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ságot ma alapvetően veszélyeztető mikrobio-
lógiai és kémiai veszélyek ellen csak az egész 
élelmiszerláncra, a „szántóföldtől az asztalig” 
kiterjedő szabályozással védekezhetünk. Eb-
ben kiemelten fontos az elsődleges termelés, 
mivel közegészségügyileg aggálytalanul fo-
gyasztható, egészséges, tápláló élelmiszer csak 
biztonságos, kórokozó mikrobáktól, illetve 
toxinjaiktól mentes, kémiai szennyezőket leg-
feljebb az engedélyezett mennyiségben tartal-
mazó alapanyagból állítható elő (Laczay, 2008).

Állatorvosi közegészségügy

Az élelmiszerek biztonságos, közegészségügyi-
leg aggálytalan fogyaszthatóságának megte-
remtése és garantálása alapvetően az élelmi-
szer-higiéniai szabályok és követelmények 
maradéktalan betartása s az ellenőrző hatóság 
által történő betartatása révén érhető el. Mind 

a vállalkozói, mind pedig a hatósági feladatok 
megfelelő ellátása kellő szakmai ismeretekkel 
rendelkező szakembereket, állatorvosokat, 
élelmiszer-ipari mérnököket, orvosokat, bio-
lógusokat stb. igényel, akik közül a teljes 
élelmiszer-biztonsági láncra kiterjedő átfogó 
ismeretei és szemléletmódja révén elsődleges 
az állatorvos szerepe (Korkeala et al., 2003).

Az élelmiszer-higiénia az állatorvosi tevé-
kenység kiemelten fontos területe. Olyan 
feladatokat foglal magában, melyeket az ál-
latorvos döntően az ember, a fogyasztó egész-
ségvédelme érdekében végez.  Ily módon az 
állatorvos élelmiszer-higiéniai tevékenysége 
az állatorvosi közegészségügy része, annak 
meghatározó eleme.

Kulcsszavak: élelmiszer, higiénia, biztonság, 
köz egészségügy, állatorvos, vállalkozó, hatóság
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Bevezetés

A XX. század második felétől Európa állatte-
nyésztése, az állati eredetű élelmiszerek ter-
melése új irányban és nagyon dinamikusan 
fejlődött. Robbanásszerűen nőtt az állomá-
nyok genetikai potenciálja, a koncentráció 
felgyorsult, a termelésben meghatározóvá vált 
a szakosodás és az integráció, gyors ütemben 
fejlődött a takarmányipar. Ez a fejlődés sür-
getően vetette fel azt, hogy a kuratív jellegű 
állatorvosi munka mellett növekvő hangsúlyt 
kapjon az állatbetegségek megelőzése. A meny-
nyiségi, minőségi és élelmiszer-biztonsági 
igények fokozódása az állatorvosi munka 
jelentőségét növelik. Az élelmiszerlánc (talaj–
növény–állat– ember) biztonságát kizárólag 
az állatorvos képes garantálni.

Mindezek alapján ezért az állatorvos-tu-
dományon belül szükségessé vált egy, elsősor-
ban a prevencióval foglalkozó diszciplína 
önálló művelése, vagy – ahol már megvolt – 
továbbfejlesztése, amelynek keretében a 
megváltozott környezetnek az állatok terme-

lésére és egészségére, valamint az állattartás-
nak a környezetre gyakorolt hatását vizsgálják. 
Európa számos országában az állatorvosképző 
intézményekben egymás után jöttek létre az 
állathigiéniai tanszékek (intézetek) különválva 
a rokon területektől.

Hazánkban, 1961-ben az akkori Állatorvos-
tudományi Főiskolán a Belgyógyászati Tan-
szék és Klinika keretében Állathigiéniai Cso-
port alakult Dr. Kovács Ferenc vezetésével, 
ami 1962-től mint önálló Állathigiéniai Tan-
szék folytatta működését. 

Az Állathigiéniai Tanszék 2000. október 
1-jétől Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és 
Állatorvosi Etológiai Tanszékként ma öt tárgyat 
oktat. Ezek a kreditrendszerű képzésben egy-
másra épülve olyan tudást alapoznak meg, 
amelynek birtokában a végzett állatorvos 
képes lesz a gondjaira bízott élelmiszerterme-
lő állatállományok egészségének megóvására, 
illetve az ilyen állományokban jelentkező 
összetett okú betegségek által okozott károk 
mérséklésére, az állatvédelem gyakorlati kérdé-
seinek megválaszolására valamint a nagy lét-
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számú, gazdasági haszonállattartó telepek 
kör nyezetvédelmi vonatkozásainak áttekinté-
sére, a környezetszennyezés megelőzésére.

