
A szarvasmarha-gümőkór mentesítés karcagi
tapasztalatairól

A szarvasmarhagümőkór által okozott közegészségügyi és népgazdasági károk köz-
ismertek. E károkat megszüntetni, megelőzni csak a betegség kiirtásával lehet. A gü-
mőkórirtás világszerte - így hazánkban is - B. Bang 1892-ben kidolgozott eljárása
szerint folyik. A Bang-féle gümőkórirtás azon a megállapításon alapszik, hogy a gümő-
kór nem öröklődő betegség, hanem a megszületés után jön létre a gümőkóros bete-
gekből származó váladékok, ürülék felvétele következtében. Ha tehát a nem fertő-
zötten születő állatot sikerül a gümőkóros fertőzéstől egész életén át megvédeni, akkor
az nem is betegszik meg gümőkórban, függetlenül attól, hogy anyja e betegséggel fer-
tőzött, vagy attól mentes volt-e. A gümőkórmentes állatot pedig csak úgy lehet biz-
tosan megvédeni a fertőzéstől, ha környezetéből még az egészségesnek látszó, de tuber-
kulin próbára pozitívan reagáló valamennyi fertőzött állatot eltávolítanak. Ez utóbbi
a védekező eljárás lényege.

A szarvasmarhagümőkór elleni védekezés a Bang-féle eljárás alapján megyénkben
is évek óta alkalmazott módszer, de jelentős eredményekre hosszú ideig nem vezetett.
Érdemlegesen a szocialista nagyüzemek kialakulásával nyilt alkalom a gümőkórirtás
fenti módon való végzésére. A védekezés eredménytelensége természetesen nem a
Bang által kidolgozott eljárás tökéletlenségének, hanem az adott, általában igen mos-
toha körülményeknek, néha az érdekelt állattartó gazdaságok, vagy szakemberek nem-
törődömségének volt a következménye.

A gümőkórral fertőzött szarvasmarhák kiemelésének, a negatív állatok elkülö-
nítve tartásának legfőbb akadályát a rendkívüli méretű épülethiány, a szükségistál-
lókban összezsúfoltan együtt tartott vegyes, ebben az értelmezésben fertőzött és fer-
tőzésmentes állományok jelentették.

A legutóbbi években a javuló tartási viszonyok a Bang-féle irtás sikeres megvaló-
sításának nagyobb lehetőségeit ígérték, így mind több állatorvos javasolta a mentesítő
munka megindítását.

A szarvasmarhagümőkór közegészségügyi és kereskedelmi - főleg export - prob-
lémái azután végleg megérlelték a kérdést, és kiadásra került a 11/1962. (VII. 14) F. M.
sz. rendelet a szarvasmarhagümőkór leküzdésére irányuló egyes intézkedésekről. Ezt
a rendeletet követte a 7272/1962. F. M. sz. határozat, amely a Győr-Sopron megyei,
mosonmagyaróvári, a Vas megyei, sárvári és a Zala megyei lenti járások mellett
Karcag város területét jelölte ki mentesítésre.

A Karcagon végzett mentesítő munka ismertetése előtt szükségesnek tartom Szol-
nok megye gümőkóros fertőzöttségének jellemzőbb adatait közölni.

Az 1963. június 29-i adatok szerint megyénk 78 községe, városa 20 633 db szarvas-
marhatartó udvarában 21 259 db tehén és 5812 db üsző volt.
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A fertőzöttség mértékére jellemző, hogy a 78 község-város közül 36-ban 10-20%-os,
21-ben 20-30%-os volt a fertőzött tehenek aránya. A legnagyobb mértékben fertőzött
község Tiszaszentimre, 57,2%-os fertözöttséggel, a legnagyobb mértékben fertőzött járás
a törökszentmiklósi, 27,7%-os fertözöttséggel. A fertőzött udvarok %-os arányát te-
kintve 10-20% között van 27, 20-30% között van 32 községben. (Összehasonlítási alap-
ként: 1-5% között 4, 5-10% között 7, 1% alatt 1, Karcag.) A 20 633 udvarban 34 821
db szarvasmarhát vizsgáltak meg az említett időpontban. A vizsgálat 16 896 mentes
udvart talált, ez az ossz udvarszám 81,8%-a.

