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Tisztelt Partnerünk!

A 2017-es év nagy jelentőséggel 
bír cégünk életében, mivel idén 
lesz 25 éves a Bábolna Takarmány. 
Ebben az elmúlt negyedszázadban 
óriási változáson ment keresztül 
a magyar mezőgazdaság és ezen 
belül az állattenyésztés is. Szem-
tanúi voltunk a rendszerváltást 
követő éveknek, az ezzel járó 
gazdasági átalakulásnak, amely 
nem kedvezett az állatállomány 
alakulásának. Ezután az új évezred 
elején a magyar állattenyésztés 
az EU csatlakozás és a szabad 
kereskedelem nagy vesztese 
lett, mivel véleményem szerint 
nálunk a jó termelési adottságok 
ellenére összességében a többi 
tagországhoz képest rosszabb volt 
a termelési környezet. Összes-
ségében ebben az időszakban 
az állattenyésztés igen nehéz 
helyzetét a takarmánygyártás is 
a saját bőrén érezte, hiszen az 
állatlétszám csökkenésével és az 
állattenyésztés jövedelmi viszo-
nyainak kiszámíthatatlanságával 
folyamatosan csökkent a kereslet 
az iparilag előállított takarmányok 
iránt. Igen jelentős eredményként 
értékeljük, hogy a 25 éves Bábolna 
Takarmány ebben a nehéz hely-
zetben, csökkenő állatlétszám 

és takarmánygyártás mellett, az 
elmúlt években tudta növelni a 
takarmánygyártását és értékesí-
tését.

A takarmánygyártásnak a feladata 
nem kevesebb, mint az állatte-
nyésztés kiszolgálása az egyre 
intenzívebbé váló termelés megva-
lósítása érdekében, miközben a 
szigorodó állatjóléti, élelmiszer-
biztonsági és környezetvédelmi 
feltételeknek is meg kell felelni. E 
feladat elérése érdekében igen 
fontosnak tartjuk, hogy takarmá-
nyaink a kutatás-fejlesztési csapa-
tunk irányításával folyamatosan 
korszerűsödjenek és megújuljanak 
a legújabb hazai és nemzetközi 
kutatási eredményeket követve és 
a gyakorlati tapasztalataink alapján. 
Ebben a munkában nagy előnyt 
jelent, hogy az ország legnagyobb 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
cégcsoportja, a Bonafarm Csoport 
tagjaként új takarmányaink fejlesz-
tésénél a saját tapasztalatainkra és 
kísérleti eredményeinkre tudunk 
támaszkodni. Továbbra is igaz egy 
régi bábolnai vezető azon mondása, 
hogy a mi takarmányunk legna-
gyobb kritikusa a saját állatállo-
mányunk. Ez viszont garanciát is 
jelent arra, hogy csak olyan sikeres 
takarmányokkal állunk partnereink 
rendelkezésére, amely már a saját 
állatállományunknál bebizonyította 
a hatékonyságát, átment a vizsgán.

Az ilyen, már bizonyítottan sikeres 
megoldásainkra jó példa a már 
működő GMO-mentes takarmá-
nyaink és az ehhez kapcsolódó 
takarmányozási programunk. Egy 
tavaly októberében megjelent 
FM rendelet alapján lehetővé vált 
Magyarországon GMO-mentes 
termelésből származó hús, tojás 
és tej megkülönböztető jelö-
lése. Amennyiben az állatainkat 
GMO-mentes takarmánnyal etetjük, 
úgy lehetőség van ezen élelmi-
szerek csomagolásán feltüntetni 

a „GMO-mentes termelésből” 
feliratot. Véleményem szerint a 
GMO-mentes termelés, figye-
lembe véve Magyarország ebből 
a szempontból kedvező státuszát, 
az állattenyésztésünk és az élel-
miszeriparunk részére egy kitörési 
lehetőséget jelent, ami által az így 
jelölt magyar termékek egy más 
minőségi kategóriát jelenthetnek 
a világpiacon. A Bonafarm Csoport 
már elindult ezen az úton, ezáltal 
rendelkezünk GMO-mentes terme-
lésre alkalmas takarmányokkal 
minden főbb állatfaj részére. 

Büszkék vagyunk a fejlesztéseink 
eredményeképpen az ország legna-
gyobb állattenyésztési kiállításán, a 
hódmezővásárhelyi Alföldi Állatte-
nyésztési és Mezőgazda Napokon 
elnyert díjakra. Az 2010-től 1 db III., 
2 db II., és 3 db I. helyezést értünk el 
a Termékdíj a Magyar Állattenyész-
tésért pályázaton, két alkalommal 
pedig a Nagydíjat vihettük haza. 
Ezek az elismerések egyedülállóak 
a takarmánygyártó cégek körében, 
és jól mutatja elkötelezettségünket 
annak érdekében, hogy folyama-
tosan új és korszerű termékekkel 
álljunk partereink rendelkezésére. 
Az elnyert díjakon túl valójában az 
igazi elismerést az Önök, Partne-
reink által a Bábolna Takarmánynak 
odaítélt bizalom jelenti azzal, hogy 
állatállományuk táplálásához a 
mi takarmányainkat választják 25 
éve nap, mint nap. Köszönöm ezt, 
továbbá azt is, hogy az olvasással a 
megújult szakmai kiadványunknak, 
a Farm Info-nak bizalmat szavaznak.

Remélem, hogy a kiadványban 
minden olvasó talál számára 
hasznos információkat.

Fábián János, Ph.D.
K+F igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Tojóperiódus 
alatti 

takarmányozás

A tojótyúkok táplálóanyag-szükséglete

A tojótyúkok energiaszükséglete az életfenntartás 
igényén felül elsősorban a tojástermelés szintjétől, 
a megtermelt tojás súlyától és a környezeti ténye-
zőktől (pl. hőmérséklet) függ. A középnehéz testű 
tojóhibridek a tojástermelési időszak 90 hetéig 400 
darabnál több tojást is megtermelhetnek, amihez 
jelentős táplálóanyag igény párosul. Az energia-
szükséglet megállapításához leginkább a tojás 
összetételét, valamint a tojástermelés energetikai 
hatásfokát kell ismernünk. A tojótyúkok takar-
mányfelvételét az etetett takarmány energiatar-
talma alapvetően befolyásolja, mivel a madarak a 
kis energiatartalmú tojótakarmányokból többet, a 
nagy energiatartalmú takarmányokból kevesebbet 
vesznek fel. A középnehéz testű tojóhibridek 
esetében kb. 11.5–11.7 MJ/kg metabolizálható ener-
giatartalmú (MEb) takarmányt célszerű etetni. Az 
említett nagyobb energiatartalmú takarmányok 
etetésének kiemelt jelentősége van a kedvezőtlen 
időjárási jelenségek előfordulása esetén (pl. nyári 
hőstressz), és gazdaságilag is jobban megéri. A tojó-
periódus alatt a tojótyúkok takarmánykeverékében 
az energiaszükségletet elsősorban gabonamagvak 
(pl. kukorica, búza) etetésével fedezzük, de maga-
sabb takarmány energia tartalom esetén indokolt a 
receptúrákban a növényi olajok (pl. napraforgóolaj), 

állati zsír, esetleg zsírpor kisebb–nagyobb rész-
arányú bekeverése is. Növényi olaj, illetve egyéb 
zsírforrás használatakor a tojótakarmányok többlet 
E-vitamin kiegészítésére (pl. alfa-tokoferol-acetát 
formában) fokozott hangsúlyt kell helyezni. 

A tojástermelés fehérjeszükségletét a termelés 
színvonala, az etetett fehérje emészthetősége és 
biológiai értéke határozza meg. A tojótakarmá-
nyokban leggyakrabban a kéntartalmú amino-
savak (metionin, cisztin), valamint a lizin limitálják 
a fehérje hasznosulását. A tojástermelés idősza-
kában csökkenthető az etetett fehérje részaránya, 
ha szintetikus aminosav kiegészítést alkalmazunk 
a tojótyúkok takarmányában. A tojótyúkok fehér-
jeszükségletét elsősorban szójadarával, naprafor-
gódarával fedezzük, illetve újabban egyre növekvő 
részarányban használunk fel gabona eredetű 
melléktermékeket (pl. DDGS) is. A takarmányokban 
a nagyobb rosttartalmú alapanyagok alkalmazása 
– természetesen egy bizonyos határig – sem jelent 
hátrányt. A barna héjú tojást termelő tyúkok takar-
mányozásában a repce eredetű melléktermékek 
(repcedara, -pogácsa) részarányát viszont szigo-
rúan korlátozni kell, mivel ellenkező esetben kelle-
metlen mellékíz megjelenésére kell számítanunk. 

