, ha választás után elkülönítetten, külön 
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légtérben helyezik el és igényeik szerint takarmányozzák őket. Ezek a malacok normális fejlettségű társaikhoz 

képest 2-3 héttel meghosszabbított egyfázisú utónevelést igényelnek. A sertéstelepeinken célszerű lenne ezt a 

felnevelési módszert betervezni és kiterjedtebben alkalmazni, mivel a veszteségek ezzel is jelentősen 

csökkenthetők. 

Jó hőszigetelésű épületekben a malac utónevelés fűtés nélkül is eredményes lehet. Az energiatakarékos malac 

utónevelési módszer lényegét az izolált pihenőtér kialakítása képezi, amelyben a malacok hőtermelése 

hasznosítható. A fűtés nélküli utónevelésben az utónevelés kezdetén 13-15 oC körüli teremhőmérséklet 

fenntartására kell törekedni, mert így biztosítható az izolált téren a kívánatos hőmérséklet. 

7. A sertések hizlalása (különböző hízlalási 
módszerek, szállítás, értékesítés, vágás) 

7.1. A sertéshizlalás technológiája 

Sikeres sertéshizlalásról akkor beszélhetünk, ha az állatok hízékonyságát a legnagyobb mértékben kihasználjuk. 

A hízékonyságot mintegy 2/3 arányban elsősorban a környezeti tényezők határozzák meg, ezért a kedvező 

környezet kialakítása különösen fontos. 

7.2. Környezeti igények 

A hízó sertések életfolyamatait és a termelést befolyásolja a hizlalóépületek mikroklímája, a levegő minősége, 

élőcsíra terheltsége. A megfelelő mikroklímájú épületekben a takarmány értékesülés, a testsúlygyarapodás és a 

végtermék minősége is kedvezőbb. A környezeti tényezők közül a hőmérséklet befolyásolja a termelést. Az 

optimális hőmérsékleti zóna alatt minden °C hőmérséklet csökkenés 40-45 g többlettakarmány felhasználást 

jelent testtömeg-gyarapodás minden kg-jára vetítve. A felhasznált többlettakarmány mennyisége függ a 

padozattól, a takarmány hőmérsékletétől. Almozással és a nedves takarmány felmelegítésével a hideghatás 

kompenzálható. A hideg befolyásolja a vágóértéket, hiszen a bőr alatti kötőszövetekben az azonos testtömegű 

állatok hidegben nagyobb mennyiségű zsírt termelnek. A kisebb testtömegű állatok kevésbé tudnak ellenállni a 

hideghatásnak. Gyakoribbá válnak a légzőszervi megbetegedések. A hideg okozta veszteségek csökkenthetők, 

ha malacokat hizlaldába kerülésük előtt fokozatosan szoktatjuk a hideghez. 

A meleg okozta élettani változások miatt a sertések kevesebb takarmányt fogyasztanak, csökken a 

súlygyarapodás, nő a hizlalási idő, romlik a takarmányértékesítés. A sertés a bőrén keresztül kevés vizet 

párologtat el melegben, ezért főként légzőszervén keresztüli párologtatással szabadul meg a felesleges hőtől. 

Nyári melegben, alacsony páratartalom esetén a hízók permetezésével javíthatók az eredmények. 

Magas hőmérsékletnél megváltozik a sertések viselkedése. Optimális körülmények között a hízósertés nem 

fekszik a nedves trágyázótérre, ha a hőmérséklet magas, azonban ez megtörténhet. Ennek káros 

következményei, hogy ezek az állatok megszokják és később hidegebb hónapokban sem szoknak le róla. 

A levegő minőségét befolyásolja ammónia, porszem- és élőcsíra szennyezettsége. 

Az ammónia károsítja a nyálkahártyát, hurutos állapotot hoz létre. Mennyisége csökkenthető a trágya gyakori 

eltávolításával, a szellőztetés javításával. 

A légzőszervi betegségek csökkenthetők a hizlaló légterének csökkentésével, megosztásával A hizlalás 

megkezdésének időpontja a hízlalást megelőzően alkalmazott malacnevelő technológiától függ. Ha a malacok 

egy, vagy-kétfázisú nevelésben részesültek akkor 70-80 életnaposan 25-30 kg/db-bal, ha háromfázisú 

nevelésben (előhizlalásban) akkor 120 életnaposan kb. 60 kg/db átlagsúllyal kerülnek a hizlaldába. Nyilvánvaló, 

hogy a nagyobb élősúly hazai fűtéssel nem rendelkező hizlaló épületeinkben nagy előny. Az épületek 

kialakításakor, a szellőztetési rendszer beépítésekor a hízósertések környezeti igényeit figyelembe kell venni 

ugyanis a nagy páratartalom és a huzat valamint a hőmérséklet optimálistól való eltérése a termelési eredmények 

romlásához vezet. 

A hizlalást módszerét illetően két nagy csoportra tagolhatjuk: almozott vagy almozatlan technológiáról 

beszélhetünk. Hazánkban az 1970-es években a nagyüzemek kialakulásával az almozott tartástechnológia 

háttérbe szorult, az almozatlan technológia került előtérbe. Manapság viszont biológiai megfontolásokból az 

almozott tartástechnológiájú hizlalást helyezzük előtérbe. 
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7.3. A hizlalás szakaszai 

A malacokat a hizlaldába telepítéskor ivar és súly szerint falkásítani kell. A megfigyelések szerint az ártányok 

rövidebb idő alatt készülnek el. Fontos, hogy a hizlaldába telepítés nem járhat együtt takarmányváltással. 

Az állatok áttelepítését állatszállító járművek segítségével gyorsan elvégezhetjük. A hizlalórekeszeket 

előkészítjük, hogy a sertés az etető- és pihenőhelyeket megszokja. Hazánkban az egyszakaszú hizlalás terjedt el, 

azaz a 70-80. életnapig tartó malacnevelés, vagy a 120. életnapig tartó előhizlalás után a végsúly eléréséig 

ugyanazon a helyen vannak az állatok. 

A termelési fázisok alkalmazására egységes, sablonszerű megoldás nem adható. Előnyösnek látszik választástól 

a hizlalás befejezéséig az alábbi fázisok kialakítása: 

1. választástól a 70-80. életnapig malac utónevelés; 

2. 70-80. életnaptól a120. életnapig utónevelés vagy előhizlalás; 

3. 120. életnaptól a hizlalási végsúly eléréséig hizlalás. 

A fázisok számának növelése feltételezi az egymást követő fázisokban a rekeszméretek helyes arányát. Ezért a 

módszer elsősorban új épületek építése esetén, vagy a meglevők rekonstrukciója során javasolható alkalmazásra. 

7.4. A hizlaló istálló elrendezése 

Régebbi meglévő épületekben a hizlalórekeszek elrendezése meglehetősen korlátozott. A hizlaló istállóban 2 

vagy 4 sorban helyezzük el a hizlalórekeszeket. Minél nagyobb az istálló, a telep, annál inkább 4 rekeszsoros 

elrendezést alakítunk ki. Keskeny istállóban, kisebb állományok esetében a hizlalórekeszeket a kezelő úttal 

párhuzamosan, széles istállóban arra merőlegesen helyezzük el. (Keresztirányú elrendezésben két rekesz 

egyedeit etethetjük egy vályúból.) Az etetéshez használatos eszközök kialakításánál azokat úgy kell elhelyezni, 

hogy a ki,- és behajtáshoz elegendő hely maradjon. A hizlaló istállók legelterjedtebb formája a kezelőúttal 

párhuzamos, kétsoros, fekvő téglalapalakú rekeszek alkalmazása, amelyben almozással és alom nélkül is lehet 

hizlalni. 

7.5. Hizlalórekeszek 

A hizlalórekeszekben a választórácsok függőleges leosztásúak és magasságuk a padozattól 100 cm. A korszerű 

beépítésben a teljes rácsozat rászerelt kivitelben készül, és széles talpakon támaszkodik a padozatra. A 

kitrágyázás történhet különböző lehúzó-berendezésekkel kombinált vizes trágyaeltávolítással. 

A rekesz alakja szerint megkülönböztethetünk rövid és mély rekeszeket. A helyes párosítás a rövid rekesz - 

trágyafolyosó vagy részleges rácspadozat; illetve a mély rekesz - részleges vagy teljes rácspadozat. 

A hízórekesz kialakításánál figyelni kell arra, hogy 

• az itató a trágyázótérre kerüljön, 

• a betelepítés előtt a trágyázóteret fel kell locsolni, a fekvőteret pedig alommal fel kell szórni. 

Ily módon a rekeszben a rend irányítottan alakul ki. Az állatok felismerik etetőhelyüket. A legnagyobb tisztaság 

az önetetők oldalfalán való vagy a homlokfalán való szimmetrikus elhelyezésével érhető el. 

7.6. Hizlalórekeszek padozata 

Általában a hizlalórekeszben használt tömör padozat felületi rétegét könnyűbetonból vagy aszfaltból készítik 

(melegpadló). A padozatot a trágyázó tér irányába 3-8 %- os lejtéssel alakítják ki. Tömör padlón a tisztaság 

általában nem kielégítő, hosszú idejű használat esetén deformálódhat, ezért rendszeres takarításra van szükség. 

(Almozott és alomnélküli változatait elterjedten használják hazánkban.) A rekesz kialakításától függően a 

trágyát a rekesz mögötti trágyafolyosóra, vagy a rekeszen belüli trágyázótérre takarítják. Javítja a rekeszek 

tisztaságát, ha a rekeszek alapterületének egy részét rácspadlóval fedik. 
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A részleges rácspadozat alkalmazásával megtartható a tömör padló előnye is. A részleges rácspadozat 

használata széles körben elterjedt, de takarításra még ezekben a rekeszekben is szükség van, mivel a hízók a 

pihenőtérre is ürítenek. A rekeszekben a rácsfelület (trágyázótér) aránya a pihenőtér padozatához általában 1:4 

vagy 1:3. A félig rácspadlós tartásban 50 %-os arányban alkalmazzák a rácspadozatot. 

A teljes rácspadozat biztosítja a hizlalórekeszek legnagyobb tisztaságát. Más padozatokhoz viszonyítva teljes 

rácspadozattal a rekeszterület jobban kihasználható, mert nem különül el a pihenő- és trágyázótér, a hízási 

teljesítmények (testsúlygyarapodás, takarmányértékesítés) viszont 2-7 %- kal mérsékeltebbek. A mérsékeltebb 

teljesítmények oka, hogy a teljes rács mindig alacsonyabb hőmérsékletű, hidegebb, mint a melegpadozat. A 

teljes rácspadozatú rekeszekben az alsó kritikus hőmérséklet 4-5 °C-kal magasabb, mint tömör padlón, ezért 

ajánlatos legalább 20 °C-os teremhőmérséklet biztosítása a hizlaldában. Ma már az újonnan épített modern 

hizlaldákban szinte kizárólagosan a beton rácspadló terjedt el. 

7.7. Férőhelyigény 

A hizlalóépületekben a férőhelyeket a férőhelyigény figyelembevételével úgy kell méretezni, hogy a hízlalás 

befejező szakaszában is még megfelelő nagyságú pihenőtér jusson az állatoknak. A gyakorlatban a hízlalás 

végére általában a sűrű benépesítettség a jellemző. Részleges rácspadozatú rekeszekben a hízósertések 

igényeinek kielégítésére legalább 0,75 m2 fajlagos alapterület szükséges. Kisebb fajlagos alapterületen romlik a 

takarmányértékesítés, a hízlalás végére erősen zsúfolttá válnak a rekeszek és ez csökkenti mind a 

takarmányfogyasztást, mind a testsúlygyarapodást. A takarmányértékesítés a részleges rácspadozatú 

rekeszekben a legkedvezőbb, és a közel azonos színvonalú hízlalási eredmény tág határértékek között, 0,76-0,95 

m2/egyed mozoghat. 

A vályús hizlalásra kialakított rövid rekeszek általában 10-12 sertés elhelyezésére alkalmasak. Ha kisebb a 

csoportnagyság, nő a beruházási költség. Keresztvályús elrendezésben az épület méretei szabják meg a rekeszek 

mélységét, és így a csoportnagyságot is. Vályús hízlalás esetén - az épületméretekből és a beruházási 

költségektől függően - 10-15 egyedből álló hízócsoportok alakíthatók ki. Nagy falkákban (20-30 sertés, 

kétoldalas keresztvályús elrendezés) a takarmány adagolása és a rövid etetési idő miatt fokozódik a 

nyugtalanság, az agresszivitás, ezért teljesítményromlással kell számolni. 

A csoporthatás önetetés esetén is határozottan megnyilvánul. Önetetésben, azonos fajlagos alapterületen a 

hízócsoportok nagyságának növelése csökkentőleg hat az átlagos napi takarmányfogyasztásra és ezen keresztül 

az átlagos napi testsúlygyarapodásra. Ennek oka elsősorban a sertések evési viselkedésében jut kifejezésre. A 

csoportnagyság növelése csökkenti az evésre fordított időt és az evés intenzitását, ezáltal csökkentőleg hat a 

takarmányfogyasztásra is. Az evési viselkedés alakulásában a csoportnagyság szemszögéből az játszik szerepet, 

hogy a hízók mennyire tudják zavartalanul megközelíteni az etetőhelyet. Azonos fajlagos alapterület biztosítása 

esetén a rekeszformának gyakorlatilag nincs hatása a hízási tulajdonságokra. Ez azt jelenti, hogy önetetésben a 

rekeszforma szabadon változtatható, ezért jól lehet alkalmazkodni a legkülönbözőbb épülettípusokhoz. A 

csoportnagyságot célszerű az etetési módhoz igazítani. A nagyobb falkákban (15-20 sertés) a mérsékeltebb 

takarmányfogyasztás miatt megengedhető az ad libitum takarmányozás, a kisebb falkák (5-10 sertés) esetében 

viszont a szabályozott önetetés alkalmazása a célszerű. 

A rekesznagyság a csoportnagyságtól és a férőhelynagyságtól függ, de a rekesznagyságot, az épületek belső 

elrendezését, az épületméretek (a fesztávolság) is behatárolják. A csoportnagyságot úgy kell alakítani, hogy a 

csoportnagyságból és a rekeszek helyes benépesítettségéből származó előny is hasznosítható legyen. A 

csoportnagyság és a rekeszalak hatásainak, valamint a hízósertések férőhelyszükségletének ismerete is 

hozzásegít a termelési eredmények javításához. Ezek az ismeretek egyúttal a hizlalóépületek tervezésének, belső 

elrendezésének szempontjait is képezik. 

7.8. Hizlalás alatti takarmányozási technológia 

Hízlaláskor a lehető legnagyobb súlygyarapodásra, a legjobb takarmányértékesítésre és jó minőségű vágótermék 

előállítására törekszünk. Nagyon fontos, hogy a jó termelési eredmények mellett a takarmányveszteségeket 

minimalizáljuk. A hízlalásban alkalmazott etetési módszerek a rendelkezésre álló épületekkel függenek össze. 

A hagyományos rendszerű telepeken a nedves darás etetés az elterjedt. A víz: takarmány aránya 1:1; 1:2; vagy 

1:3 lehet. Előnye: lehetővé teszi a melléktermékek, tömegtakarmányok etetését. Hátránya, hogy munkaigényes 

és gyakran előfordulnak etetéstechnikai hibák (nem tartják be az etetési időt, túl hideg vízzel keverik a 

takarmányt). Természetesen ma már a modern rendszerek ezt a folyamatot gépesítik, automatizálják így a 
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központi keverőből számítógép irányításával csőhálózaton jut a takarmány a vályúba. Manapság ez a módszer 

terjed leginkább az intenzív hizlalásban (Nedvesetetés (26. videó), Nedvesetető elmosás (27.0.videó)). A 

takarmánynak legfeljebb 1:2-1:3 arányú vizezése tekinthető előnyösebbnek a száraz darás etetésnél. Folyékony 

takarmányról akkor beszélünk, ha a takarmány ennél nagyobb arányban tartalmaz vizet. 

Nagyobb arányú vizezett takarmányadagok etetésekor a kielégítő fogyasztás elérése céljából feltétlenül növelni 

kell az etetések számát is. A számítógép vezérelt nedvesetető berendezések akár napi 10-szeri etetést is lehetővé 

tesznek (Folyékony takarmányozás (27.1. videó), Nedap Velos Hízó válogató (27.3.videó)). 

A legújabban fejlesztett nedvesetető berendezések már lehetővé teszik tömegtakarmányok felhasználását is. 

Ez a növekvő takarmányárak mellett óriási jelentőségű. A technológia lényege, hogy a klasszikusan előállított, 

silókban tárolt tömegtakarmányt (pl. CCM) darálóval egészen apróra aprítják, melyet aztán később a szállítás 

során a csőrendszerben pépesítenek és juttatják el a hizósertésekhez. A módszerrel hizlalt sertések hizlalási 

edeje 7-10 nappal hosszabb, mint hagyományos keveréktakarmánnyal hizlalt társaik eredménye, azonban a 

hizlalás költségei ilymódon akár 25-30 %-kal is csökkenthetők (Hizó válogató (27.2. videó)). 

Korábban hazai gyakorlatunk intenzív hízlalás esetén a száraz darás etetési módszert alkalmazta. A takarmány, 

így étvágynak megfelelően, dara vagy granulátum formában, ad libitum vagy adagoltan kerülhet etetésre. 

Előnye, hogy jól gépesíthető, kevesebb a bélgyulladás, ugyanakkor hátránya, hogy a melléktermékek és 

tömegtakarmányok etetésére nincs mód. Ha a rekeszek megfelelő nagyságúak, kombinált etetés is 

alkalmazható. Az etetés módja lehetővé teszi, hogy a hízók ízlés és étvágy szerint nedves vagy száraz 

takarmányból fogyasszanak. 

A padlóról etetés nagyüzemekben egykor alkalmazott módszer. A beruházási költség csekély és a férőhely-

kihasználás jobb, viszont a hatalmas porképződés miatt a tüdő gyorsan fedetté válik, gyakoriak a 

tüdőgyulladások, a hízók súlygyarapodása kb. 90 kg súlyuknál megáll. A módszer alkalmatlan sonkasertés 

előállításra. 

Az etető-berendezések lehetnek vályúk és önetetők. 

A vályús etetés során a vályúnak könnyen tisztíthatónak és megfelelő méretűnek kell lennie. A vályú belső 

átmérője 35-40 cm, szabad belső magassága 20 cm és a padozat fölött 15-20 cm-re vezetjük (42. kép Hízó 

vályúk - Forrás: WEDA). Készülhet betonból, műanyagból vagy fémből. 

Az önetetők száraz dara etetésére szolgálnak. A takarmányadagot etethetjük ad libitum vagy adagoltan is. Az 

önetető berendezéseknek számos formája ismert. A gyakorlatban azokat a típusokat tartják jónak, melyekből a 

hízók nem tudják kiszórni a takarmányt, takarmányfolyásuk nem tud elakadni, nem boltozódnak fel, ellenállnak 

a korróziónak, hosszú élettartamúak, karbantartást nem igényelnek. Készülhetnek fémből vagy műanyagból. 

Előnyösek a kétoldalas önetetetők, amelyek egy szakaszon rekeszfalként is szolgálhatnak, és így költségük kb. 

30 %- kal alacsonyabb (Hízók önetetői (pdf)). 

A napi fejadag szabályozása igen fontos a hízlalásban. A hízók testsúlyuk 5-4-3 %-át kitevő abrakmennyiséget 

fogyasztanak el. Száraz dara etetésénél ötnaponta 5-10 dkg-mal növelhetjük az adagot. Figyelembe kell venni 

emellett a kort, fejlettséget és az étvágyat. Megállapították, hogy a hízók takarmányfogyasztását az etetőtér 

nagysága is befolyásolja, a sertések bár jól alkalmazkodnak az etetőtér csökkenéséhez, napi 8-9 órán át tartó 

önetetéshez legalább 20-25 %-os, ad libitum önetetéshez pedig legalább 10-15 % etetőtér ellátottságot 

igényelnek. Számos vizsgálatban megállapították, hogy a hízósertések takarmányfogyasztása jól szabályozható 

az etetési idő változtatásával A kielégítő takarmány elfogyasztásához napi 8-9 órára van szüksége a 

hízósertéseknek. A takarmány egyszeri kiosztásával az ilyen időtartamú önetetés megegyező eredményt ad a 

napi kétszeri vályús etetéssel. Az eredmények arra utalnak, hogy a sertéshízlalásban igen fontos szerep jut az 

etetési módszereknek a takarmányfogyasztás befolyásolásán keresztül. 

