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A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., mely több évtizedes 
működési múltra tekint vissza és a „Bábolna Takarmány”-ok 
által a legrégebbi magyar takarmányipari szereplő az 
elmúlt 10 évben sok-sok változáson ment keresztül.  
A változásban voltak könnyebb és nehezebb időszakok, 
mint ahogy ebben a rohanó és impulzívan változó világban 
ez már-már normális. A Bonafarm Csoport tagjaként egy 
stabil és a jövőbe tekintő vállalat épül(t), a nehéz piaci 
viszonyok között is fejlődik és továbbra is a takarmányipar 
legnagyobb magyarországi szereplője.

A nagy és biztos alapokon nyugvó cégek életében is 
vannak mérföldkövek, még ha ezek a mérföldkövek – mint 
ahogy a kövek általában – nem könnyűek, de kiemelkedő 
jelentőségűek. 
Vállalatunk egy ilyen mérföldkőhöz érkezett azzal, hogy  
a Bonafarm Csoport mind az öt takarmány-előállító telephelye 
(Nagyigmánd, Zalacséb, Újszász, Mohács, Dalmand) jogilag 
egyenrangú tagként a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
részének tekinthető 2016. január 1-jétől. (A mohácsi és  
a dalmandi üzemek korábban a Bóly Zrt. és a Dalmand Zrt. 
jogi egységeiként működtek.) 

Mondhatják a bennfentesek, hogy „hát mi változott 
eddig is oda tartozott” és ebben sok igazság van. De ez 
az eddigi „odatartozás”, irányítási közvetlenség az új jogi 
egységben más felelősséget, más feladatokat és rengeteg 
kihívást, változást eredeztet. Ezek a változások olyan 
folyamatokat, területeket is érintenek, melyekből Ön, kedves 
Partnerünk is találkozni fog néhánnyal. A rendelésfelvétel 
központosítása, a szállítási kiszolgálás átalakítása, vagy  
olyan egyszerű példa, mint a már egységes számlakép  
mind-mind olyan területek, melyek az azonos rendszer és 
folyamat alapján működő üzemek tevékenységének jól 
látható jelei és Ön számára is érezhető változásokat jelentenek. 
Mint minden változás természetesen ezekben is vannak 
zökkenők, melyhez személy szerint is kérem a türelmét, 
de bizton állítom, hogy célunk a jobb, gördülékenyebb 
kiszolgálás. Ezt személy szerint is küldetésemnek tartom és 
minden Kollégámmal elkötelezetten ezért dolgozunk.

Tisztelt Olvasó, kedves Partnerünk! 
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Egy olyan nagy és méltán híres magyar cégcsoport, 

mint a Bonafarm Csoport, melynek tagjaival, akár 

a Pick vagy a Mizo márkanevekkel illetett kitűnő 

termékekkel (és az ezek mögött tevékenykedő 

cégekkel) nap, mint nap találkozik a kedves Olvasó 

mégis kevés információt tudhat a háttérben 

tevékenykedő kisebb-nagyobb cégekről. A Bonafarm 

Csoport szerves tagjaként működő Bonafarm-Bábolna 

Takarmány Kft. ügyvezetőjeként még ritkább  

az alkalom, hogy közvetlenül szóljak Önhöz.  Az ilyen 

alkalmak egyike ez a rövid „jelentkezés”, melyet most 

a kezében tart. A ritka megszólalás persze lehet hiba 

is (remélem nem az, hiszen Kollégáimmal, a vásárolt 

takarmányokkal sűrűn találkozhat), de mindenképpen 

jelzi, hogy ez a mostani egy régi, patinás vállalat 

életében különleges esemény okán történik.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Az átalakulásnak olyan előnyei is lesznek, – az egységes 
folyamatrendszer kialakítása, a közös termékfejlesztés 
és receptgazdálkodás révén – ugyanazokat a termékeket 
tudjuk kínálni valamennyi takarmány előállító üzemünkből. 

A Bábolna Takarmány csapata olyan változásokat is elindított, 
melynek eredményeként a Bábolna Feed márkanév 
is bevezetésre kerül(t) a piacra, a csomagolóanyagok 
megújulnak, új termékekkel (Platinum termékcsalád, 
Soyzin stb.) bővítjük a kínálatot, folyamatosan kísérletezünk, 
fejlesztünk. Ezekkela változásokkal is szembesülhet minden 
Partnerünk amikor új készítményeinkből vásárol, vagy zsákos 
termékeinkkel találkozik. 

Nem szabad elfelejtkeznünk és felelős vezetőként nem 
szabad szó nélkül hagynom azt a tényt sem, hogy  
az üzemekben, a gyártás során is folyamatos a fejlesztés, 
a fejlődés (új keverővonal, új zsákoló vonal, energetikai 
beruházások stb.). Az elkövetkező években évente 
milliárdos nagyságrendben történnek beruházások és 
új üzem létesítésében is érdekelt a cégcsoport (szintén  
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. tagjaként, új üzemeként). 
Ha mindent egybe veszünk, akkor bizton állíthatom, hogy  
az öt telephely és a különböző kiszolgáló területek (értékesítés, 
kutatás-fejlesztés, minőségbiztosítás, stb.) együttese 
rendelkezik azzal a potenciállal, mely földrajzi elhelyez kedése 
és a gyártó, kiszolgáló folyamatokkal együtt országos szinten 
megfelelő partneri lehetőséget biztosít Önnek. 

Kérem észrevételeivel, ötleteivel, javaslataival tiszteljen meg 
bennünket azért, hogy az átalakulás, a későbbi munkavégzés 
eredményesebb legyen az Ön megelégedésére! 

Záró gondolatként egy a Bonafarm Csoport berkein 
belül jól csengő szlogennel köszönöm meg megtisztelő 
figyelmét, mely úgy szól „Együtt jobban”. Bízom és tudom, 
hogy együtt ez az 5 telephely (Nagyigmánd, Zalacséb, 
Újszász, Mohács, Dalmand) sikeresebb lesz és Partnereink 
céljainak az eléréséhez is növekvő mértékben hozzájárul!

 Lengl Tamás
 ügyvezető

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Az elmúlt években a Bonafarm-Bábolna Takarmány 

Kft. a piacon 2-2 fő terméket fogalmazott a brojler 

és a pulyka takarmányok területén. A brojler 

ágazatban etetet és bevált takarmányaink főleg 

az Optimum és a GA brojler takarmányok voltak. 

A pulyka elő és utónevelésben főként a VG és  

a HC sorok kerültek kiszállításra az egész ország 

területén. 

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY

SZÁRNYALJON VELÜNK A MEGÚJÚLT BROJLER ÉS 

PULYKA TAKARMÁNY SOROKKAL
MEGERŐSÍTETT BELTARTALMÚ ÚJ BROJLER ÉS PULYKA TAKARMÁNYOK 

A BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNYTÓL

Az  általunk  takarmányozott  brojler  telepeken  etetett  Optimum 
és GA takarmány sorok eltérő áron, eltérő teljesítményt 
is mutattak. Egy átlagos 16-17 darab/négyzetméteres 
telepítési sűrűségnél, optimális tartási körülmények 
mellett az Optimum sorral átlagosan 39-40 napos átlagos 
nevelési nap alatt 2.4-2.5 kg/db-os átlagsúlyt tudtak hozni 
a telepek. Ezekhez az eredményekhez 1.7 kg/kg körüli 
takarmányértékesítés társult, ilyen termelési színvonalon 
az egy kg hús takarmányozási költsége 150-155 Ft/kg körül 
mozgott. Ugyanezen sor használatával már egy magasabb 
telepítési sűrűségnél (20 db/négyzetméter), a fajlagos 
takarmány felhasználás 1.75-1.8 kg/kg-ra emelkedett, és 
az 1 kg-ra eső takarmány költség is magasabb eredményt 
mutatott (155-160 Ft/kg).

A GA takarmány sor erőssége nemcsak az alacsony, de 
már a magasabb telepítési sűrűséggel dolgozó telepeken 
is megmutatkozott. Ezeken a telepeken a magasabb  
(18 db/négyzetméter) telepítési sűrűség mellett is 
hasonló időre (39-40 nap) egy stabil 1.7 kg/kg körüli 
takarmányértékesítést, és 2.6 kg feletti átlagsúlyt értünk el  
a turnusok végére. Ilyen termelési színvonalon az egy kg hús 
takarmányozási költsége 150 Ft/kg alatt mozgott.

A pulyka takarmányainknál is hasonló eredményeket és 
megoszlást tapasztaltunk a takarmány soraink között. 
Az előnevelés során a beltartalomban legerősebb HC 
pulyka takarmány sorral a termelők megalapozhattak 
egy eredményes utónevelést. Egy 6 hetes előnevelési 
periódus végére a bakok és tojók vegyes ivarú átlagsúlya 
elérte 2.5 kg-ot, amely a tenyésztő szervezetek által 
előírt technológiai követelményeknek előírt eredmény.  
A takarmányértékesítés az előnevelési során 1.65-1.70 kg/kg 
körül alakult permanensen. A megetetett takarmány 
mennyisége az utónevelés időszakában a legjelentősebb, 
ezért ár/érték arányban a termelők szintén vagy a VG 
vagy a HC pulyka takarmány sorunkat választották  
a leggyakrabban. Termelési eredmények tekintetében,  
a VG pulyka takarmány sorunk esetében a tojó állományok  
9.5-10 kg míg a bak állományok 20 hetesen átlagban  
19.5 kg-valkerültek leadásra optimális tartás körülmények 
között. A takarmányértékesítés ezzel a takarmánnyal 

utónevelés során 2.9 kg/kg érték körül mozgott. A HC pulyka 
takarmány sorunkkal az emelt beltartalmi értékeknek 
köszönhetően még ennél is jobb termelési eredményeket 
lehetett elérni. 

