
az aktív 
sertéspestis-gócok 
száma

A 2017 óta elpusztított 
fertőzött sertések száma: 539 865

A 2017 óta elpusztult 
fertőzött vaddisznók száma: 2346
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az elpusztult fertőzött 
vaddisznók száma
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Az emberre ugyan nem jelent veszélyt 
a sertéspestis, de óriáis felelőtlenség 
feldolgozni egy fertőzött állatot

▸ KORÁBBI FELVÉTEL: BARABÁS ÁKOS

Olyan esetről is tud, hogy Lengyelor-
szágból hoztak iratok nélkül 20–30 
disznót eladásra, és Kincses Sándor 
számára is talány, hogy ezt miként 
sikerült kivitelezni, hiszen több or-

szághatáron is át kellett hozni az ál-
latokat. „Maros megye nem határos 
Lengyelországgal. Hogy tudtak idá-
ig eljutni? Aztán a gazdák jönnek, 
hogy baj van, mert megbetegedett 
az állat, de a disznónak se irata, se 
fülszáma nincs, a nyilvántartásban 
sem szerepel. Arról nem beszélve, 
hogy ha elhull az állat, annyi fárad-
ságot sem vesznek, hogy elássák, 
csak félredobják valahova, ahol nem 
látni” – mutatott rá az elemi hibákra 
az igazgató.

Háromszéki kollégájához hason-
lóan Kincses Sándor is felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy a legnagyobb 
vírushordozó gyakran maga az em-
ber, aki cipőjével, ruhájával egyik 
helyről a másikra viszi a vírust, ezért 
fontos, hogy abban az öltözékben és 
lábbeliben, amiben ellátják állatai-
kat, ne járjanak az erdőben, de más 
disznópajtákban sem.

Az ünnepi étkek ára is 
borsos lesz?

Sokan attól tartanak, hogy a ser-
téspestis miatt jelentősen drágul a 
disznóhús és az abból készült élelmi-
szerek, ami az ünnepek közeledtével 
különösen érzékenyen érinti a lakos-
ság jó részét. Magyarországon máris 

óriási mértékű áremelkedésről szá-
molnak be, a téliszalámi ára például 
egyetlen hét alatt 8 százalékkal emel-
kedett, az illetékesek pedig ezt egyér-
telműen a fertőzésnek tudják be. 

Kincses Sándor egyébként elve-
tette azt az összeesküvés-elméletet, 
miszerint a sertéspestist szándéko-
san terjesztik külföldi érdekcsopor-
tok, hogy ezzel a disznóhús árának 
emelkedését érjék el és kárt okozza-
nak a helyi gazdáknak. Úgy véli, ha 
idén karácsonykor drágább is lesz a 
disznóhús, az elsősorban a külföldi 
drágulásoknak lesz „köszönhető”, 
elmondása szerint ugyanis a Ro-
mániában feldolgozott és eladott 
sertéshúsnak már eddig is mintegy 
60 százaléka import volt. Emiatt az 
alapanyagok árát euróban számol-
ják, ráadásul a szállítási költségek is 
egyre drágulnak.

Kíváncsiak voltunk arra is, a 
szakember szerint betartható-e az 
a minisztériumi rendelet, misze-
rint minden disznóvágáson a hely-
színen kell tartózkodnia a körzeti 
állatorvosnak. Kincses Sándor ezt 
kivitelezhetetlennek tartja, mint 
rámutatott: van olyan állatorvos, 
akinek a körzete öt falut jelent, ame-

lyekben van mintegy 2000 disznó, 
az első hó lehulltával pedig naponta 
180–200-at is levágnak. „Lehetetlen, 
hogy mindenhol jelen legyen. Arra 
van kapacitása, hogy a bevitt húst 
trichinella ellen ellenőrizze, de az, 
hogy ott legyen vágás előtt és után, 
lehetetlen” – szögezte le az igazgató.

