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Túlzásba vitt antibiotikumok - Milyen lesz a hús minősége a
Brexit után?
Néhány kulcsfontosságú országban túlzásba viszik az antibiotikum használatot. Az Egyesült Királyság
reméli, hogy a Brexit után megkötheti a kereskedelmi megállapodást – derül ki egy jelentésből,
amely félelmeket vet fel, hogy a jövőbeni megállapodások kockázatosak lehetnek a
közegészségügyre és a brit gazdálkodásra egyaránt.

Az Egyesült Államok, Ausztrália, Új-Zéland és Kanada nem szabályozzák az állatok takarmányába
kevert antibiotikum használatát.
Az Egyesült Államokban és Kanadában a mezőgazdasági üzemek antibiotikum használata körülbelül
ötszöröse, mint amit az Egyesült Királyságban használnak – derül ki az Alliance to Save Our
Antibiotics által összeállított adatokból.
Az így előállított hús olcsóbb, mert az állatok gyorsabban nőnek és túlzsúfolt körülmények között
tarthatók. Az Európai Unió viszont biztonsági és közegészségügyi okokból hamarosan betiltja az
antibiotikum használatát.
A jelentés szerint az Egyesült Államok a szarvasmarha állományainál hétszer, a sertésállománynál
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pedig kétszer annyi antibiotikumot használ, mint az Egyesült Királyság. Ausztráliában az
antibiotikum, baromfinál történő alkalmazása tizenhatszor magasabb, mint az Egyesült Királyságban,
a sertéseknél pedig körülbelül háromszoros ez az arány.
A felhasznált gyógyszerek egy része szintén nagy problémákat vetnek fel.
Az Egyesült Államokban engedélyezik a növekedésserkentő bacitracin antibiotikum használatát is,
pedig tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy az növeli az emberek életveszélyes
fertőzéseinek kezelésére használt, kolisztin antibiotikum szembeni rezisztenciát.

Cóilín Nunan, az Alliance to Save Our Antibiotics tudományos tanácsadója elmondta: „Az
antibiotikum-rezisztencia globális probléma és világszerte szigorítanunk kell a normákat ahhoz, hogy
megakadályozhassuk annak növekedését. A szabadkereskedelmi megállapodásoknak ezt figyelembe
kell venniük.”
A brit gazdálkodók szembesültek azzal, hogy az Egyesült Királyságba importált antibiotikummal
kezelt hús árával, a megszokott módon nem fogják tudni felvenni a versenyt.
A gazdák a költségeik csökkentése érdekében kénytelenek lesznek szűkebb helyen tartani állataikat,
csak így tudnak majd életben maradni a külföldről érkezett áruk mellett.
„Az Egyesült Királyság kistermelő állattartói kénytelenek lesznek csökkenteni előállítási költségeiket,
ami azt jelenti, hogy több állatott kell kisebb helyre zsúfolniuk, ami az antibiotikum használat
növelését vonzza magával” – mondta Nunan.
„Egyik új kereskedelmi megállapodás sem sértheti a brit normákat és nem veszélyeztethetik a
közegészségügyet azáltal, hogy antibiotikumon nevelkedett állatok olcsó húsát és tejtermékeit
engednék be az Egyesült Királyság területére.”
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A világ más pontjaihoz képest, az Európai Unióban szigorúbban ellenőrzik az antibiotikum
használatát, emellett a gyógyszeres növekedésserkentők használatát 2006 óta tiltják. Az Egyesült
Királyság mezőgazdaságában használt antibiotikum mennyisége az elmúlt öt évben visszaesett, bár
tavaly enyhe emelkedés volt tapasztalható.
Alig több mint egy év múlva, 2022 januárjától a szigorúbb uniós szabályozások teljes mértékben
megtiltják a növekedésserkentő antibiotikumokkal rutinszerűen kezelt hús behozatalát, és megtiltják
az állomány mindennemű megelőző antibiotikus tömeges kezelését.
Az Egyesült Királyság valószínűleg nem írja alá a tilalomról szóló szabályozást.
Nunan a készülő uniós szabályozást „hatalmas előrelépésnek” nevezte és felszólította a
minisztereket, hogy fogadják el azokat az Egyesült Királyságban. „Az Egyesült Királyság
kormányának köteleznie kell magát a [megelőző tömeges gyógyszeres kezelés] tilalmának
végrehajtására, mivel az önkéntes fellépésre való támaszkodás hosszú távon nem fenntartható
megközelítés. Biztosítania kell azt is, hogy a kereskedelmi megállapodások magas követelményeket
szabjanak az import számára az emberi egészség védelme és a brit normák aláásásának elkerülése
érdekében.”
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