Azonban húspiac kiszámíthatatlansága, az felvásárlási árak 
folyamatos csökkenése a termelőket arra kényszeríti, hogy 
a költségeket próbálják a lehető legésszerűbb módon 
minimalizálni. Mivel a költségek jelentős részét, akár  
a 60-70%-át a takarmányozási költség teszi ki, érhető, 
hogy minden termelő a lehető legjobb, leggazdaságosabb 
takarmányt szeretné az állományával etetni. A tenyésztő 
cégek mind a két állatfajnál egyre jobb és magasabb 
genetikai potenciájú hibrideket tenyésztenek ki. 

Ezeknek a modern hibrideknek a növekedési erélye egyre 
magasabb, a takarmányértékesítése egyre kedvezőbb, 
miközben a hízlalási idő csökkenő tendenciát mutat. Ezen 
a kihívásokra kell a Bonafarm-Bábolna Kft.-nek továbbra 
is megfelelni, és új innovatív ötletekkel és szaktudással 
felvenni a fejlődés mértékét a tenyésztőcégekkel.  

Az egyre bővülő partneri körünk és a takarmánykeverőink 
kihasználtsága a vevőink elégedettségét mutatja, de  
a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. múltja jelene és jövője 
a folyamatos innováció. Ezért úgy döntöttünk, hogy  
a jelenleg etetet brojler és pulyka takarmánysorainkat 
lecserélve, egy teljesen új márkát hozunk létre. Így születtek 
meg a SILVER, GOLD és PLATINUM brojler és pulyka 
takarmányaink. A termelők által megfogalmazott magasabb 
igények és a megnövekedett termelés intenzitás figyelembe 
vételével alkottuk meg ezeket az új takarmány sorokat.  
Az új takarmány sorok között egy logikus átmenet látható 
mind a beltartalmi paraméterekben mind pedig a termékek 
árában. A partnerek a telepük adottságainak és telepi 
menedzsmentjüknek valamint a vágóhidak igényei szerint 
választhatják ki a számukra a legideálisabb takarmány 
sort. Ebben természetesen értékesítő és szaktanácsadói 
segítséget is kapnak a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.-től. 

A megújult beltartalmi értékek, a madár növekedési 
erélyét pontosabban lekövető takarmány fázisok, 
a precíz etetési javaslat, továbbá az egyedi termelő és 
telep specifikus takarmányozási költségek lemodellezése 
segítik majd a termelőinket a megfelelő ár-érték arányú 
takarmány kiválasztásában. Az új takarmányok egy jobb és 
gazdaságosabb termeléshez segítik hozzá a partnereinket, 
hogy lépést tudjanak tartani akár a genetikai fejlődéssel 
akár a húspiac ingadozásaival. Így a brojler és pulyka hízlalás 
továbbra is stabil bevételi forrást tud számukra biztosítani.

Gyurcsó Gábor vezető baromfi szaktanácsadó és 
Kocsis Máté baromfi szaktanácsadó



A SZAKMA LAPJA II   5

A TOJÓTYÚKOK HELYES TAKARMÁNYOZÁSA 

HOSSZABB TERMELÉSI CIKLUS ÉS 

MAGAS ÉLETTELJESÍTMÉNY ELÉRÉSÉHEZ 
(International Poultry Production, 2016/1)

Napjaink modern tojástermelését egyre magasabb 

termelési intenzitás, jobb termelési erély (perzisztencia) 

és hosszabb termelési ciklusok jellemzik. Ez a trend 

a jövőben is folytatódni fog, mivel a tenyésztő 

cégek, a tojástermelők és a takarmánygyártók egyre 

szorosabban együttműködnek a termelési teljesítmény,  

a takarmányhasznosítás és az állatjólét maximalizálása 

érdekében. Ugyanakkor a továbbfejlesztett genetika 

és a hosszabb termelési ciklusok a takarmányozásra 

is kihatással vannak. Ha a tojókat a korábbi 60 vagy 

80 hét helyett 100 hétig tartják termelésben, akkor 

jelentősen megnő a tojáskibocsátás, a kapcsolódó 

táplálóanyagok előállításával együtt. Az összes 

tojástömeg, ezen belül a tojássárgája-kibocsátás 

masszívan megemelkedik, csakúgy, mint a tojáshéj és  

a benne levő kalcium képződése is. A nagy teljesítményű 

tojóktól megkívánt termelési szintek fenntartásához 

okszerű takarmányozási stratégiára van szükség. 

Ez a cikk sorra veszi azokat a tényezőket, amelyeket 

mérlegelni kell egy ilyen stratégia kialakításához. 

Ezen felül természetesen tisztában kell lenni az adott 

hibrid genetikai potenciáljával és a fajtaspecifikus 

takarmányozási szükségletekkel is.

MINDEN A BAROMFIKRÓL

TÁPANYAGFELVÉTEL

A tényleges napi tápanyagfelvétel (gramm tápanyag/nap 
/tojótyúk) függ egyrészt a takarmányadag összetételétől 
(takarmányformulázás), másrészt a madár napi 
takarmányfelvételének szintjétől (takarmányfogyasztás).  
A tényleges táplálóanyag felvételnek mindig illeszkednie kell 
a madár aktuális életszakaszához kapcsolódó táplálóanyag 
szükséglethez: növekedés, növekedés és termelésbe állás, 
csak termelés. A növekedés és/vagy a termelés mellett 
a létfenntartáshoz is állandóan táplálóanyagokra van 
szükség. A táplálóanyag szükséglet ezen kívül az előállított 
összes tojástömegtől is függ, amely a tojássúly és a termelési 
intenzitás függvénye. 18-35 hetes kor között a madarak 
még növekedésben vannak, tehát a normál létfenntartási 
szükségleteik mellett még ehhez is táplálóanyagokra és 
energiára van szükségük. Mivel ugyanebben a periódusban 
állnak termelésbe, a tojástermelés további erőforrásokat 
igényel. Sajnos 18-25 hetes kor között a takarmányfelvételi 
kapacitás még korlátozott, ezért a madarak nem mindig 
képesek fedezni táplálóanyag- és energiaszükségletüket, 
így hiányhelyzetek alakulhatnak ki. Hiányhelyzethez 
más tényezők is vezethetnek, például amikor a napi 
takarmányfelvétel a magas környezeti hőmérséklet miatt 
lecsökken. Ilyenkor jó megoldás lehet egy pótlólagos éjféli 
etetés beiktatása a napi takarmányfelvétel fokozására. 
Amikor a madarak túl keveset esznek, érdemes ellenőrizni 

a vízfelvétel szintjét is: a vízhez jutás túl szigorú korlátozása 
vagy a nem elég friss ivóvíz szintén lehet az alacsony 
takarmányfelvétel okozója, amely lecsökkent tojássúlyhoz 
és ezáltal alacsonyabb összes tojástömeghez vezethet. 
Ha a túl alacsony takarmányfelvétel a termelésbe állás 
időszakában lép fel, akkor az akár a teljes termelési 
időszakra is negatív kihatással lehet, például alacsonyabb 
termelési intenzitás, lecsökkent tojássúly, magasabb 
elhullás vagy gyengébb tojáshéjminőség formájában.  
Ezért mindig fontos a táplálóanyag szükséglet és a tényleges 
napi takarmányfelvétel szintjének együttes ellenőrzése, 
hiszen: táplálóanyag felvétel = takarmány összetétel x takarmányfelvétel.

