ÚTMUTATÓ
A SERTÉSEK RUTINSZERŰEN VÉGZETT FAROKKURTÍTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉHEZ
a sertések közötti agresszió korán felismerhető jeleire adandó/adható megelőző/javító lépésekről
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A MALACOK FAROKKURTÍTÁSÁNAK MEGELŐZÉSE UNIÓS IRÁNYELV ALAPJÁN ÁLLATJÓLÉTI FELADAT, AMELY
TARTÁSTECHNOLÓGIAI, ÁLLATHIGIÉNIAI, TAKARMÁNYOZÁSI, ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ETOLÓGIAI ESZKÖZÖK
SEGÍTSÉGÉVEL VALÓSÍTHATÓ MEG ÚGY, HOGY EKÖZBEN
AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYVÉDELMI ELŐÍRÁSOKAT MINDEN ESETBEN SZIGORÚAN BE KELL TARTANI!
Bár évezredek óta háziállatunk a sertés, azonban a céltudatos, szelekciós nemesítés csak bő 200 éve kezdődött, de ez is kezdetben a több zsír, később a több hús
arányára, gyorsabb növekedésre irányult. A vaddisznók túlélését segítő ösztönös, évszázadok alatt kifejlődött, természetes szelekció során genetikailag rögzült
viselkedésformák az üzemekben élő modern sertés fajtákban is működ(né)nek. Az üzemi körülmények között tartott állatok életfeltételei azonban radikálisan
mások. Az állatok nem a rögzült, genetikailag kódolt természetes környezetben, hanem természetellenes környezetben és szociális szituációban élnek, a
takarmányozási körülmények is lényegesen eltérnek a természetestől, ami a sertés stresszérzékenységét, csökkent terhelhetőségét, rossz szokások kialakulását
eredményezte.
A rossz szokások szerzett tulajdonságok, a nem megfelelő környezet, tartás, takarmányozás következtében alakulnak ki, ezért nem öröklődnek.
De, ha a helytelen tartás, takarmányozás minden generációnál azonos/ ismétlődik, akkor az erre adott reakció = rossz szokás is ismételten megjelenik.
A sertés stresszérzékenysége alatt a csökkent terhelhetőségből eredő valamennyi alkalmazkodási rendellenességét értjük, például:
• A csökkent értékű – PSE- és DFD - húsminőség,
• a szelektálás során az gyorsabban elérendő, egyre nagyobb testmérettel nem arányosan fejlődő, azaz relatív kisebbé vált szívméret a szállításkori berakodás
közben vezethet hirtelen szívmegálláshoz, elhulláshoz,
• a növendék és felnőtt, csoportokban tartott állományoknál esetenként kialakuló farok- és fülrágás, más testrészek harapdálása is ide tartozik, amik azonban
már nem egyszerűen az egészséges, rangsort alakító erőpróbák részei, vagy a takarmányhoz/vízhez jutás kompetitív viselkedésformái.
Ez egészségtelen, abnormális viselkedés, ami kannibalizmusig fajulhat! Ráadásul már az első bekövetkező vérzések is - a vér szaga és íze – a többi, alapvetően
nem agresszív sertést is agresszivitásra hergeli, berobban az általános farok- és fülrágás, más testrészek harapdálása.
Közismert, hogy a másik egyed bántásának megjelenése a sertéseknél is több tényezőre vezethető vissza, mégis a komplex eredetű problémát az időt, energiát és
anyagi ráfordítást igénylő kockázatfeltárás és az azok kiküszöbölésére/megelőzésére irányuló intézkedések életbeléptetése nélkül a vonatkozó jogszabályokkal
ellentétesen egyszerűen az újszülött malacok rutinszerű farokkurtításával csökkentik a sertéstartók.
A sertéstartásban, első sorban a hízlalás kapcsán, gyakran hivatkoznak arra, hogy bár a farok amputációja egy drasztikus megoldás, de hatékony, ezért szükséges
lehet a farokharapások súlyos és tartós kitöréseinél. Ezzel álcázzák és nem megoldják a jelenlévő valós problémákat:
• A farok/fül harapások általában az olyan állatoknál jelennek meg, melyek nem ismerték és tanulták meg kismalac korukban, miként elégíthetik ki a
turkáló/fürkésző/játékos ösztöneiket és ezáltal a feszültségük levezetésének természetes, genetikailag is rögzült formáját, vagy, ha meg is ismerték,
növekedésük során erre később már nincs lehetőségük.
• A sertések agressziójának megjelenése gyakran a testi növekedés miatti élettér szűküléssel függ össze, különösen az ivarérés idejében.
• A farokkurtítást csak a malac 7 napos koráig engedélyezett elvégezni, vagyis csak sokkal azelőtt szabad a malacfarkakat csonkolni, mielőtt a
probléma kitörne - ha kitörne, mert megelőzni nem próbálták! Sőt, már hónapokkal a kitörést megelőző első ráutaló jelek előtt!
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Ez azt jelenti, hogy az adott telep/tenyészet helyzetének felmérése és a kockázatok elemzése nélkül, eleve feltételezve az úgyis majd bekövetkező rosszat,
prevencióként történtek a farokcsonkítások! Azonban eközben nem próbáltak ki más - esetleg egyidejűleg több más - farok/fül harapásokat megelőző, a kitörés
veszélyét csökkentő lehetőséget, vagy ha mégis, akkor is csak átmeneti jelleggel, de hatékony, tartós, érdemi lépést nem tetteka farokrágás kialakulásának
megelőzése céljából!
• A német sertéstartókat már évek óta adminisztratív eszközökkel „terelik” az elvárt irányba: dokumentálniuk kell a farkakon/füleken/a test más részén
ejtett sérüléseket, le kell írniuk az üzemükben alkalmazott tartásmóddal/technológiával járó rizikófaktorokat, tervet kell kidolgozniuk ezek csökkentésére és a
terv megvalósítását el is kell kezdeniük. Ebbe az irányba mozdult el hazánk is az elmúlt időszakban.
• Németország a közeljövőben saját nemzeti állatjóléti címke bevezetését tervezi a sertésekből származó termékekre. A német agrárminiszter szerint a címke
megkönnyítené a fogyasztók számára, hogy az élelmiszerek vásárlásakor szem előtt tudják tartani az állatok jólétét, ami arra ösztönözné az
állattartókat, hogy jobb gyakorlatokat alkalmazzanak mind Németországban, mind az EU többi tagállamában, mind pedig a 3. országból beszállító
termelőknél. Dánia, Hollandia, Írország és Franciaország az állati eredetű termékeken már bevezetett bizonyos állatjóléti címkézést.
• Az olasz Fumagalli sertéstartó gazdaság piaci tapasztalatai szerint "A fogyasztó manapság már nem csak az íze miatt választja a terméket. Ez csupán a
termék vonzerejének 50 százalékát képviseli, a másik 50% -ot olyan értékek adják, mint az állat származása, életkörülményei. Egy teljesen lekövethető
rendszer ez, ami megkülönböztet a piacon" A legfontosabb európai állatjóléti protokollok követésével, a kötelezően előírt állatjóléti intézkedéseknél magasabb
nívójú termeléséért ez a cég már 2016-ban megkapta a Compassion in World Farming-tól, a világgazdaságban 1967 óta kampányoló és lobbizó nemzetközi
állatjóléti szervezettől a „Good Pig Award” elismerést. Az alkalmazott magas állattartási és állatvédelmi színvonalnak köszönhetően az állataiknál nem
szükséges a fogak vagy a farok megcsonkítása.
• Egyre több élelmiszer áruházlánc nevezi meg azt a nem is túl távoli időpontot, amettől kezdve – „felmenő rendszerben” – már csak az egyre magasabb
állatjóléti körülmények között tartott állatok húsát, húskészítményeit és egyéb termékét szándékozik forgalmazni.
A sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 2008/120/EK Irányelvvel összhangban a mezőgazdasági haszonállatok
tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet sertések tartásának minimális követelményeit meghatározó 2. mellékletének 4.5.1.
pontja az alábbiakat rendeli el:
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 bizonyítékokkal alátámasztható, hogy a kocák csecsbimbója e nélkül sérül, vagy a malacok egymás fülét, farkát rágják,
sértik. Ezeknek az eljárásoknak a végrehajtása előtt egyéb intézkedéseket kell hozni a farokrágás és más rossz szokások megelőzésére. Ennek érdekében meg
kell változtatni a nem megfelelő környezeti feltételeket, tartási körülményeket, vagy tenyésztési eljárásokat.
A rutinszerű farokkurtítás megelőzéséről olvasható egy képes összefoglaló kiadvány a Nébih honlapján:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/886114/Farokkurt%C3%ADt%C3%A1s+sz%C3%BCks%C3%A9gess%C3%A9g%C3%A9nek+megsz%C3%BCntet%C3%A9se.pdf/
77599405-0536-022e-a091-e0029d90858e
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A SERTÉSEK KÖZÖTTI AGRESSZIÓ KORAI JELEINEK A FELISMERÉSE ÉS A JAVASOLT MEGELŐZŐ / JAVÍTÓ LÉPÉSEK
(Mit kell keresni / megfigyelni? Mit kell / lehet tenni?)
Fontos, hogy minden szempontot figyelembe vegyünk és megfelelően kezeljünk, ideértve
• a tartási gyakorlatot, a takarmányozást, az állathigiéniai körülményeket és az általános állategészségügyi állapotot,
(az állománysűrűséget, falkásítási gyakorlatot, a takarmányozás módját és minőségét, a klimatikus és mikroklimatikus tényezőket, a vízellátást, a
megvilágítást, a tisztaságot stb.),
• a zavaró tényezőket (huzat, zaj) és mindent, ami stresszt válthat ki,
• végül a sertések természetes szelekció során genetikailag rögzült viselkedésének (fürkészés, játék stb.) természeteshez hasonló kiélésének lehetőségét.
Mindez hozzájárul a kiegyensúlyozottabb termeléshez, csökkenti a stresszel szembeni érzékenységet és a rendellenes viselkedés, például a farokrágás
kialakulásának kockázatát.
A farokharapás a sertések közötti agresszió egyik formája, amely általában a gyengébb szintű állategészségügyi és állatjóléti feltételek miatt alakul ki, és amit
valamilyen stresszor indít be.
A harapások gyakran vérzésig fajulnak és néha tályogokat okoznak nem csak azonnal láthatóan - tehát kezelhetően - a farok hegyén, hanem a csont mentén
feljutva a gerincben is, ami már csak az állat levágása után vehető észre, és emiatt a teljes test kobzásra kerül, ami jelentős anyagi kár is!
A farokharapás megjelenésének megállítása nehéz feladat. A hajlamosító tényezők utólagos kiküszöbölése már nem állítja le a folyamatot, csak mérsékelheti.
Kisérletek igazolják, hogy még az ideálisnak tartott szalma/széna környezetgazdagítás napi kétszeri frissítéssel sem (!) olyan hatékony a farokharapás kitörései
során a friss faroksebek megjelenésének csökkentésében, mint a farokharapás megelőzésében! A megelőzésnek tehát elsődleges a szerepe!
Ehhez azonban az adott állományban meglevő lehetséges okok részletes ismeretére van szükség, mert úgy tűnik, hogy
MINDEN ÁLLOMÁNYNAK SAJÁT FAROKHARAPÁST KIVÁLTÓ OKTANA VAN.
Tapasztalat, hogy állomány szinten egy kis odafigyeléssel nem olyan nehéz beazonosítani és kijavítani a rossz környezeti feltételeket, így csökkentve egy már
beindult folyamat okozta károkat, és ebből okulva a későbbi állományoknál eleve megkisérelni megelőzni a farokharapás kialakulását.
A szalmaalmon tartás az ideális tartás a sertések számára, de nem ez az általánosan jellemző, ezért, ha egy telepen nem, vagy csak részben almos
rendszerű a tartás, ajánlott környezetgazdagító anyago(ka)t alkalmazni!
Ehhez ad segítséget a Nébih honlapján elérhető környezetgazdagítási útmutató: https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezetenek-gazdagitasahoz