1963. I. félévének végén termelőszövetkezeteink közül csak 20 rendelkezett gümő-
kórmentes üzemegységgel. Ebben a 20 üzemegységben 1864 db mentes tehenet és 1197
darab üszőt tartottak elkülönítve a 726 db gümőkórral fertőzött tehéntől. A fenti
időpontban termelőszövetkezeteinkben 14 213 db gümőkórral fertőzött tehén volt. -
A megye 13 Állami Gazdaságából ötben volt gümőkórmentes üzemegység, ahol 650 db
mentes tehenet és 1838 db üszőt tartottak elkülönítve 2094 db fertőzött tehéntől. -
Az Állami Gazdaságok többi üzemegységében 3762 db fertőzött tehén volt.

A legfrissebb adatok szerint, 1964. január í-én megyénk 172 termelőszövetkezeté-
ben 51 670 db szarvasmarha volt, ebből 17 069 db tehén, 16 419 db üsző.

Az 51 670 db szarvasmarha közül 10 918 db reagált tuberkulinre, az összes szarvas-
marhalétszám 21,1%-a; megfordítva: negatívnak bizonyult 40752 db szarvasmarha,
az összes szarvasmarhalétszám 78,9%-a.

A 17069 db tehén közül 7811 reagált tuberkulinra, az össztehénlétszám 45,7%-a;
megfordítva: negatívnak bizonyult 9258 db tehén, az összes tehénlétszám 54,3";o-a.

A 16 419 db üsző közül 1076 db reagált tuberkulinra, az ossz üszőlétszám 6,5%-a;
megfordítva: negatívnak bizonyult 15 343 db üsző, az ossz üszőlétszám 93,5%-a!

Ennek az utóbbi adatnak van igen nagy jelentősége a jövő szempontjából:
az üszőlétszám közel megegyezik a tehénlétszámmal, és zömmel negatív. Az után-

pótlás biztosítva lenne tehát.
Az üszőállományok fertőzésmentes felnevelése, elkülönítve tartása az alapja a hol-

nap gümőkórmentes tehenészeteinek. Különös gonddal kell ezért kezelni, figyelemmel
kísérni termelőszövetkezeteink üszőállományait, egészen a vemhesülésükig. Ezekkel
a negatív vemhes üszőkkel kell azután a pozitív tehénállományokat fokozatosan le-
cserélni.

A saját nevelésű vemhes üszőkkel történő mentesítésnek igen nagy előnye, hogy
ismert termelőképességű, alkatú, stb. szülőktől származnak, megbízhatóan tuberkulin
negatívak, egyszóval: nem érheti meglepetés a mentesítő gazdaságot.

Termelőszövetkezeteinknél tovább javult a helyzet a mentes üzemegységek tekin-
tetében: a volt 20 üzemegység helyett már kb. 40 mentes üzemegység van, pontosab-
ban 27 termelőszövetkezeti üzemegység és 5 karcagi termelőszövetkezet - természete-
sen több üzemegységgel. Ezek az üzemegység mentesítések - a karcagiak kivételé-
vel -, saját erőből, tehát állami támogatás nélkül történtek. A javuló tartási, elhelye-
zési viszonyok, a lelkiismeretesebb munka, a Bang-féle gümőkórirtás következetesebb
alkalmazása mind több tsz-ben teszi lehetővé a mentes tehenészetek, szarvasmarha-
állományok kialakítását.

