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Tisztelt Olvasó!

Az élelmiszer- és élelmezésbiztonság az egész világon stratégiai kérdés. A korona
vírus-járvány még jobban rávilágított a szilárd és rövid élelmiszer-ellátási rendszerek,
a lakosság elérhető, megfizethető és egészséges élelmiszerekkel való ellátásának
fontosságára. Ebben az állattenyésztésnek és az erre épülő állatitermék-előállításnak alapvető jelentősége van.

címmel indított kiadványsorozatunk célja, hogy tudományos alapokon nyugvó információkkal oszlassa el az állattenyésztést, állattartartást övező tévhiteket, és bemutassa az ágazat valódi helyét és szerepét a gazdaságban, a társadalomban és
a bioszférában. Célunk, hogy a társadalom minél szélesebb köre ismerje meg szeretett
szakmánkat, legyen tisztában annak szerepével és bízzon a gazdákban.

Mindezek ellenére az elmúlt években tovább erősödtek az állattenyésztési ágazatokkal
és a gazdálkodókkal szembeni támadások. Az európai állattenyésztőket a szigorodó
klíma- és környezetvédelmi, valamint állategészségügyi és -jóléti szabályozások
mellett a szélsőséges nézeteket valló civil szervezetek előretörése és az ezen szervezetek által képviselt úgynevezett „zöld kérdések” is újabb és újabb kihívások elé
állítják. A számos esetben egyoldalú szemléletet tükröző és nem tudományos alapokon nyugvó támadások alapvetően befolyásolják a fogyasztók az állattenyésztőkről, állattartásról és az állati termékekről alkotott véleményét.

A kiadványsorozat „Az állattenyésztés és az állatitermék-előállítás jelentősége” című
első kötetében az ágazatnak a vidéki élethez kapcsolódásáról, a húsnak az étkezési
kultúránkban és a kiegyensúlyozott táplálkozásban betöltött szerepéről, valamint
a „húshelyettesítők” és a természetes hús ökológiai lábnyomának összehasonlításáról írtunk. Az „Állatjólét” című második kötetben az állatjólét és az állategészségügy
közötti kapcsolatot, a zárt tartásban az állatokat érő stresszhatások kezelésének
lehetőségeit, valamint az egyes alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokkal, az állatok
szállításával és vágásával kapcsolatos tévhitek cáfolatait foglaltuk össze.

A magukat „zöldnek” nevező szélsőséges szervezetek által indított akciók visszaverésének egyik legfontosabb eszköze a megfelelő és valós tényeken alapuló kommunikáció. Ezért az európai mezőgazdasági termelők legjelentősebb érdekvédelmi
szervezete, a Copa-Cogeca a félretájékoztatás megakadályozása és a tévhitek eloszlatása érdekében – több meghatározó európai állattenyésztő szakmai szervezettel
együttműködve – „European Livestock Voice” (Európai Állattenyésztés Hangja) néven
kampányt indított. Továbbá létrehozta a „Meat the Facts” („Húsba Vágó Tények”)
elnevezésű információs portált.

Harmadik kötetünkben az antibiotikumok és a takarmány-adalékanyagok használatára vonatkozó szabályozásokkal, valamint ezen szerek használatának esetleges
állat- és humánegészségügyi kockázataival foglalkozunk.

A kampány az európai állattenyésztési ágazat és több millió gazdálkodó munkájának
elismerésére és tiszteletére, az állati eredetű termékek kiegyensúlyozott táplálkozásban betöltött szerepének hangsúlyozására irányul. Célja továbbá, hogy tájékoztasson
az állattenyésztés társadalmi értékéről, a globális kihívásokhoz való hozzájárulásáról.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt feladatának tekinti a fogyasztók hiteles
tájékoztatását, a gazdálkodók megbecsülésének helyreállítását. A „Meat the Facts”

Bízom abban, hogy kiadványaink bővítik a gazdálkodók és a lakosság állattenyésztéshez, állatitermék-előállításhoz, valamint az állategészségügyhöz és -jóléthez
kapcsolódó ismereteit és hozzájárulnak a gyakorlatban használt hatékony és sok
esetben már igen fenntartható gazdálkodási gyakorlatok minél szélesebb körű elfogadottságához.