Az ÚTMUTATÓ az angol szakmai testület, az AHDB-Porc 2018-as kézikönyvére, ajánlásaira (az AHDB-Pork jóváhagyásával, melyet ezúton is köszönünk!), a Bizottság 2016 márciusi, a rutin farokkurtítás megelőzésére és a sertések számára dúsító anyagok biztosítására szolgáló bevált gyakorlatokról szóló, a
2008/120/EK tanácsi irányelvet kísérő [SWD(2016) 49 final / C(2016) 1345 final számú] munkadokumentumára, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság „EFSA Journal” tudományos folyóiratában a farokkurtítás szükségességének csökkentéséről és ennek lehetőségeiről szóló, 2007-ben közzé tett tanulmányára,
valamint hazai és más országok publikált szakmai és gyakorlati tapasztalataira épül.
(AHDB-Pork = Agriculture and Horticulture Development Board – Pork = Mezőgazdasági és Kertészeti Fejlesztési Testület Sertés tagozata - UK)
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A korai jelek

Mit kell keresni / megfigyelni?

Csak azok fogják megérteni,
hogy egy adott pillanatban
éppen egy figyelmeztető előjelet tapasztalnak,
akik tudják,

Mit kell / lehet tenni?
Javasolt lépések
Mindenekelőtt az állatok körül dolgozó személyeket meg kell tanítani
arra, hogy milyen jeleket kell keresni, mire kell felfigyelni! E nélkül a
legnagyobb igyekezet, jószándék is eredménytelen lesz, mert ugyan néznek,
de nem látnak, mert nem tudják, hogy fontos jel, amit látnak.
A képzés ne csak 1-2 dolgozót érintsen, hanem minden állatok körül
dolgozót, lehetőleg a telep minden dolgozóját, mert 1-2 ember nem
szemlélődhet hatékonyan napi 24 órában az állatok körül. A képzés után
győződjünk is meg arról, hogy a telepen mindenki ismeri a farokrágás
lehetséges korai figyelmeztető jeleit, (testen lévő sérülések, a lógó, farhoz
szorított farok, fájdalmas visítás stb.) és azt, hogy milyen egyszerű módon
rögzítheti a látott /hallott jeleket, vagy kinek és milyen módon jelezheti az
észrevételeit.
Itt nagyon igaz a mondás: több szem többet lát!

hogy amit látnak, hallanak, érzékelnek,
az mit jelent, miért fontos!

Minél korábban elkezdik ezeket a jeleket gyűjteni, rögzíteni, hamarabb és
könnyebben ismerhetik fel a megjelenő mintázatokat, akár egyes
kutricákban, akár egy adott épületben, egy termelési szakaszban, vagy az
egész telepen. A korai szakaszban történő reagálás csökkenti a súlyosabb
harapások megjelenését.
Ha az első farokrágás miatti sérülés megtörtént
• már nehéz megállítani a folyamatot,
• vagy legalább visszafogni a beindult és öngerjesztő folyamatot.
A telepi feladatok munkafolyamatokba rendeződnek számos részlépéssel.
Érdemes ellenőrző listákat készíteni és 1-1 folyamat végén gyorsan
végignézni az ellenőrző listát, hogy ne maradjon ki egy részlépés sem!
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A korai jelek
szabad tartás és mélyalmos tartás

sertések inkább más sertéseket
zavarnak, nem pedig az almot,
vagy más környezet gazdagító
anyagot / tárgyakat részesítenek
előnyben

Mit kell keresni / megfigyelni?
A szabad és a mélyalmos tartás bár a
természeteshez nagyon hasonló, ezért igen
kedvező, de napjainkban ritka megoldás, ezért
ezzel a tartásmóddal ebben az Útmutatóban nem
foglakozunk.
A sertések:
• nem
használják
a
biztosított
környezetgazdagító anyagokat,
• a biztosított környezetgazdagító anyagok
helyett mást rágnak (kutrica elemeket, más
sertések farkát/fülét stb.),
• az ürüléküket fürkészik és manipulálják,
• a biztosított környezetgazdagító anyagok
használatáért versenyeznek vagy harcolnak
egymással,
• a kocák hamis fészeképítési magatartást
mutatnak,
• fül-farokharapások, sérülések láthatók,
A zavaró viselkedés mértékét úgy lehet
meghatározni, ha megfigyeljük az aktív sertéseket
és meghatátozzuk az almot, vagy a dúsításra szánt
egyéb anyagokat turkáló/ fürkésző, valamint
egymással
játszó
sertések
számát
és
összehasonlítjuk
a
többi
sertést
zavaró/rágó/harapó sertések számával
( https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesekkornyezetenek-gazdagitasahoz 7.oldal).
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Mit kell / lehet tenni?
Javasolt lépések

Amennyiben a környezetgazdagítás nem elégséges, akkor:
• almos rendszer esetében javasolt módosítani és/vagy
kiegészíteni más típusú környezetgazdagítással,
• részben almos rendszer esetében mindenképpen ki kell
egészíteni más típusú környezetgazdagítással,
• alom nélküli rendszer esetében, ha volt is környezetgazdagítás,
akkor az nem megfelelő, ezért azt le kell cserélni egy vagy több
másik típusra.
Ahogy az alomnak és a takarmánynak, úgy a környezetgazdagító
anyagoknak is folyamatosan rendelkezésre kell állnia (készlet,
beszerezhetőség) kellő mennyiségben és minőségben, különben a
hirtelen hiányuk okoz stresszt, ami elindíthatja a másik állat
bántalmazását.
Az állatokhoz kerülő alomszalma/széna tiszta, pormentes legyen,
hogy rágható, fürkészhető anyagként megőrizze az állatok
érdeklődését és rendszeresen legyen pótolva/feltöltve.
Ha szalma/széna a tartás-technológia miatt még tartóba helyezve
sem alkalmazható, minősége és mennyisége nem garantálható,
akkor meg kell fontolni egyéb optimális környezetgazdagító
tárgyak adását, amelyek rághatók, fürkészhetők és manipulálhatók
és akár a kutrica oldalára felfüggesztve hosszabb ideig tiszták és
használhatók maradnak. Szalma/széna helyett rövid távon például
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Ha több sertés foglalkozik más sertés zavarásával,
mint ahány az alommal vagy a dúsításra szánt
tárgyakkal vagy éppen közös játékkal, akkor
nagyobb a farok rágásának kockázata, mert az
aktív sertéseknek nincs elegendő/megfelelő
lehetőségük, hogy magukat egészséges módon
lefoglalják.

karton elemek szintén hasznosak lehetnek, de ezeket rendszeresen
pótolni kell.

Figyeljen azokra a sertésekre, amelyek farkukat
hátsó lábaik közé szorítják, vagy a farkak
egyenesen lógnak, nem pedig íveltek.
Kurtított farkú sertéseknél keresse a farkukat a
farukhoz lefelé nyomvatartó állatokat; ez azt jelzi,
hogy a farok vagy a farok vége fájdalmas vagy
érzékeny, valószínűleg korábbi rágás/bántás
miatt.

Amint a farokrágás megtörtént, a legfontosabb intézkedés a
harapott farkú sertések eltávolítása és kezelése, a farokrágó sertések
azonosítása és eltávolítása, valamint az érintetlen sertések
figyelmének elterelése a napi rutin és/vagy a környezet
megváltoztatásával,
környezet
gazdagítással,
annak
kiegészítésével, vagy annak módosításával.

A kereskedelmi forgalomban kapható többféle „no bite” farokrágás
ellen ható készítmény, melyek egy része az illatanyagával, más
része a farkakra fújva/kenve rossz ízével egy adott pillanatban – a
behatás ideje alatt - csökkenthetik a farokrágási késztetést, de az
állatok frusztrációját okozó alap problémát nem oldja meg, a
Egy sertés-sertés interakcióból egyértelműen frusztrációt nem csökkenti!
megállapítható, hogy
• játszanak, azaz kölcsönösen elfogadott az adott
szituáció, vagy
• az egyiknek ez nem tetszik, azaz zavarják és
ezért elhúzódik/elhúzódna, ha lehetne,
súlyosabb esetben visít.
Ez a gyors szemrevételezés a nap bármely
szakában elvégezhető és gyanú esetén
ismételhető.
lógó farok

A
„őrzött”
farok
akkor
látható
a
legnyilvánvalóbban, amikor a sertések az etetőnél
állnak és hátulról, a far felől nézve a farkak
leginkább szem előtt vannak.
A beteg, vagy behódoló viselkedést mutató,
„rosszul élő” sertések a farokrágás áldozatává
válhatnak, mivel kevésbé képesek elmenekülni a
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A sertések okos állatok és hamar kitapasztalhatják, hogy a farok
harapása gyorsabb hozzáférést biztosít az etetőhöz. Ha a farokrágás
/ a farokrágás elleni védekezés nyilvánvaló az etetőknél,
csökkenteni kell a versenyt.
Ilyen esetben a cél a sertések etetőnél történő várakozási idejének a
csökkentése, ennek érdekében:
• ellenőrizni kell, hogy az összes etető/vályú azonos minőségű és
mennyiségű takarmányt ad-e
• esetleg növelni kell a takarmány adagolás sebességét
• esetleg növelni kell az adagolóhelyek számát
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túlzottan/erőszakosan
sertésektől.