A tudományterülethez tartozik, annak 
szerves része az állatorvosi alkalmazott etológia, 
amely az alkalmazott etológiának az az ága, 
amely a gazdasági haszonállatok és társállatok 
természetes viselkedési mintázatainak leírá-
sára alapozva tanulmányozza az állatok visel-
kedését, a tartástechnológiák és a társállatok 
esetében az ember által biztosított tartási és 
gondozási feltételek hatását a gazdasági ha-
szonállatok és társállatok viselkedési mintá-
zatainak megnyilvánulásaira. Tanulmányoz-
za a rendellenes magatartási formák kialaku-
lását, ezek megelőzésének és megszüntetésé-
nek lehetőségeit, valamint az állati jóllét ki-
alakításának személyi és tárgyi feltételeit. 

Állathigiénia, állomány-egészségügy

Az állathigiénia (megelőző állatgyógyászat) az 
állatorvos-tudománynak az az ága, amely az 
állatok élettani igényeinek és etológiai szükségle-
teinek megismerésére alapozva leírja az egész-
ség megóvásának feltételeit, és kutatja az igé-
nyektől eltérő környezethatások által létreho-
zott élettani és biokémiai folyamatokat a 
betegségek kóroktanának és kórfejlődésének 
jobb megismerése céljából. Utóbbira alapoz-
va, a termelés gazdaságosságát is figyelembe 
véve, rendszerezi a környezethatásokkal össze-
függő betegségek megelőzése, leküzdése és felszá-
molása érdekében szükséges tennivalókat. Az 
állathigiénia elsősorban az állatál lománnyal 
és az állatállományok egészségvédelmével (meg-
előzés) foglalkozik úgy, hogy ezzel az ember 
környezetének védelmét is szolgálja. 

Az állathigiénia olyan interdiszciplináris 
tudomány, amely kapcsolatot létesít az állatte-
nyésztés és az állategészségügy között. Ismeret-
anyaga összefoglalja a gazdasági haszonállatok 

fontosabb tartási és takarmányozási technoló-
giáit. Bemutatja az állattenyésztés tartás- és 
takarmányozástechnológiai rendsze reinek az 
állatok egészségére, a veleszületett magatartásfor-
mákra, a termelés gazdaságosságá ra és a kör-
nyezetre gyakorolt hatását. Mindezekre ala-
pozottan lehetővé teszi a tartás- és ta karmá-
nyozástechnológiai rendszerek kritikai elemzését, 
az állományszinten jelentkező összetett okú 
betegségek kórfejlődésének megértését, a kórha-
tározás, a betegségmegelőzés és -felszámolás 
tennivalóinak szintetizált összefoglalását.

Az állathigiénia elsősorban azokat az időt-
álló elméleti ismereteket foglalja össze, amelyek 
nélkülözhetetlenek az összetett okú betegségek 
felszámolásában, az állati eredetű élelmiszer-
termelés gazdaságosságának javításában és az 
ember környezetének védelmében. 

Az általános állathigiénia ismeretanyaga 
magában foglalja az állattartó telepek járvány-
védelmi előírásainak, az állattartó telepek 
kör nyezetszennyező hatásai mérséklésének, a 
telepek és istállók fertőtlenítési módszereinek, 
a mikroklíma állati szervezetre gyakorolt ha-
tásainak, a környezetdiagnosztika vizsgáló 
módszereinek, a takarmányozás higiénia és 
hangsúlyozottan az ún. összetett okú betegségek 
kórfejlődésének és a védekezés általános szabá-
lyainak ismereteit.

Az állomány-egészségügy bemutatja az 
élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok 
tartástechnológiai módszereit, az eredményes 
szaporítás és felnevelés megszervezésének 
állomány-egészségtani ismereteit, a termelés 
gazdaságosságára ható fontosabb tényezőket, 
és összefoglalja a fontosabb összetett okú be-
tegségek kialakulásának megelőzésével, illetve 
jelentkezésük esetén a felszámolásukkal kap-
csolatos szintetizált ismereteket. A tudomány-
terület komplex, szintetizált és integrált gon-
dolkodást igényel, amely nélkülözhetetlen az 

összetett okú betegségek elleni védekezésben. 
A külföldi példák és a hazai előzmények alap-
ján időszerűnek tart juk az állomány-egész-
ségtani isme re tek egységes keretbe foglalt 
oktatását, kutatá sát, és e területen az állat or-
vosi szolgáltatás átfogóbb jellegű, inter disz-
cip lináris alapon való vég zését.