Egy tyúktojás 1,8–2,0 g Ca-ot és 0,11 g P-t tartalmaz. 
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A Ca-szükséglet fedezéséhez ismernünk kell a 
Ca-hasznosítás mértékét, amely nem állandó 
érték, hanem az ellátás szintjétől függően változik. 
A takarmány Ca-tartalmának megállapításakor 
55%-os hasznosítással számolunk. Tekintetbe véve 
a takarmányfelvételt is, a kistestű tojók takarmánya 
3,5–3,8%, míg a középnehéz tojóké 3,5–4,0%-ot 
tartalmazzon. A javasolt Ca-szinteket a tojáster-
melési periódus végén sem ajánlatos csökkenteni, 
mert a hasznosítás hatásfoka a tojóév előrehaladá-
sával csökken. A tojás héjának elvékonyodása, héj 
nélküli tojások megjelenése legtöbbször a hiányos 
mész- (azaz a kalcium) vagy a rossz D-vitamin-ellá-
tással, illetve a sav-bázis egyensúly megbomlásával 
áll összefüggésben. Ebből következően a tojótyúkok 
takarmányozása során a Ca-ellátásra, továbbá a 
Ca-forrásra (annak hasznosulására) fokozottan 
ügyelni kell. A tojók takarmányában mészpótlásra 
leggyakrabban könnyen hasznosuló takarmányme-
szet, illetve lassabban oldódó kalcium-forrásokat (pl. 
mészkőgritt, kagylóhéj) együttesen célszerű hasz-
nálni. 

A tojótyúkok P-szükséglete lényegesen kisebb a 
Ca-igénynél. A P-szükséglet fedezhető, ha a tojótáp 
0,55–0,65% összes, illetve ebben 0,35–0,45% 
hasznosítható foszfort tartalmaz. A foszforellátás 
ellenőrzésekor helyesebb az összes foszfor-tarta-
lommal szemben a hasznosítható P-tartalmat figye-
lembe venni. Ennek oka, hogy a legtöbb növényi 
takarmányban a foszfor döntő része fitinkötésben 
található, amelyet az állati szervezet – megfelelő 
enzim hiányában – nem képes bontani. Ezért van 
az, hogy pl. a gabonamagvak és az extrahált darák 
(pl. szójadara) fitinfoszfor-tartalmát a tojók csak 
kismértékben (30–50%-ban) tudják hasznosítani. 
A foszforpótlásra leggyakrabban mono- és/vagy 
dikalciumfoszfát készítményeket (pl. MCP, DCP) 
használunk. A tyúkok Na-igényét 0,2–0,3% kony-
hasó kiegészítéssel tudjuk fedezni. A mikroelemek 
közül a tojáshéj képzéshez elsősorban mangánra és 
cinkre van szükségük a tojótyúkoknak.

Irányelvek a tojóperiódus alatti takarmányozáshoz

A hazai tojástermelés zömét képviselő barna héjú 
tojást termelő hibridek az 50%-os tojástermelést 
20. hetes korban, míg a 90%-ost a 22. hétre érik 

el. A tojások súlya a csúcstermelés időszakában 
(94–96%-os tojástermelés) kb. 62–63 g, majd a 
tojóperiódus végén már elérheti a 66–67 g-ot is. Így 
a tojástermelési időszak végén (80. hét) az összes 
megtermelt tojás súlya akár 21–24 kg is lehet. 

Az elmúlt években bevezetett tartástechnoló-
giai változtatásoknak köszönhetően (pl. alter-
natív típusú tojóketrecek, mélyalmos tartási mód 
növekvő népszerűsége) a tojásrakás periódusa 
alatt fokozottan ügyelni kell a tojótyúkok kifo-
gástalan takarmányozására. A hazai és a külföldi 
ajánlások az ún. fázisos takarmányozást javasolják, 
ami tulajdonképpen a teljesítményhez és az élet-
korhoz igazított táplálóanyag ellátást jelent. Az első 
takarmányozási periódusban („fázis 1” kb. 18–37. 
hét között), a „fázis 2” (kb. 37–47 hét között) ener-
giában és egyéb táplálóanyagokban gazdagabb 
takarmányozást kell folytatni. Fontos, azonban, 
hogy a takarmányok táplálóanyag szintjét a kívánt 
takarmányfelvételhez kell igazítani. Majd ezt köve-
tően („fázis 3”, kb. 48–62. hét között és „fázis 4”, kb. 
62-kivágásig) csökkenteni kell az etetett takarmány 
energia- és fehérjetartalmát. A madarak fehérje-
igénye az említett 4 fázisban kb. 17, 16.75, 16 és 
15.50 g/tojótyúk/nap (adatok az előző sorrendben). 
A tojótyúkok energiaszükséglete a tojástermelési 
időszakban természetesen nagymértékben függ 
a környezeti tényezőktől és az etetett takarmány 
energiatartalmától. Ugyanakkor az állatok kalcium 
ellátását nem szabad visszafogni, mivel a nagyobb 
tojással több kalcium ürül ki, illetve ahogy emlí-
tettük a tojóperiódus végén csökken a kalcium 
hasznosítás hatásfoka. 

A fázisos takarmányozás a termelő részéről is 
folyamatos információgyűjtést kíván, így például 
ellenőrizni kell az állatok élősúlyát, takarmány-
fogyasztását, az etetett takarmány energia- és 
fehérjetartalmát, és az istálló hőmérsékletét (és 
egyéb paramétereit). 

Külön kell említést tenni a takarmányozás tojás 
méretre gyakorolt hatásáról. A tojás mérete 
nagymértékben függ a táplálóanyag ellátástól, 
a fehérjefelvételtől, a kéntartalmú aminosavak 
részarányától (metionin, cisztin), a takarmány 
energia- és nyerszsír-tartalmától. A zsírellátáson 



belül az esszenciális zsírsavak jelentőségét, külö-
nösen a takarmányok linolsav tartalmát szintén 
ki kell emelni. Az előbb említett táplálóanyagok 
részarányának növelésével a tojás mérete növel-
hető, míg csökkentésükkel mérsékelhető. A tojás-
termeléssel foglalkozó gyakorlati szakembereknek 
a tojás méretének folyamatos figyelemmel köve-
tése kiemelt feladatnak tekinthető, aminek egyben 
hatása van a megtermelt tojások darabszámára. 

A tojás esetében is van lehetőség arra, hogy a 
felszívódást követően egyes zsírsavak közvet-
lenül beépüljenek a tojás sárgájának zsírjába és 
megváltoztassák annak zsírsav-összetételét. Ez azt 
jelenti, hogy ebben az esetben – más állati eredetű 
élelmiszerekhez (pl. hús) hasonlóan – a humán 
igényekhez közelebb álló zsírsav-összetételű tojást 
lehet előállítani. Takarmányozás útján a tojás E-vi-
tamin-tartalma szintén növelhető. Ezt meg lehet 
valósítani természetes eredetű E-vitamin források 
etetésével (pl. full-fat napraforgó), vagy szintetikus 
E-vitamin-kiegészítéssel (pl. alfa-tokoferol-acetát). 

Ismert, hogy egyes takarmányokkal jól befo-
lyásolható a tojás sárga színének intenzitása. A 
fogyasztók a mély tónusú sárga színt keresik, ami 
sok lipokróm festéket tartalmazó takarmány (pl. 
kukorica, kukoricaglutén, stb.) vagy szintetikus 
anyagok etetésével érhető el. 

Megújult tojó takarmány sorok

Az új takarmányozási irányelveket és trendeket 
figyelembe véve 2016-ban elkészültek a Bonafarm-
Bábolna Takarmány új árutojó takarmányai, 
amelyek SILVER-GOLD-PLATINUM névre hallgatnak. 
Egyedülálló módon a három különböző erősségű 
takarmány sor a tojótyúkok napi takarmányfelvé-
telére lettek optimalizálva. Így minden partnerünk 
megtalálhatja a számára legoptimálisabb és leggaz-
daságosabb takarmány sort. SILVER takarmányaink 
esetében napi szinten 125–130 g/nap/madár takar-
mányfelvételre számolhatunk. Ez a mennyiség a 
GOLD takarmány sor estében 115–120 g/nap/madár. 
PLATINUM takarmány sornál pedig 110–115 g/nap/
madár. Premixet és koncentrátumot vásárló part-
nereink felkeverési javaslata is hasonló irányelvek 
szerint történik. 

Gyurcsó Gábor
Vezető baromfi szaktanácsadó,

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Több járvány kitörését jelentették baromfi telepekről 
és vadmadár állományokból Európa, Afrika és Ázsia 
szerte az utóbbi három hónapban. A legtöbb érin-
tett törzs jelenleg alacsony kockázatot hordoz az 
emberi egészségre. Egyidejűleg van azonban jelen a 
világon számos különböző típus, ezzel növelve annak 
esélyét, hogy a vírusok keverednek, átalakulnak 
és mutálódnak, így emberi fertőzéseket okozva. 
„Ez alapvetően megváltoztatja az influenzavírusok 
természetes történelmét,” Michael Osterholm, a 
fertőző betegségek specialistája a Minnesota Egye-
temen, a madárinfluenza elterjedéséről beszélt föld-
rajzi elhelyezkedés és a vírustörzsek szempontjából, 
– a helyzet elmondása szerint „példa nélküli”.