AMINOSAV-SZÜKSÉGLET

Az aminosav-szükséglet meghatározható ideális 
aminosavprofilok formájában (a lizin százalékában 
kifejezve), vagy az 1 gramm megtermelt tojáshoz 
szükséges aminosav-mennyiséggel (milligrammban 
kifejezve). Három fő életszakasz és kapcsolódó ideális 
aminosavprofil különböztethető meg: növekedés, 
növekedés és termelésbe állás, csak tojástermelés. Elvileg  
az összes esszenciális aminosav felléphet limitáló faktorként,  
a növekedés szakaszában a lizin a leggyakrabban megfigyelt 
korlátozó tényező (a gyors izomtömeg-növekedés miatt), 
míg a tojástermelés szakaszában a metionin tölti be ezt  
a szerepet. A növekedés kezdetekor a takarmányfelvételi 
kapacitás még korlátozott, így nem mindig fedezi  
az aminosavakra vonatkozó táplálóanyag szükségletet, ami 
hiányhelyzethez vezethet. Ezért az aminosav szinteket be 
kell állítani a megfigyelt tényleges takarmányfogyasztás és 
a megtermelt összes tojástömeg függvényében. A termelési 
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időszak későbbi fázisában lecsökkenhet pl. az emészthető 
metioninra vonatkozó igény; hozzávetőleg 12%-kal 
kevesebb is elegendő a 60-90. élethét között. Ugyanakkor 
egy adott állományon belül a termelési teljesítményben 
fellépő szórás miatt az egyes madarak eltérő szükségleteket 
mutathatnak a metionin iránt. Ez hívta életre azt a szakmai 
megközelítést, miszerint a termelési időszak későbbi 
szakaszában, mikorra a növekedés már befejeződött  
(kb. 30-35 hetes kor), az aminosavszinteket az előállított 
napi teljes tojástömeg függvényében kell meghatározni 
(termelési intenzitás+tojássúly), nem pedig az életkor 
alapján. A másik fontos tényező az egyéni teljesítmények 
lehetséges szórása: előfordulhat, hogy az „átlagos termelési 
intenzitás” mutatója mögött az állomány kétharmada 
az átlag fölött teljesít. Ezért ha ilyen esetben az átlagos 
intenzitásra alapozzák a napi aminosav szintek beállítását, 
akkor az a legtöbb madár valós igényének alulbecsléséhez 
vezethet. Az eltérő egyedi teljesítmények miatt  
a tápanyagszükségletek számításánál a szórást célszerű  
a leggyengébb madarakból kiindulva feltérképezni, ezáltal 
lehetővé téve, hogy a legjobbak a genetikai potenciáljuk 
közelében termelhessenek. Ez a gyakorlatban úgy valósítható 
meg, hogy nagy állományon belüli szórás esetén biztonsági 
tartalékot képezünk az emészthető aminosavszintek 
meghatározásánál. A szakirodalomban szereplő ajánlott 
szintek 5%-os túllépésével már kitűnő eredmények érhetők 
el. Összefoglalva: a kiemelkedő termeléshez elegendő 
aminosavat kell biztosítani a madaraknak (a napi teljes 
tojástömeg és a tényleges takarmányfelvétel alapján), ezért 
az állományon belüli szórást figyelembe véve az elméleti 
szinteknél magasabb értékeket kell beállítani a kiváló 
eredmények érdekében.

ENERGIASZÜKSÉGLET

Az energiaszükségletet a létfenntartás (testtömeg, 
tollnövekedés, hőmérséklet-szabályozás, aktivitás), 
a tojástermelés és a növekedés határozzák meg. 
Mint korábban is említettük, a tojók életciklusában 
a szükségleteket meghatározó 3 kritikus fejlődési 
szakasz a növekedés, a növekedés és termelésbe állás, 
végül a tojástermelés. Az energiafelvételt a takarmány 
energiakoncentrációja, kijuttatása és elosztása/-kezelése 
egyaránt befolyásolja. A takarmányfogyasztás és  
a metabolizálható energiafelvétel összefügg egymással, 
mivel a tojók a takarmány energiatartalmához szabják 
a takarmány felvételüket. Ugyanakkor ez a szabályozó 
mechanizmus nem tökéletes, így a takarmány magasabb 
metabolizálható energiakoncentrációja (Kcal/kg) magasabb 
energiafelvételhez (Kcal/nap/állat) vezet annak ellenére, 
hogy a napi takarmányfelvétel (gramm/nap) csökken 
a magasabb metabolizálható energiatartalom miatt. 
Hasonlóan a többi táplálóanyaghoz, az energia esetében 
is a termelésbe állási szakasz a kritikus, mivel itt a relatív 
alacsony takarmányfelvételi képesség ellenére magasak 
az élettani követelmények, a növekedés és a tojástermelés 
ellátása miatt. Így a tojástermelés megindulásakor a kifejlett 
testsúly mielőbbi elérése a legfőbb cél, hogy jó termelési 
erély (perzisztencia) alakuljon ki a teljes termelési időszakra. 
Ennek biztosításához metabolizálható energiában dús 

takarmányra van szükség – erősebbre, mint a termelési 
ciklus későbbi szakaszában. Ha a madarak ennek ellenére 
nehezen gyarapodnak a tojástermelés beindulásakor, akkor 
további 50-100 Kcal/kg-mal növelhető az energiatartalom. 
Ha megvan a kifejlett testsúly és a tojássúly is elérte a kívánt 
szintet, akkor már vissza lehet venni az energiaszintekből 
a ciklus végéig. A kifejlett madarak takarmányozási 
programjában ugyanis innentől kezdve az elhízás elkerülése 
a cél. Az elhízás megelőzése az energiaszintek csökkentésével 
és az energiafelvétel szabályozásával együtt a rosttartalom 
megemelésével érhető el, pl. 7%-os szint környékére.  
Ha nem oldható rostokat alkalmazunk, mint pl. a zabpelyva, 
különösen ha durvára őrölt formában, akkor javuló 
életképességre számíthatunk. A jó energiagazdálkodás 
elengedhetetlen feltétele a takarmányfelvétel és  
a testsúly rendszeres ellenőrzése. A madarak megfelelő 
energiaegyensúlyát tehát a növekedéshez, termeléshez és 
létfenntartáshoz szükséges energiamennyiség figyelembe 
vételével érhetjük el. Ezen felül a termelési időszak vége 
felé csökkentsük az energiaszinteket és fogjuk vissza  
a takarmányfelvételt nem oldható rostok (pl. zabpelyva) 
hozzáadásával a takarmányadaghoz, hogy akár 90-100 hetes 
termelési időszakok végéig is sikeresek maradhassunk. 

A MÁJ EGÉSZSÉGÉNEK FENNTARTÁSA

A máj tekinthető az egyik legfontosabb szervnek a hosszú 
termelési ciklusú madarak esetében, amikor a tojók  
90-100 hétig is termelésben maradnak. Ennek oka, hogy  
a megfelelő májműködés és -egészség kihatással van  
a tojássúlyra, a termelési intenzitásra, a termelési erélyre 
(perzisztenciára), a tojáshéjminőségre, az elhullásra és 
a takarmányhasznosításra egyaránt. Minél idősebb egy 
tojótyúk, annál nagyobb összes tojástömeg előállításán 
van túl, ezért a májának egyre nagyobb kihívást jelent  
az egészséges működés fenntartása. A fő veszély a zsírmáj 
kialakulása, mivel az erre hajlamosító tényezők mindenütt 
jelen vannak a modern árutojás-termelés körülményei 
között. Nem mindegy, hogy milyen forrásból biztosítjuk 
az energiát a madarak számára, mert ez kihatással van  
a máj egészségére is. Metabolikus szempontból nézve  
a lipidekből (zsírokból) történő lipoprotein-képzés 
egyszerű és hatékony folyamat a máj számára, míg  
a fehérjékből és szénhidrátokból/keményítőből való 
energia-előállítás jobban megviseli a májat. Következésképp 
a zsírokban gazdag receptúrák segítenek a májegészség 
fenntartásában. A máj elzsírosodásával összefüggő 
termelési problémák további kiváltó oka lehet a túl magas 
környezeti hőmérséklet, a túl magas energiabevitel, 
a kukorica alapú receptúrák, a túlsúlyos madarak és  
a ketreces tartási rendszer. Az elzsírosodott máj nem működik 
megfelelően, ezért a tojók termelési teljesítménye csökken. 
A máj egészsége ezen kívül a D-vitamin metabolizmusán 
keresztül a tojáshéj minőségével is összefügg. A héjminőség 
romlani fog, ha a máj kevésbé képes hatékonyan aktiválni  
a D3-vitamint, mivel ez szükséges a kalciumnak  
a héjmirigyhez történő eljuttatásához. Takarmányozási 
szempontból úgy tudjuk segíteni a máj regenerálódását 
és megelőzni a zsírmájjal kapcsolatos problémákat,  
ha magas zsírtartalmú receptúrákat alkalmazunk a magas 
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szénhidráttartalmúak helyett, és figyelünk a kolin-,  
a B12-vitamin-, a folsav- és az E-vitamin-kiegészítésre.  
A kolin rendkívül hatékony, és az alapanyagok széles 
körében megtalálható, mint pl. a szója- és repcedarában, 
noha a repcedarából való hasznosulása alacsony. A búza és 
a kukorica szintén tartalmaz kolint, bár a búza magasabb 
arányban. Noha a kolin ilyen sok alapanyagban jelen van, 
a pótlólagos kolinkiegészítés mindig előnyös a termelő 
tojók számára, ezért érdemes belevenni a receptúrába.  
A kolinpótlás megfelelő mértékét számos tényező 
befolyásolja. Közülük a legfontosabbak a felhasznált 
alapanyagok, a termelési időszak hossza és a kockázatkezelés 
keretében meghatározott biztonsági rátartás nagysága.  
Ha a telepen gyakoriak a májproblémák, akkor már  
a 18. élethétben érdemes elkezdeni a kolinkiegészítést.  
A tojótakarmányokba javasolt kolinkiegészítés mértéke  
500-1000 ppm, míg 250 ppm tekinthető az abszolút 
minimumnak. A tojótyúkok termelési erélyének 
(perzisztenciájának) hosszabb távú fenntartásához 
tehát oda kell figyelnünk a máj egészségére, és meg kell 
akadályoznunk a zsírmáj kialakulását oly módon, hogy  
az energiát zsírokból és nem szénhidrátokból biztosítjuk, és 
elegendő kolinpótlásról is gondoskodunk. 