A hízók itatása vályúból vagy önitatóból történhet. Mindig megfelelő mennyiségű, minőségű és hőmérsékletű 

víznek kell rendelkezésre állnia. Az itatásra nagyon sokféle rendszer alakult ki: a csészés önitató, a szopókás 

önitató, vagy éppen a vályús itatás. 10 sertés részére egy önitató felszerelése a kedvező (Sertés önitatók (pdf)). 

A csészés itatókkal szemben a számos kifogás mellett a leggyakoribb a higiéniai, mivel könnyen 

szennyeződnek. A szopókás önitatók egy része a szopóka benyomásával, más része a szopóka megharapásával 

ad vizet. Az önitatók működését napi rendszerességgel ellenőrizni szükséges. Az önitatásban a vízveszteségek 

elkerülése érdekében alacsony nyomású rendszereket kell alkalmazni, egyébként nagymennyiségű csurgalékvíz 

keletkezik. Az ad libitum etetésnél éjjel-nappal fogyaszthat takarmányt az állat. A semi ad libitum etetés 

esetén az önetetőket egy meghatározott időben lezárjuk. 

pdf/pdf19.pdf
pdf/pdf15.pdf
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Az adagolt etetésnél kevesebbet kap enni a sertés, mint amennyit el tudna fogyasztani. Ez az egyik 

leggazdaságosabb takarmányozási módszer, de nagyon gondos takarmányadag meghatározást igényel. A 

hízlalás képanyagát a Sertések hízlalása (pdf) tartalmazza. 

7.9. Legújabb tendenciák a hizlalásban 

A sertéshízlalásban egy teljesen új irányzat a nagycsoportos hízlalás optikai válogató berendezéssel. Ebben a 

technológiában 250-450 hízósertés alkot egy csoportot,- de Kanadában még 700 db hízót is tartanak egy 

hízóállat csoportban. Természetesen ezeket a nagy csoportokat vágásérettségkor automatikusan válogatják. 

Hazánkban még nem létezik ez a technológia, de ahol működik, a következő információt szolgáltatják: 

A hízóknak előnyös, hogy a férőhelyet jól be tudják osztani- pihenő, etető, - és aktív mozgástérre. Nincsenek 

rangsor-harcok, a hízók kölcsönösen kikerülhetik egymást. A felhasználók a technológia előnyeit az 

alábbiakban látják: alacsonyabb építési költség (400€-nál olcsóbb) férőhelyenként, a hizlaló-rekeszek bármilyen 

alapfelületűek lehetnek (ez átépítésnél lehet fontos), a kiválogatott egyedek későbbi időpontban gond nélkül 

visszarakhatók a régi csoportba. 

A hizlaló gazdák előnyei: a válogatók alkalmazásával folyamatosan ellenőrizhető a napi súlygyarapodás, a 

hízók takarmányfelvétele elektromosan ellenőrizhető. De vannak hátrányai is: egységes, nagy létszámú 

hízóalapanyag beszerzése rendszerint költségesebb, válogató automaták nélkül a válogatás körülményes, a 

hizlalónak feltétlenül ismernie kell a számítógépet. (Megacsoportos hízlalás, válogatással (pdf), Youtube 3. 

videó) 

7.10. Más hízlalási technológiák 

Az intenzív sertéshizlalási technológia mellett más formák is előfordulhatnak a hizlalásban. Hazai 

sertéshústermelőinket a kis beruházási igény és energiaszükséglet miatt csábítaná a szabadban történő hizlalás 

az USA-béli, Angliai, vagy dél-európai példák alapján. Sajnálatos módon meg kell állapítani, hogy ez hazánk 

kontinentális klímája miatt egész évben nem lehetséges, csak tavasztól-őszig van rá reális esély. A szabadban 

történő sertéshizlalásra az időjárási kockázat miatt csak átmeneti jelleggel, esetleg szükségből indokolt 

berendezkedni. (Ilyen eset lehet, ha a termelőnek állományfeleslege van, vagy telepi rekonstrukciót hajt végre és 

ez idő alatt sem akarja a termelést csökkenteni, esetleg járványvédelmi okból kívánja állományát menteni.) 

Ellene szól, hogy a vagyonvédelem nem vagy nehezen biztosítható és az így tartott sertéseket ellopják. Az egész 

éven át nyitott /nyitható/ hizlaló- istállók alkalmazása a sertéshizlalásnak a leghagyományosabb módja. A 

hizók pihenőtere kis légterű zártabb épületbe kerül, a többi életfunkció kielégítése a kifutóban, a szabadban 

történik. A módszer hátránya, hogy hideg évszakokban az időjárás termeléscsökkentő hatása drasztikusan 

érvényesül, nagyon nagy a kézimunka igénye, valamint a téli időjárás sok üzemzavart okozhat az ellátásban és 

gondozásban. 

7.11. Ferdepadozatos hizlalás 

Kis és nagyobb üzemek rekonstrukciójánál jól alkalmazható módszer. Az istálló padozata tömör kiképzésű és 7-

8 %-os lejtésű az oldalfalak felé. A központi kezelőút felől a hizlalórekeszekben szalmarácsok találhatók, 

melyekbe szalmabálákat helyeznek. A sertések e szalmarácsokból kihúzogatják a szalmát, ami a lejtős 

padozaton lassan levándorol az oldalfal felé. A szalma eközben a trágyával keveredve almos trágyává alakul, 

amit trágyahúzóval el lehet távolítani az istállóból. Kisüzemekben az istálló oldalfalán hagyott réseken át maguk 

a hízók tapossák ki a hizlaldából. 

A mélyalmos hizlalás a nyugat-európai országokban a kisebb üzemek hagyományos módszere, hazánkban nem 

volt ismert. Az utóbbi években a nyugati országrész kisebb-közepes gazdaságaiban rohamosan terjed. Lényege, 

hogy a hizlalás nagy falkákkal / 30-50 egyed/ önetetéssel és 1,2-1,3 m2/egyed alapterületen történik. Az önetetőt 

a pihenőtérből kiemelik, ide a hízók néhány lépcsőn keresztül jutnak. Az itatás önitatókkal történik . A vizeletet, 

esetleges csurgalékvízet hugylélevezető csatornán központi gyűjtőbe vezetik. Almozáskor nagy bálákat 

helyeznek a hízók pihenőterére, melyeket a sertések szétszednek és bealmoznak maguknak. Több kisebb telepen 

a mélyalomba bioaktiv anyagot (ún. giliszta enzim, baktériumok, gombák) kevernek, melyet rendszeresen kézi 

erővel forgatnak Az alom és a trágya a hizlalás végéig a rekeszekben marad, majd ezeket gépekkel kitakarítják, 

és szántóföldjeiken szarvasokban tárolják (Mélyalmos (31. videó)). Ezzel a hizlalási módszerrel. a nagy 

csoportok miatt nem tudják a legjobb hízékonysági eredményt elérni, viszont energiatakarékossági és 

állatvédelmi szempontból ez egy nagyon előnyös eljárás. 

pdf/pdf20.pdf
pdf/pdf21.pdf
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7.12. A vágósertések mozgatása, szállítása 

A sertéshústermelés sajátosságaiból adódóan a sertéstelepen gyakran kell állományokat áttelepíteni. Az 

áttelepítéseknél döntő szempont, hogy az adott állományt a lehető legkevésbé tegyük ki stresszhatásoknak. 

Ebben lehet segítségünkre a sertéstelepen stabilan kiépített terelőrendszer (Sertések mozgatása (pdf)) és a jól 

kialakított rakodó rámpa (Sertések mozgatása (32. videó)). 

A szállítás járványvédelemmel kapcsolatos teendőit a járványvédelem, higiénia fejezetben mutatjuk be. A 

vágósertések vágás előtti vágóhídra történő szállítása a termelés olyan utolsó szakasza, ahol a termelőt még 

jelentős veszteség érheti. A veszteségek létrejöttében a fajra jellemző élettani tulajdonságok, a szállítás, 

valamint a vágóhídi fogadás a meghatározó. Az intenzív hússertés fajták, azok keresztezései és a hibridek 

hátrányos élettani jellemzői: -testsúlyukhoz viszonyítva kicsi a szív izomzatuk, kicsi a szívkapacitás, a kicsi 

hőszabályozó képesség miatt nehezül a hőleadás, ez terheli a keringési szerveket, ennek eredménye a hirtelen 

„szívhalál” (43. kép Szívhalál) lehet. 

Tudnunk kell, hogy a sertés 15 %-nál meredekebb emelkedőn csak kényszerítésre megy fel, de 10 %-nál alattira 

sokszor „kíváncsiságból” is felmegy. A legfejlettebb ipari háttérrel rendelkező, - sertéstenyésztő országokban a 

rakodás gépesítésével jelentős eredményeket értek el. A sertések rakodását nagyon kíméletesen kell megoldani. 

A „kíméletesség” megvalósítására különböző hidraulikus rakodó berendezések, gyakran konténeres megoldások 

javasolhatók. Hidraulikus emelő berendezéssel a mai korszerű szállítóeszközök már általában rendelkeznek. A 

szállító gépjármű felszereltsége rendkívül fontos. A szállítótérnek fedettnek, jól szellőztethetőnek, padozatának 

csúszásmentesnek , hosszabb távú szállítás esetén önitatóval felszereltnek kell lennie. Hátsó oldalán hidraulikus 

emelő biztosítja a sertések rakodását (Állatszállítás (33. videó)). Rakodáskor a járművet előírás szerint kell 

benépesíteni (0,6 m2/egyed), hogy a sertések zsúfoltság nélkül kitöltsék a rakodóteret. Gazdasági célszerűségből 

előnyös, ha a jármű emeletes (Sertések szállítása (pdf)). A szállítás körülményei közt a használt úttest 

minőségét, a közlekedési sajátosságokat: a megállásokat és fékezéseket, a lassú és gyors haladást értékelhetjük. 

Hazai útviszonyok között az 1-2 órás szállítás a sertések számára kevésbé megterhelő, mint a gépkocsira való 

fel, és lerakodás valamint a gyakran „kanászos” bánásmód. 

8. Hízott sertések vágása 

8.1. Előkészítés 

A sertéseket a vágóhídon, a pihentető istállókban állatorvosi vizsgálatnak vetik alá, és csak ezután kaphatják 

meg a vágási engedélyt. Higiéniai okokból vágás előtt langyos vízzel permetezik őket. Ez egyrészt nyugtatóan 

hat az állatokra, másrészt leáztatja a szennyezéseket az állat bőréről, szőréről. 

8.2. Kábítás 

A kábítás célja öntudatlan állapot elérése a lehető legrövidebb idő alatt, az állatok megóvása fájdalomtól és 

félelemtől és a kezelőszemélyzet biztonságának biztosítása. A kábítás akkor jó, ha nem szünteti meg a szív 

munkáját, de bénítja a végtagok mozgásában szerepet játszó idegek működését. Jelenleg a kábításnak három 

módját alkalmazzák: 

Mechanikus kábítás: Fejre mért ütéssel. A hazai gyakorlatban csak marhánál alkalmazzák. 

Elektromos kábítás: A kábítás eszköze a kábítófogó vagy a kábítóvilla. Az új üzemekben a sertést rögzített 

testhelyzetben kábítják. Ekkor nincs szükség fogóra. Az így rögzített állatot kábítóvillával kábítják. Az 

elektromos kábító a nyúltagy működését időlegesen megbénítja, ez okozza az öntudatvesztést, és egyidejűleg a 

fájdalomérzet megszűnését. Az élettani vizsgálatok azt mutatják, hogy az állatkímélő vágás csak akkor érhető el, 

ha a sertések bőrét vágás előtt nedvesítik, a pálcás elektródákat úgy rögzítik, hogy azok között az áram 

egyenesen az agyba jusson az elektróda és bőr között szoros a kapcsolat az áramerősség megtartása érdekében a 

kábítási feszültség legalább 250 V vagy ennél több, illetve az áramerősség 1.5. A kábítást követően 20 

másodpercre szúrják le az állatot és az elvéreztetés legalább 3 perc alatt megtörténik. 

A szén-dioxidos kábítás: 65 % CO2 és 35 % O2 keveréket használnak. 70 %-nál nagyobb CO2-tartalom fulladást 

okoz és rossz kivérzést. A szén-dioxidos kábítás gyorsítja a munkát (15 másodperc alatt elalszik a sertés) és 

nincs bevérzésből eredő kobozás. A kábítás széndioxid-gázzal telt alagútban történik, nem okoz sérülést és a 

szívműködést is fenntartva nem oltja ki az állat életét, tehát állatvédelmi szempontból nem kifogásolható. 

pdf/pdf22.pdf
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Hazánkban jelenleg többek között a Pick Rt.-nél, a kiskunfélegyházi HUNGARY Meatnél és a Ringa Rt.-nél 

használják. 

8.3. Elvéreztetés, vérfeldolgozás 

Közvetlenül kábítás után következik. A sertést a nyak középtáján, a szegycsont alatt szúrják le. A vágóállatok 

teljes vérmennyiségét élősúly %-ban adják meg. Így pl. a szarvasmarha átlagos vérmennyisége a testtömeg 7,6-

8,3 %-a, a sertésé izomtömeg és a fehérárú tömegétől függően 4,5-6 %, a juh 7,6-8,3 % a ló 6,6 %, szárnyasok 

7,6-10 %. Véreztetés során a teljes vérmennyiségnek 60-70 %-a nyerhető ki. A vér az állat legromlékonyabb 

anyaga, a hús minőségének és eltarthatóságának érdekében minél jobb elvéreztetésre kell törekedni. Mivel a vér 

gyorsan alvad, gondoskodni kell fizikai és kémiai módszerekkel a folyékony állapot megóvásáról. Fizikai úton 

a kikeverés, azaz defibrinálás útján érhetjük ezt el, eközben a vérben lévő fibrinogén és trombin kölcsönhatására 

fibrinszálak keletkeznek, és a keverőeszközre tekerednek. Ezeket eltávolítva a vér folyékony marad. Ez a 

módszer azonban 8-10 %-os hasznos anyag veszteséggel jár. 

A kémiai módszerek közül a nátriumcitrátos és konyhasóoldatos kezelés terjedt el. Általában egy liter vér 

alvadásának gátlására 16 g nátrium-citrát szükséges. Az alvadásgátlás azon alapul, hogy a vérben levő 

kálciumionokat a hozzáadott sók segítségével lekötik. Kálciumion nélkül trombin nem keletkezik, így a vér 

alvadása nem megy végbe. 

A kábítás utáni kivéreztetés végezhető az állat függesztett vagy vízszintes állapotában. A vízszintes véreztetés 

eszköze a szállítószalag. Szalagos véreztetésnél a szalag tagjainak a fejnél levő vége rácsos kialakítású, alatta 

helyezkedik el a 15 fokos lejtésű vérgyűjtő vályú. Innen a vér gyűjtőtartályba folyik. Az étkezési és a 

takarmányozási célra felhasznált vért csak tiszta és fertőtlenített vérvételi eszközök és edények használatával 

szabad venni. Az étkezési célra nyert vért állati testtel való azonosíthatóságát a húsvizsgálat befejezéséig 

biztosítani kell. A vért a húsvizsgálat után haladéktalanul fel kell dolgozni vagy hűtőbe kell szállítani. A vér 

felhasználhatóságát az állatorvos állapítja meg. Az állatorvosi vizsgálattól függően étkezési vagy ipari célra 

hasznosítják a vért. 

8.4. Tisztítás 

Forrázásos technológia alkalmazásakor a sertések teljes testfelületét (teljes forrázás), bőrfejtéses vágás esetén a 

testfelület egy részét (fej, láb) tisztítják, szőrtelenítik ( részleges forrázás ). A tisztítást a testfelület lemosásával, 

testmosó berendezésekkel kezdik, melyek fellazítják az állat szőrét. A fellazított szőrzetet a kopasztógépek 

távolítják el, a szőr és a sörtemaradványokat pedig a perzselő- berendezések. A szőrtelenített testfelületet utó 

tisztítógépekkel tisztítják meg. 

A sertés szőrzete meleg vízzel, vagy nagy nedvességtartalmú meleg levegővel lazítható fel. A forrázó 

berendezésekkel szemben támasztott követelmények: 

• a forrázási idő és hőmérséklet betartása 

• a forrázó víz ne legyen szennyezett és ne kerüljön a tüdőbe 

• a technológiai követelményeknek megfelelő teljes vagy részleges forrázást tegye lehetővé. 

A forrázó víz hőmérséklete 57-72 °C, átlagban 65 °C. Magasabb hőmérsékleten a fehérjék denaturálódnak és a 

bőr túlzsugorodása következik be. A forrázás időtartama függ: a fajtától, kortól, évszaktól, élőtömegtől (3-6 perc 

általában). A forrázás-perzselés kedvezőtlen hatással van a húsminőségre, ez a hatás azonban csak másodlagos, 

azaz nem kiváltó tényezője a PSE jellegnek, hanem a már hibás irányba tartó glikolízist gyorsítja. 

8.5. Bőrfejtés 

Részleges sertéstisztítás után a sertés bőrét lefejtik. A bőrfejtés két szakaszból áll: kézi előfejtésből és gépi 

fejtésből. Fejtésen az állatok bőrének (kültakarójának) a test felületéről való eltávolítását értik. A kézi 

előfejtéshez különböző alakú és méretű késeket használnak. A test helyzete szerint lehet vízszintes és 

függőleges hengeres sertés bőrfejtő gép. A bőrfejtés mértéke szerint megkülönböztetnek teljes és kruponfejtésre 

alkalmas gépet. Hazánkban a teljes bőrfejtést alkalmazzák. Teljes bőrfejtéskor a fej és a csülök kivételével az 

egész testről lehúzzák a bőrt. Krupon fejtés esetében a comb középvonalától előre a lapocka középvonaláig 

fejtik le a bőrt. A háti fejtést ritkán alkalmazzák. A sertésről lefejtett bőrt zsírtalanítják (bőrványoló géppel), 
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szétválasztják, lehűlés után konzerválják. A konzerválás sózásból áll, majd máglyákba rakják a bőröket, és +18 

°C-on 70-80 %-os relatív páratartalmú térben tárolják. 

8.6. Bontás 

Exportra termelő sertésvágóhidakon az eddig leírt munkafolyamatokat az un. szennyes övezetben végzik el, 

majd egy vízfüggönyön keresztül a sertés a tiszta övezetbe kerül, ahol bontással folytatódik a vágási 

technológia. Ennek során körbevágják a végbélrózsát, kiveszik a fülgombát, megnyitják az állat testüregeit, a 

medencét, hasat, mellüreget és azokból eltávolítják a belső szerveket. 

8.7. Hasítás 

Bontás után a gerincoszlopot középen kettéhasítják, vagy a gerincoszlopot kivágják a testből. Ez utóbbit 

nevezzük orjázásnak. A sertés hasítása abban különbözik a szarvasmarháétól, hogy a fej a testen marad, és azt 

is kettéhasítják, valamint a farok a test jobb oldalára kerül. A hasítás történhet kézzel vagy géppel. A kézi 

hasítás eszköze a tagló vagy a hasítóbárd. A kézi hasítás előnye, hogy nem képződik csontpor, hátránya, hogy 

nehéz fizikai munka és egyenetlen a hasítási felület. A gépi hasítás eszköze az un. keretes hasító fűrész. A gépi 

hasítás hátránya, hogy csontpor képződik, melyet az állati testről nem lehet lemosni, ennek következtében 

gyorsabb lesz a romlás, valamint a főrész gyors mozgása következtében csontra kenődik a velő. Mindezeket a 

hátrányokat küszöböli ki a hidraulikus bárdolás. A sertést fotocellával pontosan beállítják és a gerincoszlopot 

hidraulikus bárddal vágják ketté. Előnye, hogy csontpor nem képződik, egyenletes vágási felület keletkezik és a 

gerincvelő az egyik oldalon marad. 

A vágóhídi feldolgozáshoz tartozik még a szalonna teljes vagy részleges lehúzása. Ha a kereskedelmi 

forgalomba kerül tőkehúsként, akkor a szalonnát teljesen le kell húzni. Ha sonkát és lapockát akarunk készíteni, 

úgy azokról a szalonnát nem húzzák le. Ezt követi a mérlegelés, valamint a minősítés, és hűtés. Vágási és 

feldolgozási technológia: Vágás és feldolgozás (38. videó). 

