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Tisztelt Partnerünk! 

Ismét eltelt egy év, mely vissza-
tekintve talán könnyebbnek tű-
nik, és kezdünk egy másikat, mint 
annyiszor már megtettük.
Az agrárágazat sajátosságai miatt 
a napok összefolynak, a gazdasá-
gi események nem mindig naptá-
ri időszakokhoz kötődnek, mégis 
értékeljük az elmúlt időszak ese-
ményeit, és tervezzük a jövőt. A 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
jó évet zárt – külön készültünk 
arra, hogy a 25. évét ünneplő Bá-
bolna Takarmány márka hozzá illő 
teljesítménnyel tudjon növekedni, 
és a vevőink hasznához eredmé-
nyesen járuljon hozzá mindany-
nyiunk megelégedésére. Sok po-
zitívumról tudunk beszámolni, de 
talán a legfontosabbak kiemelése 
nem tűnik szerénytelenségnek.
Az Alföldi Állattenyésztési Napo-
kon szakmai pályázatunk I. helye-
zést ért el az egyre rangosabb és 
színvonalasabb szakmai verseny-
ben – ezzel továbbra is tudtuk 
jelezni, hogy bár magyar vállalat-
ként korlátozottabbak a K+F lehe-
tőségeink, mint a multinacionális 
versenytársainknak, de fejlesztő-

ink a szakma kiválóságaihoz tar-
toznak.
2017-ben már másodjára nyertük 
el a Magyar Brands Kiváló Üzle-
ti Márka címét, mely szűk körbe 
bekerülni igen nehéz. A függet-
len szakmai bizottság vizsgálja és 
értékeli a cég identitását, márka-
építését, a megbízhatóságot, az 
általa képviselt tradíciókat, gaz-
dasági eredményességét.
A 2016. év végén kitört madár-
influenza jelentős károkat okozott 
a baromfi tartóknak és hozzájuk 
kapcsolódó partnereknek, akár 
beszállítói, akár vevői oldalról. 
Nem tudtuk mi sem függetleníte-
ni magunkat ennek hatásaitól, és 
ez jelentős forgalmi kiesést oko-
zott elsősorban a keleti régióban. 
Nehéz indulás után értékesítő és 
szaktanácsadó kollégáink tudatos 
piacépítő munkájával viszont már 
májusban minden idők legmaga-
sabb értékesítési számait tudtuk 
teljesíteni, amit év közben még 
augusztusban és októberben is 
túl tudtunk szárnyalni. Ezzel cé-
günk 2017-ben 400.000 tonnás 
értékesítéssel ismét növelte piaci 
részesedését.
Szerencsére a versenyszférában 
kell teljesítenünk, megfelelni a 
partnereink elvárásainak, így a 
jövő kihívásai csak részben vál-
toznak. Hatékonyságunkat, fej-
lesztéseinket – és ezzel a part-
nereink eredményességét is 
javítanunk kell, hogy a globális 
piacokon mindannyian fent tud-
junk maradni, és ha lehet, növel-
jük jelenlétünket.
A következő évek valódi kihívásai 
viszont mások lesznek az eddigi-
ektől. Az ágazatok az állategész-
ségügyi járványokat tekintik a 
legnagyobb veszélynek, talán 
nem véletlenül. Bár az eddigi ta-
pasztalatok alapján a kitörések 

regionálisak, minden szereplőre 
– legyen az termelő, takarmányos 
vagy feldolgozó – kihatnak gaz-
daságilag. Mindannyiunk köte-
lessége és felelőssége, hogy az 
állategészségügyi kockázatokat 
minimalizáljuk. A magunk részé-
ről minden takarmányos autót a 
telephelyekre történő ki – és be-
hajtáskor fertőtlenítő kapukon 
kezelünk, az autókat nyomon 
követjük, és ha szükséges, ak-
kor a telepek állategészségügyi 
státusza ismeretében irányítjuk a 
kiszolgálási sorrendet.
E mellett a közeljövő nagy ki-
hívása a munkaerő kérdésköre 
lesz. Tapasztaljuk, hogy egyre 
nehezebb megfelelő képzettsé-
gű, az állattenyésztésben dolgoz-
ni akaró munkavállalókat találni 
és megtartani. Mindemellett a 
növekvő bérek olyan állandó 
költségemelkedést jelentenek, 
melyek kigazdálkodása egyre na-
gyobb erőfeszítést igényelnek a 
munkáltatóktól. Mégis erre min-
denkinek megoldást kell találni, 
mert a munkaerő hiánya vagy 
nem megfelelősége versenyhát-
rányba szorítja azt, akinek erre 
nincs jó válasza. A technológiai 
fejlesztések és a robotizáció lehet 
az egyik megoldás, de az ember 
nem helyettesíthető minden fá-
zisban.
A Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. a 2018-as évben is kiváló 
szolgáltatója akar lenni a part-
nereinek!

Aktív, eredményes 2018-as évet 
kívánunk Önöknek!

Lajtos Lajos 
Értékesítési igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 



3 FARM INFO

Rólunk

Jó termék, jó árak, szorgalmas 
piackutatás…? Ön szerint mi az 
évszázados múltú, de önálló már-
kaként 25 éve sikeres Bábolna 
Takarmány titka? 

– A sikerességet mindig egy 
keretben, feltételrendszerben 
érdemes értékelni. A Bábolna 
Takarmány sikeressége abban 
foglalható össze, hogy a saját 
maga és a piac által meghatáro-
zott lehetőségeket, kihívásokat 
az elmúlt 25 évben a Bábolna 
Takarmány márkanév mögött 
dolgozó emberek a legtöbbször 
jól értékelték, azonosították, és e 
kihívásokra jó válaszokat adtak. 
A siker legfontosabb mércéje 
mégis az, hogy a vevőink napról 

napra minket választanak, ami-
kor a takarmányrendeléseiket 
leadják. A sikeres cégek cégélet-
kora az elmúlt 30 évben 40–50 
évről 20 év alá csökkent, tehát 

az új feltörekvő cégek és a kihí-
vások mindig arra ösztökélnek 
bennünket, hogy megújuljunk. 
Ezt tartom a sikeresség legfon-
tosabb feltételének. Megújulni 
azonban csak akkor tudunk, ha 
a környezet, amiben dolgozunk, 
biztos alapot ad erre. A Bonafarm 
Cégcsoport, a Bonafarm Mező-
gazdaság olyan hátteret biztosít 
a Bábolna Takarmány márkanév 
napi működéséhez, mely a jövő-
ben is alapja a sikernek. 