„érdeklődő”,

harapó • meg kell osztani/el kell mozdítani az etetőket úgy, hogy egy vagy
néhány sertés - az agresszívebbek - ne tudják ellenőrizni/átlátni a
takarmányhoz való teljes hozzáférést
A látható sérülés nélküli farkakon azonban
(pl. a kutrica mindkét oldalán legyen etető, az etetők szögben
lehetnek véraláfutások, ahol még nem sérült meg
álljnak),
a bőr, de ha ez folytatódik, akkor a bőr • ellenőrizni kell, hogy az összes adagolóhely működik-e
megrepedhet és a vér illata gyakran további • megfontolandó a sertések etetésének kiegészítő védelme azon a
„érdeklődést” és farokrágást vált ki a többi
területen, ahol a sertések várnak, hogy ne legyen „szükségszerű”
sertésnél, beindulhaz az általános agresszió.
a támadás, a rágásnak alternatívája legyen: emelt tárolóban ehető,
vagy felfüggesztett környezetgazdagítás.
Ha hátsó testtájéki harapást észlelnek, az ivóvíz rendelkezésre
állását is vizsgálni kell, mert bár ritkábban tapasztalható verseny az
itatóknál, de ez is kockázati tényező lehet (különösen forró időben,
vagy ha a sertések betegek és több vizet igényelnek).
Ellenőrizni kell:
• a sertések használják-e valamennyi itatóhelyet,
• az itatóhelyek minden pontja működőképes-e
• a megfelelő vízáramlást (elégtelen, vagy túl erős és fröcslöl)
• az itatóhelyek minden pontja tiszta-e.
Ha a sertések vonakodnak az itató megközelítésétől vagy egyes
itatók használatától, vizsgálják meg, hogy nem okozhatja-e ezt
esetleg a fém szerelvényekből származó kóbor feszültség.
fül és test sérülések

Ha
a
kutricában
test
vagy
fül
sérüléssel/elváltozással rendelkező sertések
vannak, az azt jelzi, hogy nagy valószínűséggel
farokrágott sertések is vannak. Minél nagyobb a
testükön sérült sertések százalékos aránya, annál
nagyobb a valószínűsége, hogy faroksérülések is
vannak.

Ahol test és/vagy fül elváltozások láthatók, az a farokharapás
előfutára vagy korai jele lehet, és arra is utalhat, hogy nincs
megfelelő rágóanyag a manipulációhoz, ezért a sertések a többi
sertés „rendelkezésre álló” testrészeit kezdik „vizsgálgatni”, majd
rágni.

Ahol a farkak igen rövidre vannak kurtítva (a természetes
hosszúság kevesebb, mint 1/3-a marad), a fülkárosodások és a
A „testsérülések” kifejezés a bőrön felületes fülharapás gyakoribb lehet. A mögöttes ok(ok) kezelése
karcolásokra, de a mélyebb sérülésekre is utalhat. kulcsfontosságú!
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A „fülsérülések” friss karcolások a fül szárán,
vagy rágás a fül szélén, amelyeket valószínűleg
harc vagy fülrágás okozhatott.
A
testsérüléseket
a
sertések
túlzott
mozgékonysága is okozhatja - okait a kutrica és a
sertések viselkedési és aktivitási mintáinak
megfigyelésével lehet meghatározni.

A fülrágás esetén a sertések harapási késztetését át kell irányítani
turkálható alomra, ehető/rágható környezet gazdagításra (pl. ehető
cukorrépára/tarlórépára, rágható műanyagokra, fára stb.) van
szükség.
El kell távolítani az agresszív, fül/farokharapó sertést, valamint
sérült áldozatát, azaz a rossz példát mutató agresszív állatot és az
„ideális”, láthatóan könnyen bántható áldozatot. Ha az áldozat
vérzik, azonnal közbe kell lépni, mert a vér szaga, látványa a látens
agrssszíveket is „beindíthatja” és akkor már megállíthatatlan a
folyamat.
Megoldás lehet, ha vágásra küldik a harapó és a megharapott
állatot, így csak 2-3 állat esetében kell a teljes vágási
érettséget/súlyt el nem érő súly / minőség miatti csökkent érték
jelentette veszteséggel számolni.

Kövesse a falkásítás / átcsoportosítás „jó gyakorlatát”, azaz
csökkentse a falkásítások / átcsoportosítások számát az előre
 Azonban gondolni kell arra is, hogy például a megtervezett, átgondolt, stabil sertéscsoportok kialakításával.
bakteriális eredetű - és orvosi beavatkozást
igénylő - fülcsúcs elhalásból az elhalt darabok Kiemelt figyelmet kell fordítani a sérülések feljegyzésére akkor, ha
leválhatnak, ami szintén elindíthatja a fül az adott csoport a farokkurtítás elhagyására felkészülés során az
rágást.
u.n. „kontroll csoport”, azaz kurtítatlan farkú egyedekből áll.
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zaklatott
vagy
nyugtalan sertések

Figyelni kell a nem szokványosan viselkedő, vagy
nyugtalan falkákra, amelyekben – vélhetően egy
rendellenes viselkedésű állat miatt - szokatlanul
hosszú időt vesz igénybe a lenyugvás, nem
pihennek le, hanem csak fekszenek, vagy le sem
fekszenek, inkább kavarognak, hallhatóak a
békétlenség jelei (pl. sikítás, harc).
Ilyen esetben általános tapasztalat, hogy a
sertések a rendelkezésre álló környezetgazdagítás
helyett inkább egymást zavarják, bántják.
Érdemes figyelni a nyugtalan egyedekre is (pl. az
egyik sertés akkor használja a gazdagító
eszközöket, amikor a többiek pihennek, vagy az
egyik sertést a társai elkerülik).
Mindezek jelezhetik, hogy nem egyöntetű a falka,
és egyes egyedek farokharapókká válhatnak akkor
is, ha a környezet egyébként megfelelő a
kutricában lévő sertések többségének.

a sertések testtömege

A faroksérülések kockázata növekszik ahogy a
sertések idősödnek, nagyobbak és nehezebbek
lesznek, mert
• a növekedéssel fizikailag is jobban
akadályozzák
egymást
a
kutricabeli
mozgásban, mint amit kisebb korukban a még
relatív tágasabb kutricában megszoktak,
• változik továbbá a fiatalkori játékos magatartás
és toleranciaszint, mert az ivarérettséggel
aktívabbá és ezáltal zavaróbbá válnak egymás
számára az állatok,
• ugyanezért egy nézeteltérés során a
válaszreakció már tartalmazhat megtorlást,
harcba torkollhat, és végül harapáshoz
vezethet, ami kezdetben csak határozott
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Ha egy vagy több sertés észrevehetően nyugtalan az egyébként
pihenő/nyugodt kutricában, fontolja meg a megjelölésüket (kréta,
spray) a könnyebb megfigyelhetőség érdekében. Tartsa szemmel a
viselkedésüket, hogy eldönthessék, hogy bántók, vagy esetleg
bántalmazottak, nem kell-e eltávolítani azokat.
A további gazdagításnak rövid távon lehet némi haszna úgy, hogy
a harapdálást és rágást átirányítja másra, de hosszú távon a
nyugtalanság kiváltó okának kezelésére van szükség.
Ez változatos lehet:
• a nem működő etetőrendszer,
• új tipusú alom, vagy a megszokott alom hiánya,
• további környezeti zavarok,
• egészségügyi problémák,
• a karámban lévő egyedek zavaró viselkedése stb..

A farokrágás megjelenésének már a gyanújára is a lehető
legkorábban kell reagálni, hogy az állatok növekedésével ne
induljon be és váljon „rutinszerűvé” a farokharapás.
Tanácsos megfontolni a tartás módosítását: növelni kell a
szalma/széna mennyiségét, környezetgazdagító elemeket lehet adni
a kutricába (elegendő mennyiségben és folyamatosan frissítve),
változtatni a szellőztetésen, esetleg az étrenden.
Megfontolandó a kritikus csoportok szétválasztása.
Bizonyos esetekben megéri a sertéseket kisebb testtömeggel
szállítani vágásra (kisebb súly kontra sérülések miatti gyengébb
testfél minőség).
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nemtetszés hangot, súlyosabb esetben tiltakozó
visítást provokálhat,
• ez a helyzet idővel csak romlik - a farokharapás
elharapózik, ha nem változnak a körülmények.
különböző hosszúságú farkak

A farokharapás nagyobb valószínűséggel fordul Ha a farok kurtítása az előzetes felmérés és bizonyítékok alapján
elő azokban a karámokban, ahol a sertések farka továbbra is szükséges, ügyeljen arra, hogy:
különböző hosszúságú, mert
• ha vásárolt, vagy részben vásárolt állatok tartása esetében
• a kurtított és a vágatlan farkú állat,
probléma merül fel a farokhosszak keverékével, kérje meg
szállítóját, hogy előre egyeztetett farokhosszúságú sertéseket
• különböző hosszúságúra kurtított farkú állat
szállítson,
(pl. 1/3-nyira és 2/3-nyira kurtított farok
hosszúság),
• javítani/módosítani kell a farokkurtítást végzők képzését, hogy
• az előbbiek keveréke
• a farkak mindig az előírás szerinti, azonos hosszúságban
együtt található.
kerüljenek kurtításra,
• a rendelkezésre álló felszerelést megfelelőképp használják,
 A különböző farokhosszúságok keveredése
• a farokkurtítás előírása a személyzet számára érthető és
valószínűleg felkelti a sertések érdeklődését,
egyértelmű legyen,
mivel a különböző farokhosszúságok és ezek • az előírás/szabvány meghatározásakor ügyeljen arra, hogy a
eltérő mozgása érdekességet jelenthetnek.
kurtítás a maradó farokrész hosszát nézze, az legyen azonos
méretű és ne az eltávolított farok darabok legyenek azonos
A vegyes farokhosszúság emellett más, szervezési
méretűek!
problémára is rávilágíthat:
• a nem szokványos kezelési eljárások, mint Továbbá:
például a farokkurtítás, eltérnek a hétköznapi • gondoskodjon arról, hogy farokkurtítás esetén legyen elegendő
rutintól és a gondozástól.
személyzet ahhoz, hogy biztonságosan, az előírásnak
• a gyengébb malacok, akiknek a stressz
megfelelően és teljes mennyiségben elvégezze az összes
minimalizálása érdekében esetenként nem
farokkurtítást,
kurtítják a farkát, végül nagyobb • a sertéseket stabil csoportokban kell tartani a rangsorharcok és
valószínűséggel válhatnak farokharapás
az ezzel járó stressz által kiváltott farokharapások elkerülése
áldozatává,
érdekében:
• az állattartók eltérő véleménye és technikája
• elválasztás után a fialások azonos nemű egyedeinek együtt
a farokkurtításról,
tartásával alakítsa ki a stabil tovább tartandó csoportot,
• a
kurtításra
használt
berendezés
amennyiben az eredetileg tenyészkocának szánt, ezért nem
következetlen használata vagy nehézségek a
kurtított farkú növendék kocákat mégiscsak hízóba állítja,
használatában,
ezek az állatok külön csoportot képezzenek.
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•
•

hosszú, keskeny kutrica

korábban különálló csoportok keveredése
(pl. különböző származási gazdaságokból
vagy épületekből, elkülönítő kutricából)
az eredetileg tenyész kocának szánt, ezért
nem kurtított farkú növendék kocák
mégiscsak hízóba állítása.

Olyan kutricákban, amelyek bár megfelelnek az
előírt férőhelyi előírásoknak, de hosszúak és
keskenyek, a pihenő terület is hosszú és keskeny,
a fekvőhely, a víz, a takarmány és a trágyázó
terület között mozgó egyedek zavarják a többi
sertést.
A sertések a pihenés / rutin tevékenységek
közbeni nyugalom helyett jelentkező, folyamatos
zavarástól nyugtalanná, idővel nyughatatlanokká
válnak, ami jelentősen megnöveli a farokrágás
veszélyét.