9. Tenyészállat- utánpótlás nevelés 

9.1. Tenyészsüldők nevelésének technológiája 

A tenyészsüldők felneveléséhez megfelelő környezeti feltételek szükségesek, hiszen ezeknek az állatoknak 

kiegyensúlyozott tenyésztési teljesítményt, minél hosszabb termelési időt, életteljesítményt kell elérniük. 

A nevelés során a szervezet szilárdságára hátrányos a hajtatott nevelés. A mozgáshiány nem hat kedvezően a 

reprodukciós teljesítményekre. A hízóból való kiválogatás nem nevezhető szakszerűnek, a felnevelés 

irányítatlan, kevés információnk van az ivari fejlődésről és a tenyésztésbevétel nem mindig indokolt. A nevelés 

módja befolyásolja a tenyésztésbevétel eredményességét, ezért a legfontosabb, hogy egészséges környezetben 

növekedjenek a süldők. 

9.2. Tenyészsüldők elhelyezése 

A tenyészkocasüldők nevelése során a legfontosabb követelmény a tudatos, irányított takarmányadagolás és a 

megfelelő mozgástér. Optimális férőhelyszükséglet 1,0-1,2 m2, ebből 0,6-0,8 m2 tömör padozat. Teljes 

rácspadozatú rekeszeket is alkalmazhatunk, itt is biztosítani kell a legalább 1 m2/egyed alapterületet. A 

bordázat szélessége 8-12 cm, a rácshézag 20-25 mm. Fontos, hogy a padozat hibátlan legyen. A 

tenyészkansüldők nevelésekor egyedenként 1,5-1,7 m2 alapterületet kell biztosítani, ezen belül 0,4-0,4 m2 

trágyázótérrel számolunk. A süldőnevelés képeit a Tenyészutánpótlás nevelése pdf-ban foglaltuk össze. 

A kifutós tartás elsősorban kansüldő nevelésnél előnyös, alapterülete min. 3m2/egyed. Falkás sajátteljesítmény-

vizsgálatban nagyobb a mozgástér, a csontozat fejlődése általában zavartalanabb. Fontos, hogy a kannevelés 

körülményei között az ásványianyag-ellátásra fokozott figyelmet fordítsunk. 

Csoportnagyság tenyészkansüldő nevelésnél 3-5 növendék kan egy rekeszben, kocasüldő nevelésnél max. 15, 

ÜSTV-ben 8-10 egyed / rekesz. 

pdf/pdf18.pdf
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A tenyészkan- és kocasüldők üzemen belül végzett hízékonyság-vizsgálatának a neve az üzemi 

sajátteljesítmény-vizsgálat, rövidítve: ÜSTV. (Sajátteljesítmény-vizsgálatot a tenyészjelölt koca, vagy 

kansüldőkön végeznek.) 

A süldőket ivar szerint elkülönítve tartjuk, csoportokban, a takarmányozás ad libitum történik. Az ÜSTV 80 és 

110 kg-os súlyhatár között fejezhető be. Ekkor kerül sor az élősúly 1 kg-os pontossággal történő regisztrálására 

és az átlagos hátszalonna-vastagságnak ultrahangkészülékkel történő mérésére. Egyidejűleg küllemi bírálatra is 

sor kerül, elsősorban a fejlettséget, egészségi állapotot, a lábak állapotát és a csecsbimbók számát vesszük 

figyelembe. A nevelés során két alkalommal ajánlott szelektálni, kb. 70 kg-os fejlettségnél és 100 kg 

élőtömegnél, a nevelés végén. A teljesítmény vizsgálatok feltételeit a Sertésteljesítmény- vizsgálati Kódex/2009 

rögzíti. 

9.2.1. A kocasüldők nevelés alatti takarmányozása 

A takarmányozás során a közepesen intenzív növekedésre törekszünk. Malackortól 60 kg-ig napi 550 g 

gyarapodás, 60 -100 kg között napi 450 -500 g gyarapodás ajánlott. Az első ivarzáskor a napi gyarapodás 450 g 

alatti legyen. 

A pároztatás előtt két héttel kezdődik a " flushing", amelynek célja az erőteljesebb ivarzás és a szabályos 

ovuláció. Az ivarzás alatti takarmányozás a hízlaláshoz hasonlóan folyik, de ügyelni kell arra, hogy a tápláltsági 

állapot a tenyészkondíciót ne haladja meg. Az ivarzás megszűnése után a takarmányozást vissza kell fogni. Az 

első vemhesség alatt bruttó 70-80 kg gyarapodás az optimális, ebből 30 % a vehem aránya. 

9.2.2. A kansüldők takarmányozása 

A kansüldők takarmányozása elveiben megegyezik a kocasüldőkével, de a kanok gyarapodását nem kell annyira 

korlátozni. A kansüldő 7 hónapos korra 120 kg, 9 hónapos korra 150 kg-ot érjen el. 

10. A termelés szervezésének módszerei 

A sertéshústermelés megszervezésekor alapvető jelentőségű a szaporítás módszerének megválasztása, amely az 

egész termelés gazdaságosságát befolyásolhatja. A jól megválasztott szaporítási módszertől függ ugyanis a 

férőhelykihasználás, a telep eredményessége. Az állomány nagyságától függően a sertés szaporításának két 

alapvető módszere terjedt el: az idényszerű és a folyamatos szaporítás. 

Az idényszerű szaporítás módszere a vadsertés természetes szaporodásához hasonló. A régebbi rendszerű 

telepeken, sőt bizonyos mértékben a kis kocalétszámú /50-100 koca/ telepeken még ma is ezzel a módszerrel 

szaporítanak. Ezzel az eljárással-évenként 2 fialással számolva-a fiaztató férőhelyek csak mindössze 140 napon 

át foglaltak, mivel a fialtatás, a malacok szoptatása és leválasztása összesen 70 napig tart. Idényszerű szaporítás 

mellett a munkaerő foglalkoztatása nem állandó jellegű. A több munkaerőt igénylő fázisok, így a fialtatás, a 

szoptatás és a leválasztás időszakában alkalmi munkásokat kell alkalmazni, ami az állandó, szakképzett 

gondozógárda kialakítását szinte lehetetlenné teszi. A módszer viszont kiválóan alkalmas a többféle termeléssel 

foglalkozó klasszikus családi gazdaságoknak a munkaerő hasznosítására. 

A folyamatos szaporítás a korszerű nagyüzemben egész éven át azonos szintű termelést, ennek következtében 

folyamatos árukibocsátást tesz lehetővé. Lehetővé teszi a termelés kapacitásának megállapítása után: 

• olyan kocacsoportok kialakítását, amelyen belül a kocákat egy időben termékenyítik 

• megfelelő időköz megállapítását az egyik csoport termékenyítésének megkezdésétől a másik csoport 

termékenyítésének megkezdéséig 

• speciális férőhelyek létesítését a szaporítás valamennyi fázisára 

• részletes rotációs terv készítését, amely gondoskodik arról, hogy ha valamely férőhely felszabadul, egy másik 

csoporttal azonnal elfoglalható legyen. 

Az épületek meghatározott időtartamú betelepítésének következtében olyan rövid időszakok közbeiktatása is 

lehetővé válik, amely alatt a takarítás, fertőtlenítés elvégezhető. Ezzel elejét vehetjük annak, hogy a férőhelyek 

mikroorganizmusai és parazitái elszaporodva olyan kieséseket okozzanak, amelyek az állomány eredményeinek 

leromlásához vezetnek, lehetővé válik a fertőzési lánc megszakítása. 
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Folyamatos fiaztatás mellett a munkaerő foglalkoztatása egész évben állandó, így lehetővé válik a szakképzett, 

állandó gondozók foglalkoztatatása. Természetesen a folyamatos termelés megszervezésének legfontosabb 

feltétele a szakképzett vezetés, amely a termelés menetrendjét kidolgozza és azt módszeresen, következetesen 

végrehajtja. A telepet a telepvezető irányítja. Ha a telep, az események irányítják a telep vezetését akkorra 

már rendszerint óriásiak a problémák! 

A folyamatos szaporítási móddal dolgozó sertéstelepeken szabályosan ismétlődő időközökben egész éven át 

azonos szintű az árukibocsátás. Ez csak állomány és férőhely rotáció kialakításával valósítható meg. Ehhez 

feltétlenül meg kell ismerkednünk a rotáció fogalmával, annak tervezésével, betartásának jelentőségével. Mi is a 

rotáció tulajdonképpen? 

A rotáció latin szó, magyar jelentése forgás, körforgás. A rotáció a matematikában és a mechanikában régóta 

ismert fogalom. A mezőgazdaságban először azt az időtartamot értették rotáción, amely alatt a vetésforgó összes 

növényei átmentek valamennyi szakaszon és visszakerültek eredeti helyükre. Az állattenyésztésben, illetve az 

állattartásban először a baromfihús, majd a sertéshústermelésben alkalmazták a rotáció fogalmát egy-egy 

tenyésztési, nevelési, hizlalási szakasz időtartamának a kifejezésére. A rotáció ismeretében hangolható össze az 

egyes teleprészek munkája. 

A sertéstelep rotációjának kialakításához kétféle adatcsoport áll rendelkezésünkre. Az egyik csoportba tartoznak 

azok az adatok, amelyek tőlünk függetlenek /állandó termelési jellemzők/, de döntő szerepet játszanak a 

rotáció kialakításában. Ilyenek: 

• a vemhességi napok száma 

• a kocák ivari ciklusának ismétlődési ideje 

• az egyes épületekben négyzetméterenként elhelyezhető állatok száma / állatvédelmi előírások/ 

• az év napjainak a száma 

Ezen adatok mellett vannak tőlünk függőek is (változó termelési jellemzők): 

• az ivarzás jelentkezése a választás után 

• a szoptatási idő 

• a szaporaság 

• a felnevelési teljesítmény 

• a két fialás közti idő és a 

• az elhullás, kényszervágás, selejtezés mértéke és nem utolsósorban 

• az épületek karbantartási és fertőtlenítési időtartama 

A változó termelési jellemzők és a köztük lévő összefüggések, kölcsönhatások nagy száma miatt a sertéstelepek 

termelése igen érzékenyen reagál minden változásra, ami gyakran nehéz feladat elé állítja az állattenyésztő 

szakembert. Az összefüggések megértéséhez meg kell ismerni néhány alapfogalmat. 

Termelési ciklusnak nevezzük a koca két fialása között eltelt időt. Előhasi kocáknál értelemszerűen az első 

termékenyítéstől számítjuk a termelési ciklust. A koca termelési ciklusa: a választástól a vemhesülésig tartó idő 

+ a vemhességi idő + a szoptatási idő. 

Ha nem egy koca, hanem kocacsoportok, állományegységek termelési ciklusát akarjuk meghatározni, ki kell 

iktatnunk az egyedre jellemző változó termelési szempontokat, más kifejezéssel: standardizálni kell a termelési 

ciklust. Ezért figyelmen kívül kell hagynunk az ivarzás jelentkezésének idejét, a szabálytalanul jelentkező 

ivarzásokat, a visszaivarzásokat, mint a termelési ciklus bizonytalan és változó tényezőit. Helyettük jellemzőbb, 

állandóbb és tervszerűbben kezelhető paraméterre kell alapozni a termelésszervezést. A standardizáláshoz a 

ritmusidőt vesszük figyelembe. Ritmusidőnek nevezzük azt az időszakot, amely alatt meghatározott számú 

kocát termékenyítünk. A termelés ritmusát, ütemességét a ritmusidők egymásutánisága szabja meg, ami 

szorosan összefügg az állománynagysággal, ezáltal a telep méretével. 
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A ritmusidő helyes megválasztása a kocaállomány és a termelés egészére kiható nagyon felelősség teljes döntés. 

Meghatározó szempontjai: 

• a sertéstelep nagysága (minél több kocát akarunk tartani, annál rövidebb ritmusidőt célszerű választani) 

• munkaszervezési szempontok (a hétnapos ritmusidő pl. a hét napjaihoz köti a tennivalókat) 

• szaporodásbiológiai szempontok (az ivari ciklus hossza, mint ritmusidő). 

Ha 1500 vagy ennél több kocát tartunk, akkor célszerű a 4-5 napos ritmusidőt választani. Ez a 

állományméret hazánkban viszonylag ritkán fordul elő. 

A 7 napos ritmusidő folyamatos szaporítást tesz lehetővé. Ez a 700-1200 kocás telepek legtöbb előnyt nyújtó 

termelésszervezési alapja. Nagyon előnyös, mert minden cselekmény, esemény a hét azonos napjára esik. 

Egyszerűsödik a munkaszervezés, a heti munkaidőben rendszeressé válnak, jól beidegződnek a különböző 

tennivalók. 

A 10 napos ritmusidőt akkor válasszuk, ha sertéstelepünk 450-700 kocás állományú. 

21 napos ritmusidővel a kisebb kocaállományok szaporítását tervezhetjük. Egy kocacsoport kialakítása így 21 

napig tart, tehát minden egészséges és ivarzó koca termékenyíthető ez idő alatt. (Ez a termelésszervezési forma 

általában a régebbi kisebb kocaállományú telepek üzemelésében volt rendszeresítve.) 

Az állományrotáció és az épületrotáció az állomány és az épületek hasznosítási tervét jelenti. A kettőt csak 

egymással összhangban lehet elkészíteni. Lényeges azonban, hogy az épülethasznosítást alárendeljük az 

állományhasznosításnak, vagyis az épület rotációt csak az állomány rotáció alapján lehet kidolgozni. Más 

megközelítésre van szükség abban az esetben, ha meglévő épületek hasznosítására kell tervet készíteni. 

Ilyenkor előbb az épületek meglévő vagy kialakítható férőhelyeit kell felmérni, ennek alapján lehet az 

elhelyezhető állománynagyságot meghatározni, majd a hasznosítási tervet (állomány és épület rotációt) 

elkészíteni. 

Az állomány rotáció kidolgozásakor a termelési folyamat funkcionális szakaszokra bontásával minden szakaszra 

külön tervet kell készíteni. A kocaállomány hasznosításában pl. három funkcionális szakasz különíthető el: 

• üres szakasz 

• vemhességi szakasz 

• szoptatási szakasz. 

A kocák a funkcionális szakaszoknak megfelelően külön épületbe; a vemhesítő istállóba, a kocaszállásra, majd a 

fiaztatóba kerülnek. Választás után a kocák visszajutnak a vemhesítő istállóba és a termelési ciklus mint 

körfolyamat kezdődik elölről. A körfolyamatot a termelés ritmusidővel szabályozott ütemezettsége biztosítja. 

10.1. A férőhelyszükséglet meghatározása 

A férőhelyszükséglet tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a termelési folyamatban időszakos szüneteket 

kell beiktatni a takarítás, fertőtlenítés, karbantartás munkálataira, így a biztonságos termeléshez szükséges 

férőhelyek száma mindig több mint a sertéstelepen található állomány nagysága. 

10.2. Az épület rotáció ábrázolása 

A sertéshústermelő telepek- különösen a nagyobb kocalétszámúak- vezetésének megkönnyítése céljából- igen 

hasznos a rotáció adott év napjaira lebontott ábrázolása. 

Az állományváltozás, a takarmányozás, a termékenyítés és az értékesítés szemléltető ábrázolása mind a telep 

vezetése mind a dolgozók részére jobb áttekintési és ellenőrzési lehetőséget nyújt (Rotáció (34. videó)). 

A grafikus ábrázolás pontos tájékoztatást ad: 
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• az épületek betelepítésének ürülésének idejéről, 

• a választások üteméről, 

• a létszám, az elhullások alakulásáról, 

• a napi takarmányszükségletről, a takarmány rendelések ütemezéséről, 

• a fertőtlenítés, karbantartás idejéről és 

• az értékesítés időpontjairól. 

A grafikus ábrázolás naprakész állapotban mutatja a telep megtörtént és előre kalkulált eseményeit. A grafikus 

ábrázolást minden év decemberében célszerű a következő évre elkészíteni. (Célszerű, ha ezt a telepet vezető 

szakember végzi, mert következő évi tevékenységének ez a „menetrendje”). 

10.3. Sertés számítógépes telepirányítási programok 

A telepek irányítása manapság már elképzelhetetlen korszerű számítógépes irányítási softwerek nélkül. Ezek a 

programok lehetővé teszik a sertések individuális teljesítményeinek, a csoportok teljesítményeinek azonnali 

naturális és gazdasági elemzését, a felhasznált takarmány értékelését, a sertéstelep költség-hozam analízisét stb. 

A legismertebb telepirányítási programok a Farm, a Röfi és a TelePig. 

10.3.1. Farm telepirányítási program 

A Hollandiában található, deventeri központú AGROVISION egyik legnépszerűbb terméke, a FARM 

sertéstelepi adminisztrációs szoftver, melyet egyre többen használnak nap, mint nap világszerte. A program 

fejlesztése az 1980-as években kezdődött meg, és a napi aktualitások, elvárások függvényében fejlesztése 

folyamatos. 

A program segítségével a napi adminisztrációs feladatokon túl munkalistákat, kiértékeléseket, diagramokat 

készíthetünk, amivel pontosabbá, hatékonyabbá és egyszerűbbé tehetjük munkánkat a termékenyítéstől a 

hízlalás befejezéséig. Egyes országokban a vágóhidakkal együttműködve lehetőség nyílik a vágási paraméterek 

kiértékelésére is, amely nagy segítségül szolgál a szakembereknek, mint szelekciós paraméter. A program 

moduláris felépítésű, így a felhasználó testreszabott, az adott telep lehetőségeinek és igényeinek legmegfelelőbb 

kombinációt képes kiválasztani attól függően, hogy tenyésztelepről vagy hizlaló telepről van szó. A sertéstelep 

típusától függően a modulok segítségével pontosan nyomon tudjuk követni a különböző korcsoportok 

paramétereit, termelési eredményeit, azok változásait gazdasági mutatóit, egyedi vagy csoport szinten. Képes 

egy termelési egység egyes részeit valós időben, vagy akár az előző ciklusok eredményeivel is összehasonlítani. 

Ezen felül olyan beépített állandó termelési elemzéseket (inszeminátori, termékenyítési és elletői jelentéseket) 

találunk, amelyeket tetszés szerinti időintervallumra, csoportokra, vagy vonalakra is le tudunk szűrni. Lehetőség 

nyílik a fent említett elemzéseken kívül úgynevezett szabad elemzések készítésére is, melyek segítségével 

tetszőlegesen állíthatjuk be a szükséges információkra vonatkozó szűrőinket, az áttekinthetőség kedvéért az 

felhasználó igényeinek megfelelő oszlop rendszerű kiosztásban. 

Készség szinten a program használata könnyen és gyorsan elsajátítható, az ikonok és az egymásra épülő 

menürendszer nagyban megkönnyíti az átláthatóságot és az adatbevitelt. Az átláthatóság kedvéért a termelési 

egységeket meg tudjuk jelölni egy számkóddal istálló/terem/kutrica vagy egyedi állás szinten (pl. 1-es istálló-

fiaztató, 1-es termének 1-es fiaztató kutricája – 1/1/1), ami segít az állatok pillanatnyi helyének azonosításánál. 

Ez hasznos lehet például egy bennálló fiaztatóterem eredményeinek ellenőrzésekor, valamint egy 

takarmánykísérlet során is, melynél tetszőleges névvel láthatjuk el a kívánt csoportot. 

A program képes a felvitt adatok alapján különféle költségekkel kalkulálni (víz, gáz, energia, takarmány, 

gyógyszer, sperma, vásárolt állatok… stb.), mely átfogó képed ad a felhasználó számára a sertéstelep ökonómiai 

paramétereiről. 

A program moduláris felépítésű, melynek alapja, a koca nyilvántartása. A koca modul az állat egyedi 

azonosítójához (krotália, tetoválás, chip…) rendelve tartalmazza az összes szükséges adatot az állat származási 

lapjától a termékenyítésen át a fialással és selejtezéssel bezárólag. A termelésbe állított egyed termékenyítésére, 

vemhességi állapotára, ellésére, választására vonatkozó valamennyi információ könnyen és gyorsan elérhető, 

mivel ezek az adatok a mindennapi munkafolyamatok szerves részét képezik. A fent említett műveleteket 
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csoportos adatbevitel formájában még gyorsabbá tehetjük. A koca termékenyítésekor bevitt adatok elemzésénél 

képet kapunk a termékenyítést végző inszeminátorok vagy a termékenyítő kanok teljesítményéről tetszőleges 

intervallumban. 