A hagyományos állatorvosban rögző-
dött az a szemlélet, amely szerint a betegsé-
geket elsődlegesen kórokozó okozza – első-
sorban azért, mert a múltban legtöbb be-
teg ség kóroktanára vonatkozó kutatások 
Robert Koch munkásságának azon eredmé-
nyein alapultak, mely szerint kórokozó 
mik roba tekinthető a betegség kialakulása 
elsődleges okának (Brand et al., 1996). Ezért 
a legtöbb diagnosztikai erőfeszítés a kór-
okozó meghatározására irányult. Amikor 
a kórokozót azonosították, az állatorvosi 
munka a továbbiakban a kórokozók szer-
vezetbe jutásának megakadályozására, a 
kórokozó szervezeten belüli elpusztítására, 
valamint a betegség tüneteinek megszün-
tetésére irányult. A szubklinikai betegségek 
terápiája és megelőzése nem tartozott a 
ha gyományos állatorvosi gyógykeze lések 
kö zé, mert azok legtöbbször összetett okú 
betegségek voltak. Ezeket ma már úgy is-
merjük, mint részét az állat–kórokozó–kör-
nyezet komplex kölcsönhatásának és nem 
egyszerűen állat–kórokozó kapcsolatnak. 
Ebben a vonatkozásban nemcsak a kóroko-
zó és az állat káros kölcsönhatását, hanem 
a környezet és a menedzsment komplex 
ha tását is figyelembe kell venni. Mindezek 
alapján a klinikai diagnózis nem lehet végcél, 
hanem kiindulópont a betegség kiváltásában 
szerepet játszó kockázati tényezők felkuta-
tásában. A betegség kezelésének egyben 
min den esetben társulnia kell a környezeti 
és/vagy a menedzsment kockázati tényezők 

megvál toz ta tá sával. Ezért fontos megfogal-
mazni, hogy mit értünk a menedzsment 
fo galma alatt. A menedzsment a legtágabb 
értelemben vett telepirányítási munka, amely 
magában foglalja a munkaszervezést, az 
operatív telepirányítási munkát, a pénzgaz-
dálkodást, a telepen végzett valamennyi 
szak mai  tevékenységet, beleértve az állatorvos 
munkáját is. Ide tartozik természetesen min-
den állat tenyésztői, állategészségügyi, szaporo-
dásbiológiai, technikai, technológiai munka-
folyamat is. Mindezt azért fontos kihang-
súlyozni és meghatározni, mert e munkafo-
lya matok egy fogalomban való megjeleníté-
sére nehéz jobb – ráadásul magyar – kifeje-
zést találni, mint a menedzsment. Ugyanak-
kor lényeges, hogy a kifejezés használatakor 
azonos fogalmat értsünk alatta.

Az állomány-egészségügyi állatorvosi mun-
ka célja, hogy az állatorvos a napi gyógyító 
munka mellett előretervezett, termelés által 
orientált és termelést orientáló, korszerű állat-
egészségügyi szolgáltató munkát is végezzen. 
Ennek során az állatorvos alkalmazza a szar-
vasmarha-, a sertés- és a baromfiállományok-
ban jelentkező betegségek, illetve a termelés 
csökkenéssel járó tartási és takarmányozási 
hibák okainak mielőbbi észlelését és feltárását 
szolgáló állománydiagnosztikai módszereket, 
valamint kidolgozza a hibák megelőzésének és 
felszámolásának lehetőségeit. Ezen ismeretek 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a szar-
vasmarha-, a sertés-, illetve baromfiállomá-
nyokat ellátó állatorvosok munkájához. Ezek 
az ismeretek alapozzák meg azt, hogy a 
frissdiplomás állatorvosból elismert, versenyké-
pes és anyagilag is megbecsült szaktanácsadást 
is végző állatorvos válhasson.

Ezek alapján a gyakorló állatorvosok 
jövőbeni feladata a telepi menedzsment és 
terme lési fel  tételek befo lyá solásával, a gaz-
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kórfejlődésének és a védekezés általános szabá-
lyainak ismereteit.