Győrffy Balázs
elnök
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
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1. Hogyan kezelik a gazdálkodók az
állategészségügyi kérdéseket?
Az állategészségügyi kérdéseket illetően a gazdálkodók állatorvossal és a szakterületet ismerő
tanácsadókkal szoktak konzultálni egy-egy konkrét kérdésben. A tenyésztési és termelési
célra kiválogatott állatoknál a szelekciós szempontok között a szervezeti szilárdságnak
és a hatékony termelőképességnek, környezetre gyakorolt hatásnak kiemelt szerepe van.
A kiválogatás másik fontos szempontját az állategészségügyi kérdések jelentik. Ide tartoznak
egyebek mellett a biológiai védelmi intézkedések, a jó elhelyezés és higiénia, az egészség
és a jólét rendszeres ellenőrzése, beleértve a vakcinázást, ha az ajánlott, valamint szükség
esetén a betegségek kezelését.
Az állatok – csakúgy, mint az emberek – megbetegedhetnek a gazdálkodási gyakorlattól függetlenül, és ilyen esetekben megfelelő állategészségügyi ellátást igényelnek.
Az állategészségügyi státusz felügyelete az élelmiszerbiztonság, az élelmiszertermelési
hozamok javítása és az állatok szenvedésének csökkentése szempontjából is fontos.
A betegségek megelőzésére alkalmazott úgynevezett preventív célú oltások megfelelő
higiéniával, állomány-egészségügyi tervvel és szakszerű takarmányozással együtt jelentősen csökkenthetik az állatbetegségek előfordulását. Alapelvünk, hogy a megelőzés mindig
jobb, mint a gyógyítás. A diagnosztikai eljárások és más innovatív technológiák – például
a digitális nyomonkövetési rendszerek használata – szintén segíthet a betegségek korai
felismerésében, és elősegíthetik a célzottabb egészségügyi intézkedést.
A legnagyobb erőfeszítések ellenére, az emberekhez hasonlóan az állatok is megbetegedhetnek.
A gazdálkodó kötelessége, hogy betegség előfordulása esetén állatorvossal konzultáljon.
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2. Mit jelent a genetikai állomány
javítása az állattenyésztésben,
és miért fontos ez?

Azok, akik élénk fantáziával rendelkeznek, a genomszelekció hallatán óriás csirkékre és
hatalmas tehenekre gondolhatnak, de ez csak fikció! Az egyedek legjobb tulajdonságainak
szelekciója és azok tenyésztésben történő továbbvitele nemcsak a hatékonyabb termelés,
hanem például a betegségekkel szembeni jobb ellenállóképesség miatt is fontos.
Az állattenyésztés döntő szerepet játszik az európai élelmiszer-ellátási láncban, egyensúlyban tartva a hatékonyságot, a rendelkezésre állást és a minimális környezeti terhelést.
A haszonállat-tenyésztés egyik fő célja a fenntarthatóság, amit a nemesítés során olyan
tulajdonságok figyelembevétele jelez, mint a hosszú hasznos élettartam, a szervezeti szilárdság, a termelés hatékonysága és környezetre gyakorolt hatása, az állategészségügyi
és -jóléti tényezők, az élelmiszer-biztonság és a közegészségügy, a termékminőség és
a genetikai sokféleség megőrzése.
Például a sertések, baromfifélék és halak esetében az elmúlt 30 évben bekövetkezett genetikai előrehaladásnak köszönhetően hatalmasat javult a fajlagos takarmányhasznosítás –
az állatjólét szintjének csökkenése nélkül. A haszonállatok egyre hatékonyabban alakítják
át a takarmányokat állati termékké, ami azt jelenti, hogy egységnyi termék előállításához
(pl. 1 kg hús, 1 l tej) kevesebb takarmányra van szükség. Ez nemcsak több jövedelmet
jelent a gazdáknak, de környezeti előnye is van a kevesebb trágyatermelés, és ezáltal az
alacsonyabb nitrogénürítés következtében.
Az alacsonyabb takarmányigény az erőforrások hatékonyabb felhasználását jelenti, ami
a fenntarthatóság fontos feltétele.
Forrás:
• Code of Good Practice for Farm Animal Breeding and Reproduction Organisation
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3. Az intenzív rendszerekben
gyorsabban és kövérebbre
hizlalhatók a csirkék? Igaz ez?