Fontos eleme a telepen elvégzendő munkák alapbizonylatainak, az ún. munkalisták összeállítása és nyomtatása, 

mely nagymértékben könnyíti a telepi dolgozók napi munkatevékenységeit, valamint csökkenti az elírásból 

származó problémák előfordulási gyakoriságát. 

A malac modul segítségével nyomon követhetjük a malacokat a születésüktől a telep elhagyásának időpontjáig. 

Praktikus megoldás lehet azon cégek számára, akik tenyészállat előállítással illetve saját utánpótlás 

előállításával foglalkoznak. A malacok egyedi nyilvántartása lehetővé teszi a növendék fázisban valamennyi 

szelekciós momentum rögzítését, és annak kiértékelését. 

Hízó menedzsment segítségével adatbázist készíthetünk a bennálló sertésekről istálló vagy csoport szinten vagy 

ezek kombinálásával, így azonnal objektív képet kapunk termelési paramétereiről és pénzügyi helyzetéről. A 

hízó modul nem csak az állatok telepi létszámáról ad részletes tájékoztatást, hanem az értékesítéseket követően 

lehetőségünk nyílik a telepi fajlagos termelési mutatók kiszámítására és azok értékelésére. 

A Breedlink modul segítségével folyamatos kapcsolatban lehetünk tenyésztő szervezetekkel (Pl.: Rattlerow-

Seghers, Topigs stb.), melyek az általunk elküldött információkat (BLUP tenyészérték becslés, különféle 

termelési indexek…) feldolgozzák, értékelés után visszaküldve segítik a tenyésztői munka hatékonyságát. 

A Farm programról biztonsági mentéseket hozhatunk létre, mely az adott állapotot rögzíti, így akár egy 

adathordozó segítségével egy másik számítógépen tanulmányozhatjuk a komplex termelést. 

Az AGROVISION legújabb fejlesztéseként lehetőséget nyújt a „Farm Everywhere” szolgáltatásával, hogy az 

internet segítségével bárhonnan biztonsággal hozzá lehet férni a telepi adatokhoz a Hollandiában lévő központi 

szerverről. Így akár egy másik kontinensről is azonnal elérhetők az adatok a nap 24 órájában. A rendszer 

használatával nincs szükség asztali, telepített programra. 

Nagyobb cégek számára, melyek több termelési egységből tevődnek össze, lehetőséget biztosít a lokális 

szerveren történő futtatására. Ez tulajdonképpen egy zárt szerver-terminál kommunikációs hálózat, ahol a 

program egy központi szerveren fut és egyszerre több felhasználó használja a programot egy időben. Itt a 

felhasználók különböző hozzáférési jogokat kapnak (adminisztrátori és felhasználói) felhasználási szintjüknek 

megfelelően. Így mialatt a telepeken folyik az adatbevitel és a napi munka a menedzsment gazdasági és 

stratégiai elemzéseket készíthet telepi és ágazat szinten egyaránt. 

A „Multisite Reporting” segítségével lehetőség nyílik arra is, hogy a több telephellyel rendelkező vállalkozások, 

azonos időben, azonos szűrési feltételekkel, közös elemzési elvekkel készíthessenek telep összehasonlító 

értékeléseket. 

A FARM program kommunikál különféle rendszerekkel, mint pl. a nedves takarmányozási rendszerek, 

elektronikus etető berendezések, chipes rendszerek. Ebben az esetben a takarmányozási rendszerek átveszik a 

FARM program adatait, és nem kell 2 külön helyen felvinni pl. a kocák termékenyítési adatait ahhoz, hogy a 

vemhességi stádiumának megfelelő mennyiségű takarmányt kapjon. További lehetőség a kézi terminálokon 

(PDA) és a kiépített vezeték nélküli hálózat segítségével a termelési eredmények azonnali továbbítása a 

központi számítógépre, vagy éppen kijelölni a kiválasztott és értékesítésre szánt süldő egyedeket, így időt 

takarítunk meg, valamint csökkentjük az adminisztrációs hibalehetőségeket. 

Egyes gyártók (PigTek, Nedap, Schauer) chipes etetőrendszereinek szoftverei kompatibilisek a FARM 

programmal, így mindamellett hogy objektív képet kapunk az állat takarmányfogyasztásáról, kombinálni tudjuk 

más munkaműveletekkel is. Egy adott lista alapján így egyszerűen kiválogattathatjuk az oltásra, vakcinázásra 

vagy behajtásra váró egyedeket egy adott csoportból. Az inszeminátorok a vemhesítés adatait vonalkód 

leolvasóval ellátott PDA segítségével is bevihetik, ami szintén a hibalehetőségek minimalizálását szolgálja. 

A FARM program szolgáltatásainak és felhasználóbarát felületének köszönhetően versenyképes megoldást 

nyújt partnereinek a sertéstelepi adminisztrációs szoftverek piacán (Farm telepirányítási softver (pdf)). 

10.3.2. TelePig 

Új sertéstelepi számítógépes program árutermelő sertéstelepek részére az ISV-től. 

pdf/pdf24.pdf
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Főbb jellemzői: 

• Hazai (ISV) fejlesztés. 

• A program működése több évtizedes sertéstenyésztési és számítógépes tapasztalatra épül. 

• Windows-os környezetben működik. 

• Használatához nem igényel semmilyen „extra” környezeti feltételt. 

• Egyszerűen kezelhető, a program felépítése a sertéstenyésztő gondolatmenetéhez igazodó. 

• Azt tudja, amit kell (semmi fölösleges adatrögzítés). 

• Folyamatosan bővülő, az igényekhez igazodó szoftver. 

• Lehetőség van papírtakarékosan a képernyőre „nyomtatni” a listákat, értékeléseket, exportálni az adatokat 

Excelbe (és ott tovább elemezni) vagy kinyomtatni bármilyen Windows által támogatott nyomtatóra. 

• Olcsó – nincs vételára, csupán használati díja. 

A főmenü: 

1. Alapadatok 

Adatbevitelt könnyítő segédtörzsállományokat tartalmaz. Mintaképernyő a búgatási megjegyzésekhez. 

2. Tenyésztési modul 

A tenyésztési modul alkalmas a tenyészállatok egyedi kezelésére. 

Teljesítményük kimutatására, és értékelésére. A sertéstelep tenyésztési, szaporítási munkáját segítő naplók, 

listák, jelentések és értékelések állnak a felhasználók rendelkezésére. Mindez, ha a felhasználó úgy kívánja, 

nemcsak telepi szinten, hanem épületenként is elkészülnek. 

A törzsadatok almenü szerkezete: 

• Kanok és kocák kartonját itt lehet rögzíteni. 

• Mintaképernyő a kocák törzsadatainak rögzítéséhez 

Az események almenű szerkezete: 

• A tenyésztéssel kapcsolatok adatokat lehet itt felvinni. 

• Mintaképernyő a termékenyítési adatok tárolásához 

• Mintaképernyő a fialási adatok tárolásához 

• Mintaképernyő a választási adatok tárolásához 

A jelentések almenű szerkezete: 

• Három fő csoportba sorolhatóak: Naplók, Listák, és Jelentések. Mindegyik jelentésnek először a nyomtatási 

képe jelenik meg a monitoron, majd ez akaratunktól függően ki is nyomtatható. A jelentés típusától függően 

különböző paraméterek bekérésével (pl. dátum, napok száma, koca állapota, stb.) finomíthatjuk a jelentés 

tartalmát. 

• Példa a tenyészkocák paraméteres listájának előállítására. 

• Példa az üresen álló kocák listájára. 

Az értékelések almenü felépítése: 
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• Folyamatosan bővülő, a szakmai igények szerint alakuló programág. 

• Példa a koca egyedi lapjára 

• Példa a visszabúgások elemzésére 

• Sokat segít a szakembernek annak megállapításában, hogy mi lehet az oka a visszabúgásnak (pl. korai 

magzatfelszívódás, vagy egyéb ok)? 

• Példa a fialások értékelésére: a dátumfeltételek beírása után a kívánt táblázatokat készíti el a program. 

• A program teljes funkcionalitásának bemutatására természetesen itt nincs módunk, csak ízelítőt szerettünk 

volna adni az új sertéstelepi programunkról. 

3. Állatállomány változási modul 

Az állatállomány változási programmodul alkalmas a sertéstelepen zajló állományváltozások kezelésére. A 

változásokat korcsoportonként (pl. szopós malac, hízó, stb.), mozgásnemenként (pl. korosbítás, súlygyarapodás, 

elhullás stb.), mennyiség szerint (db, kg), és értékben képes követni. Tetszőleges számú korcsoportot, és 

mozgásnemet lehet használatba venni. 

Az állatállomány változási modul főmenüje: 

A sertésállomány változásához főkönyvi számok kapcsolhatóak, ezáltal megteremtve a lehetőséget a főkönyvi 

rendszerhez való off line kapcsolódáshoz. 

Az állományváltozási tételekről szigorú számadású bizonylatok (bevételi, kiadási, belső változási) készíthetőek. 

Az állományváltozást kezelő űrlap az alábbiak szerint néz ki: 

A gazdálkodási év elmúltával, a programmal elkészíthető az évzárás és évnyitás feladata. Ennek során a lezáruló 

év adatai eltárolásra kerülnek, az új év nyitóértékei kiszámolásra és tárolásra kerülnek. Valamint egyéb 

adatbázis műveletek teszik alkalmassá a rendszert a munka folytatására. 

Bizonylatok készítése 

• Háromféle bizonylat készíthető az állományváltozásokról. Bevételi, kiadási, és belső állományváltozási 

bizonylat. 

• A bizonylatok mind tartalmilag, mind formailag megfelelnek a szigorú számadású bizonylatok előírásainak. 

Számadás 

• A számadás tulajdonképpen nem más, mint egy kimutatás az állatállomány változásáról, egy tetszőleges 

időszakban. 

• Állatszámadás készíthető tetszőleges időszakra. 

• Mindez mennyiségben (db, kg), és értékben kerül kimutatásra. 

• Az állományváltozási információk tételesen is a rendelkezésünkre állnak. 

• Mivel a számadás dátumhatárai a naptári éven belül tetszőlegesen változtathatóak, készíthető napi-, heti-, 

havi-, ill. éven belül bármilyen jelentés. 

• A számadás alapjául szolgáló részletes adatállomány is megtekinthető, Kinyomtatható. 

4. Takarmányozási modul 

Mint, a legnagyobb költségforrás a sertéstelepen, fontos ezt nyomon követni, elemezni. Akár épületenként, 

korcsoportonként kezelhetjük a takarmány-felhasználást. 

A modul menüje: 
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Példa, a telepi, és épületenkénti takarmány felhasználás kimutatására. 

Különböző kimutatások, jelentések készülnek a modulban. Pl. a takarmányozási napok épületenként is 

számíthatók: 

Természetesen további kimutatások, értékelések, listák segítik a telepi munkát (ISV telepirányítási softver 

(pdf)). 

10.3.3. Röfi sertéstelepi számítógépes irányító program 

1997 óta a magyar sertés telepirányító piac vezető résztvevője a RÖFI programcsoport. 

A RÖFI sertéstelep-irányítási rendszer egy olyan szoftvercsomag, amely a tenyészállatok pontos és részletes 

nyilvántartásán, termelési adatainak rögzítésén túl időszaki értékeléseket végez. Ezzel rövid idő alatt fontos 

döntés-előkészítő információhoz juttatja a felhasználót. Röfi Top programunkkal lehetőség van több telep 

egyedi és összesített kiértékelésére, így a felhasználó összesíteni tudja a hozzá tartozó telepek adatait, 

teljesítményeit. A rendszer részét képező Hízó modul az állományváltozással kapcsolatos információk 

tárolására, elemzésére szolgál, kifejezetten a magyar telepi igényekre programozva. Az adatokat mobil kézi 

számítógépbe is át lehet adni a teljesen naprakész és az istállóban is elérhető információ céljából, ahol az 

azonnali adatbevitel is lehetséges. 

Tenyésztési modul: 

• Koca, illetve kantörzslap vezetése 

• Munkalisták, napi heti teendők, például a búgatandó kocák listája 

• Állatorvosi kezelések 

• Mentesítési programok 

• Ellenőrző listák 

• Visszaivarzás-elemző listák 

• Üres napok vizsgálata 

• Szabadon definiálható indexek, amelyek a szelekciónál is segítenek 

• Selejtezési okok statisztikája 

• Vemhességvizsgálat 

• Kormegoszlás 

• Törzstenyészeti nyilvántartás 

• Süldőszelekció 

• Jelentés a tenyésztési szervezetnek 

• Tetszőlegesen összeállítható lekérdezések 

• Mobil telepi adatrögzítő berendezés 

• Istálló szintű helynyilvántartás is lehetséges 

• Fajta, vonal összehasonlítás 

Hízó modul: 

• Pénzügyi adatok 

• Állományváltozás 

pdf/pdf26.pdf
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• Takarmányozási napló 

• Fajlagos takarmányértékesítés számolása 

• Istállónapló 

• Korcsoportos lekérdezés 

A szoftver telep specifikus beállításai fogják az adatokat életre kelteni, felhasználható formában kinyomtatni, 

hogy gyors és pontos információ álljon a termelő rendelkezésére. Speciális elem a kínálatban, hogy 

szaktanácsadók, több teleppel rendelkezők, szervezetek számára egy speciális központi elemzési lehetőséget 

kínálunk. Ez egy olyan szoftver, amely a több telepről származó adatokat beolvasva egységes szempontok 

szerint rangsort állít, különböző feltételek szerint elemez. 

Időt takarít meg, mert: 

• a szoftver könnyen kezelhető, grafikus a felület, grafikus elemzések készíthetők; 

• jól áttekinthetők; 

• jól „kiforrott” adatbeviteli módszerek vannak; 

• gyors telefonos segítség áll rendelkezésre; 

• beépített súgó, illetve nyomtatott kézikönyv van. 

Költségmegtakarítás: 

• naprakész információ az állományról; 

• megalapozott selejtezés; 

• inszeminátorok teljesítmény-elemzése objektív. 

Hardveres kapcsolat 

A szoftvercsomag megvásárolható modulja a takarmányozási számítógépekkel való közvetlen kapcsolat. 

Ebben az esetben a szoftver az aktuális stádiumadatokat adja át a fedélzeti számítógépnek. 

Jól bevált modul a telepi adatok kézi számítógépre vitele, mellyel az istállókban is ellenőrizhetők pontos 

adatok, illetve a helyszíni történések is azonnal gépre vihetőek. 

Hardverkövetelményei alapján a szoftver minden ma kapható PC-n alkalmas a rendszer futtatására, de ehhez a 

Windows operációs rendszer kell, hogy rendelkezésre álljon (Röfi telepirányítási softver (pdf)). 

11. Sertéstelepek biológiai biztonsági és higiéniai 
technológiája 

A biológiai biztonsági és higiéniai program egy komplett betegség megelőzési program, mely a megfelelő 

higiéniai eljárásokon keresztül hatékonyan működtethető a sertéstenyésztésben. A jó járványvédelmi program 

természetesen kiegészül vakcinázással, és figyelembe veszi a betegségek kórokozóinak átvitelének lehetőségeit. 

Célja, hogy a fogyasztók bizalmát megtartsa a piacon. Legyen funkcionális és mindenki számára közérthető, aki 

a teleppel kapcsolatba kerül. 

A biológiai-biztonsági program hat fő pilléren alapszik, melyek mindegyikét folyamatosan kell működtetni és 

ellenőrizni. 

Ezek a következők: 

1. Tisztítás és fertőtlenítés (felület, vízrendszer, berendezések stb.) 

2. Tisztítás és fertőtlenítés (felület, vízrendszer, berendezések stb.) 

pdf/pdf25.pdf
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3. Bemenő ág (input)ellenőrzése (víz, takarmány, alom, állatállomány) 

4. Állatok ellenőrzése (kártevők, háziállatok) 

5. A kimenő ág (output) ellenőrzése (trágya, elhullott állatok és hulladék kezelése) 

6. Telepi környezet ellenőrzés (telep fekvése, épületek, más telepek és üzemek) 

11.1. Tisztítás és fertőtlenítés 

A hatékony tisztítás és fertőtlenítés a szerviz periódus során csökkenti a fertőző mikroorganizmusok számát és 

kiemelkedő szerepet játszik a sertésállományokat érintő komoly megbetegedések elleni küzdelemben. A 

fertőzés komoly gazdasági károkat okoz és sajnos közegészségügy fenyegetettséget is jelent. Állandó 

erőfeszítéseket kell tenni a telepen a fertőzés megelőzése és más telepre való átterjedésének megakadályozása 

érdekében. A fertőzés lehetséges forrásainak és a fertőzést közvetítő és elősegítő vektoroknak folyamatos 

kontrollja elengedhetetlen. A fertőzési lánc megszakítása érdekében minden telepnek rendelkeznie kell írott 

Tisztítási és fertőtlenítési utasítással, mely lépésenként tartalmazza a teljes folyamatot. Alapszabály, hogy a 

tisztítás nélkül végzett fertőtlenítés „ablakon kidobott pénz". Maga a tisztítás és fertőtlenítés az 

állományváltások között az istállók (vemhesítő, vemhes kocaszállás, fiaztató, malacnevelő, hizlaló stb.), 

padozatok, falak, berendezések, elválasztó ketrecek, ivóvízrendszer és az istálló környezet csíramentesítését 

jelenti. Az állomány elszállítását követően első lépésként a keletkezett trágyát el kell távolítani az istállókból, 

majd pedig a telepről is megfelelő távolságra (ez vonatkozik a híg- és szalmás trágyára is). Eközben az 

itatórendszert teljes leeresztés után fel kell tölteni CID 2000 ivóvízrendszer tisztító-fertőtlenítő vegyszer 2 %-os 

oldatával annak érekében, hogy a képződött ún. biofilm és vízkő rétegtől megszabadítsuk a csővezetéket. Amíg 

a CID 2000 hatóideje tart, száraz takarítást kell végezni a nedves tisztítást megelőzően. A száraz takarítás során 

tisztítsunk és seperjünk le minden port és szennyeződést a mennyezetről, falakról, légbeejtőkről, ventilátorokról, 

itatókról, etetőkről és minden egyéb berendezésről. A megmaradt takarmányt ürítsük ki a takarmánytároló 

silókból és a silókat is tisztítsuk meg. A mozdítható alkatrészeket le kell szerelni és teljesen meg kell tisztítani az 

épületen kívül. A nedves tisztítás megkezdése előtt minden a folyamatban résztvevő személy részére személyi 

védőfelszerelést kell biztosítani (vízálló overál, csizma, kesztyű, védőszemüveg, védőmaszk; 44. kép Dolgozói 

védőruha - Forrás: S.U.S., 45. kép Csizmamosó - Forrás: S.U.S.). 

Az alkalmazásra kerülő vegyszerek termékleírási és biztonsági adatlapját ellenőrizni kell. Minden felületet meg 

kell nedvesíteni mosóberendezés segítségével, így a durvább szennyeződések mechanikai úton eltávolíthatók. A 

felületek áztatása után megfelelő tisztítószeres oldatot alkalmazva feloldhatók a felületeken található 

lerakódások. Mossuk át a felületeket (falak, padozatok, ketrecek, etetők, itatók, berendezések, silók) 

magasnyomású mosóberendezéssel. A felületek áztatása után megfelelő tisztítószeres oldatot alkalmazva 

feloldhatók a felületeken található lerakódások. A szervetlen lerakódások eltávolítására (pl. vízkő és rozsda) 

savas tisztítószer, (a szerves lerakódások eltávolítására (pl. zsír, fehérje) lúgos tisztítószer használható a 

megfelelő koncentrációban a gyártó utasításai szerint. A tisztítószert vékony hab formájában célszerű kijuttatni 

(BIO GEL-t gél formában) nagynyomású mosóberendezés segítségével, mert a hab vagy a gél hosszabb ideig 

megtapad a függőleges és vízszintes felületeken. Ügyelni kell arra, hogy lehetőleg minden felületet (beleértve a 

rejtett zugokat, légbeejtők külső oldalait, ventilátorok fedeleit is) fedjünk be a tisztítószeres oldattal. 