ÁSVÁNYIANYAG-ELLÁTÁS

A jércenevelés a madarak termelésre való felkészítésének 
legfontosabb időszaka. A csontváz végleges kialakulása  
a 11. élethétig 95%-ban befejeződik, ám a termelésbe 
álláskor a kalciumellátás ismét felértékelődik.  
A fiatal állományokat termelésbe állás előtt előkészítő 
receptúrával kell takarmányozni a megfelelő kalciumellátás 
biztosítása érdekében. Itt a jó és biztonságos stratégiának  
az tekinthető, ha az előkészítést 2 héttel az első tojás 
várható időpontja előtt elkezdjük, és legkésőbb a 2%-os 
tojási arány eléréséig folytatjuk. Termelésbe álláskor  
a tojásba továbbított kalcium mennyisége 1,9 gramm, míg  
a normál nevelőtápok mindössze 0,9 grammot tartalmaznak.  
Ez a helyzet kalciumhiányhoz vezet, és a hiányzó kalciumot  
a madár a csontokból fogja kivonni és a tojáshéjba 
beépíteni. A csontszövet kalciumtartalékainak megóvása 
érdekében a kalciumhiányt mindenképpen el kell kerülni. 
A tojástermelő szakaszban nincs nagy különbség a fiatal 
és az idősebb madarak ásványianyag-igénye között. 
Ugyanakkor a kalciumforrás szerepe a ciklus vége felé ismét 
felértékelődik. A kalciumforrás legyen durva szemcséjű  
(2-4 mm) és vízben lassan oldódó, hogy a kalciumfelvétel 
idejét kitoljuk a béltraktusban, ezáltal csökkentve  
a csontokból történő kalciumkivonást, javítva egyszersmind 
a tojáshéj minőségét is. 

Összefoglalva, a kalciumellátás megfelelő szintjére nagy 
figyelmet kell fordítanunk, különösen a jércenevelési szakasz 
végén (előkészítő takarmányozás), hogy minimalizáljuk 
a kalciumhiány kialakulását és megóvjuk a csontszövet 
kalciumtartalékait. A tojástermelés időszakában pedig  
durva szemcseméretű, lassan oldódó kalciumot kell 
biztosítanunk a madaraknak. 

ETETÉSI MÓDSZER

Az alkalmazott etetési módszer és az ásványianyag-forgalom 
dinamikája között szoros kapcsolat áll fenn. Noha  
a hosszabb termelési ciklusú madarak kalciumigénye 
nem tér el jelentősen, a telepmenedzsment adaptálása 
az etetési rend módosításával a tapasztalatok szerint 
kedvező hatással jár. A tojáshéjminőség szempontjából  
a hosszabb termelési ciklusok vége felé az alkalmazott etetési 
módszer akár még fontosabb is lehet, mint a receptúra 
összetétele. Az etetési módszer megváltoztatásával a célunk  
az, hogy abban a pillanatban kínáljuk fel a kalciumforrást  
a madárnak, amikor azt a tojáshéjképzés során ténylegesen 
beépíti. Ilyen módon maximalizálhatjuk a kalcium felvételét  
a takarmányból, egyben minimalizálva a csontokból történő 
kalciumkivonást. A javasolt etetési rend a következő: legyen 
egy reggeli etetés (a teljes takarmányadag 40%-a), majd 
ürítsük ki az etetőket a nap közepén (legalább 1-1,5 órára, 
hogy növeljük a takarmányfelvételt a nap végén), tartsunk 
délutáni etetést 6-7 órával a villanyoltás időpontja előtt  
(a takarmányadag 60%-ával), és ha lehet, iktassunk be egy 
éjféli etetést is (1-2 órányi világítás mellett, a villanyoltás után 
3,5 órával). Ha lehetséges, a nappali üzemben alkalmazzuk 
az osztott takarmányozás koncepcióját, azaz 2 különböző 
összetételű takarmányadagot kínáljunk fel a nap során.  
Az osztott takarmányozás lehetővé teszi a madarak számára 
egyedi igényeik kielégítését, melynek következtében 
délelőtt az energia- és aminosavbevitel lesz magasabb, 
míg délután a kalciumfelvétel dominál. A tápanyagok ilyen 
módon való adagolása jobban illeszkedik a tojásképződés 
követelményeihez, és általában jobb tojáshéjminőséget 
eredményez. Hosszú termelési ciklus esetén a tápanyagok 
rendelkezésre állásának időpontja kulcsfontosságú  
a teljesítmény fenntartásához, ezért a kalciumot annak 
beépítése pillanatában kell biztosítani. 
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A FEHÉRJE-TÚLETETÉS RONTJA 

A BROJLERHIZLALÁS JÖVEDELMEZŐSÉGÉT

(Poultry International, 2016/3.)

A modern takarmányozástudomány régóta rájött, hogy 
a brojlercsirke, mint az összes többi állat, valójában nem 
igényel fehérjebevitelt. Amire a fehérjéből szüksége 
van, azok az aminosavak, ezért is jelentek meg a piacon  
a takarmányozási célú tiszta aminosavak, mint pl.  
az L-lizin_HCl vagy a DL-metionin. Mivel a hagyományos 
takarmányok teljesen más összetételben tartalmazzák 
az aminosavakat, mint amilyenben a madarak igénylik, 
elterjedt a limitáló aminosavra való receptúrázás gyakorlata. 
Ez azt jelenti, hogy a takarmányokból leginkább hiányzó 
aminosav – a brojlerek esetében ez a metionin – kívánt 
mennyiségét igyekszünk biztosítani, ám nem meglepő 
módon így a többiből felesleget fogunk bevinni.  
Nagy általánosságban elmondható, hogy ha biztosítjuk  
a kukorica-szójadara alapú receptúrák esetében leginkább 
limitáló 4 aminosav (a metionin, lizin, treonin és a triptofán) 
megfelelő szintjét, akkor kb. 4 százalékponttal túletetjük 
a nyersfehérjét az állatokkal. Ettől a többletfehérjétől  
az állatnak meg kell szabadulnia, ami ammóniaképződéssel 
és jelentős energiafelhasználással jár, terhelve a környezetet 
és rontva a madár energiamérlegét, visszavetve ezzel  
a takarmányhasznosítást. Ráadásul a bevitt szójafehérje csak 
kb. 80 %-ban hasznosul, a maradék 20% eljut a béltraktus 
utolsó szakaszáig, ahol kiváló táptalajt nyújt a különböző 
patogén baktériumoknak (koli, campylobacter, szalmonella). 
A fehérje-túletetés további nem elhanyagolható negatív 
hatása a vízfelvétel megemelkedése (minden 1% 
többletfehérje 3%-kal növeli a vízfelvételt), amire a fehérje 
kiürítése miatt van szüksége az állatnak. Ez viszont nedves 
alom kialakulásához, ezen keresztül lábproblémákhoz, 
a madarak komfortjának csökkenéséhez, fertőzési 
kockázatokhoz vezet. 

A FEHÉRJE-TÚLETETÉS MEGELŐZÉSÉNEK 

LEHETSÉGES STRATÉGIÁI BROJLEREKNÉL

(Poultry International, 2016/3.)

A fehérje-túletetést általában megfelelő aminosav-profillal 
kiegészített alacsony fehérjetartalmú receptúrával lehet 
kiküszübölni, a gyakorlatban azonban többféle út létezik  
a nyersfehérjeszint-csökkentés megvalósítására. Az egyik 
ilyen a nyersfehérjeszint biztonsági rátartásának csökkentése. 
A legtöbb nagyüzemi receptúra többlet fehérjebevitellel 
számol annak érdekében, hogy maximalizálja az egy 
brojlerre eső növekedést. Ez a megközelítés azonban 
figyelmen kívül hagyja, hogy a nyereséget nem egy madárra, 
hanem istállófelületre vetítve kell és célszerű maximalizálni.  
Ma már olyan modern növekedésmodellező szoftverek 
állnak rendelkezésre, amelyek segítségével a takarmányozási 
szakemberek termelési körülmények között is biztosítani 
tudják a brojlerek élettani igényeit, a biztonsági rátartások 
minimalizálásával. A többlet fehérjebevitel csökkentésének 
másik megközelítése a fehérjék emészthetőségének 
javítása különböző adalékokkal, mint pl. a proteáz.  
A fehérjeemészthetőség javításának legbiztosabb 
eszköze egyébként a magas minőségű és optimálisan 
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előkezelt fehérjeforrások használata, és ezek minőségének 
folyamatos ellenőrzése. Végül, a nyersfehérje-bevitel 
visszafogásának legegyszerűbb és legkevésbé kockázatos 
módja az aminosavkiegészítések alkalmazása, amelyek 
viszont a fehérjeárakhoz mérten vannak beárazva, ezért 
a gazdaságosságra nagyon oda kell figyelni. Hüvelykujj 
-szabályként használható, hogy egy kiegyensúlyozott 
aminosavprofil mellett 2 százalékponttal csökkenthető 
biztonsággal a receptúra nyersfehérje-tartalma, bár  
a legfelkészültebb szakemberek ezt akár 4 százalékpont 
környékére is képesek feltornászni.

PROBIOTIKUMOKKAL MEGELŐZHETŐK 

A BAROMFIAK EMÉSZTŐRENDSZERI BETEGSÉGEI 

(The Poultry Site, 02.09.)