A madarakra élettanilag a gyors növekedés jellemző, amit a nemesítők igyekeznek kihasználni. Ennek eredménye az, hogy rendkívül gyorsan növekvő baromfifajtákat és hibrideket
állítottak elő. Ehhez a tényhez azonban a laikusok és azok, akik szándékosan szeretnék
a fogyasztókat elbizonytalanítani az állatitermék-előállítással és -termékekkel kapcsolatban,
gyakran olyan álhíreket társítanak, hogy a modern baromfifélék lábai nem képesek megtartani az állatok saját súlyát, hamar eltörnek a végtagjak, vagy hogy mozogni sem tudnak.
A tenyésztők alapvető célja, hogy egészséges, szilárd szervezetű, jól gyarapodó tenyészállatokat állítsanak elő. A tápanyag- és/vagy ásványianyag-hiány miatt előfordulhatnak
hiánytünetek a felnevelés során, de ezek a takarmányozás javításával kezelhetőek.
Egy 2007-es uniós irányelv – a Tanács 2007/43/EK Irányelve – a hústermelés céljából tartott
csirkék védelmére minimumszabályokat állapít meg. Célja, hogy a maximális állománysűrűség
meghatározásával csökkentse a csirkeólak túlzsúfoltságát, és jobb körülményeket biztosítson
a világításra, az alomra, a takarmányozásra és a szellőztetésre vonatkozóan.
Forrás:
• A Tanács 2007/43/EK Irányelve a hústermelés céljából tartott csirkék védelmét szolgáló
minimumszabályok megállapításáról
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4. Miért használnak a gazdák antibiotikumot? Van más megoldás?
Csakúgy, mint amikor az emberek megbetegednek, a gazdálkodóknak is néha antibiotikumot
kell alkalmazniuk, ha állataik bakteriális fertőzésben szenvednek. Európában a haszonállatok
kezelésére csak az állatorvos diagnózisát követően lehet antibiotikumokat használni, és
szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy azok mikor és hogyan alkalmazhatók.
Állataink egészségi állapotának fenntartása állatgyógyászati készítmények, köztük antibiotikumok használatát igényelheti. Függetlenül attól, hogy milyen gazdálkodási gyakorlatot
alkalmaznak, ahogy az emberek, úgy az állatok is esetenként megbetegedhetnek. A gazdálkodóknak erkölcsi és jogi kötelességük, hogy egészséges állapotban tartsák állataikat és
hogy biztosítsák számukra a megfelelő kezelést. Ez az oka annak, hogy a gazdáknak néha
antibiotikumos kezelést kell alkalmazniuk, szigorú szabályok betartása mellett.
Antibiotikumot csak betegség kezelésére használhatnak a gazdák, és csak állatorvos által
felírt és nyilvántartott készítményt. 2022-től az egész EU területén egységes és szigorú
szabályok lépnek életbe az antibiotikum-használattal, -nyilvántartással és -nyomon
követéssel kapcsolatban.
Az állatorvos a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében – ha nincs megfelelő
alternatíva – antibiotikumokat írhat fel az adott betegség megfékezése érdekében egy
olyan állatállományban, ahol egy vagy több állat már megbetegedett.
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4. MIÉRT HASZNÁLNAK A GAZDÁK ANTIBIOTIKUMOT? VAN MÁS MEGOLDÁS?

Az állatorvos egy adott állatnak vagy korlátozott számú állatnak a fertőzések megelőzése
érdekében szintén felírhat antibiotikumokat abban az esetben is, ha a fertőződés kockázata
magas, például bizonyos műtéti beavatkozások után. Az antibiotikumok azonban nem
használhatóak rutinszerűen sem az elégtelen higiénia, sem pedig a nem megfelelő tartás
vagy állomány-menedzsment ellensúlyozására.
Európai szinten 2005 óta létezik egy olyan ernyőszervezet (EPRUMA), amelyet állatorvosok,
állatgyógyászati készítményeket gyártó és forgalmazó cégek szakmai szervezetei alkotnak,
és amelynek a Copa-Cogeca is tagja.
Az EPRUMA célja, hogy az állatgyógyászatban tevékenykedő szereplők és a gazdák együttműködését hatékonyabbá tegye, elősegítse a gyógyászati készítmények felelősségteljes
alkalmazását, kidolgozza és népszerűsítse a legjobb gyakorlatokat.

4. MIÉRT HASZNÁLNAK A GAZDÁK ANTIBIOTIKUMOT? VAN MÁS MEGOLDÁS?

Nincs alternatívája az antibiotikum használatnak?
Baktériumok okozta állatbetegségek esetén nincs alternatívája az antibiotikumos kezelésnek. Azonban lehet alkalmazni olyan megelőző, illetve kiegészítő intézkedéseket, amelyek
segítenek csökkenteni az antibiotikum felhasználást:
•

•

Megelőző intézkedések: minden olyan körülmény (tartás, takarmányozás, istállóklíma
stb.) és intézkedés (oltások, preventív kezelések), ami segíti az egészségügyi státusz
fenntartását.
Kiegészítő intézkedések: amelyek segítenek az állatok jó egészségi állapotának megőrzésében, mint például az optimális takarmányozás és a probiotikumok.

Bár Európában jelenleg nincsenek terápiás alternatívák a haszonállatok esetében felhasználásra engedélyezett antibiotikumok tekintetében, azonban léteznek a bakteriális
fertőzésekkel szembeni ellenállóképességet növelő készítmények.
A takarmányozás nagyon fontos, sőt kritikus szerepet játszhat az állatok optimális egészségi
állapotának és jólétének fenntartásában. A haszonállatok takarmányozásában használt
adalékanyagok döntő szerepet játszanak a megfelelő tápanyag-összetétel és az optimális állatjólét biztosításában. Az ilyen összetevők nemcsak a takarmánybiztonságról
gondoskodnak (például csökkentik a nemkívánatos mikroorganizmusok jelenlétét), hanem
javíthatják az emészthetőséget és fenntarthatják az állat bélflóraegyensúlyát, ami növeli
a betegségekkel szembeni ellenállóképességet.