Biztosítani kell, hogy legyen elegendő hely, hogy egy sertés a
többiek zavarása nélkül, könnyen áthaladhasson/eljuthasson a
pihenő-, evő-, ivó- ürítőhelyekre (funkcionális területek) akkor is
amikor a többiek pihennek, esznek, isznak, vagy ürítenek.
A következő lépéseket fontolja meg:
• távolítsa el a felesleges, funkció nélküli tárgyakat, amelyek
korlátozhatják a kutricán belüli mozgást (pl. fel nem használt
adagolók, kutrica elemek stb.),
• praktikus lehet az aktuálisan funkció nélküli, a kutricán belüli
mozgást korlátozó tárgyak ideiglenes leszerelése is. (később,
szükség esetén ezek visszaszerelhetők.),
• ezeket a kutricákat csak kisebb létszámú sertés csoportoknál
használja,
• az etetők, itatók áthelyezése úgy, hogy a sertéseket pihenés, evés
vagy ivás közben ne zavarják mozgó társaik,
• a kutricák közötti falak egy részének eltávolításával lehetővé
teheti, hogy a sertések két szomszédos kutrica között, tágabb
területen
mozoghassanak,
zavarásmentes
pihenőhelyet
alakíthassanak ki maguknak,
• a kutricákat négyzet alakúvá vagy szélesebb téglalapokká
alakíthatják át annak érdekében, hogy a sertések ne akadályozzák
a kutricában társaikat a kutrica funkcionális területei (etetés/ivás,
pihenés, ürítés) közötti mozgásban.

32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. sz. melléklet:
1.2.1. A csoportosan tartott minden egyes
utónevelt malac és hízó számára – a
termékenyített kocasüldők és a kocák
kivételével – legalább a következő
akadálytalanul használható alapterületet kell
biztosítani:
a) 10 kg-nál kisebb 0,15 m2-t,
b) 10 és 20 kg között 0,20 m2-t,
c) 20 és 30 kg között 0,30 m2-t,
d) 30 és 50 kg között 0,40 m2-t,
e) 50 és 85 kg között 0,55 m2-t,
f) 85 és 110 kg között 0,65 m2-t,
A nem megfelelő formájú, kis méretű kutricákat, átalakítás során
2
g) 110 kg-nál nehezebb 1 m -t.
fennmaradó területeket át lehet alakítani elkülönítő kutricákká.
1.2.2. A termékenyített kocasüldők, illetve kocák
Ez esetben gondoskoni kell a kutrica és a benne levő sérült/beteg
csoportos tartása során minden egyes
állat számára
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szállításra alkalmasság
(egészségügyi és állatvédelmi
alkalmasság)

termékenyített kocasüldő számára legalább
1,64 m2, minden egyes koca részére legalább
2,25
m2
akadálytalanul
használható
alapterületet kell biztosítani.
A 6 egyednél kevesebbet tartalmazó csoport
esetén
az
akadálytalanul
használható
alapterületet 10%-kal növelni kell.
A 40 vagy ennél több egyedet tartalmazó
csoport esetén az akadálytalanul használható
alapterület 10%-kal csökkenthető.
2.2. Felnőtt kan számára legalább 6 m2
akadálytalanul használható alapterületet kell
biztosítani

•
•
•
•

A szállítások előkészítésekor, az állatok
összeterelése során a farokharapások kapcsán
megfigyelendő jelek:
• ha ép a farok, ebből a szempontból szállítható,
• ha a farok nem ép, enyhe az elváltozás, vagy
sérülésből gyógyult, meg kell vizsgálni, hogy
a farok érzékeny-e:
• ha nem, akkor valószínűleg szállítható,
• ha igen, akkor el kell különíteni és az
állatorvos döntésétől függ a szállíthatóság,
• ha nyilvánvaló a harapás nyoma, sérülés van,
de nincs duzzanat a seb körül, nincs látható
nyoma fertőzésnek, akkor el kell különíteni és
az állatorvos döntésétől függ a szállíthatóság,
• ha nyilvánvaló a harapás nyoma, bőrön
áthatoló a sérülés és duzzanat van a seb körül,
látható nyoma van a fertőzésnek, esetleg már
farok elvesztés és elhalás is van, akkor el kell
különíteni és az állatorvos döntésétől függ a
kezelés és a későbbi szállíthatóság.

A szállíthatóságot az állatorvos állapíthatja meg, azonban ő
általában a berakodáshoz már összeterelt állatokat láthatja, a
megszokott környezetben történő leválogatásnál nincs jelen. Ebben
a sertések számára szokatlan helyzetben azonban nem feltétlenül
mutatkozik meg a sertések valós, aktuális egészségügyi állapota:
sem az élénkség, sem a légzés, de még a mozgás minősége sem.
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jó megfigyelhetőségről, (megközelíthetőség, megvilágítás),
a termelő részen szokásosnál bővebb almolásról,
kellemetlen mikroklimatikus behatásoktól mentességről,
az érintett állat számára megfelelő/kedvező ivási és evési
körülményekről.

Ezért a szállításra összeterelni csak jó általános állapotban levő
sertéseket szabad. Ezt a gondozók végzik általában egy csoportvagy műszakvezető irányításával. Így a jeleket nekik kell
pontosan ismerniük és észrevenniük!
A szállításra alkalmatlan állatokat el kell különíteni / megjelölni és
az állatorvosnak megmutatni.
Az állatok hőmérsékletét távolról lézeres hőmérővel lehet gyorsan
megállapítani.
A harapások vérzést, elfertőződött sebet okozhatnak, melyből néha
tályog képződik és ebből kiindulva a csontok mentén felfelé
haladva a gerincben is tályogok jelenhetnek meg, de ezek csak
levágás után láthatóak és test kobzással jár, anyagi veszteséget
okozva.
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Minden állatot, így a sertéseket is csak jó általános
állapotban szabad szállítani.
Az ilyen állat figyelmes, érdeklődő, a légzése
normális, egyenletes, jó a test általános állapota,
állás / járás közben stabil, egyenletesen mozog,
egyenletesen osztja el a súlyt mind a négy lábon,
a bőre fajtára jellemző színű, sérüléstől,
véraláfutástól mentes.

Ha a sertésen a farokrágás jelei láthatóak, a bőr sérült, véres, sebes,
esetleg gyulladás, vagy már elhalás is látható, a sertés állapotát
fontos egészségügyi kérdésnek kell tekinteni.
Azonnal el kell különíteni és megfelelő módon kezelni kell, vagy
ki kell selejtezni - az állatorvos döntése szerint.

A rossz általános állapotban levő sertés
• közömbös (apatikus), vagy megriad, félős a
környezettel szemben,
• a hőmérséklete lehet magasabb, vagy éppen
alacsonyabb az egészségesnél, tompán néz,
bőre elszíneződött és/vagy nem szokványos
állagú, tapintású,
• jelentősen liheg, fújtatva, vagy nyitott szájjal
vesz levegőt, esetleg köhög, orra szörcsög,
• mozgáskor
fájdalom
jeleit
mutatja:
rendellenes a testtartása vagy járása, sántít,
instabil, esetleg vonakodik a mozgástól, már
nehezen mozdítható.
nincs PCV2 vakcinázás,
mint preventív beavatkozás

A PCV2 (porcine circivirus) fertőzés széles
körben elterjedt, a sertésállományok nagy része
érintett.
Úgy vélik, hogy a PCV okozta kórképek
komolyan befolyásolják a termelést. A
betegségek miatt a takarmányozás hatékonysága
és a növekedési erély csökken, tehát a hizlalási
időszak elnyúlik, a sertések szétnőnek, a vágóhídi
súly és a húsminőség is elmarad az ideálistól.
Ezek növelik a termelési költséget, ezért a bevétel
elmarad a lehetőségek mögött, vagyis csökken a
jövedelmezőség.
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Kiemelt figyelmet kell fordítani az állategészségügyi megelőző és
gyógyító ellátásra. A sertés légzőszervi vírusai elleni oltások, de
alapvetően az egészség biztosítása, megőrzése vagy legalább
javítása hasznos a sertések környezeti stresszhatásokkal szembeni
toleranciájának javításában is.
Közzé tett nemzetközi tapasztalatok szerint a PCV 2 oltások
bevezetése után a farokrágás mértéke mérhetően csökkent!
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vágóhídi vizsgálati eredmények

A vágóhíd által adható eredmények két
csoportjáról beszélhetünk:
• az egyik, amit a vágóhíd automatikusan
közöl, mert az elszámolások alapja, azaz ez
gazdasági kérdés is: az élősúly, a vágott
testfelek súlya, a test minősítések és a
kobzások, illetve ezek indokait, diagnózisait,
• a másik pedig, amit a gazdaság, vagy az
állatorvosa kérhet:
• egy,
a
diagnózis
nevesítésénél
részletesebb jelentés a kobzásokról (belső
szervek, has-és mellhártya állapota,
tályogok, sérülések stb.),
• egy részletesebb boncolási (a külső és a
felnyitás során észlelt mindennemű
elváltozások és a belső szervek állapota),
kórszövettani jelentés.
Ezek az állományt ellátó állatorvos munkáját
teszik hatékonyabbá, mert kiegészítik a saját
boncolás eredményeit.

A vágóhídi patomorfológiai vizsgálat célja adatok nyerése a
levágott állományban előforduló fontosabb betegségekről. Ezek
állományon belüli elterjedtségének és súlyosságának megismerése
és ezzel az állományt ellátó állatorvos munkájának
hatékonyabbá tétele.
Ezeknek az információknak és a saját korábbi telepi
állategészségügyi feljegyzéseknek a birtokában lehet
retrospektív úton behatárolni, hogy a vágóhídon tapasztalt
elváltozások mikor jelentkezhettek klinikai tünetekben.