A globális egészségügyi hatóságok aggódnak, hogy 
más törzsek is átterjedhetnek az emberre, mint a 
H5N1 az 1990-es évek végén. Ez a törzs azóta több 
száz ember megbetegedését és halálát okozta, de 
szerencsére nem terjed könnyen emberről emberre. 
A legnagyobb félelem az, hogy a madárinfluenza 
halálos törzsei mutálódhatnak, és olyan formájuk 
alakul ki és okoz járványt, ami már könnyen vihető 

át egyik emberről a másikra – erre eddig még nem 
volt példa. Bár a madárinfluenza kiemelkedő egész-
ségügyi probléma az 1990-es évek óta, a folyamatos 
megjelenések sosem voltak ennyire széleskörűek a 
világban – egy fertőző betegség szakértő azt mondja, 
hogy nagyobb ellenálló képességű törzsek vannak 
jelen, és nem arról van szó, hogy jobb lett a beazo-
nosítás technikája vagy a bejelentési fegyelem. Míg 
eddig körülbelül két, három madárinfluenza törzset 
jegyeztek fel egyidejűleg, most legalább fél tucatot, 
beleértve a H5N1, H5N2, H5N8 és H7N8 változatokat. 
Az Állategészségügyi Szervezet (OIE) azt mondja 
az egyidejű megjelenésre az utóbbi időben, ezek 
egy „globális közegészségügyi probléma” jelei, és 
az Egészségügyi Világszervezet vezérigazgatója 
figyelmeztette a világot: „nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy ne vegyük észre a korai jeleit” egy 
esetleges humán influenza járványnak. Az utóbbi 
hónapokban a szokatlanul nagyszámú és hosszan-
tartó felbukkanások pontos okai és a törzsek terje-
dése még nem tisztázott, de az erre irányuló fejlesz-
tések segítségével már kezdik összerakni a globális 
terjedési folyamatot. A madárinfluenza általában az 

 
2017. január 26. – A madárinfluenza és vírustörzsei globálisan terjednek és az oko-
zott fertőzések száma soha nem látott magas szintet értek el, megnövelve az 
esélyét egy potenciális humán járvány kitörésének, – állítják szakértők.
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állatállományon keresztül a fertőzött madár fizikai 
kontaktjával terjed. De Osterholm szerint a vadma-
darak több vírust „hullatnak” el az ürülékükkel és 
egyéb váladékaikkal, ezzel növelve a fertőzés kocká-
zatát. Hozzátette, hogy mostmár megjelent az „aero-
szolos átvitel az egyik telepről a másikra, néhány 
esetben több kilométerrel távolabbra is”. Ian MacKay, 
virológus az Ausztrál Queensland Egyetemen, azt 
mondta a jelenlegi törzsek terjedése azt jelenti a 
„definíció szerint, hogy magasabb a kockázat” az 
emberekre nézve.  „Nagyobb a kitettség, több gazdát 
érint, gyakrabban és nagyobb számban, a világ 
egyre több részén – tehát nagyobb az esélye, hogy 
emberekre is továbbterjed”– mondta a Reutersnek. 

NAGY-BRITANNIÁTÓL BANGLADESHIG 
Majdnem 40 országból jelentették a nagy fertőző-
képességű madárinfluenza megjelenését a baromfi 
vagy vadmadarak között november óta, a WHO adatai 
alapján.  Kínában, a H7N9 törzs fertőzi mind a mada-
rakat, mind az embereket, a humán esetek számát 
az is növelte, hogy beköszöntött az influenza szezon. 
A WHO szerint több mint 900 ember fertőződőtt meg 
H7N9 madárinfluenzával a 2013 év eleji megjele-
nése óta. Madarak esetében az OIE legfrisebb adatai 
alapján csak az utóbbi néhány napban jelentették a 
magas fertőzőképességű madárinfluenza megjele-
nését Nagy-Britanniából, Olaszországból, Kuwaitból 
és Bangladeshből. Az oroszországi mezőgazdasági 
felügyleti szerv kiadott egy nyilatkozatot, mely „rend-
kívül feszültnek” írja le a helyzetet, mivel H5N8 fertő-
zéseket jelentettek négy további régióból. A magyar 
gazdáknak 3 millió madarat kellett levágniuk, főleg 
libákat és kacsákat. Ezek a gócok az Európai és Ázsiai 
járványokra „települtek rá”, amelyek már tavaly év 
vége óta ismertek, és tömeges baromfi levágá-
sokhoz vezetett sok országban. A dokumentált jelen-
lévő törzsek Európa nagy részén, Kuwaitban, Egyip-
tomban és egyéb helyeken a H5N8, valamint a H5N1 
Bangladeshben és Indiában. Afrikában, amely a szak-
értők szerint különösen sebezhető, mert könnyen 
elsiklanak a figyelmeztető jelek felett a korlátozott 
helyi önkormányzatok és a gyenge állat- és humán 
egyészségügyi szolgáltatások miatt, a H5N1 megje-
lenését jelentették Burkina Fasoból, Kamerunból, 
Ghánából, Nigerből, Nigériából és Togoból. H5N8-at 
azonosítottak Tunéziában és Egyiptomban, valamint 
H7N1-et Algériában. Az Egyesült Államok, eddig 
megmenekült a madárinfluenzától, de riasztás van 
érvényben a H5N2 fokozottan fertőzőképes madár-
influenza 2015-ös megjelenése óta, amely akkor 15 

államon söpört végig és több mint 43 millió baromfi 
kényszervágását eredményezte. 
David Nabarro, a WHO korábbi vezetője, aki az ENSZ 
madár- és humán influenza rendszer vezető koor-
dinátoraként is szolgált, azt mondta, hogy a helyzet 
aggasztó. „Számomra a madárinfluenza fenyegetése 
a legkomolyabb (a közegészségre), mert sosem lehet 
tudni mikor csap le” – mondta Reutersnek Geno-
vában. 

MAGAS PATOGENITÁSÚ H5N1 
 A H5N1 komoly megfigyelés alatt van a világ egész-
ségügyi szervezetei által. Rég nem volt rá példa, hogy 
ilyen erős figyelem övezzen egy kórokozót és a szak-
értők ennyire tartsanak attól, hogy egy mutáció után 
képes lesz emberről emberre is terjedni. Egy magas 
patogenitású vírus átterjedt emberre Hong Kong-ban 
1997-ben és aztán újra felbukkant 2003/2004-ben, 
Ázsiából, Európán át Afrikáig terjedt el. Több száz 
fertőzést és halált okozott emberekél és több száz-
millió baromfi kényszervágását eredményezte. 
Osterholm megjegyezte, hogy a jelenleg keringő 
H5 törzsek, beleértve a távoli rokonait a H5N1-nek, 
látványos képességet mutatnak a folyamatos terje-
désre vad és háziállatok, valamint baromfik között, 
régióról régióra, telepről, telepre. „Amit megtanulunk 
a H5-ről az az, hogy legyen szó akár a H5N6, H5N8, 
H5N2 vagy H5N5 típusokról, ez egy nagyon veszé-
lyes madár vírus.” Ilyen körülmények között a világ 
egészségügyi szervezetei és a fertőző betegségek 
szakértői fel szeretnék hívni a figyelmet a felügyelet 
és az éberség fokozására.  Akárhol találnak fertő-
zött vadmadarakat, és akárhol a telepeken vagy 
kisebb gazdaságokban érintett baromfi vagy vízi-
madár állományok vannak ott rendszeres, ismétlődő 
és következetes vizsgálatok szükségesek, valamint 
ellenőrizni kell azokat az embereket is, akik kapcso-
latba kerültek az állatokkal. „Az influenza nagyon 
kemény fenevad, mert mindig változik, tehát azok, 
amelyeket már megismertünk nem biztos, hogy 
tartalmazzák azt, amelyik hirtelen felbukkan és 
fertőz” – mondta MacKay. „Most nehéz megmon-
dani, hogy eleget teszünk-e azért, hogy kézben 
tartsuk a fenyegetést. Úgy gondolom, amíg nem 
hatalmasodik el, addig eleget tettünk.”

Forrás: 
Feedinfo News Service – www.feedinfo.com, 

Reuters (2017.01.26.)
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Baromfi tápok kiegészítése 
keltetési hulladékkal 
Egy új tanulmány a kikeltetett tojáshéj membránjainak (HESM) hatását vizsgálta, 
mint egy rövid hatástartamú takarmány kiegészítőt a baromfik növekedési telje-
sítményének és az immunitásának növelésére, a bakteriális lipopolyszacharidok 
(LPS) viszonylatában. 
A keltetési hulladékok jelentős 
része a tojáshéj, melyek kalcium-
karbonát kéregből, membránok-
ból, embrionális eredetű fehér-
jékből és peptidekből épülnek fel 
más szennyeződésekkel, például 
mikrobákkal együtt.