14

15

5. Használnak hozamfokozó antibiotikumokat a takarmányban?
A válasz egyértelműen az, hogy nem. Az antibiotikumok hozamfokozóként történő felhasználását – az antibiotikum-rezisztencia leküzdésére irányuló intézkedések keretében
– 2006-ban betiltották (lásd az EU 1831/2003 rendeletét).
Ez a 15 éve hatályban lévő tiltás sajnos még mindig kevéssé ismert a lakosság körében,
amit a közelmúltban az Eurobarometer által végzett felmérés is igazolt: az uniós polgárok
csupán 38%-a tudja, hogy az EU-ban tilos antibiotikumokat hozamfokozóként használni.
Az uniós tiltás bevezetése óta más kontinenseken is úgy döntöttek, hogy követik az EU-t
az antimikrobiális rezisztenciával kapcsolatos egészségügyi cselekvési tervében (EU One
Heatlh Action Plan on Antimirobial Resistance).
Forrás:
• Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 22.)
a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
• Ban on antibiotics as growth promoters in animal feed enters into effect
• Special Eurobarometer 478 on Antimicrobial Resistance2018
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6. Tartalmaz-e a takarmány
genetikailag módosított
növényekből származó
összetevőket?

A haszonállatok valóban kapnak olyan takarmányt, amely géntechnológiával módosított
(GMO) növényeket tartalmazhat. Köztudott, hogy az EU-ban használt szójaliszt nagy részét
géntechnológiával módosított szójababból állítják elő.
Az Európai Unióban használt GMO-növényeket tartalmazó takarmány-alapanyag vizsgálatát az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) végezte. Számos tudományos kutatás
alátámasztja, hogy az engedélyezett génmódosított növények ugyanolyan biztonságosak
emberi vagy állati fogyasztásra, mint a nem génmódosított megfelelőik. Ezenkívül a GMO
takarmány-alapanyagok már több mint 25 éve jelen vannak az állatitakarmány-gyártásba.
A GMO-növények táplálóértéküket tekintve semmilyen előnnyel nem rendelkeznek a nem
GMO növényekhez képest.
A GMO-növények termesztése azokban az országokban terjedt el leginkább, amelyek
azokból sokat exportálnak (pl. USA, Brazília, Argentína), így ezek mára a globális árukereskedelem részévé váltak, különösen a szójabab és a kukorica. Tekintettel arra, hogy az EU
nem önellátó takarmánynövényekből, a takarmányellátása továbbra is a globális piactól
függ, különösen a szóját illetően.
Az EU-ban kötelező jelölni minden olyan takarmányt, amely több mint 0,9%-ban GMOalapanyagot tartalmaz. A különböző tagállamokban számos olyan kezdeményezés indult,
amelynek eredményeképpen amikor GMO-mentes takarmányozással állítanak elő termékeket, abban az esetben azokat GMO-mentes termék megjelöléssel hozzák forgalomba.
Ennek köszönhetően választási lehetőséget tudnak kínálni azoknak a fogyasztóknak, akik
ilyen állati termékeket szeretnének vásárolni.
Forrás:
• Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 22.)
a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról
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7. A teljes antibiotikumfelhasználásból 70%-kal
részesedik az állategészségügy?
Igaz ez?
Önmagában ez az arány igaz, ugyanakkor fontos megérteni, hogy ez miért van. Nem arról
van ugyanis szó, hogy az állattartók a kelleténél több antibiotikumot használnak, hanem
arról, hogy abszolút értékben a gazdasági haszonállatok sokkal nagyobb testtömeget képviselnek, mint az emberek. Amennyiben a felhasználást testtömegre korrigáljuk, akkor már
kisebb szám jön ki a haszonállatok esetén, mint az embereknél. Az éves felhasználást még
az éven belüli rotációkkal is korrigálni kell, hiszen baromfi és sertés esetében egy év alatt
több termelési ciklus is kifut. Másik fontos tény, hogy a humán felhasználású antibiotikumok
rendszerint hatékonyabbak az állatoknál alkalmazott készítményeknél, azaz kevesebbet
kell felhasználni egységnyi testtömegre vetítve.
Egy nemrégiben megjelent uniós jelentés szerint 28 EU-s tagországból 18-ban az élelmiszer
termelő állatok testtömegre vetített antibiotikum-felhasználása kevesebb volt, mint az
embereknél, két országban a felhasznált össz-mennyiség hasonló volt mindkét csoportban,
és a fennmaradó nyolc országban az élelmiszer-termelő állatoknál az alkalmazott antibiotikumok össz-mennyisége magasabb volt, mint az embereknél.
Forrás:
• ECDC/EFSA/EMA second joint report on the integrated analysis of the consumption of
antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans
and food-producing animals
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8. Fennáll annak a kockázata,
hogy gyógyszer- vagy antibiotikum-maradvány található az
élelmiszerekben?