Az állomány-egészségügy bemutatja az 
élelmiszertermelő gazdasági haszonállatok 
tartástechnológiai módszereit, az eredményes 
szaporítás és felnevelés megszervezésének 
állomány-egészségtani ismereteit, a termelés 
gazdaságosságára ható fontosabb tényezőket, 
és összefoglalja a fontosabb összetett okú be-
tegségek kialakulásának megelőzésével, illetve 
jelentkezésük esetén a felszámolásukkal kap-
csolatos szintetizált ismereteket. A tudomány-
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dolkodást igényel, amely nélkülözhetetlen az 

összetett okú betegségek elleni védekezésben. 
A külföldi példák és a hazai előzmények alap-
ján időszerűnek tart juk az állomány-egész-
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oktatását, kutatá sát, és e területen az állat or-
vosi szolgáltatás átfogóbb jellegű, inter disz-
cip lináris alapon való vég zését.
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dött az a szemlélet, amely szerint a betegsé-
geket elsődlegesen kórokozó okozza – első-
sorban azért, mert a múltban legtöbb be-
teg ség kóroktanára vonatkozó kutatások 
Robert Koch munkásságának azon eredmé-
nyein alapultak, mely szerint kórokozó 
mik roba tekinthető a betegség kialakulása 
elsődleges okának (Brand et al., 1996). Ezért 
a legtöbb diagnosztikai erőfeszítés a kór-
okozó meghatározására irányult. Amikor 
a kórokozót azonosították, az állatorvosi 
munka a továbbiakban a kórokozók szer-
vezetbe jutásának megakadályozására, a 
kórokozó szervezeten belüli elpusztítására, 
valamint a betegség tüneteinek megszün-
tetésére irányult. A szubklinikai betegségek 
terápiája és megelőzése nem tartozott a 
ha gyományos állatorvosi gyógykeze lések 
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min den esetben társulnia kell a környezeti 
és/vagy a menedzsment kockázati tényezők 

megvál toz ta tá sával. Ezért fontos megfogal-
mazni, hogy mit értünk a menedzsment 
fo galma alatt. A menedzsment a legtágabb 
értelemben vett telepirányítási munka, amely 
magában foglalja a munkaszervezést, az 
operatív telepirányítási munkát, a pénzgaz-
dálkodást, a telepen végzett valamennyi 
szak mai  tevékenységet, beleértve az állatorvos 
munkáját is. Ide tartozik természetesen min-
den állat tenyésztői, állategészségügyi, szaporo-
dásbiológiai, technikai, technológiai munka-
folyamat is. Mindezt azért fontos kihang-
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orientált és termelést orientáló, korszerű állat-
egészségügyi szolgáltató munkát is végezzen. 
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ban jelentkező betegségek, illetve a termelés 
csökkenéssel járó tartási és takarmányozási 
hibák okainak mielőbbi észlelését és feltárását 
szolgáló állománydiagnosztikai módszereket, 
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felszámolásának lehetőségeit. Ezen ismeretek 
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak a szar-
vasmarha-, a sertés-, illetve baromfiállomá-
nyokat ellátó állatorvosok munkájához. Ezek 
az ismeretek alapozzák meg azt, hogy a 
frissdiplomás állatorvosból elismert, versenyké-
pes és anyagilag is megbecsült szaktanácsadást 
is végző állatorvos válhasson.

Ezek alapján a gyakorló állatorvosok 
jövőbeni feladata a telepi menedzsment és 
terme lési fel  tételek befo lyá solásával, a gaz-
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dasági szempontok figyelembevétele mellett 
segítséget nyújtani az állatok egészségi ál-
la po tának és termelési teljesítményének 
op timalizálásához. E szak tanács adói mun   ka 
több tudományterület ismere tein ala puló tel  jes 
körű telepvizsgálatot jelent, amely terve zett 
állo mány-egészségügyi programok alkalmazá-
sával képes értékelni az állomány egészsé gi 
állapotát és a termelésmenedzsment ha té-
konyságát. A gyakorló állatorvosok együtt-
 működve az agrármérnök szakta nács adók-
kal és más specialistákkal felelősek e prog -
ram biztosításáért. Mindezeken túl, a mo-
dern állattenyésztés igényeinek ki elégítése 
céljából el kell mozdulni a csoportos mun-
kavégzés és a munkacsoportokon belüli 
specializáció irányába. Nyilvánvalónak tű-
nik az a reális igény is, hogy a munkacso-
portokon belül az állatorvosok állatfajspe-
cialistákká képezzék magukat, hogy a leg-
megfelelőbb szolgáltatást tudják biztosítani. 
Ez a specializáció fogja elősegíteni a me-
nedzsment hibás szemlélete vagy döntései 
által okozott beteg ségek és a szub optimális 
termelési eredmények hatékony kórhatá-
rozását. Ez a folyamatosan végzett szakta-
nácsadói munka legjobban az állomány-
egészségügyi termelés orientáló program (ÁTP) 
keretén belül valósítható meg, amely ben a 
telepet irányító szakember, az állatorvos és a 
szaktanácsadó speciális ismereteik felhasz-
nálásával együttműködnek abból a cél ból, 
hogy együttesen kedvezően tudják be fo-
lyásolni a termelési eredményeket, a ter me-
lés hatékonyságát és az állatok egészségi 
állapotát. 