A rendezvényen kiemelte, hogy 
a Bábolna-érzést kiemelkedő 
értéknek tartja. Az új és vissza-
térő kollégák családias munka-
helynek nevezik a társaságot. 

– A siker mögött mindig emberi 
döntések, értékítéletek állnak. 
Ott a szubjektív elem: amikor 
azonos árak, minőségek mellett 
az dönt, hogy a Bábolna Takar-
mány márkát képviselő kolléga 
kicsoda, milyen érzelmekkel 
beszél a cégről, a márkáról. És ez 
az érzelem sokkal hitelesebb egy 
olyan kolléga szájából, akit átjár 
a Bábolna-érzés. Ez az érzés min-
dig egy családias hangulathoz 
kötődött, kötődik. Ez egy nagy 
család a hibáival, problémáival 
együtt, de semmiképpen nem 
gépies multicég. Ezt kiemelkedő 
értéknek tartom, ezt meg kell 
őriznünk. 

Geszti Péter a nyitottságra, a 
kényszermentes megújulásra 
és a rugalmas alkalmazkodásra 
fókuszálta a hallgatóság figyel-
mét. Önnek mit jelentenek e 
fogalmak? 

– A Geszti Péter által említett 
értékekkel én és hitem szerint a 
cégvezetés is teljesen egyetért, 
azonosulni tud, akar. Hogy egy 
megújulás mennyire kényszer-
mentesen valósul meg, hogy 

Hitelesség és értékelvűség: 
25 éves a Bábolna Takarmány 
Huszonöt éve önálló márkaként az egyik legfontosabb hazai ágazati cég a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., amely jubileumi rendezvényére számos part-
nerét, ügyfelét meghívta, hogy velük együtt ünnepelje a közös gazdasági és szak-
mai sikereket. A rendezvény után Lengl Tamás ügyvezető válaszolt a kérdésekre. 

Kedves Kollégák!

Ünnepeljük együtt a Bábolna Takarmány 
jubileumi évfordulóját!

Program: 
14:00 Köszöntő 

14:30 Meglepetés vendég 
15:30 Ünnepi étkezés, kötetlen beszélgetés,  

zenés délután-est

Időpont: 2017. november 11.

Helyszín: 5054 Jászalsószentgyörgy, Zagyva út 36.,  
Erzsébet Malom.

Jelentkezés: Szuh Krisztinánál november 7-ig
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mennyire tudunk rugalmasak 
lenni, az a nagyobb kihívás: egy 
500 fős cégben, még ha az elvek, 
értékek tiszták is, a megvalósítás, 
az egyéni alkalmazkodás a nehe-
zebb feladat. Itt visszautalnék a 
Bábolna-érzés családias voltára, 
amivel ezeket a nehézségeket is 
könnyebben meg tudjuk közösen 
oldani. 

700 vevő-partnerük kiszolgálá-
sában 49 olyan kolléga is részt 
vesz, akik 25 éve a Bábolna 
Takarmány márka mögött tevé-
kenykednek. 

– Mint említettem, a Bábolna 
Takarmány márka mögött dol-
gozó kollégák a legfontosab-
bak: akár 25 éve, akár kevesebb 
ideje teszik ezt. Természetesen a 
munka eredményét, mint minden 
cégnél, a számok-adatok mutat-
ják objektíven. E fő számaink a 
munkánk eredményeként folya-
matosan javulnak. Az árbevétel 
és az eredmény évről évre nő, új 
termékeink a piacon és a külön-
böző vásárokon sikereket érnek 
el. A tevékenységünket egyre 
több védjeggyel tudjuk igazolni. 
A jövő egyik legbiztosabb siker-
tényezője, hogy a Bonafarm 
Csoport a takarmánygyártásba 
beruház. A technológia, a gyár-
tás, a vevő-kiszolgálás vala-
mennyi területén folyamatosan 
évről évre jelentős invesztíciók 
valósulnak meg. Nagyon bízom 
abban, hogy a közeli jövőben új, 
korszerű gyártóbázissal is növelni 
tudjuk a vevőink elégedettségét, 
mely elégedettség a Bábolna 
Takarmány márka értékét adja. 

Kohout Zoltán,
Agrárágazat
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A cég történetében egészen 1993-ig kell vissza-
tekintenünk, amikor is a helyi termelő szövet-
kezet átalakulásával létrejött Károly vezetésével. 
Akkoriban a 8 db, egyenként 1060 m2-es ólban 
még brojler csirkéket neveltek, melyhez Füzes-
gyarmatról vásárolták a napost. Nem sokkal 
ezután, azonban a keltető részéről ellátási gondok 
merültek fel és a minőség is gyengült, ami odáig 
vezetett, hogy kártérítésre is sor került. A vállal-
kozás válaszúthoz érkezett, több lehetőséget 
is számba véve, köztük a víziszárnyas nevelést, 
végül a szükséges technológiai átalakításokat 
követően 1995 tavaszától pulyka előnevelésre 
tértek át. 

A 442-es főútvonal mellett elhelyezkedő 
11 hektáros területen található a már említett 8 db 
istálló, melyek még 1987-ben épültek. Egységesen 
gáz műanyás fűtési rendszer, Bábolnás köretetők 
és vályús itatók kerültek beszerelésre. A légcsere 

keresztszellőzéssel oldható meg.  A telep része 
még egy kút, ami felel a vízellátásért, szalmatá-
roló, trágyatároló és egyéb kiszolgáló épületek, 
így teljes a kép. A termelés 9 hetes rotációban 
történik, turnusonként megközelítőleg 80.000 db 
előnevelt pulyka készül el. A napos pipéket a 
Gallicoop Zrt. keltetője biztosítja számukra és a 6 
hetes előnevelt állomány elszállítását is a szarvasi 
székhelyű vállalat végzi, döntően saját utónevelő 
telepeire. 

A 22 esztendő, mely pulykázással telt el, az 
elért termelési eredmények számbavételénél is 
hosszú idő, ezért nincs is értelme ekkora vissza-
tekintésnek. A 2015-ös év nagy részében még 
a 2,3-2,4 kg leadott átlagsúly volt a jellemző, 
melyhez 1,6-1,7 kg/kg közötti fajlagos takarmány 
felhasználás társult, azonban az év végén, vala-
mint a 2016-os év első félévében az átlagsúly 
tized kilógrammokkal csökkent és a takarmányér-

PULYKA ELŐNEVELÉS 
RÁKÓCZIFALVÁN
A Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekvő Rákóczifalván beszélgettem Pocsai Károllyal és 
fiával, Pocsai Gáborral a Barcoop Kft. ügyvezetőivel, akik példamutatóan rendezett körül-
mények között folytatják pulyka előnevelő tevékenységüket már több mint 20 éve. 



tékesítés is 1,7 kg/kg fölé került. Innentől datálódik 
partneri kapcsolatunk kezdete. A kívánt termelési 
célok és a tartástechnológia figyelembevétele 
mellett a Platinum pulyka takarmánysor bizonyult 
a legmegfelelőbbnek.