Széles körű gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy 
probiotikumokkal sikeresen megelőzhető ill. enyhíthető 
baromfiaknál a kontaminált vékonybél szindróma 
(dysbacteriosis) ill. különösen az elhalásos bélgyulladás 
(necrotic enteritis) kialakulása. A nagyüzemi baromfitartásban 
elterjedt adalékok, melyek a takarmányhoz vagy az ivóvízhez 
keverve fejtik ki hatásukat, elsősorban az állomány egészségi 
állapotának és jólétének javításán keresztül segítenek elérni 
a végső célt, a termelési eredmények maximalizálását.  
Ezen belül is a bélrendszer jelenti azt a kritikus pontot, 
amelynek egészséges működése kulcsfontosságú  
a madarak általános egészségének és jólétének alakulásában.  
A baromfiak bélrendszerének egészsége az emésztési 
funkció számos eleméből áll össze, úgy mint a tápanyagok 
optimális emésztése és felszívódása, változatos és stabil 
bélflóra, hatékony emésztőrendszeri immunrendszer, 
a bélrendszer megfelelő védelmi mechanizmusa  
a kórkozókkal és a toxinokkal szemben, jól funkcionáló 
neuroendokrin-rendszer. Köztudott, hogy ezek egészséges 
működése az emésztőrendszeren túl az egész szervezet 
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egészségi állapotára kihat, így egyensúlyuk megbomlása 
növeli a rendszerszintű megbetegedések kockázatát, 
mint pl. az immunmediált, metabolikus vagy fertőző 
betegségekét. Baromfiaknál a stabil bélflóra fenntartása 
alapvető a kontaminált vékonybél szindróma (dysbacteriosis) 
megelőzésében, mivel az védtelenné teheti a madarakat 
súlyos bakteriális fertőzésekkel, mint pl. a Clostridium 
perfringens által okozott elhalásos bélgyulladással (necrotic 
enteritis) szemben. Ezen betegségek megelőzésére illeltve 
tüneteik enyhítésére széles körben elterjedt a probiotikumok 
használata az intenzív baromfitartásban, mivel azok 
hatékonyságát a tapasztalatok és a tudományos eredmények 
is igazolják. Egyes kutatók bizonyos probiotikumokat  
az antibiotikumok kiváltására is alkalmasnak tartanak.  
Ilyen pl. a B.licheniformis spóráinak probiotikus alkalmazása, 
amely a necrotic enteritis antibiotikus kezelésének 
helyettesítője lehet, de bizonyos antibiotikum-rezisztens 
patogének által okozott más fertőzések megelőzésére 
is hatékonynak bizonyult. Sőt, bíztató kutatási adatok 
állnak rendelkezésre a probiotikumok más súlyos 
baromfibetegségek elleni hatékony használatáról is, mint 
pl. a kokcidiózis, a szalmonella, a Newcastle-betegség vagy 
a sántaság. 

A NÖVÉNYI ZSÍROK SZEREPE A BAROMFITÁPOK 

KIEGYENSÚLYOZÁSÁBAN

(Poultry International, 2016/3.)

A szója-, pálma-, repce- és napraforgó alapú folyékony zsír- 
és olajkeverékek – noha alacsony arányban szerepelnek 
a receptúrákban – nagy jelentőséggel bírnak a baromfiak 
takarmányozásában, mivel segítségükkel jobb zsírsav-profil 
kínálható fel a madaraknak, mint a sima nyers szójaolaj 
alkalmazásával. Az energia- és a zsírsavszintek keverékekkel 
történő szabályozása azért is fontos, mert az egyes 
életszakaszokban a madarak eltérő energiaszinteket és 
zsírsavprofilokat igényelnek. A baromfitápokhoz alkalmazott 
zsírok általában gazdagabbak olaj- és linolsavakban, mivel 
a madarak a telítetlen zsírsavakat jobban hasznosítják 
a telítetteknél, főleg fiatal korban. Ugyanakkor telített 
zsírsavaknak is lenniük kell a keverékben, mivel ezek  
az izomképzés és a tojásméret szempontjából fontosak.  
A zsírok aránya ezenkívül a táp emészthetőségét és általános 
fizikai jellemzőit is befolyásolja. A folyékony növényi zsírok 
az 5 naposnál idősebb madarak keveréktakarmányának akár 
5%-át is kitehetik.

INNOVATÍV BAROMFI ETETŐTÁLCA 

A BIG DUTCHMANTŐL

(International Poultry Production, 2016/1.)

A Big Dutchman legújabb fejlesztésű etetőtálcája rácsozat 
nélküli kialakítású, hogy könnyű hozzáférést biztosítson  
a takarmányhoz. Az új önetető képes optimális tápfelkínálást 
biztosítani napos korban és a hizlalás végén egyaránt.  
A 360 fokos tápbeömlő rendszer magas takarmányszintet 
biztosít a naposcsibék számára, amely a tálca felemelésével 
automatikusan záródik, így csökkenti a takarmány szintjét  
a pocsékolás elkerülése érdekében. A tálca részekre osztott 

kialakítása és befelé hajló, lekerekített pereme meggátolja  
a táp kilökését. A tálca alja felnyitható a könnyű tisztíthatóság 
érdekében.

AKÁR KUKORICASZÁRBÓL IS ELŐÁLLÍTHATÓ 

CSIRKETÁP EGY ÚJ BIOKÉMIAI ELJÁRÁSSAL

(The Poultry Site, 02.10.)

Valódi áttörésnek nevezik a kutatók azt az új biokémiai 
eljárást, amelyet nemrég fedezett fel a Minnesota Egyetem 
kutatócsoportja. A tudósok a lignocellulóz biomasszát  
bontó baktériumok és gombák géntérképének 
tanulmányozásával olyan új mesterséges biokémiai 
reakcióhoz (ún. bio-ösvényhez; biopathway) jutottak el, 
amely lehetővé teszi a nagy mennyiségben keletkező, 
fás rostokat (lignocellulózt) tartalmazó mezőgazdasági 
biomassza értékes alapanyagokká alakítását. A felhasznált 
baktériumok és gombák a kutatók által nonfoszforilatív 
metabolizmusnak nevezett új reakció során a korábbi  
10 helyett 5 lépésben alakítják át a lignocellulózból nyert 
trikarboxil savakat a textiliparban óriási méretekben 
használt butanediol alapanyaggá, mintegy 70%-kal növelve 
ezzel a kihozatalt. A tudósok rájöttek, hogy az új bio-ösvény 
nemcsak ennek az alapanyagnak, hanem számos más  
értékes terméknek az előállítására is alkalmas  
mezőgazdasági biomasszából, az élelmiszeripari 
ízfokozóktól kezdve a csirketápokig. 

MŰTOJÁS SEGÍTHET A TOJÁSSÉRÜLÉSEK OKAINAK 

FELTÁRÁSÁBAN

(ThePoultrySite, 02.10.)

Az ORKA Food Technology olyan tojás alakú műszert 
fejlesztett ki, amely a valódi tojások közé helyezve képes 
feltérképezni a tojások szállítás közben elszenvedett 
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sérüléseinek kiváltó okát, illetve egyéb, a tojások kezeléséből 
adódó minőségromlások eredetét. A Wireless Egg Node 
névre hallgató termék képes az általa rögzített eredményeket 
valós időben továbbítani, ezzel segítve elő a feldolgozás és 
a szállítmányozás esetleges hibáinak azonnali kijavítását. 
A gyakorlatban egy készülék több helyen is bevethető,  
a tojóketrecektől egészen a szupermarketek polcáig. 

ÚJ GYAKORLATI SZAKKÖNYV A TOJÓTARTÁSRÓL

(5mBooks.com, 02.01.)

A Poultry Signals gondozásában a tojók élettani igényeit 
és a madarak ezekre vonatkozó jelzéseit középpontba 
helyező, könnyen érthető gyakorlati útmutató jelent 
meg a tojótartásról angol nyelven. A szakkönyv 
lépésről-lépésre magyarázza el, hogyan vegyük észre 
az állomány egészségi állapotára, jólétére vagy fizikai 
állapotára utaló jelzéseket, hogyan értelmezzük ezeket, 
és milyen válaszokat adjunk rájuk. A kiadvány célja, hogy 
segítse a gyakorló tojástermelőket állományuk teljes 
teljesítménypotenciáljának kihasználásában, egyszersmind 
az állatok mindennapi igényeinek felismerésében és 
kielégítésében.

TÁVIRÁNYÍTHATÓ SILÓMÉRLEG AZ AGROLOGICTÓL

(International Poultry Production, 2016/1.)

Az Agrologic új, PC-ről, tabletről vagy okostelefonról 
is távirányítható FeedTronic 4004-es silómérlegét 
kifejezetten fiatal pulykák szabályozott etetéséhez, nagy 
testű tenyészmadarak tartásához és brojlerek ad libitum 
etetéséhez fejlesztették ki. Az etetővonalak 24 óra alatt 
akár 8-szor is működtethetők vele az előre megadott 
beállításokkal, és a napi ill. összes takarmányfogyáson kívül  
a vízfogyasztás értékeit és az utolsó silótöltés adatait is  
tárolja a saját belső memóriájában, akár 9 napra 
visszamenőleg.

„SZUPERTÁPLÁLÉK” STÁTUSZT KAPHAT A TOJÁS

(WATTAgNet, 03.02.)