A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka 
a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfiállomány-
egészségügy területére terjed ki; legfontosabb 
összefüggéseit a szarvasmarhaállomány-egész-
ségügy rövid összefoglalásával mutatjuk be. 

Szarvasmarha-állományegészségügy

Hazánk szarvasmarha-tenyésztésében az el-
múlt közel négy évtizedben számot tevő fej-
lődés következett be, amely során létrejött a 
tehénállomány tej- és hús hasz nosítás szerinti 
szakosodása. A termelésellenőrzött állomány 
standard laktációs tejtermelése 9000 liter, ami 
nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő 
eredmény.

A tejtermelés döntően nagy létszámú te-
lepeken történik. Országos adatok szerint az 
egy telepre jutó átlagos tehénlétszám három-
száz. Jelenleg tizenhét olyan telep van, ahol 
a tehénlétszám meghaladja az ezret. A tehén-
állomány 75 százaléka háromszáz férőhelyes-
nél nagyobb telepen termel. Általános a kö-
tetlen tartásmód, fejőházi fejés és a komplett 
takarmánykeverékek etetése. 

A teljes szarvasmarha-állományon belül 
mintegy 20% a kettőshasznú magyar tarka 
fajta, és 5% a különféle húshasznosítású fajták 
aránya. 

A korszerű tejhasznosítású szarvasmarha-
állományokat a világon szinte mindenhol, így 
hazánkban is, az USA-Kanadai holstein-fríz 
import jával, illetve a nemesítésbe való bevo-
násával alakították ki. A genetikai képesség 
növekedésével arányosan nőtt az állatok bio-
lógiai igénye a ter me lés környezeti feltételei-
vel – így a takarmányminő séggel, a takarmá-
nyozással és a tartástechno ló giával szemben. 
Ennek megfelelően a hang  súlyt a bioló giai 
alapokon nyugvó takar má nyozásra, tartásra 
és az összetett okú, állományszinten nagy 
gyakorisággal jelentkező betegségek megelő-
zésére kell fordítani, tehát a tartás–takarmá-
nyozás–egész sé gi  állapot–jöve de lem szem  lé letű 
termelésirányításra, állomány szem lélettel is bíró 
klinikai és produkciószemléletű állatorvosi ellá-
tásra van szük ség a szarvasmarha-állomá nyok, 

különösen a tej hasz nú tehe né sze tek  állategész-
ség ügyi ellátásában és terme lé si menedzs-
mentjében. 

Az ily módon végzett állategészségügyi 
szaktanácsadó munka komplex, integrált 
állatorvosi és állattenyésztői tevékenység, 
amely rendszeres, tervezett telepszemlével 
valósul meg, és munkaterve a te lepi munka-
folyamatok megismerésén alapul. Célja az 
állomány egészségének megőrzése és az 
álla tok genetikai képessége maximális ki-
használásának elősegítése annak az elvnek 
az alapján, hogy tartósan gaz daságosan 
termelni csak egészséges állat képes, és az 
az állat tekinthe tő egészségesnek, amelyik 
az adott termelési feltételek mellett geneti-
kai képességét megközelítően termel.

Az állomány-egészségügyi termelésorien-
táló program részleteiben a következő célok 
megvalósításának elősegítésére irányul: 
• az állomány egészségi állapotának megőr-

zése, a betegségek és szaporodási zavarok 
kialakulásának megelőzése;

• az állomány termelőképességének optima-
lizálása;

• a termelési folyamatok helyes szervezésével 
az állatok komfortérzetének javítása, a 
telepek környezetszennyező hatásainak 
csökkentése és tartósan nagy életteljesít-
ményű állomány kialakítása;

• jó minőségű és biztonságos tej- és húster-
mékek előállítása termelőhelyi feltételei-
nek biztosítása és végül

• a tehenészet jövedelemtermelésének ja-
vítása.
Az állatorvosnak az állomány-egészség-

ügyi termelésorientáló program egy konkrét 
munkafolyamatában való részvételét a szapo-
rodásbiológiai menedzsment információ-
áramlásának bemutatásával az 1. ábra illuszt-
rálja. 