Az állomány, méretéből fakadóan, 3 részletben kerül 
letelepítésre (1 héten belül), illetve az elszállítás is 
ennek megfelelően alakul. A napos pipék pulyka 
gyűrűben, szalma almon kerülnek elhelyezésre. A 
megfelelő mennyiségű etető és itató felület bizto-
sítása mellett, a takarmányra adagoltan Hydro-gél 
is kerül kihelyezésre. A későbbiekben, a gyűrűket 
szétengedve, az istálló egész területén folytatódik 
a nevelés. 

A közel másfél év, 7 lezárt turnus eredményességét 
az alábbi kitelepítés eredményei is mutatják, de 
összességében a teljes időszakot figyelembe véve, 
a 2,48 kg leadott átlagsúly és a hozzákapcsolódó 
1,67 kg/kg fajlagos takarmány felhasználás a reális.

Jövőbeni célok tekintetében mind Károly, mind 
Gábor elkötelezett a pulykanevelés terén. Folya-
matosan dolgoznak az eredmények tovább javí-
tásán, melyben magas fokú szakmai tudásuk és 
nyitottságuk a mozgató rugó. Rövidtávú terveik 
között szerepel az ólak korszerűsítése, elsősorban 
a fűtési rendszer modernizálása, mely főleg a téli 
hónapokban segítene a jobb nevelési körülmé-
nyek megteremtésében és költséghatékonyabbá 
tételében. 

A kitűzött célok eléréséhez sok sikert kívánunk és 
köszönjük a jó partneri kapcsolatot.  

Varga Gergő
Területi képviselő

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

KITELEPÍTÉS 2017.10.
Fogadott napos pipe (db): 78 015
Elhullás (%): 4,35
Kiszállított pulyka (db): 74 620
Kiszállított súly (kg): 193 950
Leadott átlagsúly bak (kg/db): 2,74
Leadott átlagsúly tojó (kg/db): 2,44
Leadott átlagsúly (kg/db): 2,59
Átlagos nevelési nap: 42,7
Felhasznált takarmány (kg): 315 920
Takarmányértékesítés (kg/kg): 1,62
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A takarmányozás 
hatása a brojlercsirkék  
bőrszínére
A szín szerepe az állatvilágban és az emberek érzékszerveire gyakorolt hatásában igen 
jelentős. Az emberi érzékelés 90%-ban a szemen keresztül történik, míg az állatoknál is 
nagy a vizuális érzékelés jelentősége. A tyúkféléknél is kifejezetten igaz ez az állítás, mert 
náluk más érzékszervek kevésbé fejlődtek ki. Emiatt a takarmány illata illetve íz világa 
csak alárendelt, másodlagos szerepet kap a szaglás és ízlelés hiányossága tekintetében. 

Tyúkféléknél különösen nagy je-
lentőséggel bír a tollazat színe: a 
világítóan piros taréj szerepe a ka-
kasoknál a másik nem figyelmének 
felkeltésére irányul, illetve a rivá-
lisok elrettentésére szolgál. Így a 
színek tehát a szaporodás szolgá-
latában is állnak. 

 

Az embereknél az élelmiszerek 
kiválasztásánál a színnek és a 
külalaknak döntő jelentsége van. 
Manapság a sárga csirke az eladha-
tóbb bizonyos piacokon, ez így van 
többek között Horvátországban is, 
ahol a fehér színű csirke szinte el-
adhatatlan. 
A hagyományosan kukoricás te-
rületeken (ahol sok kukoricát ter-
melnek) a vidéki emberek a fehér 
bőrszínű csirkehúst negatívan íté-
lik meg, a madarak vásárlásánál a 
csüd (lábak) sárga színezettsége 
egy igen fontos minőségi kritéri-
um. Így van az az étkezési tojás vá-
sárlói megítélésénél is, ahol ezt a 
tojás mérete, alakja mellett a tojás 
sárgájának a színe határozza meg. 
Például ha egy tojás sárgája nem 

tartalmaz elegendő színanyagot, 
a vásárlók rosszabb minőségűnek 
ítélik meg.  
A tyúkféléknél a tojássárgája, 
a bőr, a csüd (lábak), a taréj il-
letve részben a tollazat színé-
ért a karotinoidok felelősek. A 
karotinoidokat a madarak önma-
guk nem tudják előállítani, csak a 
táplálékukkal együtt tudják felven-
ni. A természetben sokféle forrás-
ban, így a baromfi takarmányok 
alapanyagaiban is megtalálható-
ak. A baromfitakarmányokban a 
legjentősebb karotinoid forrás a 
kukorica és a kukoricafeldolgozás 
bizonyos melléktermékei. A lucer-
nából és fűből készült zöld növényi 
lisztek is tartalmaznak jelentősebb 
mennyiségben természetes szín-
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anyagot. A természetes karotinoid 
tartalom nagymértékben függ a 
termesztett növény fajtájától, nö-
vekedési körülményektől, az aratás 
idejétől és a tárolási feltételektől. 
Nem miden karotinoid (pl. likopin 
a paradicsomban, β-karotin) befo-
lyásolja a pigmentáltságot. 
A takarmány természetes szín-
anyag tartalma nem elegendő a 
vásárlói igénynek megfelelő ter-
mék előállítására. Amennyiben a 
fogyasztó által kívánatosnak tar-
tott bőr illetve tojássárgája-színt 
el akarjuk érni, akkor színezőanyag 
kiegészítésre van szükség a takar-
mányhoz keverve. Választhatunk 
természetes vagy mesterséges 
sárga és piros színanyagokból, 
amelyek önálló vagy együttes al-
kalmazása szükséges a megfelelő 
tojássárgája és brojler bőrszín el-
éréséhez (1. táblázat). 