Takarmánykiegészítő az immu-
nitás növelésére
Az USDA által finanszírozott ta-
nulmányt az Arkansas-i Egye-
tem kutatói vezették, akik fel-
tételezték, hogy ezen termék 
használata a baromfi tápok 
takarmánykiegészítőjeként jobb 
immunitást eredményezhet a 
csirkékben, összehasonlítva az 
emlősök tejével, amely szintén 
növeli az immunitást. Három 
vizsgálatot végeztek, hogy rájöj-
jenek a HESM kiegészítés hatá-
sára a kikelést követően. Az első 
vizsgálat során a csirkék kontroll 
értendet, 0,5%-ban tejsavó fe-
hérjét, vagy HESM kiegészítést 
kaptak és 5 hetes korukban ér-
tékelték a kapott paramétere-
ket, a testtömeg-gyarapodást, 
hematológiai-, klinikai kémiai, 
plazma immunglobulinok és 
kortikoszteron adataikat. A má-
sodikban és harmadikban össze-
hasonlították az LPS hatásait a 
kontrollban a HESM-mel etetett 
madarakkal 5 hetes korban, 4 és 
24 órás kezeléseket követően, 
ahol a HESM-et etanollal steri-
lizálták, hogy megszüntessék a 
bakteriális fertőződés veszélyét. 

Baromfi súlygyarapodás
A HESM kiegészítés 2 kísérlet-
ben is nagyobb súlygyarapodást 
eredményezett és csökkentette 
a vér kortikoszteron koncent-
rációját. Míg az LPS látványos 
súlycsökkenést eredménye-
zett 24 órával az etetés után, 
a HESM-mel kezelt madarak 
lényegesen kisebb testsúly-
csökkenést mutattak a kont-
rollcsoporthoz képest.  A WBC, 
heterofil/limfocita arány, és az 
IgG szint alacsony volt a HESM 
kiegészítéssel etetett csirkék-
ben a kontroll csoporthoz ké-
pest. Az LPS nyomás fokozta a 
gyulladás előtti citokinin gén 
IL-6 expresszióját, de a HESM-
mel etetett madarakban ez a 
hatás mérséklődött, amely szin-
tén kedvezett a gyulladásgátló 
gének felszabadulásának. 

A kutatás eredményeként a ki-
kelés utáni HESM adagolás nö-
veli a teljesítményt, modulálja 
az immunitást és növeli a csir-
kék endotoxin rezisztenciáját. 

Forrás: 
All About Feed News Dec 23, 2016 
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A világ takarmány előállítása először haladta meg az 1 milliárd tonnát. 
Ez 3,7%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest és 19%-os növe-
kedést a 2012-es felmérés óta, a takarmánykeverő üzemek számának 
7%-os visszaesése ellenére.  

Ezek az adatok az Alltech 2017-es Globális Takar-
mány Felméréséből származnak. Ez a hatodik éves 
felmérés a legrészletesebb, mivel most 141 ország 
és több mint 30  000 takarmányt előállító üzem 
adatai alapján készült. Az eredmények megmu-
tatják, hogy az USA és Kína áll az első két helyen, 
az összes állati takarmány 1/3-ának előállításával 
és ez a domináns növekedés a marha, sertés és 
akvakultúra takarmány szektoroknak köszönhető 
néhány Afrikai, Ázsiai és Közel-Keleti országhoz 
hasonlóan. Az idei felmérés megmutatta melyik 
a top 30 ország, a termelés alapján rangsorolva, 
amely otthont ad a takarmánykeverők 82%-ának 
világszinten és 86%-át adja a világon előállított 

összes takarmánynak. A top 10 takarmánytermelő 
ország 2016-ban, a termelési teljesítmény sorrend-
jében, Kína, USA, Brazília, Mexikó, Spanyolország, 
India, Oroszország, Németország, Japán és Francia-
ország. Ezekben az országokban található a világ 
takarmány előállító válallkozásainak 56%-a, és 
60%-át adják a teljes termelésnek. 

Európa: Néhány év óta először mutatott növe-
kedést az Európai Unió. A régióban Spanyolország 
vezet 31,9 millió tonnával 2016-ban, ami 8%-os 
növekedést jelent. Azonban csökkent a termelés 
Németországban, Franciaországban, Törökor-
szágban és Hollandiában. 
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A világ takarmánytermelése 
meghaladta az 1 milliárd tonnát
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Ázsia: Kína maradt a vezető takarmány előál-
lító ország 187,20 millió tonnával, míg az Ázsiai 
régió megnövekedett termeléséhez Vietnám, 
Pakisztán, India és Japán is hozzájárult. Vietnám 
21%-os növekedést ért el az utóbbi egy évben, 
mellyel bekerült a top 15-ös listába, különösen a 
nagyobb mértékű sertés és brojler takarmányok 
termelésének köszönhetően. Ázsia továbbra is 
az egyik legdrágább hely az állattartásra, mivel 
Japán takarmány árai a legmagasabbak között 
van a világon és Kína árai duplája a top 10 termelő 
országénak.  

Észak-Amerika: Észak-Amerika takarmány 
termelése viszonylag egyenletes maradt. Azonban 
a régió továbbra is vezeti más régiókkal szemben 
a szarvasmarha, pulyka, kisállat és lótakarmányok 
előállítását. 

Afrika: Afrika vitte véghez a leggyorsabb regio-
nális növekedést 5 év alatt, több mint az országok 
fele növekedést ért el. Nigéria, Algéria, Tunézia, 
Kenya és Zambia látványos növekedést mutatott, 
ami nagyobb, mint 30%. Még mindig elmarad a 
takarmány egy főre jutó mennyisége, de folya-
matos lehetőség van a növekedésre. Afrikának 
vannak az egyik legmagasabb befejező táp árai, 
Nigéria és Kamerun benne van a top 5 ország 
között. 

Latin-Amerika: Brazilía továbbra is a vezető 
takarmány előállító, míg Mexikó a legmagasabb 
növekedést mutatta, mely most több mint 20%-a 
Latin-Amerika teljes takarmánytermelésének, 
de még mindig csak majdnem fele Brazília teljes 
termelésének. Összességében, Latin-Amerika 
mérsékelte az árait, csak Brazília emelte azokat 
idén. Az Egyesült Államokkal összehasonlítva 
Brazília sertés takarmányárai 20%-kal és tojó-
tyúk, valamint tenyésztojó tápok árai 40%-kal 
magasabbak. 

Állatfajonkénti bontás:
A baromfi ágazat képviselte a teljes takarmány 
előállítás 44%-át, ami egy enyhe csökkenés a 
tavalyi évhez képest. Ez a madárinfluenza, az 
ágazati konszolidáció és a hatékonyabb takar-
mány hasznosítás eredménye lehet. Pozitív növe-

kedés volt megfigyelhető a sertés takarmányok 
előállításában, különösen Ázsiában, Vietnámban 
és Thaiföldön, amelyek most már a top 10 sertés 
előállító ország között vannak. Kína állítja elő a 
világ sertéstakarmány szükségletének negyedét, 
de a kocák száma majdnem 40%-kal csökkent 
az utóbbi 3 évben. A globális tejtermék előállítás 
egyenletes maradt, míg az USA és India megerő-
sítette a pozícióját a top 2-ben, 12 és 14%-os 
növekedés, illetve az európai visszaesés miatt. 
Törökország termelése 1,5 millió tonnával és 
Németországé 3,4 millió tonnával csökkent.  Az 
Egyesült Államok megőrizte a vezető pozícióját 
a húsmarha szektorban és a becsült takarmány 
termelése 10%-kal magasabb volt, mint tavaly. 
Kína, Spanyolország, Törökország és Mexikó mind 
növekedést mutattak a húsmarha takarmányter-
melésben. Az akvakultúra folytatta az évről évre 
tartó növekedését 12%-os takarmánytermelés 
erősödéssel 2016-ban. Nagyobb termelésével 
Törökország, Németország, az Egyesült Királyság 
és Franciaország is hozzájárult az Európai régió 
erős teljesítményéhez. Afrika növelte termelését 
majdnem 1 millió tonnával, míg Ázsia tartotta a 
szintjét. Az akvakultúra takarmányok növekedése 
korrelál a tenyésztett halak fogyasztásával. A 
2016-os felmérésben több adatot tudtak gyűjteni 
a Pet Food szektorból, mint a korábbi években, 
amelynek segítségével több információ nyerhető 
a piac méretéről és mértékéről. Az USA továbbra 
is az első helyen áll, de Európa és Ázsia is növe-
kedést mutatott. Franciaország becslései 1 millió 
tonnával magasabbak voltak, bár ez inkább a 
pontosabb adatgyűjtést tükrözi nem a nagyobb 
termelést. Az Egyesült Királyság, Spanyolország, 
Németország, Magyarország, Indonézia és Kína 
szintén növekedést mutat ezen a területen. 