A négy rutinfolyamatról, úgymint az 
ivarzás-megfigyelésről, a termékenyítésről, a 
szaporodásbiológiai vizsgálatról és a borjazás-
ról kell adatokat gyűjteni. Az állatorvos fel-
adata ebben a folyamatban a szaporodásbio-
lógiai vizsgálat adatainak szolgáltatása.  A 
középtávú (egy évre, illetve néhány hónapra 
szóló) tervezés biztosítja a szaporodásbioló-
giai átfogó tervet, azaz a szükséges tehén- és 
üszőelléseket bizonyos időn belül, a várható 
két ellés közötti időszakot stb. (Rafai et al., 
2003). Itt nem láthatók a szükséges kapcso-
latok a szaporodásbiológiai taktikatervezés és 
egyéb megvalósítási menedzsmentfunkciók-
ból származó információk között, például a 
tenyészüsző-előállításnak tartástechnológiai, 
takarmánytermesztési konzekvenciái is lesz-
nek, és az idős tehenek selejtezése is megtör-
ténhet.  Az állatorvos az adatok folyamatos 
gyűjtésével és elemzésével részt vesz az infor-
mációáramlás folyamatában, a teljesítmény-
mutatók, például termékenyítési index kiszá-
mításával, valamint a teljesítmény értékelésé-
vel. Megfelelő számítógépprogram használa-
ta esetén a szaporodásbiológiai mutatók au-
tomatikusan számíthatók. Az állatorvos 
vizsgálatokat kezdeményez, és a gyenge telje-
sítmény okainak felderítését irányítja, vala-
mint közreműködik a korrekciós műveletek 
megtervezésében és megvalósításában.

A szaporodásbiológiai funkción belüli 
információáramlást gyakran ki kell egészíteni 
más menedzsmentfunkciók adataival, mint 
amelyek az 1. ábra jobb alsó sarkában találha-
tók. Így például az esetben, ha sok a sánta 
tehén az állományban, a szaporodásbiológiai 
teljesítmény csökkenése várható. Nagy tejter-
melés esetén a szervizperiódus meghosszab-
bodására lehet számítani. Ismeretes, hogy a 
tehenészet menedzsmentszerkezetének vala-
mennyi funkciója direkt vagy indirekt kap-
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ügyi termelésorientáló program egy konkrét 
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csolatban áll egymással. Az állatorvosnak 
szaktanácsadáskor ezeket figyelembe kell 
vennie. 

A szaporodásbiológia talán az egyik leg-
jobban ismert terület a legtöbb tehenészetet 
ellátó állatorvos számára. A szaktanácsadó 
állatorvosnak nem elegendő a szaporodási 
zavart megállapítania, és a kezelését elvégez-
nie, sokkal szélesebb körben kell gondolkod-
nia az elváltozások kiváltó okainak megálla-
pításához. A szaporodásbiológiai folyamatok 
nem értékelhetők önmagukban. A szaporo-
dásbiológiai szaktanácsadás része kell legyen 
a teljes állomány-egészségügyi termelésorien-
táló programnak. Más, a megvalósítást szol-
gá ló feladatok, például takarmányozás, tar-
tástechnológia, állategészségügyi ellátás 
szintén jelentősen befolyásolják a szaporodá-
si eredményeket. Mindazonáltal munkája 
során az állatorvosnak törekednie kell vala-
mennyi összefüggés felderítésére, és azokat 
szaktanácsadáskor figyelembe kell vennie.

Közismert, hogy a takarmányozás döntő 
jelentőségű az állatitermék-ter me  lés folya ma-
tában. A termelés eredményeit több mint 
50%-ban megha tá roz za, a termelési költségek-
nek pedig mintegy 50%-át teszi ki. A takar-
mányozási és takarmányminőségi hibák 
szubklinikai vagy kli ni kai tünetekben is meg-
nyilvánuló anyagfor galmi betegségekben, azok 
kö vet kez ményeként jelentkező sza porodási 
zavarokban, magzat károsodásban, ter me -
léselmaradás ban, kisebb mennyiségű és csökkent 
minőségű állati eredetű élelmiszer-alapanyag 
termelésében nyilvánulnak meg. Súlyosabb 
esetben számottevő mértékben nő az ilyen 
okok miatt kényszervágott és elhullott állatok 
száma. Az utób biak az ál tal is te tézik a vesz-
tesége ket, hogy több nyire a leg jobb ter me lő-
képes ségű egyedek esnek ki a tenyész tésből, 
ami végső soron az ál lomány ge ne tikai érté-
kének csökkenését okozhatja. 