A zsírokban oldódó karotinoidok 
abszorpcióját a takarmány zsírtar-
talma befolyásolja. Hosszú szén-
láncú, többszörösen telítetlen és 
rövid szénláncú, telített zsírsavak 
alkalmazása pozitív hatással bír a 
karotinoidok beépülésére, viszont 
kerülni kell a hosszú szénláncú te-
lített zsírsavak alkalmazását. A 
karotinoidok tehát zsíroldékony 
anyagok, a madarakban a zsírokkal 
együtt mozognak, és éppen ezért 
nagyon érzékenyek az oxidációval 
szemben. Az oxidált zsírsavak a ta-
karmányban és az emésztési trak-

tusban reagálnak a karotinoid típu-
sú vegyületekkel, azokat részben 
megsemmisítik. Az oxidált zsírok 
jelenléte a színezőanyagok beépü-
lését jelentős mértékben képesek 
csökkenteni. A zsírok oxidációjáról 
beszélve meg kell említeni az anti-
oxidánsokat, mivel ezek az anyagok 
segítségével az oxidációs folyama-
tok leállíthatók, így a zsírok minő-
sége hosszabb időn át megmarad. 
Egy tanulmányban kiderült, hogy 
az antioxidánsok a béltraktusban is 
működnek, tehát vízoldékony for-
mátumban adagolva madaraink 
számára is hatékonyak. A tokoferol-
származékok a takarmányhoz tör-
ténő adagolásuk pozitív hatást 
váltanak ki a pigmentációra. A ta-
karmány magas kalcium tartalma 
negatívan hat a pigmentálódásra 
illetve a tojás sárgájának színére 
egyaránt. A takarmányok kalcium-

tartalmát megfelelő mértékben 
kell beállítanunk,hogy az optimá-
lis legyen, így ne tudja kifejteni 
ezen negatív hatását. Az A-vitamin 
nagydózisú adagolása is zavarja a 
karotinoidok fölszívódását, ez a to-
jássárgája és a bőr nem megfelelő 
pigmentációjának okai lehetnek. A 
madarak pigmentálódásra estlege-
sen negatívan hathat a takarmány 
magas árpa és/vagy búza tartalma 
a bennük lévő nem keményítő típu-
sú poliszaharidok miatt. Takarmány 
enzimek (béta-glükanáz, xilanáz) 
adagolása a tojássárgájára illetve 

a bőr színeződésére pozitív hatású 
lehet. A hőre is érzékenyek így a ta-
karmány gyártás folyamata közben 
kapott hő (granulálás, expandálás) 
a színanyag tartalmat negatív irány-
ban befolyásolja.
Az egészségi állapot, az esetleg 
betegségek legyengült szervezet 
különösen negatív hatással van a 
karotinoidok beépülésére. A bak-
teriális eredetű fertőzések, illetve a 
betegségek antibiotikummal törté-
nő kezelése szintén negatív hatású 
lehet a pigmentáltásra.
A brojlercsirkék megfelelő bőrszí-
nének elérésékor tehát nem csak 
az alkalmazott színanyag kiegészí-
tést, hanem a karotinoidok haszno-
sulását és beépülését befolyásoló 
tényezőket is figyelembe kell venni. 
A brojler takarmányok átlagosan 15–
20 mg természetes sárga színanya-
got tartalmaznak, emiatt a kívána-
tos sárga bőrszín eléréséhez általá-
ban további sárga színanyag kiegé-
szítés szükséges. Ezen túl bizonyos 
régiókban, ahol az erősebb sárga, 
narancssárgás bőrszínt keresik, kis 
mennyiségben piros színanyag ta-
karmányba keverése is szükséges. 
Ezen felül a szükséges színanyagok 
használatát a vágás előtt minimum 
3 héttel már meg kell kezdeni. 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. nagy tapasztalattal rendelkezik 
mind a speciális hazai, mind a kül-
földi piacok igényeinek megfelelő 
bőrszínű brojlercsirkék takarmányo-
zásában. A vásárlói igényeknek való 
megfelelés szempontjából a legfon-
tosabb az ellenőrzött minőségű ta-
karmány, amelynek minden szem-
cséje a színanyagokat a megfelelő 
mennyiségben, formában és az op-
timális időben tartalmazza a kívána-
tos bőrszín elérése érdekében!

Horváth Szabolcs,
baromfi szaktanácsadó, 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft

1. táblázat: 
Színanyag kiegészítésként szóba jövő főbb takarmány adalékanyagok

Sárga Piros
Természetes Lutein, Zeaxantin:

bársonyvirág, kukorica, 
lucerna

Kapszantin:
paprika

Szintetikus Apo-észter Kantaxantin
Citranaxantin
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400 feletti eredmények 
a megújult Gold brojler  

takarmányokkal!
Az elmúlt időszakban ismételten megújítottuk broj-
ler takarmány sorainkat. A fejlesztésünk célja főként 
az volt, hogy amikor a madár 28 napos kor után in-
tenzíven elkezd fejlődni és nagyobb mennyiségű ta-
karmányt vesz fel, akkor a megfelelő súly mellett a 
fajlagos takarmányértékesítés minél alacsonyabb 
legyen. Az első fázisokban a felhasznált fehérjefor-
rások emészthetőségét javítottuk illetve a szilárd 
vázszerkezet egészséges felépítését támogattuk. 
Jelentősebben javítottunk a nevelő II. és a befejező 
fázisokon, ahol a takarmányok energia tartalmát az 
évek során összegyűlt termelési eredmények és sok 
éves tapasztalatok alapján megnöveltük.

A megújult takarmányok az első nagyüzemi etetését 
Henzer-Czigány Andrea dadi telepén kezdtük meg.  
A telepre azért esett a választásunk, mivel a termelő 
több éve a Partnerünk, és a precízen vezetett nyilván-
tartások és silómérlegek megléte miatt napi adatkiér-
tékelés is lehetséges. 

Az első kísérleti turnus 2017.12.19-én települt.  
A 15015 db Ross 308.-as naposcsibe 19db/m2-es tele-
pített sűrűséggel lett letelepítve. A turnus felnevelé-
se folyamán különösebb állategészségügyi probléma 
nem volt. A madarak folyamatosan a technológiának 
megfelelő súlyt hozták hétről –hétre! Ezt az első kísér-
leti turnust 38 átlagos nevelési napra, 2,51 kg/db-os 
átlagsúllyal és 1,59 kg/kg-os fajlagos takarmányérté-
kesítéssel zártuk

 
A második kísérletünk, a következő turnus 
2018.02.05.-én települt az előzőhöz hasonló darab-
számmal illetve sűrűséggel. A turnus döcögősen in-
dult: sok volt a kelésgyenge, életképtelen és E. coli-val 
fertőzött egyed. Ennek következtében a technológiai 
súlyok alatt voltak a madarak a 28. napos korig, ez-
után behozta a kezdeti lemaradást az állomány. Ezúttal 
2,63 kg-os átlagsúllyal fejeződött be a turnus 40 érté-
kesített átlagnapra, a fajlagos takarmányfelhasználás 
1,54 kg/kg volt. 