Forrás: 
AllAboutFeed News: Source: Alltech 27 Jan 2017
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Az USA brojler és pulyka hús előállítása visszatér a régi 
kerékvágásba 2017 első negyedévében 
Az USA a vártnál valamivel kevesebb brojlert és pulykát állított elő decemberben.  
A 2017-es előrejelzés egy kicsit jobbnak ígérkezik. Ezek az USDA legutóbbi adatai.  

A legnagyobb baromfi show újra Atlantában kerül 
megrendezésre január végén és ez lesz a tökéletes 
hely az USA baromfipiaci perspektíváinak és a 2017-es 
valamint az azon túli kilátásainak megtárgyalására.  

Nagyobb baromfi zárókészletek 
A legújabb USDA jelentés szerint a brojler és pulyka 
előállítás az USA-ban valamennyivel alacsonyabb volt 
2016 negyedik negyedévében, míg a brojler termelés 
nő 2017 első negyedévében, a legutóbbi erős keltetői 
adatoknak és a javuló utólsó negyedéves súlygyara-
podásoknak köszönhetően. Bár a decemberi pulyka-
termelés a vártnál alacsonyabb volt, 2016 év végére 
a hűtőházakban tárolt pulykahús készletek mennyi-
sége növekedett 110,25 millió kilogramra a vártnál 
magasabb november 30-i készleteknek köszönhe-
tően. Ez lehet a legmagasabb év végi árukészlet 2012 
óta. Az év végi készlet 2017-re, 124 millió kilogramra 
emelkedett. A decemer 1-jei étkezési tojás adatok 
rekord mennyiségű tojástermelést mutattak 100 
állatra vetítve, míg a tojók száma elérte a második 
legmagasabb szintet. 2016 negyedik negyedévében 
a termelés előrejelzése változatlan volt, ami épphogy 
a 2014-es rekord szint alatt maradt. A 2017 első 
negyedévére szóló előrejelzések növekedtek 10 
millió tucat tojásra. 

Bizonytalanság a madárinfluenza miatt 
A 2016-os tervezett brojler és pulyka exportot csök-
kentették a vártnál gyengébb novemberi adatok. 
A 2017-es export előrejelzés változatlan maradt. 
Bizonytalanok az előrejelzések a madárinfluenza 
exportra gyakorolt hatását illetően, néhány fontos 
európai és ázsiai országban, beleértve Hollandiát, 
Franciaországot, Németországot, Japánt és Dél-
Koreát. Az USA valószínűleg magasabb export keres-
letet tapasztal például a Dél-Afrikai és a Fülöp-szige-
teki piacokról, ahol megszorítások léptek életbe. A 
tojás export 2017-es előrejelzései 30 millió tucatra 
emelkedtek (egyenletes ellátás), nagymértékben a 
Dél-Koreai madárinfluenza járvány kitörése miatt, 
ami növelte az export kereslet várható mértékét az 
USA tojásra és abból készült termékekre. 

A mexikói peso értékcsökkenése 
Ezzel egyidőben az USDA azt állítja, hogy a mexikói 
peso értékcsökkenése képes ellenállást kifejteni az 
USA állati termék exportjára 2017-ben. Január elején, 
a peso értéke majdnem 20%-kal csökkent a 2016. 
januári értékekhez képest. A legújabb USA export 
adatok azt mutatják, hogy mennyiségi alapon, 
Mexikó a legnagyobb piaca az Egyesült Államokbeli 
sertés-, és baromfihúsnak (brojler, egyéb csirke és 
pulyka), valamint a tejtermékeknek (sovány tejpor 
és sajt). A szarvasmarha és baromfi árak várha-
tóan alacsonyabbak lesznek 2017-ben a tavalyi 
évihez viszonyítva (-2%-kal a brojler és -7%-kal a 
pulyka ára). Az alacsonyabb baromfi árak alacso-
nyabb árakat eredményeznek mind a hazai mind a 
külföldi baromfi fogyasztóknak. Másrészt a tavalyi 
magasabb USA-beli tojás árak (+10%) nehezíthetik 
a Mexikói exportot.  

Az USA keveréktakarmány előállítása
Függetlenül attól, hogy az USA keveréktakarmány 
előállítása folyamatosan növekedett az elmúlt 
években, a 2016-os adatok még nem véglegesek. 
A globális takarmány termelési adatokat január 
26-án tette közzé az Alltech, állati takarmányo-
zással foglalkozó cég. A korábbi adatokat megnézve 
láthatjuk, hogy a takarmány keverékek előállítása 
az USA-ban fokozatosan növekedett 2012 és 2015 
között. Kanada takarmány termelése változatlan 
maradt 2013 és 2015 között.  

Forrás: 
All About Feed [Source: Alltech and USDA], 24 Jan 2017

Keveréktakarmány-gyártás (tonnában) 
az USA-ban és Kanadában

Év USA Kanada
2012 168,460,000 19,642,000
2013 168,680,000 20,350,000

2014 172,450,000 20,350,000
2015 173,730,000 20,350,000
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Az EU nem ismeri el az 
„egy szabály jó mindenkire” 
megoldást az antibiotikum használat 
csökkentésére
EU – Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Élelmi-
szerbiztonsági Hivatal (EFSA) kiadott egy közös véleményt, az EU 
antimikrobiális készítmények állatokban történő használatának csök-
kentésére és a felismerés az, hogy nincs „egységesen alkalmazható” 
megoldás. 

A két európai ügynökség lefek-
tette a közös véleményüket, 
amelyben azt mondják, hogy 
egyedi kombinált beavatkozá-
sokra van szükség az adott helyi 
viszonyok között. Ez magá-
ban foglalja mind a használa-
tot és a rezisztencia kialakulá-
sát, egy nemzeti célt tűzve az 
antimikrobiális készítmények 
használatának és a velejáró 
fertőzésveszély csökkentésé-
re minden farmon.  A RUMA 
vezetője Gwyn Jones mond-
ta, hogy a részletes vélemény 
még nincs teljesen elfogad-
va, de pozitív volt, hogy a két 
ügynökség elismerte: a külön-
böző helyzetekben különböző 
megközelítések szükségesek; a 
fő ajánlások szerint az Egyesült 
Királyság gazdálkodása a helyes 
úton halad.  Mr Jones szerint: 

„Annak elismerését, hogy nincs 
tökéletes rendszer és minden 
helyi szituációban szükséges 
egy sokoldalú megközelítés az 
antimikrobiális készítmények 
használatának csökkentésére. 
Volt egy tendencia a bírálóknak, 
hogy támogassák az alternatív 
gazdálkodási rendszereket vagy 

a keresletet fedő szabályokat 
alkalmazzák más országokban, 
amikor valóban szükség van a 
használat csökkentésére fenn-

tartható módon, ami biztosítja 
az állatok jólétét is.” A jelentés 
egyéb szempontjait áttekintve, 
Mr Jones azt mondta, hogy a 
RUMA iránymutatásai a megelő-
ző kezeléseket hangsúlyozzák, 
amelyeket csak hiánypotlóként 
kellene használni egy magas 
kockázatú forgatókönyv esetén 

és nem rutinszerűen. „Míg 
néhány szektor hosszabb távú 
változtatásokat tett – láthat-
tuk, hogy a baromfihús előállí-
tó vállalatok megszüntették a 
megelőző/hozamfokozó anti-
biotikumok használatát 2016-
ban a Brit Baromfi Tanácson 
keresztül – a RUMA felismer-
te, hogy a megelőző kezelés 
néhány esetben szükséges 
lehet ideiglenesen, amíg az 
állatorvos és a gazda javítja az 
állategészségügyi, járványtani 
és az általános állattenyészté-
si technológiai előírásokat,” – 
mondta. Ráadásul a véleménye 
szerint  „különösen fontos” az 
antimikrobiális szerekhez való 
hozzáférésnek szigorítottnak és 
csak végső esetben felhasznál-
hatónak kellene lennie az állatok 
esetében, ami Mr Jones elmon-
dása szerint már önkétes alapon 
működik a brit baromfi, sertés 
és tejelő tehén ágazatokban. 