A laktációk számának alacsony átlaga a 
rövid hasznos élettartamot, a két ellés közti 

1. ábra • Információáramlás a szaporodásbiológiai menedzsmentben (Brand et al., 1996)

hosszú idő pedig a szaporodásbiológiai zava-
rokat jelzi. Mindezek hátterében sok esetben 
anyagforgalmi zavarok állnak.

Az anyagforgalmi betegségek gyakori 
előfordulása azonban nem elsősor ban a nagy 
fajlagos tejtermeléssel, hanem a ter melés nem 
meg fe le lő takarmányozási, tartá si és technoló-
giai feltéte le i vel hozha tók összefüggés be.

A közepes szin  ten termelő tehén a bioló-
giai igé nyé től való na gyobb eltéréseket is ké pes 
hosszabb ideig ká  rosodás nél  kül el vi selni. 
Ezzel szem     ben, a nagy tejter me lésű, é lén kebb 
a nyag cse réjű, labilisabb neuro - hor moná lis 
szabá lyozó rend szerrel bíró egyed a kisebb 
környezeti eltérésekre is érzékenyen, annak 
mértékétől függően, eny hébb vagy súlyosabb 
anyag   for galmi, illetve reprodukciós zavarral 
válaszol. 

Ily módon az a nyag forgalmi be teg ségek és 
a szaporodásbiológiai teljesítménycsökkenés a 
termelést korlátozó tényezővé válhatnak. Ezek 
a lap ján érthető, hogy gazdaságos állati ter-
mék-ter me lés, jó minősé gű állati e re de tű 
élelmiszer-e lő  ál lítás csak ked      ve  ző a nyag for-
gal mi és e gész   ségi álla pot esetén valósulhat 
meg.

A hazai szarvasmarha-tenyésztés helyze-
tének, eredményeinek és gondjainak megis-
merése alapján kézenfekvő, hogy számos 
tennivalónk akad a szarvasmarha-állomá-
nyok egészségügyi helyzetének javítása, a 
veszteségek csökkentése területén. Közismert, 
hogy az állomány egészségi állapota, a terme-
lési eredmények, és a termelés gazdaságossá-
ga között szoros az összefüggés. Ez azt jelen-
ti, hogy tartósan gazdaságosan termelni csak 
egészséges állománnyal lehet. Ugyanakkor az 
az állomány tekinthető egészségesnek, ame-
lyik a termelés környezeti igényeinek bizto-
sítása esetén genetikai képességeinek megfe-
lelően termel. 

A szarvasmarhaállomány-egész ségügy az 
összetett okú betegségek állománydiagnosz-
tikájával, megelőzésével és megszüntetésével 
foglalkozó tudományterület. A szubklinikai 
formában jelentkező „állománybetegségek” 
tünetei elmosódottak. A termelési eredmé-
nyek romlása vagy a szaporodási zavarok 
önmagukban is lehetnek – rossz kifejezéssel 

– „állománybetegségek”, ugyanakkor ezek 
azok a tünetek, amelyek hátterében leggyak-
rabban szubklinikai anyagforgalmi betegség 
található. Más esetekben a sokoldalú vizsgá-
latok eredményeinek elemzése vezet a diag-
nózis felállításához, az okok megtalálásához 
és megszüntetésükhöz. 

E preventív állatorvosi munka rendszerbe 
foglalja a telepszemle során végzendő, gyakor-
latban alkalmazható állománydiagnosztikai 
módszereket, például a szaporodási teljesít-
mény értékelését, a kondíciópontozást, a 
bél sár konzisztenciájának vizsgálatát, a takar-
mányadag minősítését, valamint ezek ered mé-
nyeinek értékelését, abból az állomány egész-
ségi állapotára levonható következtetéseket. 