Rátérek Karcag helyzetének ismertetésére.
A 11/1962. (VII. 14.) F. M. sz. rendelet alapján kiadott 7272/1962. F. M. sz. hatá-

rozat írta elő Karcag város területén a gümőkórmentesítés elvégzését. A városban
5 termelőszövetkezetnél 4331 db, az Állami Gazdaságoknál 848 db, háztáji állományok-
ban 1871 db, összesen: 7050 db szarvasmarha volt a kijelölés idején. A termelőszövet-
kezeteknél 1145 db fertőzött szarvasmarha volt, ebből 875 db tehén. Az Állami Gazda-
ságoknál 135 db fertőzött szarvasmarha volt, ebből 100 db tehén. A háztáji állomá-
nyokban 83 db fertőzött szarvasmarha volt, ebből 72 db tehén. A mentesítés megindí-
tásakor végzett szigorított tuberkulin vizsgálatokkal újabb fertőzött egyedeket derí-
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tettek fel. így emelkedett fel a fertőzött tehenek száma a termelőszövetkezeteknél
1002 db-ra, az Állami Gazdaságoknál 256 db-ra és a háztáji állományoknál 363 db-ra.

Az idevonatkozó rendeletekben megjelölt terv elkészítése után, amelyet a Föld-
művelésügyi Minisztérium is jóváhagyott, a mentesítést három ütemben hajtották, 111.
hatják végre.

Az I. ütem 1962. december és 1963. január hónapra esett, amikor a termelőszövet-
kezetektől kiemeltek 712 db fertőzött tehenet, az Állami Gazdaságból 256 db-t.

A II. ütem 1963. év végéig tartott. Ekkor a háztáji állományokból 363 db, a ter-
melőszövetkezetekből 120 db tehenet emeltek ki.

A III. ütem 1964. év I. félévét jelenti, amikor az utolsó 170 db fertőzött tehenet
kell kiemelni a Lenin Tsz-ből. Ezzel a város mentesítése befejezést nyer.

Eddig tehát kiemelésre került:

termelőszövetkezetektől 832 db
az állami gazdaságoktól 256 „
háztáji állományból 363 „

összesen: 1451 db

gümőkórral fertőzött tehén, amely Karcag város ossz tehénlétszámának 50%-a.
A kiemelt tehenekből közvetlenül vágóhídra került 312 db, a következő részlete-

zés szerint:
termelőszövetkezetektől 93 db
az Állami Gazdaságoktól 70 „
háztáji állományból 149 „

összesen: 312 db,

a többi 1139 db fertőzött tehén a megye területén egyéb termelőszövetkezetekhez, illetve
Állami Gazdaságokhoz, társasgazdaságokhoz került át, részben hízó alapanyagnak,
részben pedig továbbtenyésztésre. Gyakorlatilag tehát még ezek az állatok is rövidebb-
hosszabb ideig tovább termelték a tejet, illetve hízóba állítás útján az elérhető legjobb
minőségben kerültek később vágásra.

A kiemelt tehenek pótlása a következők szerint történt:
A termelőszövetkezetek saját tenyésztésű üszővel pótoltak 529 db-t, a TEGI-től

igényeltek 303 db-ot. Az Állami Gazdaság saját állományból 122 db vemhes üszővel
és társgazdaságoktól kapott 146 db vemhes üszővel pótolta, illetve pótolja a kiemelt
fertőzött teheneket, tehát többet állított be, mint amennyit kiemelt.

Megjegyezni kívánom, hogy a termelőszövetkezeteknél is megállapítható, hogy
máris több vemhes üszővel rendelkeznek, mint amennyi a kiemelt fertőzött tehenek
száma volt. így a Lenin és a November 7 termelőszövetkezetek terven felüli számú
üszőikkel a tehénlétszám növelését kezdték meg.

A háztáji állományból kiemelt tehenek helyett 275-en állítottak be pótlást és
részesültek állami támogatásban. A még hiányzó 88 db pótlást folyamatosan végzik,
mivel az érintettek egy részének saját tenyésztésű üszői még nem vcmhesültek, illetve
mintegy 40 gazda nem kíván a jövőben tehenet tartani. Ezt a kiesést azonban pótolni
fogják az új tehéntartó gazdák.

Az eddig megtörtént pótlás tehát a következőképpen összegezhető:

termelőszövetkezeteknél 832 db
az Állami Gazdaságoknál 268 „
háztáji állománynál 275 „

összesen: 1375 db.
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A kiemelt tehenek és a pótlásra beállított állatok között mutatkozó 76 db hiány
megszűnik egyrészt az előbb említett háztáji állományok III. ütemben történő pótlá-
sával, másrészt a szintén előbb említett Lenin és November 7 Tsz-eknél lévő, 91 db-ból
álló vemhes üsző többlettel.