Forrás: 
ThePoultrySite News Desk, 26 January 2017
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Fehércsíkozottság 
és fás mell 
myopathia

A myopathiák 2009 óta egyre nagyobb mértékben 
foglalkoztatják a baromfitenyésztőket. A két 
legfontosabb myopathia a fehércsíkozottság és 
a fás mell. A baromfihús igen kedvelt elsősorban 
az egészségre gyakorolt hatásai, könnyű elkészít-
hetősége és elérhető ára miatt. Az Egyesült Álla-
mokban az egy főre jutó baromfihús-fogyasztás 
2015-re megduplázódott 1965 óta. A fogyasztói 
igények növekedése növelte a tenyésztőkre 
nehezedő nyomást, hogy növeljék a termelést, 
miközben csökkentik az előállítás költségét és 
idejét. A brojlercsirkéket folyamatosan szelek-
tálják annak érdekében, hogy minél hamarabb 
minél nagyobb súlyt érjenek el. 

A myopathiák súlyossága negatívan befolyá-
solja a nyers darabolt részek fogyasztók általi 
elfogadottságát, illetve a feldolgozott barom-
fihús termékek minőségét. Kép: Fred Libochant 
1925-ben a 112 napos brojlercsirke piaci élősúlya 
1,1 kg volt, míg 2015-re ez az érték már 2,8 kg 
a 42. napon. Az elmúlt tíz évben a brojlercsirkék 
folyamatos szelektációja közel 5%-kal növelte a 
mellhúshozamot, ami ma már az állat súlyának 
több, mint ötödét adja ki. A gyorsabb növekedés 
érdekében történt szelekció öröklött izomrost 
hibákat vagy növekedéssel összefüggésben 
álló myopathiákat okozott. A fehércsíkozottság 
jellemzői a mellen, a combon és a lágyizmokon 
a brojlercsirkéknél az izomrostokkal párhoza-
mosan futó fehér csíkok, míg a fás mellről a nyers 
mellfilék keményebb állaga esetén beszélünk.  

A két myopathia eltérő súlyossággal jelentkezik, 
gyakran egyazon filén. 

A myopathiák súlyossága negatívan befolyásolja 
a nyers darabolt részek fogyasztók általi elfo-
gadottságát,  illetve a feldolgozott baromfihús 
termékek minőségét. Az ok, ami miatt a megnö-
vekedett növekedési ütem a brojlercsirkéknél 
myopathiákat okoz, még nem ismert, a külön-
böző tanulmányokból igen egyértelmű, hogy a 
nagyobb tömegű madarak esetében gyakrabban 
fordul elő a súlyos myopathia. Szövettanilag 
mindkét tünetet a myodegeneráció, az elhalás, a 
rostos elfajulás, a lipidosis és a regeneratív elvál-
tozások jellemzik. Még ha összességében illetve 
szövettanilag a modern myopathiák hasonla-
tosak bizonyos ismert tünetekhez, mint pl. az 
örökletes izomdisztópia, a táplálkozási myotópia 
és a márványosodás, a fehércsíkozottság és a fás 
mell kórokozójának kutatása eltérő lehet.

Ennek eredményeképpen további tanulmányokra 
van szükség a fehércsíkozottság és a fás mell 
élő állatokban történő tüneteinek azonosítására, 
illetve a kezelési módokra az állapot javítása érde-
kében. Továbbá a madarak nagy energiatartalmú 
és magas fehérjeszintű étrenden tartását, a kort, 
a nemet, az etetéskorlátozást és a genetikát mind 
kapcsolatba hozták a fehércsíkozottság súlyossá-
gának növekedésével.

Forrás: 
V. A. Kuttappan, B. M. Hargis és C. M. Owens, 

2016 Poultry Science. 
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Baromfi takarmányozási stratégiák a fás mell 
előfordulásának csökkentése érdekében
Azzal, hogy az Egyesült Államok baromfitenyésztésében túlnyomó részt nagy hozamú 
brojlercsirkéket tartanak, a tenyésztők egyre gyakrabban találkoznak a fás mell jelen-
ségével. Az Adisseo és a Texas A&M University partnerségi megállapodás keretében 
kutatta annak módjait, hogy a fás mell előfordulását táplálkozási és irányítási eszkö-
zökkel kezelni, csökkenteni lehessen. Az IPPE 2017-en a WATTAgNet megtárgyalta 
ezeket a stratégiákat Rob Shirley-vel, aki az Adisseo baromfitechnikai részlegén 
dolgozik és Christine Alvaradoval, a Texas A&M baromfifeldolgozással és baromfiter-
mékekkel foglalkozó professzorával.

„A fás mell olyan mellizmot jelent, amely érintésre 
kemény és a fogyasztók számára szövetminőségi 
problémákat jelent” – mondta Alvarado.

Ezek a szövetminőségi problémák a rostosságot és 
a ropogósságot jelentik a fogyasztóknak, valamint 
egy általános nem tetsző állagot. Ez a sajátos prob-
léma a nagy hozamú brojlercsirkék kiszelektálá-
sával általánossá vált. A jelenséget nullától hármas 
fokozatig terjedő skálán mérik, ahol a hármas jelenti 
a fás mell legsúlyosabb eseteit.

Táplálékcsökkentési stratégiák

Az Adisseo és a Texas A&M tanulmányaiban 
szereplő stratégiák közé az alábbiak tartoznak:

•  a madarakat 45 napos korukig táplálják

•  az izomzatra kedvező hatással bíró és antioxidáns 
hatású táplálékkiegészítők használata (C vitamin 
és nagyobb dózisú vitaminkeverék).

•  a madarak fejlődésének oly módon történő lassí-
tása, hogy az aminosav mennyiséget 15 száza-
lékkal mérséklik a növekedési szakaszban

„Amennyiben 1,09% emészthető lizin étrendet 
alkalmaz valaki, azt megközelítőleg 0,93%-ra kell 
mérsékelni” – mondta Shirley.

Ezek a stratégiák a kettes és a hármas értékeket 
nullára illetve egyre csökkentették, ami a fogyasztó 
számára kedvezőbb mellhúst eredményezett.

Shirley megjegyezte, hogy további kutatások szük-
ségesek annak meghatározásához, milyen mecha-
nizmus áll amögött, ahogy az egyes tápanyagok a 
mellhús esetében a kikeléstől a vágásra érett korig 
kihatnak az általános növekedésre, fejlődésre és 
fehérjeáramlásra.

Forrás:
www.wattagnet.com/articles/29669-poultry-nutritional-strategies-to-

reduce-woody-breast#.WQhIlCzR9Ng.email
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A baromfitenyésztés a leggyorsabban fejlődő ágazat az állati fehérje (hús-) iparban 
és a baromfi egyike a világon legnagyobb mennyiségben fogyasztott húsoknak. A 
fogyasztás és a lakosság számának növekedése, az elkölthető jövedelem emelke-
dése és a választékbővülés minden korábbinál fontosabbá tette, hogy a gyártók 
közelebbről is figyelemmel legyenek azokra a problémákra, amelyek a brojlercsirke 
telepen, a szállítás és a feldolgozás során előfordulhatnak.
A brojlercsirkék előkészítése a 
telepeken kulcsfontosságú ahhoz, 
hogy jó hozamot érjenek el a 
feldolgozóüzemben. Ha gazdasági 
szempontból nézzük, a feldolgo-
zóüzem a valódi nyereségtermelő 
egység egy integrál baromfite-
nyésztő vállalkozás esetében, és a 
madarakon a gazdaságban kelet-
kező sérülések, amelyek kiha-
tással vannak a vágott testekre, 
veszteséget okoznak.

Ennek a cikknek a célja 
annak hangsúlyozása, hogy 
a brojlerfarmon vagy a szál-
lítás során felmerülő, de csak a 
végterméknél egyértelművé váló 

problémák pontos megválaszo-
lása milyen fontos. A befogás, 
ketrecbe terelés és berakodás 
a gazdaságban, a farmról a 
feldolgozóüzembe történő szál-
lítás során felmerülő problémák 
mérséklése garantálja a nyeresé-
gességet a tenyésztőnek.

Takarmánymegvonás
A jó kommunikáció a feldolgo-
zóüzemmel segíti a gazdaságok 
vezetőit, hogy a takarmánymeg-
vonás tervezésében figyelemmel 
legyenek a tervezett feldolgozási 
tervre és a befogáshoz szükséges 
időre. A takarmánymegvonás 
idejének megállapítása úgy kell 

történjen, hogy a madarak a 
feldolgozóüzembe a takarmány-
megvonást követő 8–12 órán 
belül jussanak el.

Ez biztosítja a madaraknak az 
elégséges időt ahhoz, hogy 
kiürüljenek a zsigereik, csök-
kentve annak kockázatát, hogy a 
vágott testek ürülékkel szennye-
zettek legyenek. Amennyiben 12 
óránál tovább tartják őket éhen, 
a madarak bélburka sérülhet, 
növelve a fertőzés esélyét így 
csökkentve a vágósúlyt. Habár a 
takarmányt megvonják, a vizet 
folyamatosan biztosítani kell a 
befogásig.

A brojlercsirkék 
feldolgozás előtti kezelése 

a telepeken
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A teljes takarmánymegvonási 
idő helyes kiszámításához az 1. 
táblázat tartalmaz módszert. 