Mindkét turnus 400 feletti brojler indexel záródott!

Az elért termelési eredmények bebizonyították, hogy 
a takarmányok továbbfejlesztése elérte a célját. 
Számunkra a legfontosabb visszajelzés a partnerünk 
véleménye: ebben az esetben Andrea is maximálisan 
elégedett volt az elért termelési és gazdasági ered-
ményekkel!

Horváth Szabolcs,
baromfi szaktanácsadó, 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft
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   Mezőgazdasági kitekintés  
   2017–2026
A Mezőgazdasági Kitekintés 2017–
2026 a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) és 
az Élelmezésügyi és Mezőgazda-
sági Világszervezet (FAO) együttes 
munkája, melynek elkészítésében 
segítséget nyújtottak a tagorszá-
gok kormányainak szakértői és a 
különböző árutermelési szakszö-
vetségek képviselői. A kitekintés 
egy konszenzuson alapuló érté-
kelést nyújt a mezőgazdasági és 
haltermelési árupiacok középtávú 
(10 éves időtartamra vonatkozó) 
kilátásairól országos, regionális és 
globális szinten. Az idei kiadás kü-
lönösen Délkelet-Ázsia mezőgaz-
dasági és haltermelési szektorait 
veszi górcső alá.

RövId öSSZEfogLALó
Az idei Kitekintés kontextusa az, hogy 2016-ban a szektor legtöbb termékéből rekordnagyságú termelés való-
sult meg és bőséges készletek voltak, ami az árakat jóval az elmúlt évtizedben tapasztalt csúcsok alatt tartotta. 
A gabonafélék, a húsok és a tejtermékek átlagárai tovább csökkentek, míg az olajos magvak, a növényi olajok 
és a cukor ára kismértékű növekedést mutatott 2016-ban.

fogyASZTáS
Kína és a bioüzemanyag többé már nem a globális keresletnövekedés fő hajtóerői
A Kitekintés által felölelt időszak alatt a keresletnövekedés az előrejelzések szerint tekintélyesen le fog lassulni. 
Az elmúlt évtizedben a növekedés legfőbb forrása a Kínai Népköztársaság volt, ahol a növekvő hús- és halkereslet 
hatására a takarmányfelhasználás évente csaknem 6%-kal nőtt. A második legfontosabb keresletnövelő tényező 
pedig a globális bioüzemanyag-szektor volt, amelyben a takarmány alapanyagok felhasználása évente csaknem 
8%-kal bővült. A keresletet növelte az is, hogy az elmúlt évtizedben a gabonakészleteket 230 millió tonnával 
feltöltötték. A várakozások szerint a jövőben középtávon ezek a közelmúltbeli hajtóerők nem fogják ugyanilyen 
módon támogatni a piacokat, és nem láthatók előre olyan erőforrások, amelyek helyettesíthetnék azokat.

A növényi olaj, a cukor és a tejtermékek fontosabbá válnak az emberek étrendjében
A Kitekintésben szereplő gyakorlatilag összes termék iránti élelmezési célú kereslet növekedése a várakozások 
szerint kisebb lesz, mint az előző évtizedben. A gabonafélék iránti élelmezési célú egy főre jutó kereslet glo-
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bálisan jórészt szinten marad, és növekedése csak a legkevésbé fejlett országokban várható. A húskereslet az 
előrejelzések szerint folyamatosan nőni fog, noha az étkezési preferenciák és a korlátozott hozzáférés számos 
országban visszafogja majd a fogyasztást. A plusz kalória és fehérje a várakozások szerint főként a növényi 
olajból, a cukorból és a tejtermékekből származik majd. Összességében a nyugati étrend felé történő „konver-
gencia” korlátozott mértékűnek tűnik.

A megfelelő tápláláshoz való hozzáférés továbbra is egyenlőtlen marad
2026-ra a hozzáférhető kalória az előrejelzések szerint a legkevésbé fejlett országokban eléri a 2450 kcal/nap 
átlagértéket, a többi fejlődő országban pedig meghaladja a 3000 kcal-t. Az élelmiszerhez való hozzájutás bi-
zonytalansága világméretekben kritikus aggály marad, és a hiányos tápláltság legkülönbözőbb formáival való 
együttes előfordulása új kihívásokat jelent majd számos országban.

A bioüzemanyag-szektort az országonkénti stratégiák irányítják
Az etanol és a biodízel iránti kereslet növekedése lelassult a fosszilis tüzelőanyagok alacsonyabb ára és a kor-
mányzati politikákból eredő ösztönzők csökkenése miatt. Noha az energiaárak az előrejelzések szerint emel-
kedni fognak, a bioüzemanyag gyártásra használható takarmány alapanyagok (különösen az etanolgyártásra 
használható kukorica és cukornád, illetve a biodízel gyártásra használható növényi olaj) iránti kereslet lassan 
nő majd, kivéve azokban a fejlődő országokban, ahol a kereslet növekedését a proaktívabb belsőpiaci straté-
giák szabályozzák.

TERMELÉS
A növénytermesztésben a növekedést elsősorban a magasabb hozamok eredményezik majd, míg a tej- és 
a hústermelés bővülése a nagyobb állományméretekből és az állatonkénti teljesítmény növekedéséből fog 
adódni.
A növénytermesztés jövőbeli növekedése főként a nagyobb hozamokból fog adódni. A hozamok növeke-
dése az előrejelzések szerint egy kissé lassulni fog ugyan, de a termésmennyiség növelhető lesz azoknak 
a nagy terméshozam különbségeknek a csökkentése révén, amelyek továbbra is fennállnak, elsősorban a 
Szubszaharai Afrika területén. A gabonafélék termőterülete világméretekben csak csekély mértékben fog nőni, 
míg a szójabab termőterületének további bővülése az előrejelzések szerint elegendő lesz a takarmány- és a 
növényolajipar szójaigényének a kielégítéséhez.
A hús- és a tejtermelés növekedése a nagyobb állományméretek és az állatonkénti teljesítményjavulás révén 
lesz elérhető, miközben továbbra is nagy különbségek lesznek a termelés intenzitása tekintetében. A húster-
melés teljes növekedésének csaknem felét a baromfitermelés növekedése fogja adni a következő évtizedben. 
A tejtermelés növekedése a várakozások szerint felgyorsul majd az előző évtizedhez képest, a legjelentősebb 
mértékben Indiában és Pakisztánban.