Nem, nem lehetnek káros antibiotikum-maradványok az ételekben. Az uniós szabályok
megvédik a fogyasztókat az állati eredetű élelmiszerekben előforduló káros szermaradványoktól azáltal, hogy határidőt szabnak az antibiotikumok vagy más gyógyszerek állati
szervezetből való kiürülésére, mielőtt bármilyen élelmiszer forgalomba kerülne.

8.1. A fogyasztó védelme
Az élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok értelmében a gyógyszerrel kezelt állatokból
származó, vagy a gazdálkodásban használt biocid termékeknek kitett élelmiszerek – például
hús, tej vagy tojás – nem tartalmazhatnak olyan szermaradványokat, amelyek veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét. A kezelt állatokban és azok termékeiben, például a tejben
vagy a tojásban található állatgyógyászati szerek mennyisége idővel csökken, mivel azok
lebomlanak és kiürülnek az állat testéből. Ezt az időt minden új állatgyógyászati készítmény
forgalomba helyezési engedélye előtt vizsgálják.
Ez biztosítja, hogy az élelmiszerekben nem maradhatnak kockázatot jelentő szermaradványok. Elővigyázatosságból a tényleges maximális szermaradvány-határértékek gyakran több
ezerszer alacsonyabbak annál a szintnél, amely már negatív hatással lenne a fogyasztók
egészségére.
Ezeket a határértékeket a nemzeti hatóságok szigorúan ellenőrzik a szermaradvány-
felügyeleti rendszerek révén, annak érdekében, hogy minden állati eredetű élelmiszer
biztonságos legyen.
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8. FENNÁLL ANNAK A KOCKÁZATA, HOGY GYÓGYSZER- VAGY
ANTIBIOTIKUM-MARADVÁNY TALÁLHATÓ AZ ÉLELMISZEREKBEN?
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8.2. A szermaradványokról szóló uniós rendeletek
Valamennyi állatgyógyászati készítmény szigorúan szabályozott, ami azt jelenti, hogy
minőségük, biztonságosságuk és hatékonyságuk ellenőrzött és garantált. Ezenkívül számos biztonsági előírás van érvényben a fogyasztók védelme érdekében. Ahol az állatokat
gyógyszerekkel kezelték, az olyan szabályozó testületek, mint az Európai Gyógyszerügynökség
(EMA) és a CODEX Alimentarius Főbizottság (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezete – FAO és az Egészségügyi Világszervezet – WHO által támogatott szabványügyi
testület) szigorú határértékeket határoztak meg.
Valamennyi állatgyógyászati k észítmény esetében, beleértve a haszonállatoknál alkalmazott
antibiotikumokat is, rendeletben (470/2009/EU) határozták meg a maximális hatóanyag
maradvány-értékeket, továbbá a gyógyszereket és gyógyhatású készítményeket hatóanyagaik
és felhasználási céljuk alapján osztályozták (37/2010/EU).
A szermaradványok értékelését az EMA Állatgyógyászati K
 észítmények Bizottsága (CVMP)
végzi. A határértékek meghatározása több lépésből áll. A szabályozás célja, hogy a kezelt
állatokból származó élelmiszerek minimális kockázatot jelentsenek a fogyasztóknak.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legfrissebb, az állatgyógyászati készítmények
szermaradványainak nyomonkövetési eredményeiről szóló jelentése azt mutatja, hogy az
összes szermaradvány esetében a benyújtott minták 99,69%-a megfelelt az előírásoknak.
A mintákat az EU-szabályok szerint elemzik, a 96/23/EK tanácsi irányelv alapján.

Források:
• Az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK Rendelete (2009. május 6.) az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek
meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint
a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
• A Bizottság 37/2010/EU Rendelete (2009. december 22.) a farmakológiai hatóanyagokról
és az állati eredetű élelmiszerekben előforduló maximális maradékanyag-határértékek
szerinti osztályozásukról
• Report for 2016 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues
and other substances in live animals and animal products
• A Tanács 96/23/EK Irányelve (1996. április 29.) egyes élő állatokban és állati termékekben
lévő anyagok és azok maradványainak ellenőrzésére szolgáló intézkedésekről, valamint
a 85/358/EGK és 86/469/EGK irányelvek, továbbá a 89/187/EGK és 91/664/EGK határozatok hatályon kívül helyezéséről
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9. Az ökológiai gazdálkodásban
az állatok nem kapnak
gyógyszert vagy vakcinát?
Mennyire helytálló ez?
A gazdálkodási gyakorlattól függetlenül az állatok megbetegedhetnek, és a gazdálkodóknak
erkölcsi és állatvédelmi kötelességük, hogy állataik egészségét megőrizzék, ezért az ökológiai
gazdaságokban élő állatok is kaphatnak gyógyszert – szigorú feltételek mellett –, ha megbetegednek, vagy olthatják azokat a betegség megelőzése érdekében.
Mind az ökológiai, mind a hagyományos gazdálkodási rendszerek esetében bakteriális fertőzések kezelésére az ellátó állatorvos az állatok számára antibiotikumokat felírhat. Az ökológiai
termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről szóló 2018/848 EU rendelet előírja, hogy:
•
•
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Antibiotikumok akkor alkalmazhatók, ha más természetes gyógyhatású készítmények
nem hatásosak.
A vakcinák használata megengedett. Az oltások, az élősködők elleni és a kötelező mentesítéshez szükséges kezelések kivételével, ha egy állat vagy állomány 12 hónapon belül
háromnál többször, vagy egy évnél rövidebb hasznos élettartamú állat esetében egynél
több alkalommal kap vegyi úton előállított allopátiás állatgyógyszert – az antibiotikumokat is ideértve –, az érintett állatok és a belőlük származó termékek nem értékesíthetők
ökológiai termékként.
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A rendelet azt is kimondja, hogy:
•
•
•