Amennyiben szükséges, az elérhetetlen helyek dolgozók általi kézi utántisztítása szükséges. A kijuttatott 

tisztítószer kb. 30 perc alatt feloldja a lerakódásokat, ezt követően tiszta vízzel le kell mosni a felületekről nagy 

nyomású mosóberendezést használva. A vegyszer kijuttatását és lemosását a hátsó falon kell elkezdeni, majd 

fentről lefelé haladva fokozatosan végezni. A tisztítási folyamat során a felületeket a lehető legalaposabban meg 

kell szabadítani a szerves és szervetlen szennyeződésektől (optikai tisztaság), lehetővé téve a fertőtlenítőszer 

számára, hogy hatását a teljes felületen kifejthesse. (Az istállómosás nehéz és veszélyes fizikai munka, 

kiváltására ma már a modern nagyüzemekben távirányított robot lemosó-gépeket alkalmaznak Robot mosó (35. 

videó), Hígtrágya eltávolítás animációja (37. videó)) 

Mielőtt a fertőtlenítésre kerül a sor, a tisztítószerrel lemosott felületeknek (padozatok, falak, mennyezet, stb.) 

teljesen meg kell száradniuk. Amennyiben nem elég szárazak, a fertőtlenítőszer felhígul. A tisztítószeres 

habosítással a mikroorganizmusok száma kb. 80 %-kal csökkenthető az épületekben. Ezután kerülhet sor az 

épületeken keletkezett folytonossághiányok renoválására. Ezt követően egy igazoltan széles hatásspektrumú 

fertőtlenítőszer a megfelelő koncentrációban és módon el fogja pusztítani azokat az organizmusokat, melyeket a 

nedves vegyszeres tisztítás nem tudott eltávolítani. A fertőtlenítési folyamat végrehajtása két lépésben javasolt: 

felületfertőtlenítés habosítva vagy permetezve (VIROCID, CID 20 0,5 %-os vagy a VIRKON S 1 %-os 

koncentrációban) nagynyomású mosóberendezés segítségével kijuttatva, ami ugyanúgy történik, mint ahogy az 

a tisztítási folyamatnál látható volt. Az egyetlen, de lényeges különbség, hogy a fertőtlenítőszert nem kell 
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lemosni, mert az a felületre kell, hogy száradjon, így még kb. 5 napig megőrzi fertőtlenítő hatását egy vékony 

filmszerű réteget képezve. Amikor az istálló (vagy az istálló egy szakasza) tisztításra és fertőtlenítésre került, 

szereljünk vissza minden korábban leszerelt, megtisztított alkatrészt alkatrészt és almozzunk be az épületbe (ott 

ahol alomanyagot használnak). A következő lépés a légtér- és alomfertőtlenítés megfelelő fertőtlenítőszerrel 

(VIROCID, KICK START II 20 %-os, VIRKON S 4 %-os koncentrációban), mellyel az istállóba visszaszerelt 

berendezéseket és friss alomanyagot kezeljük. Erre a célra hideg vagy leginkább melegköd-képző berendezés 

használható. Az előállított köd halmazállapotú lebegtethető fertőtlenítőszer az épületek legapróbb réseibe, 

repedéseibe is behatol. A telep egyéb berendezéseinek, gépeinek, járműveinek és az istállók között található 

közlekedő utaknak a tisztításáról és fertőtlenítéséről sem szabad megfeledkezni Kizárólag jóváhagyott, 

nyilvántartott és biológiailag lebomló termékek használata javasolható. A teljes fertőtlenítési folyamat 

elvégzését követően a lábfertőtlenítő tálcákat (46. kép Lábfertőtlenítő - Forrás: Hungapig), és a 

szappanadagolókat megfelelő lábbeli- és kézfertőtlenítő termékekkel kell feltölteni. Senki sem léphet be ezután 

az épületekbe ezek szakszerű használata nélkül. 

11.2. Telepi forgalomellenőrzés 

11.2.1. Emberek 

A telep megfelelő higiéniai státuszának védelme érdekében nélkülözhetetlen a telepi forgalom minimális szinten 

tartása. Ez érvényes a vezetőség képviselőire, alkalmazottakra, szerelőkre, teherautó sofőrökre, állatorvosokra, 

stb. A szigorú biobiztonsági szabályok alól a tulajdonosok és családtagjaik sem mentesülhetnek. Néhány 

állattartó ugyanazt a lábbelit és ruházatot viseli a telepen és azon kívül is, ami teljesen elfogadhatatlan. 

Illetéktelen személyek nem léphetnek be a telepre a tulajdonos vagy a telepvezető tudta és engedélye nélkül. 

Minden a gazdaságba belépő látogatónak a telep egy meghatározott pontján kötelező áthaladnia, ahol 

regisztrálniuk kell magukat egy látogatói naplóban, ami a következőket kell, hogy tartalmazza: érkezés dátuma 

és ideje, egyén neve, cég neve, látogatás célja, korábbi teleplátogatások az elmúlt 48 órában, aláírás. 

A telepre belépő egyéneknek követniük kell a biobiztonsági utasításokat. A személyzet mosson kezet 

műszakkezdés előtt, a sertések kezelése előtt és után, szünetek előtt és után, valamint ha tevékenységet váltanak. 

Telepi ruházat és házspecifikus lábbelik viselése szükséges, fekete-fehér öltözők kialakításával (lásd 

korábban:44-45. kép). 

Tenyészállományok esetében be- és kilépéskor a zuhanyzás (teljes személyfertőtlenítés) kötelező. A megfelelő 

higiéniai magatartás kialakítása érdekében a dolgozókat rendszeresen képezni kell. 

A személyzet megfelelő fertőtlenítőszerrel feltöltött lábfertőtlenítő medencéket köteles használni a telepre, 

illetve a nevelőépületekbe való belépés előtt (lásd korábban: 46. kép). Erre a célra leginkább hidrogén-peroxid 

alapú fertőtlenítőszerek használata javasolt, mert hatásukat gyorsan kifejtik. A kezek fertőtlenítését is 

hatékonyan kell elvégezni. A telepre és az istállókba belépő személyek kötelesek kezet mosni fertőtlenítő hatású 

szappannal és elpárolgó antiszeptikus termékkel. A személyfertőtlenítési folyamat végrehajtásáról mindig meg 

kell bizonyosodni. A telepen használt lábbeliknek megfelelően erősnek és strapabírónak kell lenniük, mivel 

számos alkalommal kerülnek tisztításra-fertőtlenítésre a napi munkavégzés során. A gazdaságba érkező 

idegeneknek ugyanúgy követniük kell a biobiztonsági szabályokat, és megfelelő védőruházatot kell viselniük. 

Ezek lehetőleg eldobható, egyszer használatos (pl.: vízálló Tyvek overál) overálok és lábzsákok legyenek, 

melyeket a telepen kell hagyni távozás után (47. kép Egyszer használatos vendégruha - Forrás: S.U.S., 48. kép 

Vendégruha - Forrás: S.U.S.). A szociális létesítményeket naponta rendszeresen takarítani és hetente legalább 

egy alkalommal fertőtleníteni kell. 

11.2.2. Járművek 

A bejáratnál figyelmeztető táblát kell elhelyezni, mely a telepi forgalmat szabályozza és korlátozza. 

Korlátozzunk minden szükségtelen forgalmat. Minden idegen járművet kijelölt helyen kell leparkolni a telepen 

kívül, távol az állattartó épületektől és a telep belső forgalmát bonyolító közlekedőutaktól. Csak a 

legszükségesebb járművek hajthatnak a telepre egy központi be- és kihajtásra egyaránt szolgáló kapun keresztül 

fertőtlenítést követően. Ez az egyik legegyszerűbb módja a telepi forgalom ellenőrzésének. Minden a gazdaság 

területére behajtó járművet a telep bejáratánál ellenőrizni kell, és át kell haladnia egy megfelelően mély 

kerékfertőtlenítő medencén (49. kép Kerékfertőtlenítő - Forrás: S.U.S.). 

Minden részletre kiterjedő járműpermetezés szükséges megfelelő fertőtlenítő oldat alkalmazásával. A 

fertőtlenítés előtt a szerves szennyeződések eltávolítása mérhetetlenül fontos (kerekekről, abroncsokról és 

sárvédőkről), melyre nagy nyomású mosóberendezés segítségével kijuttatott tisztítószer használható, ha a 
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teherautó pl.: földdel szennyezett. A felhasználásra kerülő fertőtlenítőszer nem károsíthatja a jármű 

karosszériáját és részegységeit. Ebben az esetben is csak igazoltan széles hatásspektrumú fertőtlenítőszerek 

használhatók a gyártó utasításai szerinti hígításban és módon. A kerékfertőtlenítő medencében alkalmazott 

fertőtlenítőszert legalább hetente fel kell frissíteni (az időjárás függvényében), és rendszeresen fel kell tölteni a 

felhígulás elkerülése érdekében. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a gépjármű fertőtlenítési folyamat 

télen is megfelelően működjön, így a medence tartalma télen sem fagyhat be. A telepre elengedhetetlenül 

behajtó járművek (pl.: takarmányszállítók) vezetőit tájékoztatni kell arról, hogy a telep területén hol 

közlekedhetnek, és fel kell hívni a figyelmüket a be- és kilépést megelőző járműtisztításra és fertőtlenítésre. 

Vágóhídra történő szállítás esetén idegen vágóhídi, vagy más vállalkozói tulajdonú jármű esetén követeljük meg 

a tiszta lemosott járművet és a fertőtlenítés tényét igazoló dokumentumot! Ezen gépkocsikat fentiek megléte 

esetén sem ajánlatos telepünkre beengedni. Megoldás az lehet, hogy a hízott sertéseinket saját járművel 

kihozzuk a telepről, majd az összefaroló járműveken a hízókat áthajtjuk az idegen járműre. (Ne feledjük: 

egyetlen gépjármű sem lépheti át a telep határát a fent említett műveletek elvégzése nélkül.) 

11.2.3. Bemenő ági ellenőrzés 

11.2.3.1. Víz 

Az ivóvíz számos fertőzés forrása lehet, valamint terjedésükért is felelhet, mert minden vízrendszer tartalmazhat 

bakteriális szennyeződést. A telep vízellátását mindig biztonságos, megbízható forrásból kell biztosítani. Ennél 

fogva nemcsak a felületek tisztítására és fertőtlenítésére kell kellő figyelmet fordítani, hanem a vízrendszerére is 

annak érdekében, hogy elkerüljük a vízkő- és az ún. biofilm felrakódását. A nyálkás biofilm egy poliszacharid 

réteg, mely az ivóvízrendszerben adagolt vitaminok, gyógykészítmények alkalmazásának következményében 

alakul ki. Ezek a rétegek menedéket nyújthatnak a baktériumoknak és inaktiválhatnak néhány fertőtlenítőszert. 

Az itatórendszer tisztítása a vízkő- és biofilm rétegek eltávolítását jelenti megfelelő (hidrogén-peroxid és 

szerves savak kombinációja) tisztító-fertőtlenítő vegyszer, mint pl.: a CID 2000 2 %-os koncentrációban történő 

szerviz periódusban történő alkalmazásával. A teljesen kiürített rendszert az említett oldattal feltöltve kb. 6 

órányi hatóidő letelte után tiszta vízzel alaposan öblítsük ki. Ez a fertőtlenítési folyamat rendkívüli jelentőséggel 

bír, mert a fertőző mikroorganizmusokat hordozó sertések megfertőzhetik az ivóvizet is. A szalmonella-

mentesítésben kiemelkedő szerepet játszik az ivóvíz-savanyítás a víz pH-jának csökkentése révén. Az 

AGROCID SUPER ivóvízben való alkalmazása a nevelési időszak alatt 0,004 %-os koncentrációban csökkenti 

a fertőzés lehetőségét (alkalmazását vakcinás és gyógyszeres kezelés kezdete előtt 24 órával be kell szüntetni). 

Használatával megelőzhető a lerakódások kialakulása és megfelelő minőségű ivóvízhez juthat az állomány, 

ezenkívül kedvező hatással rendelkezik a sertések emésztőrendszerére. Az AGROCID SUPER folyamatos 

adagolásával javul az állomány takarmányértékesítő képessége. Természetesen rendszeres ivóvízminőség 

ellenőrzésre is sor kell, hogy kerüljön legalább évente két alkalommal (mikrobiológiai és kémiai) abban az 

esetben, ha a telep saját fúrt kúttal rendelkezik. 

11.2.3.2. Takarmány 

Az állomány etetésére szolgáló takarmány kizárólag biztos forrásból származhat. Ismeretlen eredetű takarmány 

nem használható, csak tiszta és hőkezelt takarmányt lehet felhasználni (száraz etetés esetén). A hőkezelés során 

a takarmány alkotóelemeiből pelletet készítenek megfelelően magas hőmérsékleten (65-70 °C között). Ideális 

esetben higiénizáló csigában is tartózkodik a takarmány a folyamat alatt megfelelő ideig. Azért, hogy a 

granulálás utáni visszafertőződés elkerülhető legyen, a pellet hűtéséhez használt levegőt filterekkel szűrni 

ajánlott. A telepre kiszállított takarmányt lehetőleg zárt rendszerű silókban kell elhelyezni, amit természetesen 

rendszeresen tisztítani és fertőtleníteni szükséges. A silók körül kiszóródott takarmány számos kártékony állatot 

vonz, így azt lehetőleg minél hamarabb össze kell gyűjteni illetve fel kell takarítani. A telepre kívülről bejutó 

input anyagokat tekintve a takarmány az egyik legkritikusabb, mely az állomány egészségi állapotát 

veszélyeztetheti. Sertések esetében használható az AGROCID SUPER LF (folyékony takarmánysavanyító), 

ahol moslékos etetést alkalmaznak. 

11.2.3.3. Alom 

Az istállóban használt alomanyagot lehetséges fertőzési forrásnak kell tekinteni, mert sok esetben nyílt, fedetlen 

helyen tárolják (50. kép Nem megfelelő alomtárolás - Forrás: Pászthy Gy.). 

A szalmabálák menedéket nyújthatnak a rágcsálóknak és rovaroknak. Penészes alomanyag nem használható. Az 

almolásra leginkább használt szalmát megfelelő fertőtlenítőszerrel fertőtleníteni kell (lehetőleg ködösítéssel, 

ahol alomanyagot használnak) az épületen belül az állomány érkezése előtt. Tartsuk az almot száraz állapotban, 

mert az alom eredetű fertőzések gyorsan kialakulhatnak, amennyiben az istálló klimatikus viszonyai 
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megváltoznak. A kórokozók többsége meleg hőmérséklet és nedves körülmények kombinációja esetén jól 

szaporodik. Helyes ventiláció működtetésével fenntartható az alom elfogadhatóan száraz állapota. 

11.2.3.4. Új állomány 

Új állomány érkezése esetén csak biztonságos forrásból, egészségügyi bizonyítvánnyal kísért állatok 

telepíthetők az istállókba. Új egyedek telepre érkezése (vagy fedeztetésből, kiállításokról visszatérő) esetére 

karantén céljára külön épületet kell alkalmazni. Ennek oka, hogy az új állomány tényleges egészségi státusza 

ismeretlen, így könnyen hurcolhatnak betegségeket a telepre, ugyanakkor a karanténozott állomány egészségét 

is biztonságosan védeni kell. Természetesen a beteg sertések elhelyezését is meg kell oldani külön épületben. 

All-in all-out rendszert (ez az egyszerre telepítés és egyszerre ürítés elvét jelenti) kell használni a telepen. 

Amennyiben ez nem lehetséges, az istállók látogatását mindig a fiatalabbtól az idősebb felé, illetve az 

egészséges állománytól a beteg felé kell megoldani. A állományt telepre érkezéskor meg kell vizsgálni. Az 

állattartóknak és alkalmazottaknak tisztában kell lenniük a leggyakoribb betegségek klinikai tüneteivel, ezért a 

dolgozók rendszeres oktatáson kell, hogy részt vegyenek. A betegség tüneteinek korai felismerése behatárolja a 

betegség hatását. Az állomány egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése állatorvos által még abban az 

esetben is elengedhetetlen, ha szokatlan tünetek nem mutatkoznak. Állományváltások alkalmával legalább két 

hetes szervizperiódus javasolt, ami segíti a telep fertőzöttségének csökkentését. Állománynaplót kell vezetni 

minden telepen, ami tartalmazza pl. az elhullás, a víz- és takarmányfogyasztás, a vakcinázás, a gyógykezelés, a 

súlymérés adatait. 

A higiéniai rendszabályok követése az egyik legegyszerűbb módja a sertések egészségi állapota megőrzésének. 

11.2.3.5. Állatok ellenőrzése 

11.2.3.5.1. Kártevők 

Minden telepnek rendelkeznie kell egy hatékony, dokumentált rágcsálóirtási programmal, amit rendszeresen 

ellenőrizni kell. Számos vektor létezik úgymint rágcsálók (patkányok, egerek), vad madarak, rovarok (legyek, 

bogár fajok, hangyák, csótányok), külső és belső élősködők. Ezek felelősek lehetnek számos kórokozó 

organizmus terjesztésében. Kártételük jelentős gazdasági károkat okoz az állattartóknak. Az egerek és 

patkányok képesek komoly betegségeket (mint pl.: a szalmonella) terjeszteni. Megdézsmálják és ürülékükkel 

szennyezik a takarmányt és az épületeket (51. kép Házipatkány - Forrás: S.U.S., 52. képEgyütt élő generációk - 

Forrás: S.U.S.). 

Macskák nem tarthatók a telepen rágcsálóirtás céljára, ehelyett csalétek kihelyező állomások használata 

indokolt. Megfelelő rágcsálóirtószerrel (pl. pép, paraffinos kocka, dercés, brikett) feltöltött zárható csalétek 

kihelyező állomásokat kell elhelyezni. A modern rágcsálóirtószerek a rágcsálók fájdalommentes és gyors, de 

nem azonnali halálát okozzák a véralvadási folyamat megakadályozásával. E késleltetett hatásnak köszönhetően 

a rágcsáló kolónia tagjai gyanútlanul fogyasztják. A zárható és rögzített ládákat az épületen belül és kívül is el 

kell helyezni úgy, hogy illetéktelen személyek, sertések, házi és vad állatok ne férhessenek hozzá. A hatékony 

rágcsálóirtás elemeként a silókat zárva kell tartani, a kiszóródott takarmányt a lehető leggyorsabban össze kell 

gyűjteni. Tartsuk távol a rovarokat az istállóktól megfelelő rovarirtó program alkalmazásával. Képesítéshez 

kötött, ún. II. forgalmazási kategóriájú és szabadforgalmú termékek alkalmazhatók többféle módon. A II. 

forgalmazási kategóriájú termékek használatára csak gázmesterek jogosultak. A legyek tenyészőhelyeit fel kell 

számolni, lárvaölő és kifejlett rovarra ható szerek használhatók a levegőbe permetezve, a felületekre permetezve 

vagy felkenve (53. kép Házi- és trágyalégy - Forrás: S.U.S.). 

Légycsapdák abban az esetben alkalmazhatók, ha a rovar irtószerek használata nem megengedett. Melegvérű 

állatokra ártalmatlan rovarirtószerek használata javasolt minden esetben. Végül, de nem utolsó sorban meg kell 

említeni a vadon élő madarakat (víziszárnyasok, galambok, verebek stb.), amelyek ugyancsak betegségeket 

hordozhatnak (pl. szalmonella). Megakadályozhatjuk az istállókba való bejutásukat az épületeken található 

nyílások (ventilátorok, légbeejtők) madárhálóval történő lefedésével. A búvó- és fészkelőhelyek 

megszüntetésére is kiemelt figyelmet kell fordítani az épületek közötti rendezett, tiszta környezet 

megvalósításával. 

11.2.3.5.2. Háziállatok 

Lehetőleg macskákat és kutyákat ne tartsanak sertéstelepeken. Amennyiben ez nem lehetséges, mindig legyenek 

bezárva (pl. kennelben), ügyelve arra, hogy soha nem juthatnak az istállók belsejébe. Háziállataink akár az 

állomány megbetegedését okozó mikroorganizmusok hordozói is lehetnek. Az istállókat ezért amennyire csak 
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lehetséges, zárva kell tartani a nemkívánatos állatok bejutásának megakadályozása céljából. Rágcsálóirtásra 

macskák helyett csalétekkihelyező állomásokat használjunk. A gazdaság dolgozói lehetőleg ne tartsanak saját 

házállatot otthonaikban, ezt lehetőség szerint bérezésükben kifejezésre kell juttatni. 

