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Előadás áttekintése

• Gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának 
higiéniai kérdései
– állategészségügyi szolgáltatás
– sertéstartás és hízlalás higiéniai vonatkozásai
– szarvasmarhatartás technológiájának higiéniai 

vonatkozásai
– baromfitartás technológiájának higiéniai vonatkozásai



Állategészségügyi szolgáltatás
A termelésorientált, tervezett
állategészségügyi szolgáltatás feladata:
- Az állat-egészségügy eszközeivel elősegítse az 

állatállományok hatékonyabb termelését.
Célja:
Nem a beteg állat egyedi gyógykezelése, hanem a
termelés hatékonyságát veszélyeztető állat-
egészségügyi problémák időben való feltárása, az
általuk okozott veszteségek megelőzése,
csökkentése, illetve megszüntetése.



Sertés tartás technológiai 
lépései

• Születési alomnépességet 
befolyásolja:
– tartástechnológia

• csoportos tartás a vemhesítés után –
kisebb embrió elhalás

• tartási mód változtatás az embrió 
fejlődés  legérzékenyebb szakaszaiban 
(9-14. nap; 18-24. nap) TILOS

– takarmányozás
• takarmányhigiénia

– Fertőző betegségek
– toxikózisok

• F-2; T-2
• DAS; NIV; DON; Fusarenon-X 
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Fertőző betegségek
• Urogenitális infekciók

– szaporító szerveket megbetegítő fakultatív patogének
• Streptococcusok
• E. coli
• Kóliform baktériumok
• Corynebacterium-fajok

– specifikus kórokozók támadják meg
• Sertés parvovírus (PPV)
• Aujeszky-betegség vírusa
• Leptospirák
• PRRS vírusa
• Encephalomy-ocarditis vírusa



Kocák fialás körüli megbetegedései

• Mastitis-metritis-aglactia szindróma

– Ubiquitaer Gram negatív 
• Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, 

Streptococcusok, Staphylococcus, 
Corynebacterium

• Méhgyulladást okozók bejutása: haematogén úton, 
petevezetőn át, hüvely, nyákcsatornán keresztül.

• Tőgygyulladást okozók bejutása: csecsbimbón, 
galactogén úton; haematogén úton, lymphogén 
úton.



Tartási-takarmányozási tényezők
- betegségek kialakulása -

Olyan tartási-takarmányozási tényezők,
amelyeknek meghatározó szerepük van:
• elősegítik a kórokozók bejutását a gazdaszervezetbe, 

elősegítik az intoxikáció kialakulását;
• csökkentik a kocák és a kocasüldők specifikus és nem 

specifikus védőmechanizmusainak működését;
• amelyek eredményeként fokozódik a környezetben az 

élőcsíra terhelés. 



• mozgáshiány + tartási rendszerrel nem 
koordinált energia dús takarmány –
elhízás

• stresszor hatások
• környezet élőcsíra-terhelése

– elmaradt a fiaztató takarítása, fertőtlenítése, 
pihentetése, ha a kocákat a betelepítés előtt 
nem fürdetik le és elmarad a gáttájék és 
csecsbimbók fialás előtti fertőtlenítése

• takarmányozás
– toxinok jelenléte



Tartás -
gondozás

TakarmányozásÉlettani 
anatómiai 

sajátosságok

Életkor a 
választáskor

Választást követő 0-14. nap

Baktériumok és vírusok okozta betegségek

Gyakoribb kórformák
Választás utáni E. coli hasmenés, 

oedema-betegség, rotavírusos 
hasmenés, sertés dysenteria, S. suis

okozta meningitis, septikaemia, 
ascariosis, circovírus okozta kórképek

Sporadikus kórformák
Pityriasis roseae, Proliferativ 
enteropathiák, Actinobacillus 

pleuropneumoniae



Előhizlalás
• jól kialakított rácspadozat lehetővé teszi a 

bélsár, vizelet folyamatos eltávolítását –
tisztább, csíraszegényebb környezet

• szellőzési teljesítmény arányban legyen a 
elhelyezett malac számmal
– alulszellőzöttség, romló levegő minőség

• bélsár letaposása – padozat teljes felületének 
75-80%-a rés
– helytelen hézagmegválasztás (jogszabályilag 

rögzített) – sérülés
– műanyag rácspadozat – megfelelően tisztítható, 

fertőtleníthető



Sertéshizlalás
• dántípusú zárt hizlalók és változataik
• teljes rácspadlós hizlalók
• egyéb hizlalótípusok

– mélyalmos tartási technológia
• 1 évig használják – állategészségügyi veszély, 

nem alkalmazható az all in all out módszer
– ferdepadozatos, almozott tartástechnológia

• csökkenti a hígtrágya mennyiségét, az alomszalma csökkenti 
a káros gázok és bűzanyagok képződését/megköti – javul az 
alomhigiénia



Vágóhídi beszállítás

• felrakodáskori és szállítási stressz hatás 
csökkentése 
– állatjóléti szempontok figyelembe vétele
– húshibák kialakulásának elkerülése PSE, DFD

• vágás előtti pihentetés
– alapvetően befolyásolja a húsminőséget



Szarvasmarhatartás
Állomány-egészségügyi termelésorientált 

program elemei
• Állomány egészségi állapotának megőrzése, 

betegségek, szaporodási zavarok kialakulásának 
megelőzése.

• Állomány termelőképességének optimalizálása.
• Termelési folyamatok helyes szervezésével az állatok 

komfortérzetének javítása, telepek környezetszennyező 
hatásainak csökkentése.

• Jó minőségű, biztonságos tej- és hústermékek 
előállításának termelőhelyi feltételeinek biztosítása.