Az eddig lezajlott mentesítés állami támogatásaként kifizetésre került 5 968 047,10
forint, a következő részletezés szerint:

az 529 db saját tenyésztésű üszővel pótolt tehén
mentesítésére 2 856 134,50 Ft

a 293 db TEGI-től vásárolt üszőért 1 989 800,60 „
a 275 db háztáji tehén pótlására 1 122 112,— „

Összesen: 5 968 047,10 Ft.

A fentiekből kitűnik, hogy az egy tehénre eső állami támogatás mértéke a követ-

kezők szerint alakult:
termelőszövetkezeti tehén pótlása saját üszővel 5398,80 Ft, termelőszövetkezeti

tehén pótlása TEGI-től vásárolt üszővel 6791,— Ft, háztáji tehén pótlása 4080,- Ft.
Az állami gazdaságnál a rendeletnek megfelelően állami támogatás nem volt.

Az egy tehénre eső állami támogatás mértéke között mutatkozó nagy különb-
séget a következőkkel lehet magyarázni:

A termelőszövetkezeteknél a saját üszővel történt pótlás a mentesítés I. ütemében
történt, 1963. július 1. előtt, amikor az üszőárak lényegesen alacsonyabbak voltak. -
Az 1963. július 1. után elrendelt új árak szerint az üszők értékénél darabonként 1500-
2000 Ft-os emelkedést lehet megállapítani. A háztáji állomány mentesítésére kifizetett
összeg alacsony volta, a kiemelt tehenek gyenge minőségére, azoknak alacsony tenyész-
értékére utal.

Meg lehet állapítani, hogy a mentesítés általános gazdasági kihatása az esetek
túlnyomó százalékában már most pozitívan értékelhető, és méginkább az lesz a jövő-
ben. A kis százalékban jelentkező negatívum elhanyagolható, azt nem a mentesítés,
hanem a helytelen felfogás, kisrészt a tenyésztői munka hiányossága terhére lehet
róni. (Ilyen negatívumnak tekinthető, hogy van olyan termelőszövetkezet, amely nem
élt a tehénlétszám növelésének lehetőségével, ellenkezőleg: csökkentette azt. Remény
van azonban arra, hogy a kérdéses termelőszövetkezet a közeljövőben hozzálát tehén-
létszáma növeléséhez. Kérdés viszont, hogy nem lett volna egyszerűbb ezt a munkát
a mentesítés során elvégezni?)

Nagyon pozitívan kell értékelni azt a tényt, hogy a mentesített állományokban
megszűnt az állatról-emberre terjedő fertőzöttség veszélye mind az állatok gondo-
zása, mind a tej fogyasztása kapcsán. Tenyésztési szempontból egyelőre még felbecsül-
hetetlen az állományok megfiatalításával bekövetkezett változás, mellyel a tenyész-
tés szelekciós munkájának legalább 5-6 évi nehéz fáradozásait végezték el a mente-
sítéssel egyidejűleg.

Pozitívan kell értékelni azt a jelenséget is, hogy a beállított és lcellctt fiatal álla-
tok tejtermelése már az első laktáció idején felette áll a lecserélt, kiöregedett állomány
tejtermelésének. így pl. a November 7 Tsz 160 db gümőkórral fertőzött tehenének
tejtermelése 1962. szeptemberében 32 640 liter volt. Ugyanennél a termelőszövetkezet-
nél 1963. szeptember hónapjában 117 db leellett üsző első laktációs tejtermelése 32 310
liter volt. Vagyis megállapítható, hogy a 117 db első-fias tehén ugyanennyit termelt,
mint 160 db fertőzött idős tehén. Természetes, hogy a jövőben, a következő laktáció-
ban hasonlóan jó tenyésztési munka mellett még további termelésemelked£ssel lehet
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számolni. További példa. A Béke Tsz bereki fertőzött tehenészete 1962 szeptember
havában 6,4 literes istállóátlaggal termelt. Ugyanezen termelőszövetkezet negatív tehe-
nészete, amely természetesen első laktációs tehenekből állt, 1963. szeptemberében 6,2
literes átlagot ért el. Megállapítható, hogy lényeges visszasés nem következett be, a
későbbi laktációk folyamán jelentős termelésemelkedésre lehet számítani.