Tilos a hozamfokozók és a szintetikus aminosavak használata. (Megjegyzendő, hogy ez
2006 óta az egész EU-ban tilos.)
Az állatok tenyésztése során természetes szaporítási módszereket kell alkalmazni,
a mesterséges termékenyítés azonban megengedett.
Hormonok vagy hasonló anyagok használata nem engedélyezett, kivéve a gyógykezelési
céllal történő alkalmazást.

Forrás:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 Rendelete (2018. május 30.) az ökológiai
termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
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10. Precíziós gazdálkodás,
állategészségügy és állatjólét
– Ez csak az élőmunka termelésből való kiszorításáról szól?

A precíziós gazdálkodás nem az élőmunka termelésből való kiszorításáról szól. A precíziós
állattenyésztés egész elmélete – annak ellenére, hogy a technológiához kapcsolódik –
a gazdálkodó mindennapi feladatainak megkönnyítését és a termelés hatékonyságának
növelését célozza. Ez magában foglalja az állatok egészségére és jólétére, valamint a termelékenységre való odafigyelést.
Az olyan kifejezések, mint a digitalizáció és a precíziós gazdálkodás, kicsit elvont fogalmak,
amikről az emberek azt gondolhatják, hogy ez egy olyan gazdálkodási rendszer, ahol mindent
gépek végeznek. De ez nem így van.
A precíziós állattenyésztés része egyebek mellett az állatok egészségi állapotának és
jólétének figyelemmel kísérése, az erőforrások felhasználásának és a termelékenységnek
a nyomonkövetése stb. Ez lehetővé teszi az adatok gyűjtését és megosztását.
Az újonnan megjelenő „intelligens technológiák” javíthatják a gazdálkodók azon képességét,
hogy már akkor észleljék és kezeljék az állatbetegségeket, mielőtt azok járvánnyá alakulnának.
Az „intelligens technológiák” lehetőséget teremtenek a betegségek korai észlelésére. Az
állomány folyamatos figyelemmel kísérésével az állatorvosok és a gazdálkodók valós idejű
információkkal rendelkeznek, amelyek segítségével hatékonyan megelőzhetők a betegségek.