11.2.4. Kimenő ági ellenőrzés 

11.2.4.1. Trágyakezelés 

Az állomány elszállítását követő első teendő a felhalmozódott trágya eltávolítása az istállókból és a telep 

területéről. A trágyát a teleptől a lehető legtávolabbra el kell szállítani, trágyatárolóban nem maradhat. A trágyát 

a szállító gépkocsin le kell fedni még az elszállítás előtt, megakadályozva a közutak szennyezését. Különös 

figyelmet kell fordítani a keletkezett trágya istállók közötti területekről és közlekedőutakról történő 

eltávolítására. Minden szerves szennyeződés és hulladék eltávolítását meg kell oldani, mert ezek csökkenthetik a 

tisztítási és fertőtlenítési folyamat hatékonyságát, és a soron következő állományok visszafertőződését 

okozhatják. 

11.2.4.2. Az elhullott állatok kezelése 

Az elhullásokat rögzíteni kell az állománynaplóban. Jegyezzük fel és gyűjtsük össze az elhullott állatokat 

műszakonként legalább egyszer és helyezzük el őket megfelelő módon. Etikai kérdés, hogy az elhullott 

sertéseket ne a lábukra kötött bálamadzaggal vonszoljuk ki a telepről. Ehhez megfelelő eszközök rendelkezésre 

állnak (54. kép Hullaszállító - Forrás: S.U.S., Hullaeltávolítás (36. videó)). 

Nagyon fontos megelőzni, nehogy a háziállatok vagy vadon élő állatok hozzáférjenek a tetemekhez. 

Használjunk zárható, lehetőleg hűtött konténereket az állati hullák elszállításáig történő tárolására, melyeket a 

telep kerítésének vonalában célszerű elhelyezni. (55. kép Zárható hullatároló konténer - Forrás: Pászthy Gy.). 

Ürítésük utáni rendszeres tisztításuk és fertőtlenítésük elengedhetetlen. Az esetleges fertőzések kockázata 

jelentősen csökkenthető, ha a tetemeket szállító gépjármű nem hajt be a telep területére. 

11.2.4.3. Hulladékkezelés 

A tisztítás és fertőtlenítési folyamat elvégzését követően minden keletkezett hulladékot össze kell gyűjteni az 

istállók környezetében, és egy zárható konténerben kell elhelyezni. A felhalmozódott használhatatlan 

„hulladékhegyek" menedékül szolgálhatnak egyes kártékony állatok számára. Az üres vakcinás és gyógyszeres 

fiolák megfelelő elhelyezéséről is gondoskodni kell (veszélyes hulladék). Nem megoldás, ha a kezelő 

személyzet ezeket a trágyacsatornába dobálja, mivel ezek a hígtrágya tároló felszínén vissza fognak köszönni. 

(Veszélyes hulladék kategória). 

11.2.5. A telep környezetellenőrzése 

11.2.5.1. A telep elhelyezkedése, istállók 

A telepek létesítésekor figyelembe kell venni a természeti adottságokat. Ideális esetben a farmok a nagy 

forgalmú utaktól, más farmoktól, húsfeldolgozó üzemektől, takarmánykeverő üzemektől, vízfolyásoktól 

távolabb létesüljenek, annak érdekében, hogy a levegő útján történő fertőzést el lehessen kerülni. Habár a 

meglévő telepek nem helyezhetők át, minimális követelmények szükségesek működtetésükre a lehetséges 

betegségek elkerülése céljából. Egy központi kaput kell használni, ami egyben be- és kijáratként funkcionál, és a 

telepet körbe kell keríteni megfelelően erős anyagból készült kerítéssel. A telepi közlekedőutak kemény és a 

környezeti hatásoknak ellenálló anyagból készüljenek, megelőzendő az ismételt pangó víz felhalmozódását. 

Minden a telepen maradó szerves anyag tartalmazhat kórokozókat, melyek az egyik telepről a másikra 

gépjárművekkel vagy személyek útján átvihetők (kerekek felületén és lábbeliken). A telep bejáratánál informáló 

táblák kihelyezése javasolt, melyek tudatják az érkezőkkel, hogy a telepen szigorú biobiztonsági szabályok 

vannak érvényben. Fordítsunk kiemelt figyelmet a telep belső környezetére, rendszeresen nyírjuk le a füvet az 

épületek körül. Bokrok épületek közé történő ültetése nem célszerű, mert köztük kártékony állatok találhatnak 

menedéket, és vad madarak fészkelési lehetőséget. Az istállókat úgy kell kialakítani, hogy állatok ne juthassanak 

az állomány közé. Az aljzat kemény anyagból készüljön (pl. tartós beton vagy ellenálló műanyag) és könnyen 

tisztítható legyen. A keletkezett felületi sérüléseket az állományok közti szerviz periódusban ki kell javítani. 

Tartsuk az istállókat megfelelő szerkezeti állapotban a telep jó biológiai biztonsági státuszának támogatása 

céljából. Minden istállónak rendelkeznie kell egy előtérrel, ahol ún. higiéniai korlát kialakítására van lehetőség. 

A higiénia korlát tulajdonképpen egy fizikai akadály a külső (piszkos) és a sertés nevelőtér (tiszta) között 

elhelyezve. Az előtér helyet biztosít a lábbelik és a kezek fertőtlenítésére, a higiéniai korlát pedig a lábbelik 
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cseréjére a nevelőtérbe lépés előtt. Miután a teljes istállófertőtlenítési folyamat elvégzésre került, a higiéniai 

korlátot folyamatosan működtetni kell. Megfelelő használata nélkül tilos az istállókba való belépés. Tartsuk az 

istállókat és a szociális létesítményeket megfelelő állapotban a telep megfelelő higiéniai státuszának támogatása 

érdekében. 

11.2.5.2. Egyéb telepek, üzemek 

A sertéshústermelésre szolgáló telepeket egymástól legalább 1,5 km távolságra kell elhelyezni, mely segítheti a 

levegő útján terjedő megbetegedések kockázatának csökkentését. Természetesen számos más tényező is 

szerepet játszhat a kórokozók terjedésében (szélirány, vízfolyások, tavak, vadon élő állatok és így tovább). A 

sertés tartóknak tartózkodniuk kell más sertés tartó telepek látogatásától. Ez ugyanúgy vonatkozik a 

takarmánykeverő üzemekre, húsfeldolgozókra, illetve ahonnan fertőzés hurcolható a telep területére. 

11.2.5.3. A biológiai biztonsági rendszer összegzése 

Egy hatékony jó biológiai biztonsági rendszer nem statikus, hanem rugalmas annak érdekében, hogy 

alkalmazható legyen a különböző körülményekhez, és meg tudjon felelni a fogyasztók által támasztott 

követelményrendszernek, nemzetközi és honi szabályozásoknak. A GBP (Good Biosecurity Program) 

megpróbálja szavatolni a személyek, források, információk, különböző tényezők és anyagok, állatok és 

végtermékek biztonságát. A program alkalmazása során, annak végrehajtását természetesen ellenőrizni kell, 

gondoskodni szükséges a folyamatos információnyújtásról, valamint a munkatársak folyamatos 

továbbképzéséről. 
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8. fejezet - Állatvédelmi, 
környezetvédelmi és 
élelmiszerbiztonsági szempontok a 
sertéstenyésztésben 

1. Állatvédelemhez kapcsolódó jogszabályok 

Az 1998. évi XXVIII. törvény elsősorban az állatok kíméletével, szenvedésük megelőzésének és 

csökkentésének, életük kioltásának körülményeivel, továbbá a veszélyes állatok tartásának és az állatkísérletek 

végzésének alapfeltételeivel kapcsolatban ad szabályzást. Az 1. § szerint a törvény célja, hogy elősegítse az 

állatvilág egyedeinek védelmét, fokozza az emberek felelősségtudatát az állatokkal való kíméletes bánásmód 

érdekében, valamint meghatározza az állatok védelmének alapvető szabályait. 

A törvény az alábbi szempontok szerint épül fel: 

• Általános előírások (nyilvántartások vezetése, ellenőrzés, érintésvédelem, tűzvédelem, épület kiürítési terv, 

zajártalom elkerülése); 

• Mikroklíma (a környezeti viszonyok feleljenek meg az állatok élettani szükségleteinek, illetve a szakma 

szabályainak); 

• Világítás (a világítást, vagy mesterséges fényt legalább napi 8 órán át biztosítani kell); 

• Általános technológiai előírások (meghibásodásra figyelmeztető riasztó; zavartalan fekvés, pihenés 

lehetőségének biztosítása; sérülések elkerülése (56. kép Kocaterelés - Forrás: S.U.S., 57. kép Malacterelés - 

Forrás: S.U.S.); sima, hibátlan padozat; az állatok kommunikációjának biztosítása; megfelelően tisztítható 

etetők, itatók). 

• Részletes előírások a sertés fajra (malacválasztás 21, vagy 28 nap után, fogelvétel és farokkurtítás csak 

okkal, kocák és kocasüldők lekötött tartásának tilalma); 

• Technológia méretezése; 

• Takarmányozási előírások (etetés módja, takarmány mennyisége, itatás, beltartalom); 

• Állategészségügyi előírások (gyógyszerektől való mentesség, gyógyszer kiürülési idő, fekete-fehér elv, 

veszélyes hulladékok kezelése, fertőtlenítés, rágcsáló- és légyirtás, élősködők elleni kezelés, beteg állatok 

elkülönítése, kényszervágás) 

További szabályozás az alább felsorolt törvényekben és rendeletekben található: 1993. évi CXIV. trv. az 

állattenyésztésről; 1995. évi XCI. trv. az állategészségügyről; 25/1996 (IX.4.) FM rend. a takarmányozásról; 

41/1997 (V.28.) FM rend. állategészségügyi szabályzat; 2/1999 (II.5.) EüM rend. a szermaradványokról; 

32/1999. (III. 31.) FVM rend. és 20/2002 (III.14.) FVM rend. a mezőgazdasági haszonállatok tartásának 

állatvédelmi szabályairól; a 178/2009(XII.29.) FVM rend. és az 1/2005/EK rend. alapján az élő állatszállításról. 

1.1. „Animal welfare” (állati jóllét) a sertéstartásban 

A természetes aktivításra minden állatnak szüksége van, attól a jó közérzete nagymértékben függ. Hiánya 

különösen érvényes az intenzív sertéstartásra, ahol a sertésállomány kevésbé természetszerű környezetben van. 

A sertések élettere a zárt tartási mód miatt korlátozott. Az intenzív állattartás, amely termelési, munkaszervezési 

és jövedelmezőségi érdekek alá rendelte a sertéstartást, az állatok számára sok káros következménnyel jár. A 

szűk élettérnek, a stresszterhes és ingerszegény környezetnek számos egészségügyi és etológiai következménye 

lehet. Egyes új módszerek kedvezőtlenek is lehetnek állat-egészségügyi szempontból, hatásuk mérhető az 

állatok viselkedésén is, míg mások a betegségi statisztikák növekedését eredményezik. A termelési és 
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technológiai változások olyan gyorsak, hogy a gazdasági állatok - köztük a sertés - képtelenek megfelelően, 

vagy kellő gyorsasággal alkalmazkodni az új termelési körülményekhez (33. táblázat). 

Mivel az állatok igényeinek legnagyobb része létük megőrzését, létfenntartásukat szolgálja, ebbe sokféle 

viselkedésük is beleértendő. Régen felismerték, hogy a „welfare” fogalmát az állatok viselkedésén, a 

létfenntartást célzó mintázatokon keresztül közelíthetjük meg. E viselkedésmintázatokat a következő nyolc 

(elsődleges) rendszerbe csoportosíthatjuk: 

1. reakciókészség (válaszok a társas és szexuális stimulusokra); 

2. táplálkozás (takarmány- és vízfogyasztás); 

3. feltáró viselkedés (kereső-kutató viselkedés, érdeklődés); 

4. mozgási viselkedés (szabályos járásmód); 

5. társas kapcsolatok (harmonikus társas tevékenységek, pl.: csoport szerveződés); 

6. tisztálkodás (testápolás, komfortkeresés); 

7. területigény (életfunkciókhoz és kitéréshez szükséges tér, egyéni térigény - 34. táblázat); 

8. pihenési viselkedés (napi pihenés, fekvés, kinyújtott testhelyzetben). 

A sertés főbb alapvető viselkedési jellemzőjét a Sertés biológiai sajátosságait és a tartástechnológia kérdését 

tárgyaló fejezetekben megtalálja az olvasó. 

Az állatok jóllétét általános érvénnyel a következőképpen definiálták: „Olyan állapot, amelyben megvalósul az 

állat fizikai és pszichológiai harmóniája környezetével. A jóllét jele az egészség, és a teljesen normális 

viselkedés. Mindkettő eléréséhez az életfolyamatok zavartalan, fajra jellemző fejlődésére van szükség.” Az állat 

számára a jóllét a jó közérzet folytonosságát, állandóságát jelenti (58. kép Reklám...). 

1.2. A sertések közérzetének ellenőrzése az etológia 
módszereivel 

Az állat jólléte akkor biztosított, ha az alkalmazkodás kényszere nem haladja meg az állat alkalmazkodó-

képességét. Az állatok jó közérzetének megítélési, mérési lehetőségei már adottak a gyakorlat számára, és 

használhatók az alkalmazott etológia módszereinek segítségével, amelyek a következők: az állatok 

megfigyelése, a sztereotip mozgások rögzítése, preferencia teszt, a konfliktusreakciók gyakoriságának 

vizsgálata, a vákuumviselkedés gyakoriságának összehasonlítása, apátia - stressz állapot összehasonlítása, 

morbiditás és a mortalitás figyelése. 

1.2.1. A sertés káros (kóros) viselkedési formái 

Különösen az egyedi kocatartásban és a teljes rácspadlós tartásban lépnek fel a természetes viselkedést gátló 

tényezők. A leggyakoribb káros viselkedési formák és kiváltó tényezőik, valamint a megszüntetés módjai a 

következők: 

Kannibalizmusról akkor beszélünk, ha az egyik állat a másik testét megsérti. Jellemző a farok (59. kép 

Farokrágás - Forrás: S.U.S.), a fül (60. kép Agresszió (fülre és lapockára irányuló) - Forrás: Pig International), a 

péra és az ízületek rágása, harapása. 

A leggyakrabban előforduló farokrágás úgy kezdődik, hogy az egyik sertés a másik sertés farkát a szájába veszi 

és rágogatja, ami kezdetben nem fájdalmas, ezért nincs ellene védekezés. A sérült állat rendszerint elveszíti a 

farkát, a lerágott farokcsont elfertőződik, az állat kényszervágásra kerülhet. A farokrágás kiváltó oka egyrészről 

a modern sertés érzékenysége, ingerlékenysége. Másrészről általánossá vált az alom nélküli, ingerszegény tartás. 

E kórós viselkedés elhárítása a kiváltó tényezők javításával történhet. A serült és sérülést okozó egyedeket nem 

lehet más sertések közé tenni. 

Az anális masszázs, az orral végzett végbélmasszázs szintén kórós viselkedés-mintázat. Ezt elsősorban nőivarú 

süldők folytatják társaikon. A masszázs eredménytelen, ha az állat nem ürít bélsarat, ilyenkor egy másik 
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egyeden próbálkoznak. Amennyiben a bélsárürítés megtörténik, az aktív állat enni kezdi, és esetenként társai is 

csatlakoznak. Ennek eredményeképp súlyos végbélgyulladás is előfordulhat. 

A sztereotip viselkedést három tipikus minőség jellemzi. Ezeknél a mintázat megjelenése azonos, gyakran és 

azonos módon ismétlődnek és a tevékenység nem torkollik „drive”-ba, nincs funkciója. A sztereotip 

viselkedésformák kiváltó okai a társas környezetből való izoláltság, a korlátozott mozgásszabadság, az 

ingerszegény környezet (unalom), az erős frusztráltság, a gyakori konfliktusok, valamint a kulcsingerek hiánya 

lehetnek. Az üresrágás egyedileg tartott kocákon figyelhető meg, amikor a koca folyamatosan rág, mintha enne. 

Gyakran habos a szája, ezért könnyen felismerhető. A rácsrágás során a koca a környezetében található 

valamennyi tárgyat a szájába veszi, és a nyelvével nyalogatja. Egyéb sztereotip viselkedésforma lehet a fej 

ingatása, forgatása is. 

1.3. Stresszérzékenység 

A színhús tartalom növelése és a hátszalonna vastagság csökkentéséré irányuló, huzamosabb ideig végzett 

szelekció számos modern fajtában a stresszérzékenység fokozódásához vezetett. A stresszérzékeny („nn” 

genotípusú) sertések több húst termelnek és alacsonyabb a vágott test zsírtartalma. A sertés 

stresszérzékenységén a csökkent terhelhetőségből eredő valamennyi alkalmazkodási rendellenességet értjük. 

Enyhébb formában minőségromlást, húshibát (PSE, DFD), súlyosabb esetben elhullást okozhat. A kutatási 

eredmények alapján a külső tényezők közül a vágást közvetlenül megelőző stresszfaktorok befolyásolják 

leginkább a hús minőségi tulajdonságait. A stresszérzékeny fajták esetében (pl. belga lapály, pietrain) az értékes 

izomrészeken (karaj, comb) olyan elváltozások jönnek létre, amelyek a húst fogyasztás és ipari felhasználás 

céljára csökkent értékűvé, vagy alkalmatlanná teszik. A stresszérzékenység előre jelezhető genetikai úton, vagy 

un. halotán teszt alkalmazásával. 

1.4. Egyedi megjelölés, fülcsipkézés 

A malacok jelölését még dajkásítás előtt, de legkésőbb 7 napos korukig el kell végezni (32/1999. (III. 31.) FVM 

rendelet szerint). A jelölést fülcsipkézéssel, a bal fülbe tetoválással, vagy ENAR életszámos jelöléssel 

végezhetjük. A fülcsipkézés a fülek alsó és felső részének bizonyos pontjairól egy kis darab kicsípése (a porccal 

együtt) jelenti (61. kép Fülcsipke). 

1.5. Farok kurtítása, fogak lecsípése 

A farokkurtítás a kannibalizmus elkerülését, a szegletfogak lecsípése pedig a kocák csecseinek a védelmét 

szolgáló intézkedés. Sem a farokkurtítás, sem a szegletfogak lecsípése nem lehet automatikus, rutinszerű 

tevékenység. Ezeket a műveleteket csak abban az esetben szabad elvégezni, ha egyértelművé válik és 

bizonyítékkal alátámasztható, hogy a kocák csecsbimbója sérül, vagy a malacok egymás fülét, farkát rágják, 

sértik. 

Tilos minden olyan nem állatgyógyászati vagy diagnosztikai illetve sertés azonosítását szolgáló eljárás, amely 

az állat csontozatában vagy testének valamely érzékeny részében kárt okoz, kivéve a herélés 7 napos korig olyan 

módszerrel, amely nem jár a szövetek szakadásával, a farokkurtítás, a foglecsípés (7 napos korig), a kanok 

szemfogai hosszának csökkentése, ill. a vértelen szülészeti segítségnyújtás (ezek érzéstelenítés nélkül). 

1.6. Sertések ivartalanítása, kasztrálás 

A kanszag az ivarérett sertések húsának főzésekor felszabaduló szag, amelyet az arra érzékenyebb emberek 

„büdösnek” találhatnak. A kanszag jelentősen leronthatja a sertéshús élvezeti értékét. Mivel más fajok esetében 

hasonló szag nem jelentkezik, a sertés ágazatnak különös figyelmet kell fordítania a probléma kezelésére. A 

jellegzetes szagot két vegyület, az androsztenon (hím feromon; a herékben termelődik) és a szkatol (aminosav 

bomlástermék; a vastagbél baktériumai termelik) okozza. Ezek a kanok ivarérése során a zsírszövetben 

halmozódik fel. A kanszag kialakulása a hímek ivarérettségének idejére tehető. A kanszag megszüntetésének 

legelterjedtebb módszere a malackori fizikai ivartalanítás (kasztrálás, herélés), melynek legkedvezőbb időpontja 

a 12-15. életnap között van. 

A kanmalacok herélése négyhetes életkor felett csak állatorvos vagy a nemzeti jogszabályok által feljogosított 

szakképzett személy által, érzéstelenítés mellett történhet. 

1.7. Sertések szállításának irányelvei 
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A rakodás megkezdését megelőzően meg kell állapítani az állatok szállításra való alkalmasságát. A 3 hetesnél 

fiatalabb malac szállítására egyáltalán nem alkalmas. A hosszú távú szállításra való alkalmasság feltétele a 10 

kg-nál nehezebb élősúly. A szállítási idő el nem választott malacok esetén 9 óra menet után 1 óra pihenő, majd 9 

óra után 24 óra pihenő. A felnőtt sertések 24 óráig szállíthatók egyhuzamban, folyamatos ivóvízellátás 

biztosítása mellett. A járművek benépesítésénél 0,5 m2/egyed férőhelyet kell biztosítani (62. kép Rakodás - 

Forrás: S.U.S.). 