Az állomány rendszeres klinikai ellenőrzését a gondozó/gazda által
például a reggeli órákban elvégezhető egyszerű vizsgálatok is
segíthetik:
• köhögési index,
(köhögések száma egy 10 - 15 perces intervallumban mindig
ugyanabban,
vagy
az
éppen
érintett
állomány
részben/istállóban),
• tüdőgyulladás klinikai tüneteinek megjelenése
(nehezített légzés, kutyaszerű ülés),
• vakaródzási index
(vakaródzási esetek száma egy 15 perces intervallumban),
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vágóhídon
rögzített eredményekre akkor is, ha az adott • étvágy csökkenés, gyógykezelések, selejtezések, elhullások
csoport a farokkurtítás elhagyására felkészülés
adatainak összevetése.
során az u.n. „kontroll csoport”, azaz kurtítatlan
farkú egyedekből állt.
A vizsgálat időpontja, gyakorisága, a sertések száma tetszőleges, de
veszély, vagy gyanú esetén egymást követő napokon célszerű
elvégezni és ezzel nyomönkövetni a változásokat.
Egyes leírások szerint minden évszakban (negyedévente) célszerű
elvégezni. Idővel összeáll egy adatbázis, amire egyre biztosabban
lehet támaszkodni.

nem megfelelő az alomszalma

A sertéseknek szánt szalmának tisztának és Szerezzen be jó minőségű szalmát, és a szalmát védetten oly módon
száraznak kell lennie. Az optimális szalma tárolja, hogy minimalizálja
biztosítja
a
sertéseknek
kedvező, • a tárolás hibáit (beázás, talajvíz stb.)
környezetgazdagításnak
is
megfelelő,
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a takarmány összetétele

manipulálható
anyagok
kulcsfontosságú • az időjárási körülmények káros hatásait (borítások,
tulajdonságait, valamint az alom termikus és
csomagolások használata megfelelő szellőzéssel/szellőztetéssel).
fizikai kényelem kedvező hatásait.
Ha a korábban betárolt szalmában bealmolás közben sötétebb,
A túl poros vagy nedves szalma nem elégíti ki a barnás foltok vehetők észre, akkor ellenőrizni kell, hogy a sötétebb
sertések tiszta, szárazon fekvés iránti igényét, és folt egy penészes csomó, vagy a nem teljesen szárazon betárolt
környzetgazdagító dúsításként is nagyban rontja szalmában túlhevült pontok voltak/ vannak, amitől a szalma
annak minőségét.
megbarnult.
Ha a szalma nem optimális, akkor kevesebb Míg a penészes szalmának magas az egészségügyi kockázata, ezért
jó/hasznos tulajdonsággal rendelkezik, nem tartja nem használható, addig a túlhevülés miatti barna foltos-csomós
fenn a sertések érdeklődését, mint manipulálható szalma nem egészségtelen, használható.
anyag, és kellemetlenné teheti a körülményeket a De! Azt a bálahalmot, amelyből a kérdéses bála származik, át kell
kutricában, például hideg, nedves fekvőhelyként, vizsgálni, mert az esetlegesen még létező további túlhevült pontok
valamint az állatok egészségére is káros lehet.
miatt tűzveszélyes lehet!
Ugyancsak ajánlatos tűzvédelmi szempontból ellenőrizni a
A nedves alom penészedésre hajlamos, vagy, ha kérdéses bálával egyidőben és/vagy azonos technológiával készített
benne barna, sötét nedves foltok vannak, akkor bálahalmokat.
már penészes is lehet. A poros alom pedig a
levegő minőségét rontja, károsítva ezzel az állatok Ha az állatoknak adott szalma rendszeresen a vártnál hamarabb
légzőszervét.
nedvessé válik és/vagy a kutricaban nem várt gyorsasággal
elszennyeződik, keresse meg, hogy milyen tényezők befolyásolják
Mit kell keresni:
ezt.
• szalma frissen szállítva is foltos,
Például:
• időnként ellenőrizze a tárolt szalmát sötét foltok • nem folyik-e folyadék az ivó/ trágyázási területről a fekvő
és porképződés szempontjából,
területre,
• ellenőrizze, hogy az ilyen szalmát kapott • a padló lejtése megfelő-e,
sertések köhögnek-e!
• az istállóba kerülő levegővel a nedves időjárás miatt nedvesedike az alom (pl. csapadékos ősz végi időszakokban),
• a hideg miatt az állatok a fekvőhelyükre történő ürítéssel
„melegítik” azt.
•
A takarmányok hibás összetételének, rossz A testtömeg gyarapodást folyamatosan nyomon kell követni
minőségének a következményei nem minden egyrészt gazdasági, másrészt egészségügyi szempontból!
esetben egyértelműek a napi szemlélődés során.
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Ráutaló
jelek
lehetnek
a
csökkent
súlygyarapodás, szétnövés a csoporton belül,
hasmenés, nyugtalanság, rossz szőrminőség,
gyomorfekély megjelenése.

A sertésnek kiegyensúlyozott étrendre van szüksége, megfelelő
(minimum 4%) rosttartalommal, kiegyensúlyozott ásványianyag és
aminósav tartalommal.
A saját táp-összeállításnál ajánlott a beérkezett alapanyagokat
bevizsgáltatni (beltartalom, minőség, gomba toxinok, stb), majd a
kész táp beltartalmi, kémiai összetételét is meghatároztatni
(triptofán / lizin arány, stb).
Sertések esetében a takarmány triptofán / lizin tartalmának
elégtelen mennyisége tudományos vizsgálatokkal igazoltan
stresszfaktor, azonban a szükséges és elégséges mennyiség
kérdésében nem teljes az egyetértés. Szakirodalmi adatok alapján
hízósertések esetében 1:0,2 lizin/triptofán arány javasolható.
Egy tudományos kísérletben tapasztaltak szerint érdekes
sajátossága a sertés táplálkozási viselkedésének, hogy amennyiben
szabad választása van kétféle, magas és alacsony fehérjetartalmú
takarmány között, és ezek egyformán rendelkezésre állnak, akkor a
sertés a 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 a gyakorlatban, nagyüzemi árutermelési viszonyok
között a sertés e különleges képességét nem igazán tudjuk
kihasználni.)

etetés,
dercés / pellet takarmány

Az állatok közötti nyugtalanság, agresszió és
következményes sérülések megjelenése, egyes
állatok gyengébb fizikai állapota utalhat a
takarmányért folytatott versengésre.
Annak érdekében, hogy a táplálékért ne alakuljon
ki versengés, legalább az alábbi állatonként
vályúhosszt kell megvalósítani.
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A napi etetési rend betartására ügyelni kell, mert a sertések az
etetési időkhöz és az ezt kísérő ingerekhez igazodnak!
Nem csak az etetőbe kerülő, hanem az etetőben levő takarmány
részecskeméretére is figyelni kell!
Amennyiben a fekélyek megjelenését vágóhídi vagy elhullással
kapcsolatos boncolási adatok jelzik, meg kell fontolni a táp
szerkezetének megváltoztatását, azonban addig is javasolt szalma,
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malacok
hízó 20-50 kg között
hízó 50-110 kg között
vemheskoca, koca

Vályúhossz
cm /1 állat
15-20
20-30
30-40

vagy széna folyamatos biztosítása, mivel feltételezhető, hogy a
szalma/széna bevitele ellensúlyozhatja, de legalábbis csökkentheti
a fekélyképződést beindító irritációt.

A gyomor- / bélfekély
• rontja a testtömeg gyarapodást,
40-50
• más betegség megjelenését is segítheti,
(csoportos / egyedi / ellető)
kan
50-60
• a fekéllyel járó diszkomfort pedig nem csak az embereknél,
hanem a sertéseknél is nyugtalanságot okoz és ennek
„levezetése” a kutrica társak zaklatásába, bántásába torkollhat.
Ha a takarmányt bár pellet formában adják, de az
morzsolódik (rossz gyártási minőség, nem
megfelelő takarmány kiosztó berendezés), vagy
eleve dercés takarmányt adnak a sertéseknek és a
részecskeméret nagyon kicsi (kevesebb, mint 0,8
mm), akkor ez irritálja a gyomor-bél
nyákahártyát, ami gyomor- bélfekélyhez vezethet.
itatás

Ritkábban tapasztalható verseny az itatóknál, de A tiszta, friss ivóvíz több szakértő / tanulmány megfogalmazásában
ez is kockázati tényező lehet (különösen nyári „kritikus tápanyagként” szerepel.
kánikulában, vagy ha a sertések betegek és több
vizet igényelnek)
A takarmány száraz, vagy nedves voltától függetlenül
folyamatosan elegendő mennyiségű, tiszta friss víz kell álljon
Ha a sertések vonakodnak az itató minden két hetesnél idősebb állat rendelkezésére!
megközelítésétől vagy egyes itatók használatától,
vizsgálják meg, hogy ezt okozhatja-e a fém Az EU országai 12 sertésenként (legalább) 1 itatót, vagy az egyes
szerelvényekből származó kóbor feszültség.
kutricákban levő állatok számától és mérettől függő hosszúságú
vályút javasolnak.
Követendő vízátfolyás értékek:
szopós malac – 0,4-0,5 l/perc,
választott malac (-30kg) – 0,5-0,7 l/perc,
hízók (-50 kg) – 0,6-1,0 l/perc,
hízók (-80kg) – 0,8-1,2 l/perc,
hízók (-120kg) – 1,2-1,8 l/perc.
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(Hazai irodalmi adatok szerint 30-50 kg között súlynál 1,5
liter/perc, míg 50-100 kg között 1,8 liter/perc, illetve 100 kg fölött
2 liter/perc a megfelelő.)
Ellenőrizni kell, hogy
• a sertések használják-e mindegyik itatót,
• az itatóhelyek minden pontja működőképes-e,
• az itatóhelyek minden pontja tiszta-e,
• megfelelő-e a vízáramlás az állatok vízigényéhez,
• az itatók az állatok ivási magasságában vannak.
A sertéseknek ivási szokásaik vannak. A szoptató kocák
folyamatosan isznak, de a töbieknél megfigyelhető egy hajnalreggeli és egy délután-esti időszak.
A csészés önitató a szopós malacoknak kedvezőbb, mert látják a
vízfelületet, ezért az ilyen itatót már hamar elkezdik használni. A
nagyobb állatok is szívesen használják, mert természetszerű a
vízfelvétel.
napsütéses órák számának
csökkenése, magas légnyomás

A nagyüzemi állattartás során a természetes klíma Ha a farokrágás a telepen nagyobb valószínűséggel nő, ha az
kevésbé hat az állatokra.
időjárás egyre forróbb, akkor fontolja meg további szellőztetési
lehetőségek használatát a kutricák áthaladó légáramlásának javítása
Az időjárás nem szabályozható, a sertésekre érdekében:
gyakorolt hatása azonban kezelhető és • a teljes felületű kapuk cseréje alul-felül nyitható, u.n. akadályos
kezelendő!
kapukra,
• a kiegészítő ablakok kinyitása,
A farokharapásos esetek száma szezonálisan • a szél/viharfogó előterek kinyitása stb.
növekedhet a nyár második felében, amikor a
napos órák száma már csökkenőben van, de a Az ablakoknak, a tető szellőzőnyílásainak és más
magas légnyomású (meleg, csendes időjárás) levegőbemeneteknek az árnyékolása csökkentheti az épületbe
időszakokban valószínűbb, hogy megfigyelhető. belépő levegő hőmérsékletét.
Gondoskodjon arról, hogy a levegőáramlást biztosító rendszerek
megfelelő magasságban legyenek és megfelelő erejű légáramlást
biztosítsanak, azaz hatékonyak legyenek, de ne legyen huzat!
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A levegő mesterséges mozgatásakor ügyelni kell arra is, hogy a
légmozgás ne kavarjon fel port, mert az légúti betegségek elindítója
lehet, ami csökkenti az állattartás hatékonyságát!
Nagy melegben az egyébként hasznos puha meleg alom válhat
kellemetlenné, ezért meg kell fontolni, hogy hőség idején a kutrica
pihenő területén legyen nem almozott terület is, ahol a sertések az
almozatlan, hűvösebb területekre feküdve hűthetik magukat.
A sertések lehűtését elősegítő további intézkedések lehetnek a
párásító rendszerek vagy a párakapuk használata, azzal a feltétellel,
hogy elegendő légmozgás van a nedves levegő eltávolításához,
illetve a lecsapódott pára elfolyhat, nem nedvesíti az almot, a
pihenő területet, a takarmányt.
A mesterséges környezet
klimatikus értékei

Az állattartás épületeiben a meghatározó
klimatikus paramétereket 3 csoportra lehet
osztani:
• mérhető fizikai paraméterek: hőmérséklet,
páratartalom,
légmozgás,
légnyomás,
megvilágítás, zaj,
• mérhető kémiai paraméterek: az istálló
levegőjét alkotó gázok: oxigén, széndioxid,
ammónia, kénhidrogén stb.,
• mérhető biológiai összetevők: szálló por,
leülepedő por, a levegő csíraszáma és ennek
összetétele (kórokozók, penész stb.).