Ugyanez a helyzet a Lenin és a Május 1 termelőszövetkezetnél is.
A legutóbbi tuberkulin vizsgálatok a következő eredménnyel jártak:
termelőszövetkezeteknél megvizsgálva 3054 db szm,
ebből reagált 17 „ „

amely eredmény 0,55%-os újrafertőződésnek felel meg;
az állami gazdaságoknál megvizsgálva 800 db szm,
ebből reagált 5 „ „

amely 0,65%-os újrafertőzésnek felel meg.
A háztáji állomány vizsgálatának végeredményével még nem rendelkezem, de

a részeredmények azt mutatják, hogy itt 2-3%-os újrafertöződésre számíthatunk. Ennek
az aránylag magas újrafertőződésnek okát most vizsgálják az állatorvos kollégák. -
Eredményeikről elemző beszámolót készítenek. Annyit azonban már most meg lehet
állapítani, hogy a reagálások zömmel az idegenből vásárolt teheneknél következtek
be, kisrészt pedig az állatorvosok által is ismert tbc nyilvántartott személyek tehe-
neinél.

Ezzel kapcsolatban szükséges megjegyezni, hogy a karcagi tejpiacon valamennyi
tejárusítónak megvan az állatorvosi igazolása tehene mentességéről, de alig van olyan
árus, akinek humán-orvosi igazolása lenne arról, hogy a tehéntartó udvarában nincs
nyilvántartott tbc-s beteg. Bár a város egészségügyi osztálya a lakosság szűrését elvé-
gezte, a tehéntartók részére az egészségügyi könyveket még sem adták ki. Ebből ter-
mészetszerűleg adódik az a hiányosság, hogy a tejpiacon tbc-s nyilvántartottaknak is
módjuk van árusítani.

A mentesítés szempontjából alapvető, hogy a borjakat mesterségesen neveljék.
Enélkül eredményt elérni lehetetlen. Karcagon a mesterséges borjúnevelőben a meg-
született állatok vagy a megszületés után azonnal, vagy születésük után 10-15 nappal
kerülnek el anyjuk mellől. Mindkét esetben azonban 10-15 n a P'g a z anyjuk föcstejét
kapják, s csak két hét után térnek át a vegyes tej itatására. Sem a mesterséges neve-
lőkben, sem az esetleges természetes itatás során ma már különösebb veszélyt a gümő-
kór szempontjából nem jelent az a tény, hogy a borjak rövidebb-hosszabb ideig a tehe-
nekkel egy légtérben vannak elhelyezve, miután a tehénállomány gümőkórtól mentes.

Ismételten hangsúlyozni kívánom, hogy mindaddig, amíg a teljes és biztos men-
tesség fenn nem áll, a borjak a fertőződés alapos veszélye nélkül nem lehetnek a tehe-
nekkel közös légtérben! Ez olyannyira lényeges dolog, hogy még a mentes állomá-
nyoknál is helyes és célszerű a borjak mesterséges nevelőbe helyezése akár az elles
után azonnal is. A még Karcagon lévő fertőzött tehenészetben születő borjakát is azon-
nal a borjúnevelőbe viszik, így itt is huzamosabb idő óta sikerült a borjak fertőződését
megakadályozni.