A Cambridge Egyetem kutatói legutóbb olyan 
komponensekre bukkantak a tojásban található fehérjékben, 
amelyek stimulálják az éberségért és koncentrációért felelős 
agysejtek működését. Eszerint a tojás fogyasztása segíthet 
az embereknek ébren maradni és tovább koncentrálni 
egy hosszú munkanap során. A tojás fogyasztásával 
kapcsolatban több más olyan előnyre is fény derült már az 
elmúlt években, amelyek miatt lassan a „szupertáplálék” 
(superfood) kategóriájába kerülhet. Magas vitamin-, 
ásványianyag- és fehérjetartalmán túl  az étkezések után 
tovább fenntartja a jóllakottság-érzést, így segíthet a testsúly 
kordában tartásában is. Bizonyos takarmánykiegészítők 
alkalmazásával funkcionális élelmiszerként is működik, 
például hozzájárulhat a kívánatos szelén- és omega-3 
szintek fenntartásában. 

INTELLIGENS LÉGBEERESZTŐ RENDSZER 

BAROMFIISTÁLLÓKBA 

(International Poultry Production, 2016/1.)

A Fancom cég új, Fantura névre hallgató légbeeresztő 
rendszere úgy gondoskodik a folyamatos friss levegőellátásról 
az istállóban, hogy közben megelőzi a hideg levegő 
hirtelen bezúdulását az állatokra téli körülmények között 
is. A rendszer egy légbeeresztő szelepből, egy intelligens 
légterelőből és egy számítógépes vezérlőegységből áll.  
A 30%-kal megnövelt kapacitású légterelő szelep speciális 
fuvókája a kintről bejövő hideg levegőt egyben tartja és 
az istálló mennyezete felé irányítja, ahol az folyamatosan 
elkeveredhet a benti meleg levegővel. 

ÁFACSÖKKENTÉSÉRT LOBBIZNAK 

A MAGYAR TOJÁSTERMELŐK

(Élelmiszer Online, 03.01.)

A Tojásszövetség szerint jól működik az elektronikus közúti 
áruforgalom-ellenőrző rendszer (EKÁER) piacfehérítő hatása, 
mivel az illegális külföldi tojásszállítmányok egy részét 
bizonyítottan kiszűri. A tojástermelők az Agrárgazdasági 
Kutató Intézet (AKI) reprezentatív felmérésére hivatkozva 
azonban további intézkedéseket várnak a kormánytól 
azzal kapcsolatban, hogy az import tojás árletörő 
hatása kevésbé érintse negatívan a magyar termelőket.  
A főleg az áfacsökkentést szorgalmazó termelők szerint 
a sertéshúséhoz hasonló, 5%-ra csökkentett áfával meg 
lehetne akadályozni a hazánkban illegálisan árusított, illetve 
átcímkézett, külföldről származó, méreten aluli tojások 
értékesítését. Az AKI már említett felmérése szerint ugyanis 
az import tojások 70%-a S és S/M kategóriájú, ami az EU nagy 
részében közvetlen fogyasztók számára nem értékesíthető. 
További hátráltató tényezőként említik a termelők, hogy  
a kiskereskedők nem a hatályos előírások szerint tüntetik fel 
az árakat. Szerintük ha nem csupán a tojások darabonkénti 
árát, hanem az 1 kg-ra vetített árat is kiírnák, akkor nagyban 

H
ÍR

EK A N
A

G
Y

V
ILÁ

G
B

Ó
L



A SZAKMA LAPJA II   11

H
ÍR

EK
 A

 N
A

G
Y

V
IL

Á
G

B
Ó

L

MINDEN A BAROMFIKRÓL

elősegítenék a fogyasztók számára a nekik előnyösebb 
döntés meghozatalát, és nehezebben esnének az olcsóbb, 
de kisebb méretű tojások megvásárlásának csapdájába.

ELÉGTELEN A BAROMFITELEPEK BIOLÓGIAI VÉDELME 

A MADÁRINFLUENZA ELLEN 

(The Poultry Site, 02.11.)

A madárinfluenza-járványkitörések 2014 óta tapasztalt 
ismételt megszaporodása újra ráirányította a figyelmet  
a baromfifarmokon megteendő biológiai óvintézkedések 
ellenőrzésére. A Nemzetközi Állategészségügyi Szervezet 
(World Organization for Animal Health; OIE) nemrégiben 
ismét felszólította tagországainak állategészségügyi 
hatóságait, hogy hajtassák végre országukban az OIE 
által javasolt óvintézkedéseket. A madárinfluenzát nagy 
távolságokra elsősorban a vadon élő vándormadarak 
terjesztik, de a kór lokális terjedése és a humán fertőzések 
legtöbbször a baromfitelepek és élőállat-piacok elégtelen 
biológiai védekezésére és higiéniájára vezethetők vissza 
a világszervezet szerint. Több ország pozitív példája is 
bizonyítja, hogy szigorú biológiai kontroll és higiénia 
mellett egy esetleges madárinfluenza-kitörés gond nélkül 
lehatárolható és kordában tartható, a baromfikereskedelem 
korlátozása nélkül is. Jelenleg már rendelkezésre állnak 
olyan fertőtlenítő szerek, amelyek hatékonyan elpusztítják 
a madárinfluenza vírusát, és megakadályozzák az emberre 
veszélyes mutációk kialakulását. A biológiai védelem ezért 
ma már egyáltalán nem bonyolult: egy egyszerű eljárás 
és a megfelelő fertőtlenítő szer alkalmazásával a vírus 
terjedése megakadályozható. A Nemzetközi Baromfitanács 
(International Poultry Council; IPC) szintén felszólította  
a nemzeti állategészségügyi hatóságokat, hogy tartsák be 
az OIE ajánlásait.

FELLENDÜLŐBEN A GLOBÁLIS BAROMFIPIAC

(World Poultry, február 25.)

Kilábalni látszik a világ baromfiipara a globális baromfipiacon 
2015-ben tapasztalt jelentős túlkínálat okozta visszaesésből 
– legalábbis a Rabobank legújabb piaci elemzése szerint. 
Idén a növekvő kereslet, továbbá a kínálat csökkenése  
az olyan fontos piacokon, mint az USA, Kína, Thaiföld és  
az EU, a kereskedelem élénkülését vonja maga után. 
2016-ban az ázsiai régió lehet a legnagyobb befolyással  
a világpiacra. A Kínában, Thaiföldön és Koreában életbe 
lépő tenyésztési korlátozások nagy szerepet fognak játszani 
a távol-kelet hústermelésének csökkenésében, melynek 
következtében a többi piaci szereplő az ottani kereslet 
egyre nagyobb hányadát elégítheti ki. Az elmúlt időszakban 
a baromfihúsok áraiban tapasztalt szignifikáns visszaesés  
az év elejére már stabilizálódott, sőt, a Rabobank prognózisa 
szerint még további emelkedéssel is számolhatnak a gazdák, 
habár a madárinfluenza esetleges felbukkanása akárhol 
átírhatja a várakozásokat. További gátló tényezőként léphet 
még fel a szója és a kukorica világpiaci árának emelkedése, 
ami a takarmányozási költségek növekedését vonja maga 
után. A kialakulóban lévő globális kereskedelmi helyzetből 
rövid távon Brazília és Thaiföld profitálhat a legtöbbet, 

azonban a piaci részesedését egyre inkább növelő Malajzia, 
Oroszország és Ukrajna is a nagy nyertesek között lehet.

EURÓPAI KUTATÁSI PROGRAM INDULT 

A CAMPYLOBACTER-FERTŐZÉSEK ELLEN 

(The Poultry Site, 02.10.)

A campylobacter-fertőzések jelentik még mindig  
a leggyakoribb zoonózist (állatról emberre terjedő  
betegséget) az Európai Unióban, és súlyos 
élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a világ számos 
más régiójában. Az európai brojlerállományok nagy 
hányadában mutatható ki a baktérium megtelepedése, és 
a baromfihús tekinthető a humán fertőzések legnagyobb 
forrásának Európában. Egy vezető európai kutatási 
konzorcium, amely a vágás előtti élelmiszerbiztonság 
területét vizsgálja, nemrégiben megállapította: egyelőre 
nem létezik hatékony, megbízható gyakorlati módszer 
a campylobacter brojlerekben való kolonizációjának 
megelőzésére vagy csökkentésére. A CAMPYBRO 
elnevezésű kutatási konzorciumban több európai ország 
vezető laboratóriumai és szakemberei vesznek részt.  
A program elsősorban egy kétlépcsős megelőzési stratégia 
kidolgozására koncentrál, amely a takarmányozást 
és a vakcinázást érinti. A jelenleg forgalomban levő 
takarmányadalékokkal, köztük növényi kivonatokkal, 
szerves savakkal, pre- és probiotikumokkal elvégzett eddigi 
kísérletek bíztató eredményeket hoztak, amelyek első 
publikációit már az év elején nyilvánosságra is hozták.

LASSUL AZ OROSZ BAROMFITERMELÉS 

BŐVÜLÉSÉNEK ÜTEME

(WattAgNet, február 23.)