HACCP-terv alkalmazása a szarvasmarha telepeken



Kérődzők tartástechnológiája
Tejhasznú tehenek tartástechnológiája

– kötött
– kötetlen

• pihenőbokszos,
• mélyalmos

Juhok tartástechnológiája
- téli időszakban kötetlen, zárt tartás
- nyári időszakban szabadtartás
Istálló jellemzői:
• klímajellemzők
• hőmérséklet
• levegő relatív páratartalma
• légmozgás
• levegő minőség fizikai, kémiai, mikrobiológiai jellemzői
• trágyakezelés

– trágyaeltávolítás javítja a higiéniás körülményeket
– mérsékli a csíraterhelést, csökkenti a több tényező által kiváltott 

betegségek kialakulásának kockázatát
– befolyásolja a levegő NH3 tartalmát

• szellőztető-berendezés állapota 
• állatok, környezet higiéniája
• alom állapota, istállóhigiénia



Tőgygyulladások kialakulását 
befolyásoló tényezők

Tehén, tejelő juh
Tőgy alakja, nagysága,

felfüggesztése, tőgy ellenálló
Képessége, laktáció szakasza

életkor

Kórokozó
Toxinok

Virulencia
rezisztencia

Környezet
Menedzsment

Takarmányozás
Tartás, fejés, higiénia

klíma

Tőgygyulladás
kialakulásának 

kockázata



Tőgygyulladást előidéző kórokozók
• Fertőző kórokozók

– Steptococcus agalactiae
– Staphylococcus aureus
– kiemelt jelentősége a fejőgép által terjesztett fertőzésnek van
– nyári mastitis

• fakultatív anaerob: Arcanobacterium pyogenes, S. aureus, Streptococcus
• obligált anaerob: peptostreptococcusok, bacteroidesek

• Környezeti kórokozók
– bejutás a nem tökéletesen zárt bimbócsatornán keresztül
– E. coli
– Coliform baktériumok
– Enterococcus faecalis
– Bacillus cereus

• Átmeneti jellegű kórokozók
– Str. dysgalactiae
– S. aureus
– Corynebacterium bovis
– Streptococcus fajok
– Bacillus fajok



Húshasznú szarvasmarha, juh-
állományok

• Húshasznú juhok tartástechnológiája
– szabadtartás
– kifutóval ellátott istálló

• Húsmarha tartástechnológia: épület nélküli tartás általában
– telelőkert, nyári elhelyezés
– almozott karám

• húsmarha istálló: kifutóval, etetőtérrel, mélyalommal
• előforduló gyakoribb fertőző betegségek kórokozói

– Clostridium perfringens
– Clostridium septicum
– Clostridium chauvoei
– Listeria monocytogenes
– Leptospira pomona
– Moraxella bovis
– Mycobacterium paratuberculosis
– Actinobacillus lignieresii
– Actinomyces bovis



Baromfitartás technológiájának 
higiéniai szempontjai

• Tojóállományok
– ketreces tartás jelenleg Magyarországon az állomány kb. 85%-a
– egyéb: mélyalom, teljes, kombinált rácspadló, volierek, 

szabadtartás
• Hús típusú állományok

– mélyalmos tartás
– szabad tartás – fogyasztói szokások 
– teljes, kombinált rácspadlós tartástechnológia trágyaaknával

• nagy testűeknél lábszerkezeti hibák
• trágya eltávolítás megoldott – jobb istállóklíma higiéniai 

szempontból



Tartástechnológia és higiéniai
• Ketreces tojótyúk tartás

– tojás kedvezőbb mikrobiológiai minősége
– összcsíraszám alacsony
– könnyebb tojáskezelés, trágyaeltávolítás, állomány kezelés
– állatvédelmi mozgalmak, jogszabályi követelmények - 2012

• Mélyalmos tartás
– egyedi tojófészkek alkalmazása – rendszeres tojásgyűjtés
– alom minősége befolyásolja a tojás mikrobiológiai állapotát
– hús típus esetében – Salmonella, Campylobacter állandó 

jelenléte
• Volieres tartás

– porképződés, magas csíraszám
• Szabadtartás

– nagyobb elhullás, szociális rangsor, kannibalizmus jelenléte
• Rácspadlós tartás

– gyakori mell és talpfekély



Előadás összefoglalása
• Gazdasági haszonállatok tartástechnológiájának 

higiéniai kérdései
– állategészségügyi szolgáltatás
– sertéstartás és hízlalás higiéniai vonatkozásai
– szarvasmarhatartás technológiájának higiéniai 

vonatkozásai
– baromfitartás technológiájának higiéniai vonatkozásai



Előadás ellenőrző kérdései
• Mi az állategészségügyi szolgáltatás célja?
• Mi tartástechnológiai megoldásokat különböztethetünk meg baromfi 

állományok esetében, valamint milyen higiéniai jellemzőkkel 
rendelkeznek ezek a tartástechnológiák?

• A baromfiágazatban milyen jogszabályok által előírt követelmények 
lépnek életbe a 2010 és 2012 között?

• Melyek a Mastitis-metritis-aglactia szindróma kiváltó kórokozói?
• Melyek a tőgygyulladás kiváltó kórokozói?
• Milyen fertőző betegségekkel kell számolni a sertések hízlalása 

során?
• Szarvasmarhák esetében melyek az állomány-egészségügyi 

termelésorientált program elemei?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME

A takarmányokban esetlegesen előforduló 
toxinok jelentősége

• Előadás anyagát készítették: Prof. Dr. Szigeti Jenő
Prof. Dr. Jávor András
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