A szarvasmarhaállomány-egészségügy 
magában foglalja a borjúnevelés higiéniáját 
és állomány-egészségtani kérdéseit, az anyag-
forgalmi betegségeket, azoknak leggyakoribb, 
takarmányozási hibákban található okait, a 
szaporodásbiológia és a tőgyegészségügy ál-
lomány-egészségügyi vonatkozásait, a hús-
marhatartás állathigiéniai és állomány-egész-
ségügyi kérdéseit, valamint a lábvégbeteg sé-
ge ket, úgy, hogy a hangsúlyt a megelőzésre 
helyezi (Brydl, 2003). Mindebből látható, 
hogy az állomány-egészségügyi szemlélet 
teljes mértékben összhangban van az Európai 
Unió állategészségügyi stratégiájával, amely-
nek alapelve: „jobb megelőzni, mint gyógyíta-
ni”. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a 
gyógykezelés háttérbe szorul, sokkal inkább 
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azt jelenti, hogy a gyógykezelés mellett a meg-
előzés jelentősége legalább a gyógykezelés rang-
jára emelkedik.

Kulcsszavak: állathigiénia, állomány-egészség-
ügy, szarvasmarha, állatorvosi alkalmazott 
etológia, környezetdiagnosztika
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A FERTŐZŐ ÁLLATBETEGSÉGEK 
LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKÁJA, 

A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI
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az állatorvos-tudomány kandidátusa,

Szent István Egyetem Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék
 Tuboly.Tamas@aotk.szie.hu

Az állatok különféle fertőző betegségei a 
történelem minden szakaszában kiemelkedő 
jelentőségűek voltak az ember szempontjából 
is. A hadviselésben fontos szerepet játszó lo-
vak megbetegedése háborúkat tudott eldön-
teni, míg a gazdasági haszonállatok tömeges 
megbetegedései és elhullása az igaerő kiesését 
jelentette, nehézzé vált a szállítás és a mező-
gazdasági munkák elvégzése, de az állatelhul-
lások kiterjedt éhínségeket is okoztak. A fer-
tőző állatbetegségek kórokozóinak egy része 
az emberben is megbetegedést tud előidézni, 
e betegségek, a zoonózisok, így közvetlenül 
is fenyegetik az ember egészségét. Az állatok 
fertőző betegségeinek mintegy 60%-a minő-
sül zoonózisnak. A fertőző betegségek kór-
okozói az állatokkal vagy a belőlük készült 
élelmiszerekkel – különösen a mai közlekedé-
si feltételek mellett – nagy távolságokra el-
hurcolhatók, így potenciális veszélyt jelente-
nek azokra az országokra is, ahol az adott 

betegség nincs jelen. Az egész világra kiterje-
dő utazás, kereskedelem az emberek és az 
áruk, különösen az élelmiszerek gyorsan, 
nagy távolságra történő szállítását teszi lehe-
tővé, így a legváratlanabb helyeken és körül-
mények között is számíthatunk fertőző be-
tegségek felbukkanására. Ezeknek az újonnan 
felbukkanó betegségeknek mintegy 75%-a 
zoonózis. Ezért a fertőző betegségek elleni 
védekezés mindig is az állatorvoslás közép-
pontjában volt, és ma is ott van.

A fertőző betegségek elleni védekezés több 
lábon áll. A hatékony védekezés legfontosabb 
feltétele, hogy a betegséget diagnosztizáljuk, 
majd a beteg állatokat gyógykezeljük. A be-
tegség előfordulása esetén pedig specifikus 
módon, az állomány vakcinázása révén biz-
tosítunk védelmet, vagy egyes súlyos, nagy 
gazdasági jelentőségű betegségek alkalmával 
a fertőzött állományok felszámolása árán 
akadályozzuk meg a betegség terjedését. Az 
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azt jelenti, hogy a gyógykezelés mellett a meg-
előzés jelentősége legalább a gyógykezelés rang-
jára emelkedik.

Kulcsszavak: állathigiénia, állomány-egészség-
ügy, szarvasmarha, állatorvosi alkalmazott 
etológia, környezetdiagnosztika
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jelentőségűek voltak az ember szempontjából 
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tegségek felbukkanására. Ezeknek az újonnan 
felbukkanó betegségeknek mintegy 75%-a 
zoonózis. Ezért a fertőző betegségek elleni 
védekezés mindig is az állatorvoslás közép-
pontjában volt, és ma is ott van.
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lábon áll. A hatékony védekezés legfontosabb 
feltétele, hogy a betegséget diagnosztizáljuk, 
majd a beteg állatokat gyógykezeljük. A be-
tegség előfordulása esetén pedig specifikus 
módon, az állomány vakcinázása révén biz-
tosítunk védelmet, vagy egyes súlyos, nagy 
gazdasági jelentőségű betegségek alkalmával 
a fertőzött állományok felszámolása árán 
akadályozzuk meg a betegség terjedését. Az 