Oroszországban a brojlerhústermelés a 2014-es 
visszaeséstől eltekintve idén újra hozhatja a már 
megszokott évenkénti növekedését, azonban annak 
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üteme az előrejelzések szerint jócskán lelassulhat, mivel az 
orosz brojlertartók egyre több nehézségel szembesülnek.  
Az USDA becslése szerint idén Oroszországban  
3,7 millió tonna brojlerhúst termelhetnek, ami 4%-os 
növekedést jelenthet a 2015-ös adathoz viszonyítva, 
ám elmarad a 2014 és 2015 közötti 9%-os bővüléstől.  
Míg az orosz baromfiszektor növekedési üteme lassul, addig 
nemzetközi versenytársaitól sokkal erőteljesebb növekedést 
várnak a baromfipiac szempontjából kedvezőnek ígérkező 
2016-os évben.
 

FRANCIAORSZÁG TOVÁBB NÖVELI ERŐFESZÍTÉSEIT 

A MADÁRINFLUENZA ELLEN 

(The Poultry Site, 02.11.)

2015 novembere óta összesen 70 madárinfluenzás esetet 
jelentettek Franciaországban, amelynek több ezer baromfi 
esett áldozatul. Január közepe óta azonban nem volt 
újabb megbetegedés. Ezen helyzet fenntartása érdekében 
a francia kormány két új, a madárinfluenza terjedését 
akadályozó intézkedést vezetett be. Az első a november 
óta megfertőződött telepeken január és május között 
erőteljes állománycsökkentésre kényszeríti a gazdákat.  
Az érintett gazdák május után állami segítséggel és szigorú 
állategészségügyi ellenőrzés mellett az eredeti méretűre 
állíthatják vissza állományukat. A második szabályozás 
júliusban lép majd életbe, és minden baromfitelepre 
kötelező jelleggel vonatkozik majd. Célja, hogy mostantól 
minden telep fokozott állategészségügyi felügyelet  
mellett termeljen húst. A különböző baromfifajtákat tartó 
gazdákra várhatóan külön fajtaspecifikus kritériumok 
vonatkoznak majd.

SZIGORÚBB SZALMONELLASZABÁLYOZÁS 

LÉP ÉLETBE AZ USA BAROMFIIPARÁBAN

(The Poultry Site, 02.05.)

Az amerikai élelmiszerbiztonsági hivatal (FSIS) bejelentette  
a darált csirke- és pulykahúsra, valamint a nyers csirkehúsokra 
vonatkozó, a szalmonella- és campylobacter-fertőzések 
visszaszorítását célzó jogszabály véglegesítését. Az új 
szabályok betartatása révén a szervezet reményei szerint 
évente 50 000 megbetegedést sikerül majd megelőzni.  
Ez az USA-ban évente regisztrált 360 000 szalmonellához 
köthető megbetegedés kb. 14%-át jelentené. A hivatal 
várakozásai szerint a szigorúbb követelmények hatására 
sokkal kevesebb szennyeződés kerül majd a húsokba, 
ezáltal csökkentve a tapasztalt ételmérgezések számát.  
Az 1996-ban bevezetett, az egész csirkék feldolgozását 
célzó élelmiszerbiztonsági szigorításokat követően kiderült, 
hogy a szárnyasok egyre kisebb részekre bontásával 
nő a szalmonellafertőzés veszélye is, így most ennek 
szabályozását is szigorítják. Az amerikai fogyasztók által  
a piacon elérhető csirkehúsok 80%-át a csirkeszárnyak és  
a csirkemellek teszik ki. 

TAKARMÁNYHIÁNY GÁTOLJA 

AZ USA BIOBAROMFI-SZEKTORÁNAK FEJLŐDÉSÉT

(WATTAgNet, 03.04.)

A bioélelmiszerek fogyasztása világszerte rohamléptekben 
növekszik: 2014-ben csak az USA-ban 39 milliárd dollárra 
rúgott a forgalmuk, ami 900%-os növekedést jelentett 
a 2000-ben regisztrált 3,6 milliárd dollárhoz képest.  
A GMO-mentes élelmiszerek értékesítése ugyancsak  
2014-ben globálisan elérte az 550 milliárd dollárt.  
Mindkét termékkategóriában a kereslet további 
jelentős növekedését várják a következő évtizedekben.  
A biotartásban nevelt brojlerek, tojók és pulykák száma  
az elmúlt 15 évben szintén az egekbe szökött Amerikában: 
míg 2000-ben még csak pár millió biobrojlert és -tojót, 
és mindössze pár ezer biopulykát tartottak, addig  
2014-ben már 43 millió brojler, 10 millió tojó és 1,4 millió 
pulyka nevelkedett biogazdaságokban. A kereslet  
a vegyszer- és GMO-mentesen előállított baromfihús iránt 
olyan mértékű az országban, hogy az ágazat könnyedén meg 
is háromszorozhatná kibocsátását, ám ennek legnagyobb 
akadálya az ehhez szükséges biotakarmány hiánya. Noha 
az USA-ban évről-évre bővül az organikusan termesztett 
gabona és szója vetésterülete, ez még mindig messze 
elmarad az igényektől: mindössze a teljes termőterület  
0,5%-át teszi ki, miközben a teljes amerikai 
élelmiszerfogyasztás 4%-a bioélelmiszer. Ráadásul  
az USA a világ legnagyobb GMO-élelmiszer előállítója: 
teljes kukoricatermésének 93%-a, szójatermésének 94%-a 
genetikailag módosított (GM). Emiatt rohamtempóban nő  
az ország biogabona-importja: míg 2014-ben  
1,3 milliárd dollár értékben hoztak be organikusan termelt 
gabonaféléket, addig ez 2015 első 7 hónapjában már 
megduplázódott, és önmagában a biokukorica és -szója 
importja is 500 millió dollárt tett ki. A következő években 
az import további növekedése várható, mivel az USA-nak 

H
ÍR

EK A N
A

G
Y

V
ILÁ

G
B

Ó
L



A SZAKMA LAPJA II   13
MINDEN A BAROMFIKRÓL

IMPRESSZUM A Szakma Lapja – A Szakma kapja

Kiadja: 

Sajtószemle: Nyomda: 

Nyugat-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők:

Kelet-Magyarországi értékesítési vezető:

Területi képviselők: 

Vezető szarvasmarha szaktanácsadó: Szaktanácsadók:

H
ÍR

EK
 A

 N
A

G
Y

V
IL

Á
G

B
Ó

L

a jelenlegi 0,5%-ról 2%-ra kellene növelnie biogabona 
vetésterületét ahhoz, hogy lépést tartson a belföldi 
kereslettel.

KÍNÁBAN RENDEZIK IDÉN 

A BAROMFI VILÁGKONGRESSZUST

(WattAgNet, 03.01.)

A XXV. Baromfi Világkongresszust (World Poultry Congress, 
WPC) idén szeptember 5-9. között tartják Pekingben. Ez lesz 
az első alkalom, hogy a kongresszus Kínába megy, jelezve 
ezzel az ország baromfi világpiaci jelentőségét. A világ 
egyik legnagyobb baromfitermelőjének és legnagyobb 
élelmiszerpiacának számító Kína a világkongresszus legfőbb 
témájának a baromfiágazat fenntarthatóságának elősegítését 
jelölte meg. A kongresszus fő témái közé tartozik még  
a baromfitermékek minőség- és élelmiszerbiztonsága és  
a fogyasztói szükségletekhez való igazítása. Szó lesz továbbá 
a baromfibetegségek megelőzéséről, a takarmányozásról, 
genetikáról, állatjólétről és tenyésztésről is. Érdekesség 
továbbá, hogy a két legnagyobb kínai baromfipiaci 
szereplő, a Wen’s Group és a Yukou Poultry támogatásának 
eredményeként ez lesz minden idők legnagyobb Baromfi 
Világkongresszusa.

KANADÁBAN IS BÚCSÚT MONDANAK 

A KETRECES TOJÓTARTÁSNAK

(The Poultry Site, 02.11.)

A Kanadai Tojástermelők Szövetsége (EFC) nagyszabású 
program indítását jelentette be az ágazat megreformálására, 
és a kanadai tojóállomány tartási körülményeinek jelentős 
átalakítására. A program keretében a kanadai tojótelepek 
50%-a 8 éven belül a hagyományos baromfitartást 
elhagyva valamilyen alternatív tartási technikára fog átállni.  
Az alternatív tojótartás aránya a prognózis szerint 15 év 
múlva eléri a 85%-ot, 2036-ra pedig a 100%-ot. A kanadai 
tojóágazatban tartott tyúkok 90%-a jelenleg hagyományos 
tartási körülmények között él.

BRAZÍLIA KIHASZNÁLTA AZ ERŐS ÉV ELEJI 

BAROMFIHÚS-VILÁGKERESLETET

(The Poultry Site, 02.10.)

Felszálló ágba került a brazil baromfiipar az év elején:  
14%-kal több csirkehúst exportáltak idén januárban, mint 
tavaly ugyanebben a hónapban. Már a 2015-ös év kezdete is 

kedvezően alakult a dél-amerikai ország számára, azonban 
a mostani exportvolumen még az egy évvel ezelőtti 
eredményt is felülmúlja. A brazil gazdaság nemzetközi 
piacokon mutatott gyenge teljesítménye ellenére is sikerült 
az ágazatnak 1,83 milliárd brazil reálos (482 millió dolláros) 
árbevételt realizálnia a január havi baromfiexportból.  
Ez több mint 40%-kal múlja felül a tavaly januári forgalmat. 
Piaci elemzők szerint az előző évekhez viszonyított 
megnövekedett januári keresletet főleg a fontosabb 
világpiaci importőrök: Hong Kong, Kuwait, Kína, Egyiptom 
és az Egyesült Arab Emirátusok vásárlásai tették ki.