Nem jellemző 
a „megelőző” disznóvágás

A gazdák körében egyébként nem 
jellemző, hogy a sertéspestis miatt 
tömegesen nekiláttak volna levágni 
a disznókat, legalábbis erről számolt 
be lapunknak több állattartó is, akik 
ugyanakkor követik az ezzel kapcso-
latos híreket. Megtudtuk, hogy jel-
lemzően az első hó lehullását követő-
en, illetve december 15. után szokták 
levágni a családi fogyasztásra és az 
eladásra szánt sertéseket is. Élő súly-
ban a hagyományos és a húsdisznót 
is kilogrammonként 9 lejért árulják 
a Nyárád mentén, és ezeknek több-
nyire már megvan a gazdájuk. Az 
állattartók többsége már a böllérrel 
is leegyeztette a vágás időpontját, 
hogy ne legyen fennakadás. „Ha a 
közelben megjelenne a sertéspestis, 

biztosan mi is levágnánk és feldol-
goznánk, fagyra tennénk a húst. 
Karácsonyra mindenképp saját disz-
nónkból lesz sült az asztalon, mind-
egy az, hogy mikor vágjuk le. De sze-
retjük, hogy ünnepek előtt legyünk 
meg vele s minden frissen kerüljön 
az ünnepi asztalra” – magyarázta 
egy Nyárád menti gazda.

Udvarhelyszéken is hasonlóan jár-
nak el a gazdák: noha a legközelebbi 
gócpont, Szováta, alig 50 kilométerre 
fekszik, a disznótartó gazdák nem 
estek kétségbe, és nem álltak neki 
tömegesen leölni állataikat – tudtuk 
meg Pál Magos Ágoston székelyud-
varhelyi állatorvostól. Az állatorvosi 
kamara korábbi Hargita megyei elnö-
ke érdeklődésünkre elmondta, az ál-
latorvosok és a gazdák is fi gyelmesen 
követik a fejleményeket, de tömeges 
disznóvágásról eddig egyetlen tele-
pülésről sem számoltak be.

Egyelőre tünetmentes 
Hargita megye

Hargita megyében egyelőre nem je-
lent meg a sertéspestist okozó vírus. 
Ladó Zsolt, az állategészségügyi 
igazgatóság vezetője rámutatott, 

fokozottan fi gyelnek az elhullott 
állatokra, tájékoztatják a gazdákat 
a megelőző óvintézkedésekről, és 
reménykednek, hogy a megyét elke-
rüli a vírus.

A sertéspestis terjedése nagyban 
érinti a vadászok munkáját is. Lázár 
Csongor szovátai erdőmérnök, va-
dász lapunknak elmondta, a vírus 
megjelenése miatt a vadásztársasá-
gokra kirótt kilövési kvótában sze-
replő vaddisznókat nem egy éven, 
hanem 60 napon belül kell kilőni. 
Szováta környékén jelenleg kevés 
a vaddisznó, hiszen többségük a 
domb vidéket járja, ahol még sok táp-
lálékot találnak, rengeteg kukorica 
van lábon, és búvóhelyük is akad 
az állatoknak. Hegyvidéken idén a 
makk termés nagyon gyenge volt, így 
ott kevesebb a vaddisznó. Volt példa 
arra, hogy a vadászok – engedély 
birtokában – négy-öt egymás utá-
ni napon is kimentek hajnalban, és 
egyetlen disznót sem láttak, de az is 
előfordult, hogy egy este alatt hármat 
lőttek ki. Hajtani nem lehet az állato-
kat, hiszen az a lényeg, hogy ne ker-
gessék át másik vadászterületre.

Megkérdeztük, hogy az erdőben 
élő állatok szempontjából gondot 
okoz-e az intenzív vaddisznóvadá-
szat. Lázár Csongor elmondta, hogy 
bár a vaddisznóállomány a med-
vének és a farkasnak is táplálékául 
szolgál, az állomány szabályozása 
korábban is hasonlóan, azaz va-
dásztatással történt, ezért ez nem 
jelent gondot most sem. Annál in-
kább gond viszont, ha a nagyvadak 
sertéspestis miatt elhullott vaddisz-
nóból esznek. „Mi a medvékkel is 
harcolunk, mert minden este érkezik 
értesítés a RoAlert rendszeren ke-
resztül. A medve mindenevő, és én 
nem hiszek abban, hogy a medve 
nem terjeszti az afrikai sertéspestist. 
Nem látok benne logikát, hogy nem 
engedik, hogy ilyenkor ezeket is 
vadásszák. Miközben azt mondják, 
hogy a róka meg a szarka, amelyek 
szintén megeszik az elhullott állatok 
tetemét, vírushordozók, a medvére 
ezt nem mondják ki. Pedig a nagy-
vad nem fog mancsot fertőtleníteni, 
miután megeszi az elhullott vaddisz-
nó tetemét, és viszi a vírust szerte a 
vidéken.” 

„ A legnagyobb vírushor-
dozó gyakran maga az 
ember, aki cipőjével, 
ruhájával egyik helyről 
a másikra viszi a vírust.
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