 
A „Mezőgazdasági Kitekintés 2017–2026” a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
(OECD) és az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) együttes munkája, melynek 
elkészítésében segítséget nyújtottak a tagországok kormányainak szakértői és a különböző 
árutermelési szakszövetségek képviselői. A kitekintés egy konszenzuson alapuló értékelést nyújt a 
mezőgazdasági és haltermelési árupiacok középtávú (10 éves időtartamra vonatkozó) kilátásairól 
országos, regionális és globális szinten. Az idei kiadás különösen Délkelet-Ázsia mezőgazdasági és 
haltermelési szektorait veszi górcső alá. 
 
Rövid összefoglaló 
 
Az idei Kitekintés kontextusa az, hogy 2016-ban a szektor legtöbb termékéből rekordnagyságú 
termelés valósult meg és bőséges készletek voltak, ami az árakat jóval az elmúlt évtizedben tapasztalt 
csúcsok alatt tartotta. A gabonafélék, a húsok és a tejtermékek átlagárai tovább csökkentek, míg az 
olajos magvak, a növényi olajok és a cukor ára kismértékű növekedést mutatott 2016-ban. 
 
Fogyasztás 
 
Kína és a bioüzemanyag többé már nem a globális keresletnövekedés fő hajtóerői 
 
A Kitekintés által felölelt időszak alatt a keresletnövekedés az előrejelzések szerint tekintélyesen le fog 
lassulni. Az elmúlt évtizedben a növekedés legfőbb forrása a Kínai Népköztársaság volt, ahol a 
növekvő hús- és halkereslet hatására a takarmányfelhasználás évente csaknem 6%-kal nőtt. A második 
legfontosabb keresletnövelő tényező pedig a globális bioüzemanyag-szektor volt, amelyben a 
takarmány-alapanyagok felhasználása évente csaknem 8%-kal bővült. A keresletet növelte az is, hogy 
az elmúlt évtizedben a gabonakészleteket 230 millió tonnával feltöltötték. A várakozások szerint a 
jövőben középtávon ezek a közelmúltbeli hajtóerők nem fogják ugyanilyen módon támogatni a 
piacokat, és nem láthatók előre olyan erőforrások, amelyek helyettesíthetnék azokat. 
 
 

 
 
A növényi olaj, a cukor és a tejtermékek fontosabbá válnak az emberek étrendjében 
 
A Kitekintésben szereplő gyakorlatilag összes termék iránti élelmezési célú kereslet növekedése a 
várakozások szerint kisebb lesz, mint az előző évtizedben. A gabonafélék iránti élelmezési célú egy 
főre jutó kereslet globálisan jórészt szinten marad, és növekedése csak a legkevésbé fejlett 
országokban várható. A húskereslet az előrejelzések szerint folyamatosan nőni fog, noha az étkezési 
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A haltermelési ágazatban az akvakultúra dominál, mivel a halászat teljesítményét a halállományok jelenle-
gi szintje szabályozza és a túlhalászás korlátozására irányuló jogszabályok irányítják. Kína meg fogja őrizni 
60%-ot meghaladó részarányát a világ haltermeléséből. A Kitekintésben szereplő termékek közül a halte-
nyésztés jelenti a leggyorsabban növekvő fehérjeforrást.

KERESKEdELEM
A mezőgazdaság és a halkereskedelem növekedésének mértéke az előrejelzések szerint az előző évtizedre 
jellemző növekedési arány mintegy felére fog csökkenni. Az elkövetkező évtizedben azonban a kereskedelem 
egy nagyjából állandó hányadot tesz majd ki az ágazat teljesítményén belül. A mezőgazdasági áruk kereskedelme 
általában rugalmasabban reagált a makrogazdasági ingadozásokra, mint az egyéb áruké. A gazdálkodási 
szektorra jellemző viszonylag magas szintű védelemre tekintettel a mezőgazdasági kereskedelem bővülését 
támogathatja a piac további liberalizálása.

Az élelmiszerimportőrök a legtöbb termék vonatkozásában kevés beszállítót találnak majd
Az élelmiszerimport – elsősorban Szubszaharai Afrikában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – egyre fonto-
sabbá válik a biztonságos élelmiszerellátáshoz. Míg néhány ország esetében ez azt tükrözheti, hogy a megnö-
vekedett kereslethez nem társul a belföldi élelmiszer-előállításhoz szükséges elegendő természeti erőforrás, 
más esetekben olyan mezőgazdaság-fejlesztési problémákat jelezhet, melyekre oda kell figyelni.
Az előrejelzések szerint Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Kelet-Európa és Közép-Ázsia esetében a nettó export 
növekedésére lehet számítani, míg Ázsia más részein és az afrikai országokban a nettó import növekedése 
várható. Az export néhány országra koncentrált marad, ezzel ellentétben az importot jelentős szétszórtság jel-
lemzi majd. Ez azt eredményezi, hogy a világpiac érzékenyebb lesz a természeti és politikai tényezőkből fakadó 
„kínálati sokkokra”, mint a keresleti sokkokra.

áRAK
A reálárak várhatóan a jelenlegi szinteken vagy azok alatt maradnak
A Kitekintés várakozásai szerinti alapvető kínálati és keresleti viszonyok között, a legtöbb mezőgazdasági és 
haltermék reálárai egy kissé csökkenő tendenciát fognak mutatni és a korábbi csúcsok alatt maradnak a kö-
vetkező tíz évben. A mezőgazdasági termékek árait jelentős ingadozás jellemzi, és azok hosszú időszakokon át 
jelentős eltéréseket mutathatnak a hosszú távú tendenciáiktól.
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Kereskedelem 
 
A mezőgazdaság és a halkereskedelem növekedésének mértéke az előrejelzések szerint az előző 
évtizedre jellemző növekedési arány mintegy felére fog csökkenni. Az elkövetkező évtizedben 
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A mezőgazdasági áruk kereskedelme általában rugalmasabban reagált a makrogazdasági 
ingadozásokra, mint az egyéb áruké. A gazdálkodási szektorra jellemző viszonylag magas szintű 
védelemre tekintettel a mezőgazdasági kereskedelem bővülését támogathatja a piac további 
liberalizálása. 
 
Az élelmiszerimportőrök a legtöbb termék vonatkozásában kevés beszállítót találnak majd 
 
Az élelmiszerimport – elsősorban Szubszaharai Afrikában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten – 
egyre fontosabbá válik a biztonságos élelmiszerellátáshoz. Míg néhány ország esetében ez azt 
tükrözheti, hogy a megnövekedett kereslethez nem társul a belföldi élelmiszer-előállításhoz szükséges 
elegendő természeti erőforrás, más esetekben olyan mezőgazdaság-fejlesztési problémákat jelezhet, 
melyekre oda kell figyelni. 
 