Valamennyi mesterséges borjúnevelőnél duplafalú tejmelegítőüstöt használnak,
ami a csírátlanítás eredményességét biztosítja. Általános tapasztalat, hogy a tejforralás
céljára készült duplafalú üst helyes használata nélkül még a luxus módra épült mes-
terséges borjúnevelő sem tudja rendeltetését ellátni, nem tudja biztosítani az állatok
fertőzésmentes felnevelését. Természetes, hogy a tejkezelésnél, a borjak mindennapos
gondozása alkalmával biztosítani kell az általános higiéniai rendszabályok szigorú
betartását. Nem kevésbé lényeges a tehenészetben dolgozók rendszeres egészségügyi
vizsgálata, egészségügyi könyvecskéik és testi-, valamint munkahigiéniájuk gyakori
ellenőrzése.
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A gümőkórmentes tej felhasználásának komoly problémája is megoldásra vár.
Eddig ugyanis a mentes tejet összekeverték a pozitív tejjel, így azt lényegében nem
tudták értékesíteni. Mivel ma még a gümőkórmentes tej a pozitív tej mennyiségének
töredékét teszi csak ki, nincs lehetőség a tejipari vállalatnak arra, hogy a kettőt egy-
mástól biztosan elkülönítve dolgozza fel és hozza forgalomba. Viszont a még oly kevés
mentes tejről is lemondani súlyos felelőtlenség lenne. Éppen ezért helyesnek tartom
annak az elgondolásnak kivitelezését, amely szerint a termelőmentes tehenészettől
egyenesen a fogyasztóhoz jutna a tej. így elsősorban a helyi kórházak, bölcsődék, óvo-
dák, iskolák gümőkórmentes tejjel történő ellátását biztosíthatnánk, és ezzel a 30 fil-
léres tcjfclár fizetése - amellett, hogy a gazdaságokat a mentesítés elvégzésére ösz-
tönzi - az államnak is megtérülne.

Nem a legjobb tapasztalatokat szerezték állatorvos kollégáim a TEGI üszővásá-
rain sem. Gyakran olyan állományokból érkezett vásárlási ajánlat, amely nem felelt
meg a mentesítés feltételcinek. A vásárokon szükségszerű éppen ezért az állatorvosok
részvétele, hogy személyes vizsgálataikkal igyekezzenek biztosítani a valóban tbc
negatív állatokkal történő mentesítést. Mivel még így is előfordulhat, hogy a későb-
biekben kellemetlen meglepetés éri a mentesítő gazdaságot, különös jelentőségűnek
tartom a saját nevelésű negatív üszőkkel történő lecserélést.

Karcagi munkánk eredményeiről még csak annyit, hogy már ebben az évben a ter-
melőszövetkezetek kb. 200 db mentes vemhes üszőt tudnak adni, amelyből ugyan
100 db-ot még saját állományainak növelésére visszatartanak, de 100-at már mentesí-
tésre kijelölt gazdaságoknál fognak értékesíteni. 1965-ben pedig csak a termelőszövet-
kezetek kb. 300-400 db mentes vemhes üszőt adnak majd a megye gazdaságainak.

Végül röviden a mentesítés kiszélesítésének további terveiről.
A gümőkórmentesítés országos tapasztalatai alapján a Földművelésügyi Minisz-

térium megváltoztatta eredetileg tervezett mentesítési programját. Bebizonyosodott
ugyanis, hogy országos méretekben nem rendelkezünk a kellőszámú negatív vemhes
üszőállománnyal, így a gümőkórral fertőzött tehenek folyamatos lecserélése nincs biz-
tosítva. Éppen ezért a legújabb elgondolások alapján egyes jelentősebb tehén- és
negatív üszőállománnyal rendelkező termelőszövetkezetek mentesítésére kerül sor.

Véleményem szerint a másfél éve rendeletileg is megindított gümőkór mentesítés
területi elvekre épült rendszerét nem lenne szabad feladni, mert a szélesebb körben
vett fertőzött környezetnek komoly újrafertőző jelentősége van. Ha már államunk egy-
szer elhatározta, hogy hadat üzen a szarvasmarhagümökórnak, akkor az előzetesen ter-
vezett, igen jelentős anyagi támogatás folyamatos biztosításáról gondoskodni kell, és
így lehetőség nyílna nagy szarvasmarhaállományú termelőszövetkezetekkel rendelkező
közigazgatási (járási, stb.) területek egyszerre történő mentesítésének kijelölésére. Úgy
vélem, hogy karcagi tapasztalataink is ennek a gondolatnak helyességét igazolják.

Dr. Dénes Lajos
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