A fizikai paraméterek az alábbiakban részletesebben felsorolásra
kerülnek.
A sertések számára a kisüzemi 50-60dB még „kellemes”, de a 80
dB vagy ennél nagyobb folyamatos zajszintet és a hirtelen zajokat
kerülni kell!
A fizikai paraméterek mérésére már egyre olcsóbb, egyszerűen
használható készülékek kaphatók, melyek egy gombnyomásra
megadják az eredményeket.

A kémiai és a biológiai paraméterek mérése, az eredmények
értékelése azonban már nem ilyen egyszerű, ezekhez bonyolultabb,
A napos malacok igényei szinte minden költségesebb eszközök, esetenként laboratóriumi felszerelés (steril
paraméter
tekintetében
eltérnek
a eszközök, termosztát mikroszkóp és szakember kellhet.
nagyobbaknak
megfelelőektől
az A pára segíti a por leülepedését, a meleg a felszállását.
érzékenységük miatt.
Az istállóban az állatok, a trágya és a takarmány jelenléte miatt a
A légköri levegő oxigén szintje 21%, a légköri levegő összetétele megváltozik: irritálóan csípős szagú
napjainkban élő földi élet ehhez igazodva alakult ammónia, záptojás szagú kénhidrogén és a szerves anyagok
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ki ezért az állatonak erre az istállóban is bomlásából származó egyéb gázok (robbanás veszélyessé válhat a
szükségük van!
metán feldúsulása, kellemetlen szagú aldehidek, ketonok) jelennek
(A légköri levegő szén-dioxid tartalma: 0,0407 tf%.)
meg.
Elfogadható, ha az istálló levegőjének
• szén-dioxid tartalma: 0,20-0,25 tf% ,
• ammónia tartalma: 0,02-0,025 tf% ,
• kén-hidrogén tartalma: 0,01 tf%
alatt van.
A külső térből a szellőzés során bekerülő porhoz
hozzáadódik
az
istállóban
keletkezett
pormennyiség, amely függ az állatok létszámától,
a hőmérséklettől, páratartalomtól, az alkalmazott
takarmánytól,
alomtól.
Ezekre
tapadva
terjedhetnek az istállóban a mikroorganizmusok.
Maguk a por szemcsék kötőhártya és légúti
irritációt okozhatnak, ami egyrészt diszkomfotot
okoz, tehát stresszeli az állatokat. Az ezekhez
tapadt mikroorganizmusok - melynek egy része
kórokozó - pedig az irritált nyálkahártyán át
könnyebben kifejthetik betegítő hatásukat.

A szén-dioxid nehezebb a levegőnél, ezért, ha nem elegendő az
istállóban a légmozgás, az állatok szintjén magasabb lehet a
koncentrációja, ami étvégycsökkenéshez vezethet.
Keletkezésüket nehéz megakadályozni, de mennyiségük
csökkenthető, ha
• nincsenek túlzsúfolva az állatok (m2 / m3)
• megfelelő a szellőzés (porszűrővel),
• a trágya és a vizelet nem pang az istállóban
• kevésbé poros alom és takarmány kezelés,
• a leülepedett por takarítása.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a klimatikus, tartási,
takarmányozási körülményekre akkor is, ha az adott csoport a
farokkurtítás elhagyására felkészülés során az u.n. „kontroll
csoport”, azaz kurtítatlan farkú egyedekből áll.
A „kontroll csoport” körülményei meg kell egyezzenek azzal a
technológiával,
A
porkoncentráció
meghatározása
a • melynek leváltására készülnek,
szemcseméret alapján történik.
vagy
• A 10 μ-nál kisebb méretűek a szálló port • melyben a későbbiekben tartani szándékoznak vágatlan farkú
adják, a javasolt határérték: 400-500
állatokat.
porszem/cm3.
(A körülmények meg kell egyezzenek = sem rosszabbak, sem jobbak nem
• A10 μ-nál nagyobb átmérőjű, leülepedő por lehetnek, mert az torzítaná az összehasonlíthatóságot.)
javasolt határértéke: 20g/m2/30 nap.
• A csíraszám javasolt határértéke: 250.000
csíra/m3
levegő.
Ennek
összetétele,
fertőzőképessége laboratóriumi vizsgálattal
állapítható meg.
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megvilágítás

elégtelen almozás

Az állatok számára a természetes fény a A megvilágítás erejét (fényerő) érdemes alkalmanként fénymérővel
legmegfelelőbb, azonban ezt a nagyüzemi tartás ellenőrizni.
során nem mindig lehet biztosítani.
Mesterséges megvilágítás esetén folyamatosan felügyelni kell a
A sertések tartására használt épületrészben a kellő mennyiségű és fényerejű lámpa működését.
fényerő legalább napi 8 órán keresztül legalább 40
lux kell legyen.
Természetes megvilágítás esetén az ezt biztosító ablakokra kell
ügyelni: bekoszolódás, párásodás, jegesedés akár jelentősen is
Egyes leírások a több évig termelésben levő csökkentheti a fényáteresztő képességét.
tenyészállatoknál kiskoruktól kezdve javasolják a
természetes megvilágítást.

Kedvezőtlen, ha egy almozott/részben almozott Törekedjen arra, hogy a fekvőterület nagy részén legalább 5 cm
istállóban a fekvő terület nagy részén csak mély szalma fedje a padlót (= egy, a frissen bealmolt szalmán álló
kevesebb, mint 5 cm mély szalma van.
4-5 hónapos sertésnek nem látszik a körme).
Míg a szalma az összes tartási, állatjóléti
követelményt kielégíti, a sertéseket hasznosan
lefoglalja, további előnye, hogy hő- és fizikai
szempontból kényelmes fekvőhelyet biztosít.

Ø



hideg istálló

Az alommal való nem megfelelő fedettség
• csökkenti a sertések fekvési kényelmét,
• ez zavarja a pihenési viselkedést,
• minimalizálja a sertések számára a szalma
gazdagításként való elérhetőségét,
• versenyt indíthat /összetűzést generálhat a
kényelmes fekvőhelyért és a szalmáért, mint
gazdagítóanyagért,
• a nyugtalanság és a kötekedés hangjai távolról
is hallhatóak.

Ha a sertések tisztán tartják a szalmát, azt rendszeresen fel lehet
tölteni, nem kell cserélni. Azonban, ha a sertések rendszeresen
piszkítják és elpazarolják a szalmát, akkor távolítsa el a szennyezett
almot és adjon elegendő tiszta szalmát.
Ellenőrizze a szellőzést, a sertések fekvési/pihenési szokásait annak
biztosítása érdekében, hogy a sertések a tiszta szalmával almolt,
száraz, meleg területet pihenőhelyként használják.
Biztosítsa, hogy a helyettesítő dolgozók is egyértelmű utasításokat
kapjanak a szalma almolással kapcsolatban.
Az elégtelen almozáshoz hasonló hatással lehet a sertésekre, ha az
állatok alatti padozat rossz minőségű. Mivel ez lábvég sérüléseket
is okozhat, a padozatot sürgősen javítani kell.

A sertések remegése vagy összebújása a Alapvető fontosságú, hogy a sertések ne hűljenek le!
szélsőséges hideg jele, amelyet egyértelműen
kerülni kell.
Ezért általánosságban gondoskodjon arról, hogy
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• az istálló folyamatosan a benne levő állatoknak megfelelően
A
sertéseknél
némileg
alacsonyabb
komfortos hőmérsékletű legyen,
hőmérsékleteken „csak” diszkomfort érzés • a fekvő területen minden sertés egyidejűleg tiszta, száraz
jelentkezik, ennek nyilvánvaló külső jele nincs, de
almon feküdhessen (elegendő hely és szalma, vagy más, meleg
csökken a testtömeg gyarapodás és a diszkomfortérzetet adó alom).
frusztráció miatt nő a farokrágás kockázata.
A hideg ellen az épület hőveszteségének csökkentésével és fűtéssel
Nagyobb a farokrágás kockázata, ha az istálló lehet védekezni.
hőmérséklete az ajánlott hőmérsékleti tartomány
alatt van, mint amikor a hőmérséklet a tartomány Fontos, hogy legyenek az állatok szintjén is elhelyezett
felett van.
hőmérők! Az istálló, a kutrica hőmérsékletét kalibrált
berendezéssel ajánlott mérni, ideális esetben a nappali maximum és
A 2-3 hónaposnál idősebb sertések hőmérsékleti az éjszakai minimum hőmérséklet rögzítő hőmérővel, vagy
komfort zónája 15-20°C között van (szélső érték: termográffal. Egy adott helyzetben a környezeti elemek és az
10-30℃). Minél nagyobb súlyú egy sertés, annál állatok hőmérsékletét lézeres hőmérővel lehet gyorsan
kevésbé érzékeny a hidegre és annál nehezebben megállapítani.
viseli a komfort zóna feletti hőmérsékletet.
Részletesebben:
Ha hideg idő várható, további teendők:
25-40 kg testtömeg → 22-20 ℃ a komfort zóna, • adjon több szalmát, hogy a sertések melegebb menedéket
40-70 kg testtömeg → 20-18 ℃ a komfort zóna,
hozzanak létre a fekvő területen, és további szigetelést
70-110 kg testtömeg → 18-16 ℃ a komfort zóna,
biztosítsanak a padlótól,
110 kg testtömeg felett → 16-14 ℃ a komfort • melegítse a levegőt az épületben,
zóna.
• kis malacoknak kiegészítő melegítést adjon pl. infra lámpával,
• állítsa be a szellőztető rendszereket úgy, hogy a sertések ne
Az angol AHDB – Porc ajánlása hasonló
hűljenek le,
határokat ad, amely szerint a ~ 55 kg sertéseknek • vizsgálja meg a szél irányát és azt, hogy melyik
a 15–21 °C, a vágó súlyú sertéseknek (~ 100 kg)
szellőzőnyílások használata a legmegfelelőbb,
pedig a 13–18 ° C hőmérsékleti tartomány a
• fontolja meg az akadályos kapuk helyettesítését teljes kapukkal,
megfelelő.
hogy csökkentse a légmozgást,
• az épületbe belépő levegő sebességének csökkentésére
használjon széltörőt,
• ha a hideg kutricák az épület szélén/végében vannak, akkor
szalmabálák segítségével adhat szigetelést a kutrica, az épület
falának. Ez hasznos lehet annak megakadályozása érdekében,
hogy a fal ne sugározza a hideget. Ennek elég robusztusnak kell
lennie, hogy ellenálljon a sertések aktivitásának!
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túl meleg istálló

A magas hőmérséklet jelei a következők:
• a sertések zavartak (hűvös fekvőhelyet
keresnek a többi sertés testhőjétől távol),
• a sertések a trágyázási területen vagy az
itatók alatt fekszenek,
• piszkosak a sertések (az ürítési területen
fekszenek vagy a fekvő területen ürítenek),
• megnövekedett vízfogyasztás és vízpazarlás,
• zihálás,
• a bőr elszíneződése.