Az előrejelzések szerint Észak-, Közép- és Dél-Amerika, Kelet-Európa és Közép-Ázsia esetében a 
nettó export növekedésére lehet számítani, míg Ázsia más részein és az afrikai országokban a nettó 
import növekedése várható. Az export néhány országra koncentrált marad, ezzel ellentétben az 
importot jelentős szétszórtság jellemzi majd. Ez azt eredményezi, hogy a világpiac érzékenyebb lesz a 
természeti és politikai tényezőkből fakadó „kínálati sokkokra”, mint a keresleti sokkokra. 
 
 
Árak 
 
A reálárak várhatóan a jelenlegi szinteken vagy azok alatt maradnak 
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dÉLKELET-áZSIA
A széles alapú növekedés az alultápláltság jelentős csökkentését tette lehetővé Délkelet-Ázsiában. A mező-
gazdaság fenntartható fejlődésének biztosításához az erőforrás-kezelés javítására, a kutatás-fejlesztés bővíté-
sére és pénzügyi befektetésekre lesz szükség.
A Kitekintésben külön fejezet foglalkozik a délkelet-ázsiai országokkal, ahol a gazdasági növekedés erős volt 
és a mezőgazdasági és haltermelési ágazatok gyorsan fejlődtek. Az utóbbi években a széles alapú növekedés 
az alultápláltság jelentős csökkentését tette lehetővé a régióban.
A mezőgazdasági és a halászati szektorok bővülése miatt azonban a régióban egyre nagyobb nyomás nehe-
zedik a természeti erőforrásokra, ami különösen az exportorientált haltermelési és pálmaolaj-ágazatot érinti. 
A Kitekintés előrejelzése szerint a pálmaolaj-termelés növekedése jelentősen lelassul majd annak következté-
ben, hogy a legfőbb pálmaolaj-termelő országok a fenntartható fejlődésre összpontosítanak.

Az erőforrás-kezelés javítására és a kutatás-fejlesztési tevékenység bővítésére lesz szükség a fenntartható 
termelékenység növekedés eléréséhez. A rizstermesztést támogató stratégiákat is újra lehetne gondolni a 
mezőgazdaság diverzifikálásának elősegítésére. Mivel a régió nagyon érzékeny a klímaváltozásokra, beruhá-
zásokra lesz szükség a sikeres alkalmazkodás elősegítéséhez.

Forrás: FAO/OECD – 2017
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állati eredetű fehérjék a takarmányban 
az Egyesült államokban és Európában – 
szabályozási és piaci kihívások
Az állati hullákból származó takarmány-összetevők – köztük az állati eredetű fehér-
jék, zsírok, olajok és a specializáltabb lisztek – visszafordíthatatlanul beépültek a 
takarmánygyártási és az állattenyésztési ágazatok tevékenységébe. Ezek az anya-
gok a fehérjék és más nélkülözhetetlen tápanyagok könnyen emészthető forrását 
biztosítják a takarmánygyártók számára. A takarmányipar ugyanakkor átveszi az 
állattenyésztési ágazattól az állati hullák mindazon részeit, amelyek egyébként ve-
szendőbe mennének, így hozzájárul az ágazat fenntarthatóságához.

E nélkülözhetetlen szerep természetét azonban gyak-
ran nem kellően értik meg az érzelmek által vezérelt 
köznapi emberek és a nekik felelősséggel tartozó jog-
alkotók sem, akik emiatt nem kellően átgondolt, sze-
szélyes rendelkezéseket alkotnak. Annak érdekében, 
hogy e kérdéskör dinamikáját jobban megérthessük, 
a Feedinfo Hírszolgálat az Atlanti-óceán mindkét part-
ján beszélgetett az ágazat képviselőivel, akik között 
szerepelt Dr. Martin Alm, az Európai Zsírfeldolgozók 
és Állatifehérje-feldolgozók Szövetségének szakmai 
igazgatója, valamint az Egyesült Államok és Kanada 
országos állatifehérje-feldolgozói szövetségeinek 
két képviselője: Dr. Jessica Meisinger tudományos is-
meretterjesztési és kommunikációs igazgató és Kent 
Swisher nemzetközi programokért felelős elnökhe-
lyettes.
Természetesen a két piac nagyon eltérő pozícióból 
indul, az egyes kontinensek BSE-vel kapcsolatos kü-
lönböző tapasztalatai miatt. Az állati melléktermékek 
élelmiszertermelő állatok takarmányaiban való fel-
használására vonatkozó európai korlátozások, illetve 
az azon állatok körének meghatározására vonatkozó 
európai szabályozások, amelyek esetében engedé-
lyezett az állati melléktermékeket tartalmazó takar-
mányok fogyasztása, általában szigorúbbak, mint az 
Egyesült Államok hasonló szabályai. Az európai sza-
bályok általában kategorikusan korlátozó jellegűek: 
emlősállatok húsa és csontja nem használható fel ál-
lati takarmányokban, tilos a fajon belüli újrahasznosí-
tás (például a sertések nem kaphatnak sertéserede-
tű hús- és csontlisztet), stb. Ugyanakkor az Egyesült 
Államok szabályai általában célzottabbak. Az Egyesült 