A takarmánymegvonási eljá-
rásnak ki kell egészítenie az 
etetési rendet és minden esetben 
figyelemmel kell lenni a madarak 
jólétére. A befogást megelőzően 
a madaraknak elégséges időnek 
kell rendelkezésre állnia a takar-
mány etetőkből való felcsipege-
tésére és a zsigerek kiürítésére 
anélkül, hogy a feldolgozás előtt 
jelentős súlycsökkenés álljon be.

A madarak rendszeres ellenőr-
zése a telepeken (a feldolgozás 
előtti súlycsökkenés vonatkozá-
sában) és a feldolgozóüzemben 
(súlyveszteség, vágás, fekáliával 
szennyeződés) segít biztosí-
tani, hogy gazdaságban történő 
takarmánymegvonási program 
helyesen működjön.

Befogás és ketrecekbe terelés
A fényerőt és a szellőzést a 
befogás során folyamatosan 
figyelemmel kell követni annak 
biztosítása érdekében, hogy 
a brojlercsirkék kényelemben 
legyenek a befogás és a ketre-
cekbe terelés során.

A fényerőt minimumra kell 
csökkenteni és minden hirtelen 
fényerő-növekedést kerülni kell. 
Amennyiben a befogásra nappal 
kerül sor, a főbejáratokra elhelye-

zett sötétítők segítenek minima-
lizálni a fényerőt az ólban. A szel-
lőzést figyelemmel kell kísérni 

és óvatosan kell kiigazítani a 
hőérzet romlásának elkerülése 
érdekében, továbbá a madarakat 
figyelni kell, hogy ne hevüljenek 
túl (lihegés).

A legfontosabb szempont a 
befogás és a ketrecekbe terelés 
során a feldolgozást megelőzően 

az állatok jóléte. Minden madarat 
nyugodt és korrekt módon kell 
kezelni minden időben, és a 

befogást végző személyzetnek 
tapasztaltnak és megfelelően 
képzettnek kell lennie, hogy 
képesek legyenek szükséges 
mértékben körültekintően bánni 
az állatokkal céljuknak, koruknak 
és nemüknek megfelelően.

A legtöbb brojlercsirkét a 
világon vagy kézzel vagy eszkö-
zökkel ketrecekbe terelik be. A 
kézi befogáshoz a madarakat 
óvatosan kell elkapni és mindkét 
lábszáránál vagy mellénél két 
kézzel kell tartani. Amennyiben 
egyszerre több, mint egy állatot 
visznek a ketrecbe/egységbe, 
figyelemmel kell lenni annak 
biztosítására, hogy kényelemben 
legyenek és a cipeléssel érin-
tett távolság (a befogás helyétől 
a ketrecig) a lehető legki-

sebb legyen. A ketrec/egység 
mérete és a benne elhelyezhető 
madarak száma a feldolgozás-

Takarmánymegvonási 
időszak =

Idő az ólban etetés nélkül
+

Befogási idő
+

Szállítási idő
+

Tárolási idő (istállózás)
1. táblázat: A teljes takarmánymegvonási időszak kiszámítása

1. ábra : Példák a vágott testeken látható sérülésekre és a csonttörésekre, amelyek a befo-
gás és a ketrecbe terelés során keletkezhetnek
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kori méretüktől (vágósúly) függ, 
Mindazonáltal a helyi szabá-
lyokat és szabályozást minden 

esetben be kell tartani. A gépi 
befogás a kézi befogás jó alter-
natívája, amennyiben megfele-
lően végzik a gyártói utasítások 
szerint, megfelelően képzett 
személy révén. A gépi befo-
gásra alkalmasabbak a széles 
ólak, ahol kevés az akadály. A 
befogás során minimumra kell 
csökkenteni a sérüléseket a 
megfelelő befogási és ketrecbe 
terelési eljárások alkalmazá-
sával. A sérülések (lásd 1. ábra) 
kihatással vannak az állatjó-
létre, és a vágott testek minő-
ségromlását idézik elő a feldol-
gozóüzemben és veszteséget 
okoznak a tenyésztőnél.

Becslések szerint a sérülések 
90%-a a feldolgozást megelőző 
12–24 órán belül történik, a 
leggyakrabban sérült rész a 
mell, a szárny, valamint a láb. Ha 
megvizsgálják a sérülés színét a 
feldolgozóüzemben, meg lehet 
állapítani annak korát és azt, hogy 
a feldolgozás mely szakaszában 
keletkezett (lásd 2. táblát). Ez egy 
hasznos módja annak megállapí-
tásának, hogy milyen problémák 
állnak fenn és szükség van-e 
kiegészítő tréningre.

Gyakran nehézségbe ütközik a 
befogás és a ketrecbe terelés 
során keletkezett problémák 
értékelése addig, amíg az állatok 
meg nem érkeztek a feldolgozó-
üzembe és végig nem mentek a 
feldolgozás első lépcsőin. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ne 
történjenek sérülések, minden-
kinek szigorú előírásokat kell 
betartania a befogási eljárás 
során, beleértve a gazdaság 
vezetőit is, a befogást felügye-
lőket és az azt végzőket is. 

Szállítás az üzembe
A nem megfelelő szállítási tech-
nikák nem csak az élő madarat, 
hanem a hús minőségét is befo-
lyásolják. Természetéből kifo-
lyólag a szállítás megváltoztatja 

az anyagcserét és a madár fizi-
ológiai állapotát, amely a hús 
minőségét negatívan befolyá-
solhatja. A befogás és a szál-
lítás mellett a szállítást óvatosan 
kell végezni, hogy ne okozzunk 
sérülést, csonttörést, stresszt 
és elhullást. Ezek a szempontok 
kihatással lesznek a madarakra 
és csökkentik vagy hátrányosan 
befolyásolják az üzemi ered-
ményt, termékveszteséget és 
profitveszteséget okozva. A 
mikroklíma ellenőrzése (vagyis 
a hőmérséklet, és páratartalom, 
aminek a madarak ki vannak 
téve a szállítóeszközön) külö-
nösen fontos, ha csökkenteni 
akarjuk a kedvezőtlen hőérzet 
szintjét.

Ezt a madarak közötti jobb 
légáramlás elősegítésével 
(meleg éghajlaton), és/vagy a 
szél és lehűlés hatásának taka-
rókkal történő ellenőrzés alatt 
tartásával (hideg éghajlaton) 
érhetjük el. Különösen hosszabb 
utazási idők során fontos a 
madarak óvatos szállítása a mell-
sérülések elkerülése érdekében. 
A sérülésveszély megakadályo-
zása érdekében fontos, hogy a 
szállítási útvonalat a gazdaságtól 
az üzemig lehetőleg sima utakon 
tervezzék, és hogy a szállítási 

Idő Szín
Percek piros
12 óra sötétpiros, lila
24 óra világoszöld, lila
36 óra sárga, zöldeslila
48 óra narancs
72 óra sárgásnarancs
96 óra világossárga
120 óra rendes szín
2. táblázat: változások a sérülés színében 
az idő múlásával (Hamdy és társai erede-
ti, 1961-es munkája alapján)

2. ábra: A madarak védelme a hideggel szemben szállítás közben; példák klimatizált madártárolási helyiségre
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időt szükségtelenül ne növeljék. 
A szállítási útvonalat előre meg 
kell tervezni, és a szállítási 
menetrendet tartani kell.

Fogadás az üzemben
Ha az állatok megérkeztek az 
üzembe, minden valószínűség 
szerint lesz idő, amit várakozással 
kell töltsenek a fogadóállomásra 
való kieresztést megelőzően. Az 
évszak és az utazással töltött 
idő függvényében ez potenciális 
problémákat okozhat a mada-
raknál. Minél hosszabban tartják 
a madarakat, annál nagyobb az 
esélye az olyan bőrsérüléseknek 
és sebeknek, amelyek a feldol-
gozás során állagromlást ered-
ményezhetnek. Javasolt, hogy 
a brojlercsirkék csak rövid ideig 

tartózkodjanak a szállítójárművön 
az üzembe történő megérkezést 
követően (két óra vagy rövidebb 
idő javasolt).

Egyes fogadó állomásokat 
klimatizált helyiségekkel 
szereltek fel, ahol ventilátorok 
és párásítók gondoskodnak a 
levegő hűtéséről és a ketrecek 
közötti áramoltatásáról, hűtve az 
állatokat. Ez különösen hasznos 
tud lenni a nyári hónapok során 
(az északi félgömbön), amikor a 
hőmérséklet a legmagasabb. A 
hidegebb hónapok során java-
solt takarókat (ponyvákat) 
alkalmazni az állatok megvé-
désére a hidegtől ( jeges szél), 
amelyek ugyanakkor biztosítják 
a légáramlást a ketrecek között.