A
klímaváltozás
következtében
rendre
megdőlő
melegrekordok, hőhullámok miatt a sertéstartás egyik jövőbeli
kihívása a hőstressz által okozott kártétel csökkentése.
Napjainkban 1-1,5 hónapon át kell a hideg és 3 hónapon át a meleg
stressz okozását csökkenteni.
Alapvető fontosságú, hogy a sertések ne hevüljenek túl!

Ezért általánosságban gondoskodjon arról, hogy
• az istálló szellőzése folyamatosan a benne levő állatoknak
megfelelően komfortos hőmérsékletet biztosítson
Mesterségesen szellőztetett rendszerekben a
magas hőmérséklet valószínűleg együtt jár a • a fekvő területen minden sertés egyidejűleg tiszta, hűvös
érzetet adó területen feküdhessen.
magas páratartalommal, ami kényelmetlen a
sertések számára, mert ilyen környezetben
Fontos, hogy legyenek az állatok szintjén is elhelyezett
korlátozott esélyük van lehűlni.
hőmérők! Az istálló, a kutrica hőmérsékletét kalibrált
berendezéssel ajánlott mérni, ideális esetben a nappali maximum és
A hőstressz veszélyei:
• az átlagos napi súlygyarapodás még hűtéssel az éjszakai minimum hőmérséklet rögzítő hőmérővel, vagy
szabályozott technológia mellett is jelentős termográffal. Egy adott helyzetben a környezeti elemek és az
mértékben romlik a hőstresszel terhelt állatok hőmérsékletét lézeres hőmérővel lehet gyorsan
megállapítani.
időszakokban.
• a hízósertések esetében hangsúlyozni kell a
hőstressz
kedvezőtlen
hatását
a Ha felmerül, hogy szezonális a farokrágás, akkor ellenőrizni kell a
ilyen/hasonló
esetekről
szóló
egészségügyi
színhústermelés számos mennyiségi és korábbi
dokumentumokban, hogy tőrtént-e erre valamilyen intézkedés és az
minőségi paraméterére:
hatékony volt-e.
• csökken a hízósertések élősúlya,
• csökken a hasított test tömege,
A kültéri koca szállások esetében a külső fehérre festés több fokkal
• nő a PSE-hús részaránya,
csökkentette a belső hőmérsékletet.
• a sertéshús pH-ja, színe, csepegési Az istálló külsejének fehérre festése is csökkentheti az épület által
vesztesége kedvezőtlenül változik,
felvetett hőt, és a belső hőmérsékletet alacsonyabban tarthatja.
a hús oxidatív stabilitása (eltarthatósága)
is romlik és
• a mikrobiológiai paraméterek ugyancsak
romlanak.
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•

a tenyészkocáknál a hőstressz negatív hatásai
talán még markánsabban jelentkezhetnek. A
nyári melegben nő a ﬁalástól az első ivarzásig
eltelt idő, romlanak a termékenyítési és
reprodukciós mutatók.
A hőstressz különösen veszélyes a szoptató kocák
esetében, hiszen a hőtorlódás elkerülése
érdekében nagymértékben csökken az étvágy, így
a tejtermelés fenntartásához a kocák túlságosan
nagy
mennyiségben
mobilizálják
saját
tartalékaikat.

A magas hőmérséklet és a magas páratartalom együttesen
veszélyesebb, mint amikor külön fordulnak elő, ezért gondosabban
kell szellőztetni!
A kocák magas hőmérséklet okozta tejtermelés-csökkenésének
megakadályozása érdekében célszerű az etetett teljes értékű
takarmánykeverék zsírtartalmát megnövelni.
Az optimális határ fölött 10 fokkal (~ 30 ℃) a tersttömeg
gyarapodása naponta akár 20 dekával lehet kevesebb, és ez már jól
mérhető gazdasági kérdés is!
A klimatizált épületekben a klímaberendezés, szellőztető, vagy más
berendezések zaja stresszfaktor, ezért kerülni kell a 80 dB vagy
ennél nagyobb folyamatos zajszintet.
Ugyancsak kerülni kell a hirtelen zajokat is!

huzat a pihenő téren

Keresse a huzat látható jeleit:
• mintákat a porban,
• szalma, szalma töret, por mozgását,
• van(nak)-e most elkerült, de korábban
megszokottan „fekvő területek”
(nézze meg a sertések fekvő mintázatát),
• sertés szőre borzolódik-e a hidegtől, huzattól.

Bár a huzat bármikor zavaró lehet, különös figyelmet kell fordítani
a huzat csökkentésére, ha nagy különbség van a kültéri (hideg) és a
beltéri (melegebb) hőmérsékletek között.

Javasolt ellenőrizni, hogy a külső hideg levegő nem jut-e
közvetlenül, vagy a falakon keresztül sugározva (hideg pontok) a
pihenő állatokra. Ha nem egyértelmű, hogy honnan ered a hideg,
nagy segítség lehet a hideg bejöveteli helye(i)nek a
Nem csak az állandó huzat, hanem az időszakos meghatározásában és így azok felszámolásában egy hőkamera,
huzat is zavarja a sertéseket, főként a nyugalmi vagy egy lézeres hőmérő.
időszakban, ami diszkomfortot okoz, ez pedig (ld. a téma jelző képet!)
konfrontációt generál.
Az egyik kutrica állatainak kényelmetlenségéből További megelőző intézkedések lehetnek:
eredő konfrontáció nem csak az adott kutricának • a külső falak réseinek kitöltése,
a többi egyedét zavarja a pihenésében, hanem • szélfogó a légsebesség csökkentése és a levegő melegedésének
lehetővé tétele érdekében, ahol a levegő belép az állatok
ennek a zaja, hangjai az istálló adott légterének
légterébe,
többi állatát is.
• egyes helyekre külön légterelő beszerelése,
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Meg kell figyelni a sertések nappali és éjszakai
pihenési szokásait (akár direkt erre fókuszálva,
akár az állatok reggeli ellenőrzése során az ürítési
szokások megfigyelésével együtt), mivel ez,
ennek módosulása jelezheti a huzat jelenlétét.
Az istállóban a huzatnál enyhébb légmozgás
optimális sebessége 0,1-0,2 m/s. Hideg
időszakban maximálisan 0,2-0,3 m/s és meleg
időszakban is ennek csak a duplája lehet.
páratartalom és hőmérséklet
a komfort tartományon kívül

• a szögletes egész szalmabálák felhasználhatók „belső falak”
létrehozására,
• a felmelegedett levegő lassan mozogjon a fekvő terület körül,
nem pedig a hideg levegő közvetlen beáramlása miatt,
• ha az időjárási viszonyok azt mutatják, hogy nagyobb a hideg
bejutásának az esélye, növelje a szalmaellátást éjszakára, hogy
a sertések biztonságosabban védett területeket teremtsenek a
zavartalan pihenéshez,
• • gondoskodjon arról, hogy a dolgozók egyértelmű utasításokat
kapjanak a szalmaellátásról és a szellőztetésről!

Nagyobb a farokrágás kockázata, ha az istálló Elsődleges fontosságú a sertések komfort hőmérsékletű, száraz
hőmérséklete az ajánlott hőmérsékleti tartomány környezetben tartása.
alatt van, mint amikor a hőmérséklet a tartomány
felett van.
Mérje a páratartalmat is, ne csak a hőmérsékletet!
A sertések hűvösebb hőmérsékleteken „csak” A levegő relatív páratartalma 25-30 kg-os testtömegtől a hízlalás
diszkomfortot éreznek és ennek nyilvánvaló külső végéig 60-80% között megfelelő.
jele nincs, de a diszkomfort-frusztráció miatt nő a
farokrágás kockázata.
Magasabb hőmérséklet mellett a könnyebb szellőztetési
lehetőségek miatt kevésbé alakul ki magas páratartalom az
Ezt tovább rontja, ha az alom nedves lesz a magas istállóban.
páratartalomtól, vagy elfolyó víztől, mert elveszíti Nyárelőn-nyáron-nyárutón ez csak a huzamosan esős napokban
hőszigetelő tulajdonságait, és már nem képes a fordulhat elő.
sertéseket a hideg ellen védeni. A fekvő területen
lévő trágya vagy vizelet szintén nedvesebbé teszi Mindenekelőtt távolítsa el a nyirkos/nedves almot!
az almot és így kevésbé használható.
Rövid távú intézkedésként fontolja meg a kiegészítő alom/szalma
A magas páratartalom (>80%) mutatói hasonlóak biztosítását, hogy segítsen a sertéseknek a melegebb területeket
a magas hőmérséklethez.
kialakítani. (Ha a hideg, nedves körülmények fennmaradnak, a
kiegészítő szalma is nedves lesz, ezért hosszabb távú intézkedések
Ha nem áll rendelkezésre páratartalom mérő, javasoltak).
akkor az alábbi jelek utalnak a magas
páratartalomra:
A sertéseknek a hideg, nedves időjárás közvetlen hatásaitól való
védelmét szolgáló intézkedések azonosak a hideg istálló kapcsán
felsoroltakkal.
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• az épületben levő vékonyabb papírlapok
láthatóan benyirkosodnak és „ráncosak”
lesznek,
• a hideg kültéri levegő magas belső
páratartalom esetén „ködként” jelenik meg az
épületbe való belépéskor, ami lecsapódik és
vízfoltok keletkezhetnek a nyílászárók mellett
/ alatt,
• a szemüveges dolgozók szemüvege az adott
légtérbe lépve bepárásodik.
tisztaság, takarítás

Az állatok tisztasága megfelelő, ha nincs rajtuk
ürülék, por, rájuk ragadt nedves táp, elhasznált
alom, stb. (Azonban, friss alom részecskék
származhatnak a sertések számára kedvező
turkálásból, fürkészésből, a sár származhat a
kifutóról dagonyázásból, vagy játékból, ami
kedvező jel.)
A kutricák tisztasága megfelelő, ha
• az alom a telep tartási rendszerében
meghatározott mértékben és minőségben
friss/frissített,
• a padozat a telep tartási rendszerében
meghatározott mértékben és minőségben
takarított,
• nincs csepegő itatótól elfolyó nedves terület,
átnedvesedett, víztől éppen ázó friss alom,
• ha van(nak) környezet gazdagító anyag(ok),
azok tisztasága a telep tartási rendszerében
meghatározott mértékben és minőségben
tisztított(ak),
• az előbbieken túl, a funkcionális területek
(etetés/ivás, pihenés, ürítés) szemmel láthatóan
elkülönülnek, az egyes területek a rájuk
jellemző teljes tisztaságtól csak a napi
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Féltető alatti tartás esetén biztosítsa az aljzat enyhe lejtését a
fekvőhelytől távolódóan, fontolja meg a szalma és ezáltal a
fekvőhely védettebb belső részre helyezését, így az eső nem
nedvesíti be a fekvő területet.