2. Környezetvédelemi szempontok a 
sertéstenyésztésben 

2.1. Környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabályok 

A környezetszennyezés megakadályozására - elsősorban az állattartásból származó trágyára vonatkozóan - egyre 

szigorúbb hatósági jogszabályok lépnek életbe. A nemzeti és közösségi jogszabályok célja, hogy az állattartó 

telepeken keletkező trágya megfelelő, szakszerű és biztonságos tárolása meg legyen oldva. 

A legfontosabb élőírásokat a következő törvények és rendeletek tartalmazzák: 1995. évi LIII. trv. a környezet 

védelméről; 2001. évi LV. trv. egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról; 

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rend. a felszín alatti víz és földtani közeg minőségi 

védelméhez szükséges határértékekről; 33/2000. (III.17.) Korm. rend. felszín alatti vizek védelméről; 49/2001. 

(IV.3.) Korm. rend. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről; 50/2001. (IV. 3.) 

Korm. rend. a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól; 

193/2001. (X.19.) Korm. rend. az egységes környezet-használati engedélyezési eljárás részletes szabályairól; 

71/2003. (VI. 27.) FVM rend. az állati hulladékok ártalmatlanításáról; 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. a felszín 

alatti vizek védelméről; 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról; 27/2006. (II. 7.) Korm. rend. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát 

szennyezéssel szembeni védelméről (e rendeletet legutóbbi módosítása a 81/2007. (IV.25.) Korm. rend.); 

80/68/EGK tanácsi irányelv a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésével 

szembeni védelméről; 90/667EGK tanácsi irányelv az állati hulladékok ártalmatlanításáról; 91/676/EGK tanácsi 

irányelv a vizek mezőgazdasági forrásból származó nitrát szennyezéssel szembeni védelméről. 

2.1.1. Környezeti szagártalmak 

A sertések ürülékében sok bűzhatást eredményező anyag (merkaptánok, indol, szkatol, fenol, a sertésfaj 

jellegzetes szagát adó aminok sora stb.) megtalálható. A sertés vizeletének jellegzetes szagát a húgysav, az 

ammónium (NH4) és a kén-hidrogén (H2S) eredményezi. A bűzhatás kialakításában jelentős szerepet játszó 

anyagok elsősorban fehérjék, aminosavak és nukleinsavak lebomlásakor keletkeznek. A mélyalmos tartás során 

az istállóban felhalmozott trágya bomlásakor szén-dioxid (CO2) és metán (CH4) is képződik. 

A szagkomponenseket két nagy csoportra lehet osztani, lehetnek mérgezőek (NH3, H2,S, CH4), vagy bűzösek. Az 

előbbi csoportba tartozóak az állatok és a velük foglalkozó ember egészségét egyaránt veszélyeztetik. 

Az állatok tartására szolgáló létesítményeket és környékét időszakonként takarítani és mésztejes oldattal, vagy 

egyéb fertőtlenítő-szerrel fertőtleníteni kell. A szagártalom csökkentése érdekében a bűzös gázok áramlását a 

magasba kell terelni, fásítással, bokrosítással kell elősegíteni (63. kép Telepvédő erdősáv - Forrás: Pászthy Gy.). 

A szaghatás tompítására fontos az izolációs távolság betartása. Ez a távolság a telep méretétől függően 500-

1000 méter legyen. 

2.1.2. Környezeti zajártalmak 

Az épület szigetelésének, fűtésének és szellőztetésének biztosítania kell, hogy a légáramlás-sebesség, a porszint, 

a hőmérséklet, a relatív páratartalom, a gázok koncentrációja olyan mértékű legyen, amely nem káros a 

sertésekre. Az épületnek azon részében, ahol a sertéseket tartják, kerülni kell a 85 dBA vagy ennél nagyobb 

folyamatos zajszintet. 

A reggeli és délutáni időszakokban megfigyelt táplálkozási csúcsokkal jellemezhető evési ritmus úgy tűnik, a 

sertés faj szempontjából nem meghatározó, nem az állatok belső igényéből fakad. A táplálékfelvétel idejének 

más módszerrel történő szabályozása nem vezet a teljesítmény csökkenéséhez. A sertés képes arra, hogy egy 

meghatározott tér-idő szerkezetet felépítsen, és az előírt napi időbeosztáshoz alkalmazkodjon. Az etetéssel járó, 
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vagy az azt kísérő rendszeresen visszatérő események, az ajtócsapkodás, vagy az istállóban lévő tárgyak által 

keltett zaj képesek az evést a megszokott ritmustól eltérő időben is kiváltani. Az állat belső - már kialakult - 

ritmusának figyelembevételével az ilyen gondozással és az etetéssel összefüggő munkafolyamatok által keltett 

zajok időpontját azonban szigorúan be kell tartani. 

Ennek megfelelően léteznek időszakos (állatszállító kocsik, takarítógépek, takarmánykiosztó berendezések), 

valamint rendszeres (szellőztető ventillátorok, erő- és munkagépek) zajforrások. A sertéstartó telepek nagy része 

lakott területtől távol helyezkedik el, így a zajhatások a telepen tartott állatokat és dolgozókat érintik alapvetően. 

2.2. Trágyakezelés és hasznosítás 

2.2.1. A sertések trágyatermelése 

A sertéstartás és tenyésztés során - más gazdasági állatfajokhoz hasonlóan - jelentős mennyiségű szerves trágya 

keletkezik (35. táblázat). A sertések elhelyezése kapcsán több tartási, és ezzel együtt több trágyakezelési 

technológia ismeretes. Beszélhetünk almozásos technológiáról és alom nélküli (tömör- vagy rácspadozatos) 

tartásmódokról is. 

Az almozott tartás a sertések legrégebben alkalmazott elhelyezési megoldása. Az állatokat az istállóban tömör 

padozaton tartják, melyet alomanyaggal (szalma, faforgács stb.) borítanak. Napjainkban e módszert - nagy 

kézimunkaerő igénye miatt - legfőképp az extenzív technológiákban, valamint a tenyészkanok almozásánál 

alkalmazzák. 

Az árutermelő sertéstelepeken szinte kizárólag alom nélküli állattartást alkalmaznak (64. kép Alom nélküli 

istálló belső képe). A technológia következtében folyékony halmazállapotú híg trágya termelődik, amely 

bélsárból, vizeletből, elcsurgó itatóvízből, öblítő és mosóvízből áll. 

A hígtrágya szétválasztható szilárd és híg részre. A szilárd fázis leülepíthető, kiszűrhető, illetve különféle 

berendezésekkel elkülöníthető anyag, amely ugyanúgy kezelhető, mint a hagyományos istállótrágya. A híg fázis 

a visszamaradó szuszpenzió, amely nem azonos az almos tartáskor keletkező trágyalével. A hasznosítás és az 

elhelyezés szempontjából azonban mindkét anyag egyforma elbírálás alá esik. A hígtrágya mennyisége az 

ürülékhez keveredő csurgalék, mosó- és öblítővíz mennyiségétől függően változik. Amikor a víz és az ürülék 

aránya 1:1 akkor kövér hígtrágyának, ha 1:4 akkor sovány hígtrágyának nevezzük. Egy sertésférőhelyről 25 liter 

hígtrágya-hozamot számolnak. 

A szükséges vízmennyiség számosállatonként naponta általában 30 liter körüli. A hígtrágya nem tekinthető 

szennyvíznek, értékes tápanyag, amelyet a növénytermesztésben, vagy a biogáz termelésben lehet felhasználni. 

A különböző telepek trágyái között lényeges különbség is lehet (N tartalom 0,6-2,6 kg/m3, P tartalom 0,3-1,2 

kg/m3, K tartalom 0,9-2,3 kg/m3, a szervesanyag-tartalom 5,9-31,2 kg/m3 közötti; Csaba és mtsai, 1978). 

2.2.2. A szerves trágya kijuttatásának irányelvei 

Mezőgazdasági területre éves szinten szerves trágyával kijuttatott nitrogén mennyisége nem haladhatja meg a 

170 kg/ha-t, beleértve a legeltetés során az állatok által közvetlenül kijuttatott, továbbá a szennyvizekkel és 

szennyvíziszapokkal kijuttatott mennyiséget is. Almos trágya kijuttatásakor a trágyavizsgálat nem kötelező, 

ebben az esetben a korábbi vizsgálatok alapján számított átlagértékek használhatók, melyet a 36. táblázat 

tartalmaz. 

Tilos a trágya kijuttatása december 1. és február 15. között. Gyors hatású, könnyen oldódó nitrogéntrágya - így 

trágyalé és a hígtrágya - betakarítás után nem juttatható ki szántóterületre, amennyiben oda az adott évben nem 

kerül újabb kultúra. Ha az adott évben másodvetésű növény kerül még a területre, a fenti anyagok 

felhasználhatóak, de a trágyázás és vetés közötti időszaknak rövidnek kell lennie (legfeljebb 14 nap). Tilos 

hígtrágya, trágyalé felszíni kijuttatása olyan lejtős területen, ahol a lemosódó tápanyagok a felszíni vízbe 

juthatnak. A közvetlen talajba juttatás ezeken a területeken is megengedett. Nem juttatható ki trágya fagyott, 

vízzel telített, összefüggő hótakaróval borított talajra. Az összefüggő hótakaró azt jelenti, ha a területet legalább 

5 cm vastag, egységes hótakaró borítja. 

2.2.3. A szerves trágya tárolása 

2.2.3.1. Hígtrágya tárolóval szemben támasztott követelmények 
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Hígtrágya fogalma: az almozás nélküli tartástechnológiájú istállókban keletkező melléktermék, amely 

rendszerint 30 %-nál nem nagyobb szárazanyag-tartalmú anyag. Döntő alkotórésze öblítővíz, emellett bélsár, 

vizelet, ivóvíz, technológiai víz, élelem maradványokat és kis mértékben egyéb anyagokat tartalmaz. A hígabb, 

vízhez közel álló áramlási tulajdonságokkal rendelkező formáját trágyalének nevezzük. 

Hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz kizárólag szivárgásmentes, szigetelt tartályban, medencében tárolható (65. kép 

Hígtrágya-tároló). A tárolótartály, vagy medence anyagát úgy kell megválasztani, hogy az a korróziónak 

ellenálljon, élettartama legalább 20 év legyen. A tároló helynek legalább 4 havi hígtrágya, trágyalé, csurgalékvíz 

befogadására elegendő méretűnek kell lennie, hogy azok biztonságos tárolása biztosított legyen a tilalmi 

időszakokban is. 

2.2.3.2. Istállótrágya tárolóval szemben támasztott követelmények 

Az istállótrágya szilárd ürülék és alomanyag. Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyűjtésére 

szolgáló gyűjtőcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azonos 

módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntözhető. Legeltetéses állattartás esetén a trágyatároló 

kapacitását az istállózott időszak alapján kell időarányosan megállapítani. A tárolókapacitásnak elegendőnek 

kell lennie legalább 8 havi istállótrágya tárolására. Így biztosítható, hogy az istállótrágya optimális állapotban 

kerüljön felhasználásra. 

Mélyalmos trágya előzetes tárolás nélkül is kijuttatható. Abban az esetben, ha az előírások ezt nem teszik 

lehetővé, az istállótrágyával azonos módon kell tárolni és kezelni. A karámföld tárolása az istállótrágyával 

azonos módon történik. A karámok csurgalékvízének gyűjtését úgy kell megoldani, hogy az ne 

veszélyeztethesse a környezetet. 

2.2.3.3. A trágyatároló kapacitásának meghatározása 

A 49/2001. (IV.3.) kormányrendelet általános előírásának értelmében tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá 

trágyatárolók csurgalék vizeinek bevezetése az élővizekbe. Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthető 

ivóvíznyerő helytől számított legalább 100 méteren belül. Hígtrágya tároló nem létesíthető vízjárta területeken. 

A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az 37. táblázatban foglaltak szerint kilogrammban 

megadott trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani. Amennyiben a 

termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz a rendelet szerinti 

irányszámokat kell alkalmazni. 

2.2.3.4. Alapkövetelmények a trágyatárolók műszaki paramétereihez 

A beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt) csak vízzáró, tervezői méretezéssel kiszámított 

szilárdságú, szulfátálló betonból készíthetők. A fóliabéléses tározók vagy műanyag bevonattal ellátott 

tározófelületeknek teljesen vízzárónak, a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak, egyenletes 

falvastagságúnak és szilárdságúnak, hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak, a kötéseknél is magas 

szakítószilárdságúnak, és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie. 

Fém vázszerkezetű, szerelt hígtrágya tárolók esetében kiemelt jelentősége van a korrózió elleni védelemnek, az 

előírt 20 év élettartam biztosításának. A korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok 

rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióállóságát külön felületi műanyag bevonattal kell biztosítani. A felületi 

műanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról, a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelőségéről 

minőségi tanúsítvány kiállítása szükséges. 

Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különböző méretekben készülő ipari gyártmányok, a 

gyártóknak a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell megfelelőségi nyilatkozatot biztosítania. 

2.3. A sertéstenyésztés hulladékainak kezelése 

Az állati hullák és az állati eredetű hulladékok gyorsan bomló veszélyes anyagok, ezért ipari felhasználásukról, 

vagy környezetkímélő ártalmatlanításukról gondoskodni szükséges. Az üzem hullakamráiból az elszállítás csak 

a feldolgozó üzem járművén történhet. 

Az állati eredetű hulladékokat három kategóriába sorolják. A különböző kategóriák gyűjtése, kezelése, 

ártalmatlanítása eltérő típusú és működésű üzemekben valósulhat meg. 
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Veszélyesnek minősül a hulladék, ha a 102/1996. (VII. 12.) kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt 

jellemzők valamelyikével rendelkezik (pl.: mérgező, rákkeltő, sugárzó, azaz egészség károsító tulajdonságai 

vannak). A radioaktív vagy radioaktív szennyezettségű hulladékok külön kategóriát képeznek és külön 

kezelendők. A hulladék lehet „A” típusú (komposztálás vagy elégetés, háztartási hulladékokkal együtt történő 

kezelés), „B” típusú (elkülönített hulladék-lerakóhelyen való lerakás; külön kezelést igénylő ipari, speciális 

üzemi hulladékok), vagy „C” típusú (veszélyes hulladékok külön kiépített veszélyeshulladék-lerakó telepeken 

helyezhetők el, kezelésük szigorú előírások szerint történik). 

Az állati eredetű nyersanyagot, félkész vagy készterméket tartalmazó, illetve a közétkeztetési, konyhai hulladék 

jelentős fertőzési veszélynek minősül. A fogyasztásra alkalmatlanná vált (pl. lejárt fogyaszthatósági idejű vagy 

kiolvadt fagyasztott húsok) - különösen, ha jelentős mennyiségről van szó - már egyértelműen nagy 

fertőzésveszélyt jelentő hulladékként kezelendők. Ezek ártalmatlanítását engedélyezett állati hulladékgyűjtőben, 

hulladéktemetőben, hulladékemésztő veremben való elhelyezéssel vagy állati hulladék feldolgozását végző 

üzemnek történő átadással kell biztosítani. 

Az 1774/2002/EK rendelet tartalmazza az állati hulladékok lehetséges ártalmatlanítás módjait. Ez lehet 

engedélyezett égetőműben történő elégetés, vagy engedélyezett feldolgozóüzemben történő ártalmatlanítás. 

3. Élelmiszerbiztonsági szempontok a 
sertéstenyésztésben 

3.1. Az élelmiszerbiztonsághoz kapcsolódó jogszabályok 

A Codex Alimentarius (élelmiszerkódex) egy olyan világméretű szabályozási rendszer, amelynek alapvető célja 

és feladata a fogyasztók egészségvédelmét és az élelmiszerek tisztességes nemzetközi kereskedelmét szolgáló 

szabványok, szennyezőanyag határértékek, útmutatók, irányelvek, valamint ajánlások kidolgozása és ezeknek az 

egész világra kiterjedő harmonizálása, egységesítése. Ez az élelmiszerkönyv nemzetközi rendszerének 

megtestesítőjeként is értelmezhető. Magyarországon a 2003. évi LXXXII. Törvény, a Magyar Élelmiszerkönyv 

tartalmazza a Codex Alimentarius irányelveit. 

Az élelmiszer-higiéniai szabályozás gyakorlatilag az Európai Gazdasági Közösség születésétől fogva a 

jogrendszer fontos részét képezi. Az irányelveket Magyarország az EU csatlakozást megelőző jogharmonizáció 

keretében miniszteri rendeletek formájában vette saját jogrendjébe. A fontosabb EU irányelveket és azok hazai 

„harmonizált” megfelelőit a 38. táblázat szemlélteti. 

3.2. Élelmiszer-biztonság, élelmiszer-minőség és élelmiszer-
higiénia 

Az élelmiszer-biztonság (food safety) azt a feltételrendszert jelenti, melynek teljesülése esetén az élelmiszer 

nem ártalmas az egészségre, életminőségre és nem okoz kárt a fogyasztónak. Más megfogalmazásban e fogalom 

a fogyasztó biztonságát jelenti, hogy az általa elfogyasztott élelmiszer mentes a kórokozó mikroorganizmusoktól 

és egyéb egészségkárosodást okozó biológiai ágensektől, valamint kémiai anyagoktól, illetve ezeket csak 

megengedett mennyiségben (jogszabályok - határértékek) tartalmazza. Az élelmiszer-biztonság ezáltal a 

közegészségügyileg aggálytalan fogyaszthatóságot juttatja kifejezésre, ami az egészségvédelem egyik 

legalapvetőbb szempontja. 

Az élelmiszer-minőség (food quality) az élelmiszerek azon tulajdonságainak összességét jelenti, amelyek 

alkalmassá teszik a vonatkozó előírásokban rögzített, valamint a fogyasztók által elvárt igények kielégítésére. 

Az élelmiszer-minőség azt jelenti, hogy az élelmiszer összetétele, beltartalma, érzékszervi jellemzői, 

eltarthatósága, csomagolása, jelölése megfelel az előírásoknak és az elvárt fogyasztói igényeknek. A fenti két 

fogalom együttesen az élelmiszerek elfogadhatóságát jelenti (39. táblázat). 

Az élelmiszer-higiénia (food hygiene) azon feltételek és rendszabályok összességét jelenti, amelyek – az 

élelmiszerlánc szakaszaiban, illetve a teljes vertikumában – az élelmiszer biztonságának és alkalmasságának 

biztosításához szükségesek (852/2004/EK élelmiszer-higiéniai rend.). Ebből következően az élelmiszer 

biztonsága döntően az élelmiszer-higiéniai előírások és szabályok betartásával és betartatásával érhető el, azaz 

az élelmiszer-higiénia az élelmiszer-biztonság megvalósításának alapvető követelménye, eszköze. 

3.2.1. Mikroorganizmusok az élelmiszerekben 
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A magasabb rendű szervezetek testfelülete, valamint a külvilággal közvetlenül összeköttetésben álló szervek, 

szervrendszerek nagy mennyiségben tartalmazhatnak mikroorganizmusokat. Ezek túlnyomó többsége, mint 

ártalmatlan szaprofita állatokban a bőr, a légutak, az emésztőcső, valamint a húgy és a nemi utak természetes 

mikroflóráját adják. Az állati szervezet megbetegedését előidéző, patogén mikroorganizmusok egy része az 

állati eredetű élelmiszert fogyasztó embert is képes megbetegíteni. A kórokozó mikroorganizmusok nem csak 

intravitális fertőződés következtében juthatnak az élelmiszerbe, hanem számos egyéb módon és forrásból is; 

ezekben az esetekben az élelmiszer szennyeződéséről, kontaminációjáról beszélünk. 

A mikroorganizmusok elenyésző töredéke képes csak megbetegedést előidézni, de a nyers és feldolgozott 

élelmiszerekben kedvező körülmények között nagyszámban elszaporodhatnak, és anyagcsere tevékenységük 

révén azok összetevőit lebontják, átalakítják és ezáltal megváltoztatják az élelmiszerek érzékszervi 

tulajdonságait, tápanyag-összetételét. Ez esetenként az élelmiszer minőségének jelentős csökkenését, az 

élelmiszer romlását okozza. 