1. ábra: Transzponder szíj
Forrás: https://meatthefacts.eu/home/more-than-meats-the-eye/animal-health/
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Az új technológiák azt is lehetővé tehetik a gazdák számára, hogy maximalizálják a takarmány
és más erőforrások felhasználásának hatékonyságát a pazarlás elkerülése és az állomány
ökológiai lábnyomának csökkentése érdekében.
A precíziós gazdálkodás legnagyobb előnye, hogy elősegítheti az állatjóléti előírások betartását azáltal, hogy lehetőséget biztosít az állatok viselkedésének és a szervezetük működésének folyamatos megfigyelésére. A belga leuveni Katolikus Egyetem kutatói például
olyan hangfigyelő és -elemző rendszert fejlesztettek, amely képes azonosítani és minden
más zajtól megkülönböztetni a sertések köhögését. Egy másik példa a sántaság korai
felismerésére szolgáló videóelemzés. Ezek a rendszerek lehetővé teszik, hogy a gazdálkodók
és az állatorvosok hamarabb beavatkozhassanak, és így csökkenthető az antibiotikumok
esetleges használata.
Lehetőség van arra is, hogy ezeket a rendszereket mobiltelefonról lehessen elérni, illetve
arra üzenetet küldjenek, esetleg riasszák a gazdát vagy az állatorvost. A jövőben ezek
a technológiák a klímaszabályozó rendszerrel is összekapcsolhatók lesznek. Az ilyen kommunikáció feltétele a szélessávú internet, aminek vidéki területeken kiépítése ezért is fontos.
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11. Mit takar a keveréktakarmány-gyártás?
A keveréktakarmány teljes takarmányként vagy kiegészítő takarmányként alkalmazható.
A takarmányozás elsődleges célja az állatok optimális teljesítményének és egészségi állapotának fenntartásához szükséges takarmány összeállítása.
A takarmányok táplálóértékét korábban a keményítőértékből, a nyersfehérje- és rosttartalomból kiindulva határozták meg. Napjainkban a takarmányértékelés alapját azok
energiatartalma, továbbá a mikro-, és makroelemek mennyisége és hasznosulása jelentik.
Kérődzőknél nettó energiában (NE), sertéseknél, lónál, nyúlnál emészthető energiában (DE),
baromfiféléknél metabolizálható energiában határozzuk meg a takarmányok táplálóértékét.
A keveréktakarmányok gyártása ma már sokkal többet jelent egyszerű őrlésnél és keverésnél. Fejlett technológiájú, intelligens, nagy kapacitású keverőkben készítik ezeket
a takarmányokat. Az őrlés, pelletálás, kondicionálás, bevonat- és bendővédelem mind-mind
hatással van az állatok teljesítményére, egészségére, jólétére, környezetére és az állati
termékek minőségére.
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12. Mik azok a takarmányadalékanyagok?
Az adalékanyagok olyan összetevők (vitaminok, aminosavak, antioxidánsok, tartósítószerek),
amelyek kis mennyiségben a takarmányba keverve javíthatják annak hasznosulását, illetve
növelhetik tápértékét. Ezeken túl csökkenthetik az állattenyésztés ökológiai lábnyomát,
valamint támogathatják az állatok jólétét, javíthatják a fertőzőbetegségekkel szembeni
ellenállóképességüket.
A takarmány-adalékanyagok tehát olyan összetevők, amelyeket nagyon kis mennyiségben
(mg/kg) adnak hozzá egységnyi takarmányhoz bizonyos fontos funkciók ellátása érdekében.
Ezen összetevők némelyike nélkülözhetetlen, ami azt jelenti, hogy az állatok nem képesek
őket előállítani, és így ezen létfontosságú összetevők, amennyiben azokat nem tartalmazná
a takarmány, hiányoznának. A takarmány-adalékanyagok úgy is javíthatják a takarmány
tulajdonságait, hogy növelik tápértéküket, javíthatják az ízüket, az állagukat, valamint
elősegíthetik minőségük, frissességük és egészségességük megőrzését. Adalékanyagok
lehetnek a vitaminok, karotinoidok, aminosavak, sók és ásványi anyagok.
A takarmány-adalékanyagok nemcsak értékes tápanyagot jelentenek, de az állatok egészségének és jólétének javításában és megőrzésében is fontos szerepet játszanak. Egyes
összetevők, például ízesítők és színezékek az állatok takarmányfogyasztását növelhetik,
ami a leválasztott szaporulat súlyára pozitív hatással van. A probiotikumok segítenek
fenntartani a bélflóra egyensúlyát, ami erősíti az immunrendszert. Ezek erősítik az állatok
immunrendszerét, javítják egészségi állapotukat és csökkentik a megbetegedés lehetőségét.
A takarmány-adalékanyagok javíthatják a takarmány kezelhetőségét és/vagy higiéniai
jellemzőit is. A legfontosabb a takarmány minőségének és tápértékének megőrzése, amely
hozzájárul a végtermék minőségéhez. Az egészséges élelmiszer előállításához a haszonállatoknak biztonságos, tápláló, egészséges és jó minőségű takarmányra van szükségük.
Egyes takarmány-adalékanyagok (pl. enzimek) fontos szerepet játszhatnak az állattenyésztés
környezetterhelésének (pl. foszfor, metán), ezáltál az ökológiai lábnyomának csökkentésében.

36

37

12. MIK AZOK A TAKARMÁNYADALÉKANYAGOK?

12.1. Bármilyen összetevő használható takarmányadalékként?
Nem, az uniós piacon egy adott összetevő takarmány-adalékanyagként engedélyezését
alapos ellenőrzés előzi meg. Ezek a vizsgálatok biztosítják, hogy az adalékanyagok nemcsak
maguknak az állatoknak, hanem a takarmány kezelőinek, az állati termékek fogyasztóinak,
valamint a környezet számára is biztonságosak.
A takarmány-adalékanyagok forgalomba hozatalának engedélyezéséhez a vállalatoknak
tudományos dokumentációt kell benyújtaniuk az Európai Bizottsághoz, aki ezután felkéri
az EFSA-t a kockázatértékelés elvégzésére.

12. MIK AZOK A TAKARMÁNYADALÉKANYAGOK?

Források:
• Register of Feed Additives
• Carotenoids in Animal Nutrition, FEFANA
• Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 22.)
a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról
Egyéb hasznos linkek:
• Amino Acids in animal nutrition
• Vitamins in animal nutrition
• Organic acids in animal nutrition

Az EFSA értékeli a termék minőségét, biztonságosságát és/vagy hatékonyságát azon
állatfajok esetében, amelyek takarmányozásában azt alkalmazni kívánják. Emellett vizsgálják a fogyasztókra és a környezetre gyakorolt hatásait. Ezzel egyidejűleg az analitikai
módszertant és a termékek mintáit ellenőrzés céljára eljuttatják az Európai Unió Referencia
Laboratóriumához (EURL). Ezt követően, ha a tudományos kockázatértékelés eredménye
pozitív, az adalékanyagot az Európai Bizottságnak rendelet útján kell jóváhagynia, amely
meghatározza a felhasználási feltételeket vagy korlátozásokat (pl. minimális vagy maximális
dózis, állatfaj), és az egyéb előírásokat. A használati feltételekben bekövetkező bármilyen
módosítást újra kell értékelni, mielőtt azt bevezetnék.
A tudományos értékelés eredményét és az engedélyező rendeletet egyaránt elérhetővé
teszik az EFSA és az Európai Bizottság weboldalain, például a takarmány-adalékanyagok
uniós nyilvántartásában.