Bármely állattartó telepen higiéniai és egészségügyi, azaz
biztonságos működés szempontjából alapvető fontosságú a
tisztaság és annak fenntartása.
Az általános takarítatlanság általában egy éppen folyamatban levő
- szállítás rendetlensége alól is kilátszik,
- takarítás ellenére is látszik.
A biztonságos termelés egyik alappillére, hogy kiemelten kell
figyelni egy zárt telepre történő belépésre/beléptetésre, hogy ez az
aktuális járványvédelmi előírások betartásával történjen.
Ennek egyik eleme a fertőtlenítés, melyhez a Nébih az alábbi
útmutatót állította össze:
https://portal.nebih.gov.hu/-/fertotlenitesi-utmutatoval-segiti-azallattartokat-a-nebih

A telepi utak és a telepre bevezető (magán) út tisztaságát az
évszaknak megfelelően kell rendben tartani.
A közutak és az azokra vezető felhajtók tisztaságát külön
jogszabály írja elő.
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takarítástól eltelt idővel arányos mértékben
szennyezett.
Az itatók és etetők tisztasága megfelelő, ha
azokban
nincs
alom,
trágya,
egyéb
szennyeződés és az etetőkben nincs korábbi
etetés(ek)ből maradt táp.
A használati eszközök tisztasága megfelelő, ha
használat utáni tisztítást követően lettek eltéve.
(a régebbi "megkövült" kosz általában az éppen
használt eszközökön is látszik)
Az öltözők tisztasága megfelelő, ha az öltöző
karban van tartva, amelyben éppen nem
öltöznek, még a padló-fal találkozási élnekél is
tiszta, felmosott, a szemetes ki van ürítve,
szaniterek tiszták, nincs rendetlenség, mert a
dolgozók magukénak érzik és rendet hagynak
maguk után, ügyelnek a tisztaságra.
Az istállókban a közlekedők, a telepi utak, a
telepre bevezető (magán) út tisztasága
megfelelő, ha a korábbi takarmány/ alom/
trágya/stb szállítás, állat mozgatás nyomai el
vannak takarítva.
almozottról almozatlanra

Ha a sertések korábban almozott, vagy
részlegesen almozott tartásban voltak és az
almozottság mértéke csökkent, akkor kiemelten /
eleinte szinte folyamatosan kell figyelni az állatok
viselkedését, nehogy a csökkent komfortú hely
okozta stressz következtében elinduljon az állatok
egymás ellen fordulása, a fül- és farokharapás.

Az állatok istállózásának módja több módon is változhat:
• zárt, nyitott, kifutós, szabad, stb
• padlós, részben rácspadozat, teljesen rácspadozat, stb
• szalma a teljes területen, részlegesen almolt, batteria,
mélyalmos, stb
• korábban hozzájutottak környezetgazdagító ayaghoz, az új
környezetben pedig nem.
Gondoskodni kell nem csak egy vásárlás, hanem egy áttelepítés
során bekövetkező körülmény változás okozta stressz
levezetéséhez a sertések fürkészési ösztönének kielégítéséről,
környezet gazdagításról, különben várható az állatok egymás
közötti agressziójának megjelenése.
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Amennyiben a telepen nem, vagy csak részben almos rendszerű a
tartás, ajánlott környezetgazdagító anyago(ka)t is alkalmazni.
Ehhez ad segítséget a Nébih honlapján elérhető Útmutató:
https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezetenekgazdagitasahoz .

szennyezett, piszkos, kopott,
„elpusztíthatatlan”
tárgyak a padlón

A sertések érdeklődést mutatnak az alaktható,
manipulálható, „pusztítható” vagy deformálható
tárgyak iránt, de a szilárd fém, vagy a
rágáshoz/harapáshoz túl nagy tárgyak nem
ösztönzik a sertéseket. A sertések szeretik a tiszta
környezetet és a tiszta környezetgazdagító
elemeket.

A kiegészítő környezetgazdagító anyagok behelyezése a kutricákba
gyakran már csak egy reakció a megjelent farokharapásra, ahelyett,
hogy
megelőző
intézkedésként
használták
volna
a
környezetgazdagító tárgyakat.
Amennyiben a telepen nem, vagy csak részben almos rendszerű a
tartás, ajánlott környezet-gazdagító anyago(ka)t is alkalmazni.
Ehhez ad segítséget a Nébih honlapján elérhető útmutató:

A szennyezett, kopott, „elpusztíthatatlan” tárgyak https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezeteneka padlón maradnak érintetlenül. Ezek egyrészt gazdagitasahoz
nem szolgálják, amiért a sertéseknek adták,
másrészt feleslegesen foglalják a helyet, esetleg
még útban is vannak, végül fertőzésforrások is A környezetgazdagító elemeket tanácsos felfüggeszteni, lelógatni a
kutrica faláról, hogy minél tovább megőrizzék a tárgyak
lehetnek
tisztaságát és használhatóságát.
Ha
dúsító
tárgyakat
biztosítanak,
azokat
tisztán,
trágyától/szennyeződéstől mentesen kell odaadni az állatoknak
és trágyától/szennyeződéstől mentesen kell tartani, azaz
praktikus a takarmányozási/trágyázási területtől távol eső kutrica
részben elhelyezni.
További tanácsok:
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• a gazdagító tárgyaknak az adott korú/nagyságú sertéshez
méretben passzolónak, szájba vehetőnek kell lenni és főként
malacok esetében jó, ha olyan anyagból van, amelyet lehet rágni.
• rendszeresen ellenőrzni kell, hogy a kutricákban a tárgyak még
tiszták-e. Amennyiben már beszennyeződtek, a tisztításukról,
esetleg a cseréről gondoskodni kell,
• a tárgyak rögzítését rendszeresen ellenőrizze
• ha a felfüggesztett tárgyak gyakran leválnak, fontolja meg a
rögzítés más módját,
• láncok, a bálázó zsineg, az anyagcsíkok és a kötél mind
alkalmasak lehetnek a tárgyak felfüggesztésére, vagy a kutrica
faláról való lelógatásra
• közvetlenül a kutricafalakhoz is rögzítheti, így csökkentheti
annak veszélyét, hogy azokat az állatok eltávolítsák (pl. tárgyak
falhoz csavarozásával)
• ellenőrizze, hogy még mindig elég mobilok-e, hogy érdekes
legyen/maradjon!
• gondoskodjon arról, hogy az ad-és abszorbens anyagokat,
például a kötelet, megrágott fát és a textileket cseréljék ki a
telepítések között,
• ügyeljen arra, hogy a nem ad-és abszorbens anyagokat, például a
fémláncokat alaposan fertőtlenítsék a telepítések között,
• az objektumok ellenőrzését és szükség szerinti cseréjét építse be
a napi rutinba!
• ügyeljen arra, hogy minden ismét használható tárgy
visszakerüljön a kutricákba, amikor a telepítések között az
épületeket megtisztították és fertőtlenítették (szerepeljen a
tisztítási ellenőrző listában!).
nem megfelelő környezetgazdagító
anyagok

A
sertések
számára
biztosított
környezetgazdagító anyag
A környezetgazdagítás lehetőségével kapcsolatos Nébih útmutató
1. legyen hatékony,
az alábbi linken érhető el.
https://portal.nebih.gov.hu/-/utmutato-a-sertesek-kornyezetenek2. ne legyen veszélyes/káros az egészségre!
gazdagitasahoz

1. A sertéseknek felkínált környezetgazdagító
anyag akkor hatékony, ha láthatóan
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használják, turkálják, fürkészik, játszanak
vele. Ekkor az állatok közérzete jó és nem
egymás piszkálásával, bántásával vannak
elfoglalva.
• Ez alól kivételek azok az egyedek, melyek
a bőséges és jó minőségű gazdagító
anyagok mellett is inkább a társaikat
piszkálják.
• Amennyiben több állat nem használja a
gazdagítást, annak okát meg kell keresni:
- beindult a farokrágás és az izgalmasabb?
- már nem megfelelő a gazdagító anyag?
- önmagában nem elegendő az adott
gazdagító anyag?
• Malacoknak és fiatal állatoknak a
testméretükhöz, száj méretükhöz, erejükhöz
passzoló gazdagító anyag van-e betéve?
• A szabad tartás a sertések számára a
legtermészetesebb turkálási, fürkészési és
rágási lehetőségeket biztosítja, (gyep, talaj,
rovarok, kövek), azonban ez iránt is
elveszthetik az érdeklődésüket, különösen
azokban a karámokban, ahol a sertéseket
minden nap tartják. A talaj iránti
"érdeklődés" csökkenhet, ha pl. a talaj
száraz vagy poros, vagy nagy százalékban
tartalmaz ürüléket.

Tippek:
• a karám kevésbé használt területeinek gazdagítása segíthet a
sertések területi eloszlásában,
• nagyméretű fatörzsek vagy ágak (nem mérgező fajtáké)
hozzáadása egyszerre akár több állatnak is változatosságot,
játékot adhatnak,
• új talaj hozzáadása a karámhoz, pl. sterilizált, használt
gombakomposzt,
• az új megoldásoknak csak a fantázia és a feltétlen biztonság
igénye szab határt.
Nincs egyetértés a szabadban tartott sertések kavicshasználatáról,
és arról, hogy a kavicsrágás a jó vagy a rossz körülmények jele-e
vagy sem. Fog- és gyomorkárosodást tulajdonítottak a kövek
rágásának (még akkor is, ha a sertések a köveket gazdagító
anyagként használják). A kevésbé káros, a sertések több
szükségletét kielégítő optimális gazdagító anyagok biztosítása
előnyösebb.

2. ne legyen veszélyes/káros az egészségre:
• a környezetgazdagító anyagok nem
lehetnek mérgezőek
• vegyszerrel átitatott/lakkozott fadarabok,
• maga az eredeti nyers, vagy szárított fa
darab ne legyen mérgező (pl. boróka, tuja,
tiszafa, ecetfa, gyalog bodza stb.),
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• túl száraz, szálkás fadarabok felsérthetik a
szájüreget,
• a műanyag eszközök ne éles széllel
törjenek,
• a gumi szerű anyagok, műanyag kötöző
anyagok roncsolódásakor, szétrágásakor
keletkező nagyobb, emészthetetlen darabok
bélelzáródást okozhatnak,
• drótok,
drótvégek
szintén
sérülést
okozhatnak
(kötöződrótból,
radiál
gumiabroncsból, el nem takarított szerelési
anyagokból).

2021. november - ÚTMUTATÓ A SERTÉSEK RUTINSZERŰEN VÉGZETT FAROKKURTÍTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉHEZ

32 | 32