A megelőző élelmiszer-minőségbiztosítás sikere elválaszthatatlan a mikrobás szennyeződések forrásainak, 

terjedési módjának, a mikrobák belső tulajdonságainak ismeretétől, az élelmiszerek összetételi jellemzőitől, az 

élelmiszer-feldolgozás és tárolás tényezőitől függő szaporodásuk, túlélésük vagy pusztulásuk dinamikájának 

ismeretanyaga használatától, valamint a mikrobák és az emberi szervezet kölcsönhatásainak az ismeretétől is. 

Az élelmiszerek mikrobiológiai biztonságosságát illetően különös hangsúlyt kapnak azok a területek, ahol az 

elsődleges élelmiszer-feldolgozás nem tartalmaz kifejezetten kórokozókat pusztító műveleteket. Például a hús- 

és baromfiipari elsődleges nyersanyag-feldolgozás technológiája tulajdonképpen szétszerelés, amelynek során 

csupán a mikrobás szennyeződés szétkenése következhet be, tehát a mezőgazdaság által szolgáltatott nyersanyag 

a mikrobiológiai biztonság szempontjából is meghatározó. Ezért fontos a terméklánc-szemlélet, a vertikum 

szereplőinek harmonizált kapcsolata, a közös érdekeltség megteremtése, a minőség-partnerség és a 

visszacsatolás. 

3.2.2. A kémiai-toxikológiai élelmiszer-biztonság alapjai 

Kémiai élelmiszerbiztonság alatt az élelmiszerek idegen kémiai anyagoktól való mentességét (ideális cél), 

illetve határérték alatt, egészségi ártalmat nem okozó szint alatt, a lehető legalacsonyabb szinten tartását 

(gyakorlati cél) értjük. Kémiai veszélyek mind rövid távú (heveny mérgezés) mind késői megbetegedéseket 

kiválthatnak. 

Az élelmiszer eredetű késői súlyos megbetegedéseknek szinte kizárólagos okozói a szennyezőanyagok (ipari, 

mezőgazdasági, környezeti), a maradékanyagok (növényvédő szer, állatgyógyszer), a természetes tartalomként 

előforduló toxikus anyagok, a technológia során keletkező átalakulási termékek, a szándékosan hozzáadott 

anyagok (adalékanyag, vitamin, ásványi anyag, növényi kivonatok stb.), az allergének, illetve a tévedésből vagy 

szándékosan hozzáadott idegen anyagok (csalás, hamisítás, terrorizmus) lehetnek. 

A cél tehát az élelmiszereink közvetítésével a szervezetbe jutó kémiai, toxikológiai terhelés csökkentése, annak 

egészségre ártalmatlan szint alatt tartása. Ennek következtében a vegyi anyagok, toxinok által kiváltott rövid-és 

hosszú távú káros egészségügyi hatások csökkentése, a lakosság egészségügyi állapotának javulása. 

3.3. Húshigiénia, higiéniai húsvizsgálat a sertésfajban 

3.3.1. A hús fogalma, érése, tulajdonságai 

Általában húsnak nevezzük a vágóállatok harántcsíkolt izomzatát a vele szoros kapcsolatban lévő zsírszövettel, 

kötőszövettel, valamint nyirokcsomókkal, idegekkel és véredényekkel együtt. Azt a folyamatot, melynek során 

kialakulnak a húsra jellemző tulajdonságok (szín, szag, porhanyósság stb.) a hús érésének nevezzük. A húsérés 

egyik alapvető biokémiai folyamata az izomszövet pH értékének csökkenése, aminek megfelelő lezajlása 

elsősorban a hús minősége és annak biztonsága szempontjából is fontos. Az adott fajra jellemzőtől jelentősen 

eltérő pH csökkenés ugyanis minőségi hibákat és a hús gyorsabb romlását okozhatja. A rendellenes pH 

csökkenés az átlagosnál gyorsabb formában (PSE - pale, soft, exudative - halvány, puha, szakadékony, 

vizenyős), illetve kisebb mértékben (DFD - dark, firm, dry - sötét, feszes, levet nem eresztő, ragadós) 

jelentkezhet. E két kategória előfordulása a stresszérzékeny sertésfajták (pietrain) húsában az átlagosnál 

nagyobb. 

A hús minőségi jellemzésére érzékszervi (szín, szag, íz), fizikai (vízkötő-képesség, porhanyósság, konzisztencia) 

és kémiai (fehérje, zsír, szénhidrát arány, vitaminok stb.) tulajdonságokat használhatunk. 
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3.3.2. A sertésvágás technológiai higiéniája 

Előkészítés során a sertéseket a pihentető istállókban állatorvosi vizsgálatnak vetik alá, és csak ezután kaphatják 

meg a vágási engedélyt. Higiéniai okokból vágás előtt langyos vízzel permetezik őket. Ez egyrészt nyugtatóan 

hat az állatokra, másrészt leáztatja a szennyezéseket az állat bőréről, szőréről. A kábítás célja öntudatlan állapot 

elérése a lehető legrövidebb idő alatt, az állatok megóvása fájdalomtól és félelemtől, és a kezelőszemélyzet 

biztonságának biztosítása. A kábítás akkor jó, ha nem szünteti meg a szív munkáját, de bénítja a végtagok 

mozgásában szerepet játszó idegek működését. A vágás előtt kábítani lehet elektromosan, penetratív rögzített 

závárzatú pisztollyal, vagy szén-monoxid gáz alkalmazásával. Az elvéreztetés közvetlenül kábítás után 

következik. A sertést a nyak középtáján, a szegycsont alatt szúrják le. A vágóállatok teljes vérmennyiségét 

élősúly %-ban adják meg (pl. a sertésé izomtömeg és a fehéráru tömegétől függően 4,5-6 %). Véreztetés során a 

teljes vérmennyiségnek 60-70 %-a nyerhető ki. A vér az állati test legromlékonyabb anyaga. A hús minőségének 

és eltarthatóságának érdekében minél jobb elvéreztetésre kell törekedni. Mivel a vér gyorsan alvad, gondoskodni 

kell fizikai és kémiai módszerekkel a folyékony állapot megóvásáról. A tisztítás során, forrázásos technológia 

alkalmazásakor a sertések teljes testfelületét (teljes forrázás), bőrfejtéses vágás esetén a testfelület egy részét 

tisztítják, szőrtelenítik (részleges forrázás). A tisztítást a testfelület lemosásával kezdik, melyek fellazítják az 

állat szőrét. A fellazított szőrzetet a kopasztógépek távolítják el, a szőr és a sörtemaradványokat pedig a 

perzselő- és lelángoló-berendezések. A részleges sertéstisztítás után a sertés bőrét lefejtik. Fejtésen az állatok 

bőrének a test felületéről való eltávolítását értik. Hazánkban a teljes bőrfejtést alkalmazzák, melynek során a fej 

és a csülök kivételével az egész testről lehúzzák a bőrt. Exportra termelő sertésvágóhidakon az eddig leírt 

munkafolyamatokat az un. szennyes övezetben végzik el, majd egy vízfüggönyön keresztül a sertés a tiszta 

övezetbe kerül, ahol bontással folytatódik a vágási technológia. Ennek során körbevágják a végbélrózsát, 

kiveszik a fülgombát, megnyitják az állat testüregeit, a medencét, hasat, mellüreget és azokból eltávolítják a 

belső szerveket. Bontás után a gerincoszlopot középen kettéhasítják, vagy a gerincoszlopot kivágják a testből. 

Ez utóbbit nevezzük orjázásnak. A sertés hasítása abban különbözik a szarvasmarháétól, hogy a fej a testen 

marad, és azt is kettéhasítják, a farok a test jobb oldalára kerül. 

A vágóhídi feldolgozáshoz tartozik még a szalonna teljes vagy részleges lehúzása. Ha a vágott test kereskedelmi 

forgalomba kerül tőkehúsként, akkor a szalonnát teljesen le kell húzni. Ha sonkát és lapockát akarunk készíteni, 

úgy azokról a szalonnát nem húzzák le. Ezt követi a mérlegelés, valamint a minősítés, és hűtés. 

3.3.3. Vágott sertések higiéniai vizsgálata 

A post mortem húsvizsgálat szabályait meghatározó 854/2004/EK rendelet előírási szerint az illetékes állat-

egészségügyi hatóság a gazdaságtól kapott járványügyi és egyéb adatok (pl. az élelmiszerláncra vonatkozó 

információk, az elmúlt 6 hónap vágóhídi leletei) alapján dönthet úgy, hogy az integrált termelési rendszerekben, 

ellenőrzött tartási körülmények között nevelt hízósertéseken néhány szerv esetében, vagy minden szervre 

vonatkozóan csak megtekintéses vizsgálatot kell végezni. A kockázatelemzésen alapuló húsvizsgálati eljárás 

elsődlegesen azt kívánja kiküszöbölni, hogy a húsvizsgáló a szervekbe, nyirokcsomókba történő bemetszés 

(valamint azok tapintásos érintése) révén maga vigye át a késsel, vagy a kezével a zoonotikus kórokozókat egyik 

állatról a másikra. 

A vágás előtti minősítés főleg az állat egészségügyi vizsgálatára terjed ki. Ennek során sor kerül a fej, a fehér 

zsiger, a vörös zsiger, a testfél részletes vizsgálatára. 

A megszemlélésen alapuló húsvizsgálatok alapját az élelmiszerláncra vonatkozó információk képezik. Ennek 

megfelelő adatokat kell tartalmaznia az adott régió állategészségügyi helyzetéről, a hízósertések egészségi 

állapotáról, az alkalmazott gyógykezelésekről és várakozási időkről, a hús biztonságát potenciálisan befolyásoló 

betegségekről, a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok, valamint a korábbi húsvizsgálatok eredményéről, a 

termelési adatokról, továbbá a gazdaságot ellátó állatorvos nevéről és elérhetőségéről. 

3.3.3.1. A sertések vágás utáni EU konform minősítése 

A sertéshús-termelés eredménye végül is a levágott sertés, amelynek mennyiségi és minőségi mutatói döntik el 

annak piaci értékét. A vágóérték a fontos mennyiségi mutatókat és a vágott áru minőségével összefüggő 

alapvető sajátosságokat foglalja magában (16. ábra). 

Hazánkban, 1993-ban dolgozták ki és vezették be a hasított sertés felek EU konform vágás utáni minősítését, 

ami a féltestekből kinyerhető színhús alapján kategorizálja a vágott testeket. A minősítés történhet műszerrel, 

illetve a hasított féltestek hasítási síkjában felvett méretekkel (kétpontos módszer). A vágott sertések 
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minősítésekor a hasított felek súlya, illetve a szalonna és az izomvastagsági méretek alapján történik a 

színhústartalom becslése (lásd korábban: 2. kép, 13. ábra). 

Az (S)EUROP hat minőségi kategóriát jelent, a színhúskitermelés szerint. A minősítés eredményét a félsertésen 

bélyegzővel fel kell tüntetni. Ez a tevékenység csak akkor éri el a célját, ha annak eredményéről a termelő is 

értesülhet, érdekeltté téve abban, hogy az alap- illetve tenyészanyagot hathatósan javítsa a nyereségesebb 

termelés érdekében (15/1998. (IV. 3.) és 175/2004. (XII. 30.) FVM rendelet). 

Vágó és vágott sertés minősítési módszerekhez tartozik a Fat’O’Meater (FOM, HGP, SKG), amely regressziós 

egyenlettel becsüli a színhús arányt. A ZP módszer kétpontos ágyékszalonna és ágyékizom vastagsága alapján 

számítja a színhús arányt. Az AUTOFOM a szokásos hentesipari darabolás szerinti adatokat mutatja ki. 

3.3.4. Élelmiszer-higiéniai szakigazgatás 

Valamennyi gazdasági haszonállatfaj esetén, így a sertés ágazatban is szükségessé vált mind vizsgálati adatok 

előállításának, mind a gyártási folyamatok minőségbiztosításának részletes jogszabályokban rögzített 

kidolgozása. Ennek során az alábbi eljárásokat határozták meg: GMP (Good Manufacturing Practice) - helyes 

termelési gyakorlat; GHP (Good Higiene Practice) - helyes higiéniai gyakorlat; HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Points) - veszélyelemzésen alapuló kritikus irányítási pontok rendszere; TQM (Total Quality 

Management) - teljes körű minőségszabályozás. 

3.3.4.1. HACCP rendszer 

A HACCP olyan, tág értelemben vett jó gyártási, forgalmazási és jó higiéniai gyakorlatra alapozott élelmiszer-

biztonsági kockázatkezelő rendszer, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként 

is alkalmazható. Célja a megelőzés. 

A HACCP alkalmazása az Európai Unió országaiban 1995. december 14. óta kötelező (93/43 EK direktíva). A 

magyar élelmiszertörvény (1995. évi XC. törvény) végrehajtási utasítása tartalmazza az első kötelező előírást. 

Az élelmiszer gyártók részére 2002. január 1.-től kötelező a HACCP rendszer alkalmazása (1/1996. (I.9.) FM-

NM-IKM rendelet). A vendéglátásban és a közétkeztetésben ugyancsak 2002. január 1.-től kötelező a HACCP 

rendszer alkalmazása (80/1999. (XII.28.) GM-EüM-FVM rend.). 

A HACCP hét fő elemből áll. 

1. A veszélyek (hazards) azonosítása, súlyosságuk és valószínű bekövetkezésük gyakorisága szerint 

rangsorolásuk, a kockázat (risk) alapján. A rendszerelemző munka első része az adott élelmiszertípus és az 

élelmiszer gyártási, értékesítési és fogyasztási láncolata szempontjából kritikus kórokozó 

mikroorganizmusok (mint veszélyek) és az általuk képviselt kockázat meghatározása. 

2. Azon kritikus irányítási/szabályozási/felügyeleti pontok (critical control points, CCPs) kiválasztása, ahol a 

feltételezett veszély megelőzhető, kizárható vagy elfogadható szintre csökkenthető. Itt tehát az angol control 

szó nem szűkül le az ellenőrzés fogalmára, hanem szabályozás értelemmel is bír. A szóban forgó pontokon 

nemcsak vizsgálni, észlelni kell a veszélyt, hanem eredményes beavatkozást lehet és kell végezni a kívánttól 

való eltérés korrigálása végett, a veszély megelőzése vagy elhárítása céljából. Kritikus pont lehet tehát akár 

egy nyersanyag vagy segédanyag, akár egy meghatározott helye az össztevékenységnek, egy művelet, 

résztevékenység vagy feldolgozási fázis. 

3. Azoknak a kritériumoknak az előírása (határértékeknek, tűréshatároknak), amelyek a megfelelőt elválasztják 

a nem megfelelőtől, amelyek alapján eldönthető, hogy a kritikus szabályozási pont a veszély megelőzése 

szempontjából „kézben van tartva”. 

4. A kritikus pontok felügyeletére alkalmas módszerek kiválasztása és alkalmazása. 

5. Azon helyesbítő intézkedések, tevékenységek meghatározása, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha 

monitoring szerint a CCP „nincs rendben”. 

6. Annak az ellenőrzése és bizonyítása (igazolása, verifikálása), hogy a preventív rendszer megfelelően 

működik. 

7. Dokumentálás (rendszer működtetését mutató feljegyzések, nyilvántartások). 
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A HACCP rendszer lényege a GHP-val még ki nem zárható mikrobiológiai veszély(ek) azonosítása és a 

kockázatok becslése mellett azoknak a kritikus szabályozási ellenőrzési és beavatkozási pontoknak a 

kiválasztása, felügyelete és az utóbbi eredményeinek a dokumentálása, ahol a veszély kialakulásának a 

megelőzése a leghatékonyabban valósítható meg. Azokról a pontokról van tehát szó, amelyeknél a kérdéses 

mikrobás szennyeződés és/vagy a mikroba szaporodás kockázata a termelés, tárolás, szállítás és fogyasztásra 

való előkészítés láncolatában a leginkább fennáll, illetve amelyeknél a mikrobák eliminálása/inaktiválása 

lehetséges. 

A HACCP ugyanakkor vezetési rendszer is. Nem csupán az üzemi higiénikus vagy a minőségellenőr „ügye”, 

hanem minden, a termelési folyamatban részt vevőé, de legfőképpen a vezetésé. A HACCP elemzés ugyanis a 

vezetés részére mutatja meg azt, hogy melyek a termékminőség (élelmiszerbiztonság) szempontjából a 

veszélyek és a kritikus szabályozási pontok, s ez a vezetés számára lehetővé teszi, hogy az erőforrások ésszerű 

koncentrálásával a kritikus pontokon át az egész folyamatot ilyen értelemben irányíthassa. 

3.3.4.2. A teljes körű minőségszabályozás (TQM) 

A teljes körű minőségmenedzsment (TQM) olyan vállalkozási módszer, amelynek középpontjában a minőség 

áll, a szervezet valamennyi tagjának részvételén alapul, és hosszú távú sikerekre törekszik a fogyasztó 

elégedettségének, valamint a vállalat összes tagja és a társadalom hasznának figyelembevételével (ISO 8402 

szabvány). A TQM egy olyan vezetési módszer, filozófia, amelynek középpontjában a vevőközpontúság, a 

vezetőség és a munkatársak elkötelezettsége és a folyamatos javítás áll. 

A TQM legfontosabb alapelvei az összpontosítás mind a külső, mind a belső vevőkre, összpontosítás a 

folyamatok javítására abból a célból, hogy megbízható és elfogadható szolgáltatások/termékek jöjjenek létre és 

összpontosítás a dolgozók tehetségének hasznosítására. Vezetők szerepe és a kiegészítő elemek közé az oktatás 

és képzés, a támogató struktúrák, a kommunikáció, a jutalmazás és elismerés, illetve mérés sorolható. 

A TQM módszer fontos alapelve a folyamatszemlélet és ezzel együtt a vállalati folyamatok folyamatos javítása. 

A TQM - sok vonatkozásában eltérően a minőségbiztosítási rendszerektől - alapvetően dinamikus szemléletű. A 

vállalati tevékenységeket, eseményeket folyamatként kezeli és elsősorban a fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A 

célul kitűzött és kívánt vállalati eredményeket gazdaságosabban és hatékonyabban lehet elérni, ha a módszerrel 

a tevékenységeket és a szükséges erőforrásokat folyamat szemléletben kezeljük. A folyamatszemléletű 

vállalatvezetésnek pontosan meg kell határoznia a vállalati folyamatokat, külső és belső vevőit és azok igényeit. 

A folyamatok mellett fel kell tárni a szükséges emberi és anyagi erőforrásokat, folyamatosan figyelni és 

elemezni kell ezek hatékony felhasználását. A folyamatok a vállalati működés legfontosabb elemei, hiszen a 

termékek, szolgáltatások folyamatok során jönnek létre, azok eredményei. 

3.3.4.3. Az ISO rendszer 

Az ISO (International Organization for Standardization) egy nemzetközi szövetség, ami több mint 100 nemzet 

szabványosítási tagszervezeteit foglalja magába és számos nemzetközi szabványt tart karban. Az ISO 9000 

szabványcsalád célja olyan szervezeti teljesítmény biztosítása, amely időről időre képes a vevők minőséggel 

kapcsolatos követelményeit kielégítő termékeket és szolgáltatásokat nyújtani, függetlenül attól, hogy mit csinál 

a szervezet, mekkora a mérete, vagy hogy a magánszektorban vagy a közszférában dolgozik-e. Célja a 

minőségre hatást gyakorló folyamatok meghatározása és menedzselése. 

Magyarországon minőségbiztosítási rendszernek hívták az MSZ EN ISO 9001:1996 szabvány alapján kialakított 

vállalatirányítási rendszereket. Az ISO 2000-ben kiadta az ISO 9001 harmadik változatát, amelyet a Magyar 

Szabványügyi Testület 2001-ben vett át. Az új szabvány alapján kiépülő rendszereket manapság 

minőségirányítási rendszernek hívják. Az ISO 9001 szabvány negyedik megújítására 2008-ben került sor, amit a 

Magyar Szabványügyi Testület 2009. január elején adott ki magyar fordításban (MSZ EN ISO 9001:2009). 

Hazánkban a világ más országaihoz képest magasabb az ISO 9001 tanúsított vállalatok száma. A 

minőségbiztosítás szó gyakran a túldokumentálást juttatja eszünkbe, azonban ez csak a nem megfelelően 

kiépített rendszerek esetében okoz többlet papírmunkát. 
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