12.2. Megtehetjük, hogy nem használunk takarmány-adalékanyagot?
Az egészséges és fenntartható takarmányozás iránti igény minden korábbinál nagyobb.
Ma már a takarmányozás célja nemcsak az állatok táplálása, de jólétük és egészségi állapotuk lehető legjobb szintre hozása.
Az adalékanyagok hiánya súlyos következményekkel járna az állatokra, a környezetre és
az állati termékek fogyasztóira nézve. Az adalékok nélküli takarmányozás következménye
lehet az állatok romló állategészségügyi állapota, nagyobb fajlagos takarmány-, víz- és
energiafelhasználás.
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13. Az ipari keveréktakarmányok
használata állategészségügyi
problémákat okoz?

Nem. Az európai keveréktakarmány-gyártóknak szigorú és bonyolult szabályokat kell
betartaniuk a takarmány biztonságának biztosítására, mind az állatok, mind az emberek
által fogyasztott állati termékek tekintetében.
Állataink egészségének és jólétének előfeltétele, hogy olyan takarmányt kapjanak, amely
tartalmazza az összes szükséges makro- és mikroelemet. Ezen túlmenően a keverék-takarmánygyártók felhasználják a takarmányozástudomány új eredményeit, hogy olyan
terméket állítsanak elő, amely legjobban illeszkedik adott gazdaság tenyésztési, termelési
céljaihoz és tartástechnológiájához.
A kérődzők, különösen a tejelőmarhák takarmányának előállítása során a gyártók gyakran
premixet is előállítanak. Ez a kiegészítő takarmány a szálastakarmányok optimálistól
elmaradó tápanyagszintjének kompenzálását célozza, és semmiképpen sem azért állítják
elő, hogy egy állat teljesítményét a biológiai teljesítőképessége fölé emeljék.
Hasznos linkek:
• The Role of Animal Nutrition in Animal Health Management
• Overview EU legislation related to animal feed production
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14. Zárszó
Összefoglalóan elmondható, hogy világszinten az EU állategészségügyi előírásai a leg
szigorúbbak. Az uniós jogszabályok főként a haszonállatokra vonatkoznak, de védik
a laboratóriumi kísérletekhez használt állatokat, a vadon élő állatokat és a házi kedvenceket
is. A magas állategészségügyi normák számos unión kívüli országot is pozitív irányú lépések
megtételére ösztönöznek.
Az állategészségügyi jogszabályok és célkitűzések szervesen beépültek a Közös Agrár
politikába, aminek hatására jelentős előrelépés történt ezen a területen, és még további
javulás lenne elérhető. Az EU által első ízben az 1960-as években megalkotott szabályozás
óta számos új probléma merült fel, például új fertőző állatbetegségek jelentek meg. Emellett
az állatok és állati eredetű termékek kereskedelmi forgalma – az Unión belül és azon kívüli
országokkal egyaránt – rendkívüli mértékben megnőtt.
A további döntéseknél szem előtt kell tartani azt a tényt is, hogy az uniós polgárokat egyre
inkább foglalkoztatja, hogy milyen tenyésztési és termelési módszerekkel állítják elő az
élelmiszert, azok mennyire egészségesek, milyen hatással vannak az emberek egészségére,
milyen körülmények között tartják, nevelik az állatokat, és ez mekkora környezetterheléssel
jár. Annak érdekében, hogy az állattenyésztés és állatitermék-előállítás társadalmi meg
ítélése jó legyen, az embereket meg kell győzni arról, hogy az állatok tenyésztése, nevelése
és a termékelőállítás az általuk is elfogadható körülmények között zajlik.
A Közös Agrárpolitika lehetőséget kínál arra, hogy állat-, és környezetbarát tenyésztési és
termelési módszerek bevezetésére és alkalmazására ösztönözze a gazdákat.
Reméljük, hogy a „Meat the Facts” sorozat „Állategészségügy” című kiadványa hatékonyan
hozzájárul az antibiotikum és takarmány-adalékanyagok használatához kapcsolódó, valamint
az állatitermék-előállítást övező tévhitek eloszlatásához, továbbá sokrétűbb szemléletet
nyújt a gazdálkodók és a társadalom egésze számára.
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