TELJESEN ELTŰNHET A KIRGIZ BAROMFIÁGAZAT

(GlobalMeatNews, 03.01.)

A kirgiz baromfiszövetség elnöke szerint az Oroszországgal 
és Kazahsztánnal közös vámunió a csőd szélére sodorta 
csaknem az összes kirgizisztáni baromfitelepet, és 
valószínűsíthetően nem marad olyan cég, amely túl 
tudná élni a 2016-os évet. A helyzet az ország déli részén  
a legsúlyosabb, ahol a tojás ára az elmúlt évek során 45%-kal 
zuhant, így jóval az előállítási költségek alatt tudják csak 
értékesíteni a gazdák. A csirkehústermelők esetében sem 
jobb a helyzet: a takarmányt és a gyógyszereket külföldről 
kell beszerezniük, a vámunió miatt viszont nagyon nehezen, 
vagy egyáltalán nem tudják eladni a hústermékeket.
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Bábolna: – Elsőként is kérlek, mutasd be a gazdaságotokat!

Wittmann Antal: – A vállalkozás 1996. december 17.-én 
indult, s azóta is működik , szerénytelenség nélkül mondhatom, 
egyre jobban. Kb. 1000 hektáron gazdálkodunk, amelyen 
általában kukoricát, búzát és napraforgót termelünk. Évente 
6 turnusban kb. 3-400 ezer  broilert nevelünk, mellette 
juhaink vannak, de a telepen van még néhány lovunk és 
szürkemarhánk is.
Bábolna: – Gondolom, nem egyedül folyik a napi munka 

a telepen?

W. A.: – Nem, dehogy! Feleségem , két fiam – Zoltán és Csaba 
– és az alkalmazottak is segítenek, hiszen egy ilyen helyen 
van munka bőven! Feleségem viszi a pénzügyeket, intézi 
a banki dolgokat, no és ő egyben az ügyvezető is. A fiúk 
egyike viszi a növénytermesztést, a másik intézi a gépeket, 
alkatrészeket, azaz ő a „műszaki igazgató”. A dolgozóink 
általában régiek, akiket családtagként kezelünk, de tőlük is 
elvárjuk, hogy odafigyeljenek a napi dolgokra.
Bábolna: – Mi biztosítja főként a megélhetést?

W. A.: –  A növénytermesztés és a broilertartás a legfontosabb, 
de ha odafigyel az ember, akkor a juhok is jövedelmeznek.  
A múlt évben megépült az új broileristállónk, amivel 20 ezer 
csibével tudjuk növelni a turnusonkénti állományt, így már 
70 ezer madár tud elkészülni turnusonként. A 800 db-os 
juh állományt szeretnénk 1000-re fejleszteni, szerencsére  
a 140 hektáros legelőnk ezt lehetővé teszi. Most van még 
kedvünk és energiánk fejleszteni, aztán majd meglátjuk, 
megérte-e? ...
Bábolna: – Régi partnerként sokféle takarmányt 

kipróbáltatok már. Mi a véleményetek jelenleg a bábolnai 

takarmányokról?

W. A.: – A juhok hosszú évek óta a LAMBEX 
báránytakarmányokkal nőnek fel, nem is gondolkodunk 
másban, mindig ezt etetjük. Korábban persze ettek másfélét 
is, de mostanra ez már nem kérdés. A broilernevelésnél eddig 
más volt a helyzet. Sokan kínálnak jó broilertakarmányt és  

a piacszerzés miatt sokan „megakciózzák” egyszer-egyszer, 
így tényleg kipróbáltunk már ezt-azt. Legutóbb mégis úgy 
döntöttünk, hogy az árban nem a legolcsóbb, de kiváló 
beltartalommal bíró GOLD broiler takarmánysort próbáljuk 
ki. Hát mit mondjak, voltak már jó eredményeink, de ez 
eddig a csúcs! ...
Bábolna: – Megosztanád velünk a számszerű adatokat!

W. A.: – Nagyon szívesen!
A napos állományt a NAGISZ Zrt.-től kapjuk, a bejövő 
csibéket a bábolnai fejlesztésű HYDROGÉL-lel fogadjuk, 
majd kb. 30 dkg indító takarmány után, kb. 75-75 dkg 
nevelő, majd befejező tápot kapnak. Mostani turnusunknál, 
amikor a GOLD broiler sort kipróbáltuk 1,72-es fajlag jött 
ki, s a madarak 2,80 kg-s átlagsúllyal vágódtak. Jó négy hét 
után megritkítjuk az állományt, s akkor egy 8-10 ezer db-ot 
leszedünk belőlük, hogy a többi jobban elférjen, jobban 
gyarapodjon. 38 napra 2,65kg-os a 40. napra 2,82 kg-os 
átlagsúllyal vágódtak. Hát kell ennél jobb? …
Bábolna: – Miben látjátok a mostani eredmények zálogát?

W. A.: – Azt hiszem, hogy ez a Ross 308-as vegyes 
ivarú állomány most hozta azt, ami optimális esetben 
elvárható tőle. Valószínűleg jó szolgálatot tesz kezdésnek 
a HYDROGÉL, ami nélkül mi már nem is indítunk turnust, 
és úgy néz ki, igen jó ez a GOLD takarmánysor is.  De igen 
sokat köszönhetünk Dr. Sima Zsuzsa állatorvosnak is,  
aki a Bábolna Takarmány képviseletében gyakran ránk néz, 
s bármikor fordulhatunk hozzá bármilyen kérdéssel. Múltkor 
még humánegészségügyi dologban is tudott nekünk 
jótanácsot adni! ...
Bábolna: – Akkor most majdnem mesebeli állapotok 

uralkodnak, jöhet a jól megérdemelt pihenés!

W. A.: – Na, hát az itt csak ideig-óráig tart. Hamarosan itt  
a tavasz, indul az új turnus is, mindig van valami ami elromlik, 
amivel baj van, de azért most tényleg szakítunk időt egy kis 
kikapcsolódásra! Amúgy, ha jól mennek a dolgok, mindig jut 
idő egy kis lazításra is. Persze a legfontosabbak az unokák, 
de jómagam lovasember vagyok, a fogathajtás az egyik 
hobbim, amelyet ha máskor nem is, de augusztus utolsó 
hétvégéjén mindig gyakorlok! ...
Bábolna: – Milyen rendezvény zajlik olyankor?

W. A.: – Hát a KECSKÉDI LOVASNAP! ...
Idén ez augusztus 27.-re esik, mivel ez mindig az utolsó nyári 
szombaton zajlik, most már 8. alkalommal. Azt mondják 
az emberek, néha többen vannak itt, mint az oroszlányi 
Bányásznapon.  Van itt olyankor díjugratás, fogathajtás, 
kulturális és gyermekprogram, no és a nap végén bál 
kivirágos virradatig. Ilyenkor mi felajánlunk egy marhát  
az ökörsütéshez, de már tartottunk kürtöskalácssütést vagy 
főzőversenyt is, Persze ehhez kell az összefogás, de ilyenkor 
igen sokan segítenek barátok, ismerősök, falubeliek. 
Bábolna: – Gratulálok, ha rajtam múlik, az idén is ott 

leszek a sokadalomban a családdal!

W. A: – Úgy legyen,  várunk Benneteket , de addig is küldjétek 
az indítót tápot a jövő héten induló új turnusunkhoz!   
A viszontlátásra! ...

Kóbor Lajos  üzletkötő

„Kecskédi gazdaudvar bábolnai takarmányokkal”

Az AgroWitt Kft. kecskédi telephelyén járunk, ahol 

a ház asszonya fogad, s amíg a gazda még egy 

telefont lebonyolít, addig mi beszélgetni kezdünk. 

Ezalatt udvariasan érdeklődöm az egészségük 

és a napi történések felől. Közben megtudom, 

hogy az éppen most befejeződött és a hamarosan 

kezdődő turnus között egy kis pihenőt tart  

a két fiú, Csaba és Zoltán, akik majd tovább viszik 

az egyre jobban fejlődő és szépülő Wittmann 

-birodalmat. A nagymama látható büszkeséggel 

beszél a fiairól, no és persze az unokákról is, akik 

természetesen a család szemefényei. Közben végez 

a telefonálással a gazda, így búcsút veszek a ház 

asszonyától és üdvözlöm Wittmann Antal urat, aki  

a rá jellemző barátságos mosollyal fogad . Mivel 

találkozónk előre egyeztetve volt, így gyorsan 

leülök és elkezdünk beszélgetni.

BONAFARM-BÁBOLNA TAKARMÁNY
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Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd | Burgert Róbert Agrár-Ipari Park

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu

SZÁRNYALJON VELÜNK 
A MEGÚJÚLT BROJLER ÉS PULYKA 

TAKARMÁNY SOROKKAL
KORSZERÛ TÁPLÁLÓANYAG TARTALMÚ BROJLER ÉS PULYKA TAKARMÁNYOK

PLATINUM

SILVER GOLD

ELÔNYÖK:
 Új korszerû táplálóanyag tartalom

 Új fázisok és pontos etetési javaslat  Jól emészthetô alapanyagok

 Kedvezô súlygyarapodás  Kiváló takarmányértékesítés
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