Összegzés
A brojlercsirkék feldolgozás előtti 
kezelése jelentős kihatással lehet 
az állatjólétre, a vágott test minő-
ségére és a nyereségre. Fontos 
megérteni, nyomon követni és 
rendszeresen felülvizsgálni az 
egyes eljárásokat annak biztosí-
tása érdekében, hogy hatásosak 
maradjanak az állatjólét megőr-
zése során. Ha így járunk el, lehe-
tőség lesz arra, hogy sikeresen 
szállítsuk át az állatokat a gazda-
ságból az üzembe, miközben 
minimalizáljuk a vágott testek 
állagromlását és maximalizáljuk 
az állatjólétet és a tenyésztő 
hasznát.

A jelen információk az Avigennek Dr. Sarge Bilgili [A hús minőségének megállapítása a feldolgozóüzemben (2016)], valamint Dr. Rafael Morleon 
[a Brojlercsirkék feldolgozás előtti kezelése (2012)] részéről írt cikkeken alapulnak.



20 FARM INFO

RólunK

1998 óta foglalkozik pulykahízlalással. Első turnusát 
egész pontosan 1998. november 18-án tette le, 
az akkor még bérelt pacsatüttösi istállóba. Moso-
lyogva emlékezik vissza azokra az időkre. Akkor 
még nem így nézett ki az épület.

Nézi a szépen kialakított öltöző plafonját, és 
nevetve mutatja a sarkot, ahol ki lehetett látni az 
égre, nem volt szigetelés sem. Vele nevetek, bár 
nehezen tudom elképzelni a gondosan illesztett 
szigetelés helyén a csillagos égboltot.

Először csak bérelte a telepet, amit 2000. január 
1-én vett meg, azóta építi, szépíti, fejleszti. Sokat 
költött rá, de még többet dolgozott vele. 

Eredetileg másodállásként indult a pulykázás az 
életében. A Vízműnél (Zalavíz Zrt.) volt megbecsült, 
jó állása. Több mint 10 évig egyszerre csinálta a 
kettőt. Hajnalban kirohant az állatokhoz, aztán ment 

munkába, majd a délutánt a pulykáknál fejezte be. 
Egész nap emberekkel és reklamációkkal foglalko-
zott a Vízműnél, majd a pulykák mellett, almozás 
közben „kipihente” magát. Ha szállítás volt, vagy 
a Vízműnél akadt probléma akkor kénytelen volt 
éjszakázni. Folyamatos turnusokkal dolgozott, 
volt, amelyik évben kétszer, a rákövetkező évben 
háromszor telepített, a Zalabaromfinak.

A darabszámot a kezdeti 1800 db-ról 2800 db-ra 
növelte.

2010-ben végül korkedvezményes nyugdíjba 
vonult, és inkább a telepet fejlesztette tovább. Siló-
mérleget, párásítót szerelt be, szellőzést, szigete-
lést korszerűsített. Azt vallja, hogy csak akkor lehet 
jó eredményeket elérni, ha az állat igényeit minél 
teljesebben kiszolgáljuk. Ezt pedig csak folya-
matos fejlesztésekkel lehet biztosítani. Előveszi a 
régi „füzeteket”. Amelyekben a 1998 óta az összes 

Sikertörténet: 
Hosszú távú együttműködés a 
Bonafarm-Bábolna Takarmánnyal
A tavasszal ültünk le beszélgetni Gombos Lászlóval a Zala megyei telephelyén, éppen aznap 
érkezett meg az új állomány a szomszédos Nemesrádóról. Aki előnevel számára Gazdag 
László, régi barátja. Évek óta közösen dolgoznak együtt, egymást bíztatva „élik túl” a nehéz-
ségeket. Jó csapatot alkotnak, mert Gazdag László Úr egyöntetű, szép előnevelt pulykát 
állít elő, a mostani 2800 db vegyes ivarú pulyka 42 naposan 2,54-es átlagsúllyal érkezett. 
Kértem, hogy mesélje el, honnan indult, hogyan épült fel a mára jól működő gazdasága.
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lezárult turnus termelési eredménye vezetve van, 
pontosan precízen. 

A dokumentáció Hozzá méltóan teljes, és igényes, 
pontos, és átlátható. Leolvasom belőle: 2009 óta, a 
Zalabaromfi második összeomlása óta a szabadpi-
acra termel, és a Bábolna Takarmány Kft-vel dolgozik 
együtt. Mindig is jó termelőnek számított, a vágó-
hidak szívesen veszik át az egyöntetűre hizlalt, 
gondos odafigyeléssel nevelt pulykáit, a lajosmizsei 
Keresztes Mizse Kft. vágóhídjával is több mint 15 éves 
kapcsolata van, 2009 óta csak Keresztes Alajosnak 
termel. Elhullása is alig szokott lenni, ha 2%-nál több 
„kimegy” a 14 hét alatt akkor az már rossz turnusnak 
számít nála a telepen. Az évek során sok nehéz-
séggel kellett megküzdenie. Végigélte a vágóhidak 
bukásait, többször maradt benn pénze, de sokakkal 
ellentétben talpon tudott maradt. Ehhez az kellett, 
hogy jó turnusokat csináljon, és kiemelkedő ered-
ményekkel dolgozzon. 2002-ben 63 hízlalási napra 
(15 hétre) 8,32 kg-s tojót, 109 hízlalási napra (21,5 
hétre) 18,09 kg-s bakot adott le, 35,9 kg takarmány/
állat takarmány felhasználás mellett. 2010-ben 66 
hízlalási napra (15,4 hétre) 9,56 kg-s tojót, 104 hízla-
lási napra (21 hétre) 19,1 kg-s bakot adott le, 33,9 kg 
takarmány/állat takarmány felhasználás mellett.

2015-ben, az elsők között próbálta ki az új fejlesz-
tésű PLATINUM pulyka sorunkat, és azóta is nagy 
megelégedéssel használja. Tapasztalata szerint a 
hízlalási idő legalább 1 héttel lerövidült, és az utolsó 
hetekben a jelölt bakok egyedi mérés alapján 
naponta fél kg-t is képesek hízni tőle.

A PLATINUM pulyka sorral 2016-ban 69 hízlalási 
napra (15,8 hétre) 10,1 kg-s tojót, 100 hízlalási 
napra (20,2 hétre) 19,8 kg-s bakot adott le 32,3 kg 
takarmány/állat takarmány felhasználás mellett.

A PLATINUM pulyka takarmánnyal a fajlagos takar-
mány fogyasztása is nagyon jól alakul. Az utolsó 
turnusnál, noha a tojót túl kellett tartani (17 hetesen 
vágódott), így sem ment 2.9 kg/kg fölé a fajlagos 
takarmány felhasználás, de volt már 2.75 kg/kg is, 
ami kiemelkedőnek számít. 

Sikerei eléréséhez a Család támogatása is nagy 
szerepet játszik. Büszkén mondja: „egy sikeres férfi 

mögött mindig ott áll egy Nő”. Neki ebből kettő is 
kijutott: lánya és párja, akik mindenben támogatják, 
segítik. A jövőről kérdezem, és Ő a szokásos töretlen 
optimizmussal válaszol. Csinálja a telepet, amíg tudja, 
nem akarja feladni, szereti csinálni, nem szeret unat-
kozni. Mellette testületi ülésre jár, mert önkormány-
zati képviselő Pacsán. Van egy kis telke, ahol szőlőt 
termeszt és itt a telepen az istálló mögött van a fólia-
sátor ahol csodaszép és hatalmas paprikákat termel. 
Az udvaron 2 szép kuvasz, néhány birka, és az után-
pótlás bárányok. Sportolt is, amíg egészsége engedte, 

de 2015 végén nagy műtétje volt, hónapokig lábado-
zott, rehabilitációra járt, most már inkább csak nézi a 
focit, de töretlenül szurkol Pacsa Haladás SE-nek. A 
borászkodás viszont szeretett tevékenység maradt a 
műtét után is, mi sem bizonyítja ez jobban, hogy több 
mint 50 borversenyen nyert aranyérmet az évek 
során, továbbá 2016-ban elnyerte a Pacsai Kistérség 
Legjobb Bora, valamint a Pacsa Város Bora díjakat is. 
Kicsit sajnálja, mert most úgy tűnik: a telepet nem 
szeretné átvenni egyik gyermeke sem. Mindkettő-
jüknek jó munkahelye van, fia kint él Amerikában, 
szuper állással. Sajnos emiatt messze kell tudnia 
legnagyobb kincsét, az unokáját is. Büszkén meséli, 
hogyan tanította meg pár hét alatt magyarul, sőt, a 
kedvéért még Amerikába is kiment. Alig várja, hogy 
végre nyár legyen, mert a kisfiú 3 éves kora óta a 
nyarakat Papánál tölti és tanulgatja, milyen egy igazi 
Magyar Gazdálkodó élete. 

Baráth Beatrix 
Területi képviselő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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