Államokban kérődző eredetű állati fehérjék természe-
tesen nem etethetők más kérődzőkkel, illetve a ké-
rődzők nem fogyaszthatnak semmilyen emlőseredetű 
fehérjét, egy 2008-ban elfogadott törvény továbbá 
megtiltja a legnagyobb kockázattal járó szarvasmar-
haszövetek (agy, gerincvelő, idegdúcok/ganglionok) 
állati takarmányokban való felhasználását; ezen túl-
menően azonban a rendelkezések viszonylag ru-
galmasak, megengedik például, hogy az együregű 
gyomrú állatok takarmányaiban feldolgozott állati 
fehérjék legyenek, sőt lehetővé teszik még az ugyan-
azon a fajon belüli etetést is. Ezzel szemben az Európai 
Unió alig engedélyezi még a legkitűnőbb minőségű, 
legszigorúbban ellenőrzött feldolgozott állati fehérjék 
élelmiszertermelő állatokkal való etetését sem. Nem 
kérődző állatokból származó feldolgozott állati fehér-
jéket Európában jelenleg csak bizonyos típusú állati 
takarmányokban – nevezetesen kisállateledelekben 
és akvakultúrás tápokban – használnak; az utób-
bi (akvakultúrás) felhasználást pedig csak 2013-ban 
engedélyezték újra azt követően, hogy az Európai 
Unióban 12 éven át be volt tiltva a feldolgozott álla-
ti fehérjék élelmiszertermelő állatokkal való etetése. 
Ez azt jelenti, hogy Európában a feldolgozott állati 
fehérjék nem használhatók olyan állatfajok etetésé-
re, mint például a baromfifajok, amelyek az Egyesült 
Államokban a különböző haszonállatfajok közül a fel-
dolgozott állati fehérjék hagyományosan legnagyobb 
fogyasztói.
E korlátozásokat előreláthatólag enyhíteni fogják 
Európában a monogasztrikus (nem kérődző) állatokkal 
etetett monogasztrikus (nem kérődző) eredetű feldol-
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gozott állati fehérjék tekintetében, de a változás lassú, 
mivel az Európai Bizottság „érthetően óvatos” – aho-
gyan Dr. Alm fogalmaz. Konkrétan, mielőtt e szabályo-
zás bármilyen változtatását életbe lehetett volna lép-
tetni, egy tesztet kellett kifejleszteni, amely lehetővé 
teszi annak az állatfajnak az azonosítását, amelyből a 
feldolgozott állati fehérje származik. „Az ágazat folya-
matosan dolgozott a tudományos bizonyítékok össze-
állításán és annak a bizonyításán, hogy irányítása és 
szakmai szabványai a lehető legmagasabb szintűek” 
– magyarázza Dr. Alm. „A tesztek kifejlesztése hosszú 
ideig tartott, mivel azoknak képesnek kell lenniük az 
egyes takarmányokban (például a tejtermelési mel-
léktermékekben) lévő megengedett anyagok okoz-
ta hamis pozitív eredmények megkülönböztetésére. 
A tesztek már készen vannak, és jelenleg zajlik az 
Európai Bizottság általi jóváhagyási folyamatuk, így 
reményeink szerint a következő tizenkét hónapban 
már hozzáférhetővé válnak a felhasználók számára.”

Mindeközben a tétek nagyok, különösen a fenntart-
hatóság tekintetében. Ahogyan Dr. Meisinger rámu-
tat: „ha kivesszük az állati eredetű fehérjéket, akkor 
valami mást kell helyettük beletennünk a takarmá-
nyokba. Nagyon sokszor ezek „szűz”, korábban még 
nem használt összetevők”, mint például a szója vagy 
a hal. „Az állati hullák feldolgozása abszolút létfontos-
ságú a mezőgazdaság fenntarthatóságához.” Dr. Alm 
ezzel egyetértve hozzáteszi: „Jelenleg az Európai Unió 
fehérjeszükségletének 70%-át harmadik országok-
ból importálja, így a feldolgozott állati fehérjék fontos 
szerepet játszhatnak ennek az importnak a kiváltá-
sában.” Azok nagyon kedvező foszfortartalma miatt 
Dr. Alm kifejezetten pozitívan ítéli meg az állati ere-
detű fehérjék hasznosíthatóságát a piac baromfi- és 
tojástermelési ágazatában. „Ezeknek az anyagoknak 
a foszfortartalma, ami fontos az állatok csontjainak 
egészségéhez, rendkívül jól emészthető, ami csök-
kenti a trágyából származó környezetterhelést.”

Mégis, a feldolgozott állati fehérjék Európában való 
felhasználhatóságát nem kizárólag a piac mérete kor-
látozza, hanem a fogyasztóknak a változás elfoga-
dására való hajlandósága is. Dr. Alm optimista ezzel 
kapcsolatban, mivel úgy látja, hogy a fogyasztók az 
előrejelzések szerint elfogadnák az olyan sertések és 
baromfik húsát, melyek takarmányában feldolgozott 
állati fehérjék vannak, feltéve, hogy megfelelő in-

formációk állnának rendelkezésre az erőforrások fel-
használásának hatékonyságáról, valamint arról, hogy 
azok által hogyan lehet megelőzni a földterület-hasz-
nálat megváltozását – különösen az esőerdők kiirtását 
(ha az állatifehérje-forrásokkal ki lehetne váltani pél-
dául egy olyan fehérjét, mint a szójafehérje). Amint 
azonban az amerikai tapasztalatok bizonyítják, a fo-
gyasztók nem mindig állnak hozzá ésszerűen a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos állításokhoz. Dr. Meisinger 
például különösen bosszantónak találja, hogy újabban 
„vegetáriánus módon takarmányozott” címkék buk-
kannak fel a brojlerek és tojótyúkok számára összeál-
lított takarmányokon. „Mindez nem más, mint marke-
tingfogás.” A csirkék természetüknél fogva nem ve-
getáriánusok… mindenki, aki valaha volt már csirkék 
közelében, tudja ezt. A legfőbb problémát az jelenti, 
hogy azok az emberek, akik ezeket a vegetáriánus tá-
pokat preferálják, pont ugyanazok az emberek, akik 
a fenntarthatóság miatt is leginkább aggódnak. Kent 
Swisher az Informa Economics számadatait idézi, me-
lyek szerint az Egyesült Államok brojlertermelésének 
körülbelül 25%-a már most is kizárólag növényi (teljes 
körűen vegetáriánus) tápokat használ, és ez az arány 
várhatóan akár 35%-ot is elérhet.

Mégis, jóllehet a feldolgozott állati fehérjék belföldi 
piacát egyre összetettebb tényezők szabályozzák, a 
világpiacon az ilyen fehérjék iránti igény továbbra is 
jelentős. Kent Swisher Indonéziát és Kínát említi két 
virágzó exportpiacként, melyek elsősorban a barom-
fi- és akvakultúrás piacuk jelentős mérete és bővülési 
pályája miatt fontosak. Nagy volumenű lazacexportjá-
nak köszönhetően Chile ugyancsak jelentős fogyasz-
tó. Ahol csirkéket nevelnek és halakat tenyésztenek, 
illetve kedvenc állatokat tartanak (még ha nem is 
olyan nagy számban), és ahol nincs jelentős nagy-
ságú termőföld, ahol szóját termeszthetnének, akkor 
az egy jó piac a feldolgozott állati fehérjék számára 
– állapítja meg Kent Swisher. És – legalábbis az export 
tekintetében – a dolgok egyre inkább kedvezően ala-
kulnak az európai termelők számára. A nem-kérődző 
eredetű feldolgozott állati fehérjék export célokra már 
2013 óta rendelkezésre állnak, de csak kétoldalú meg-
állapodások alapján. Ezt a követelményt 2016-ban 
visszavonták, ami bizonyos értelmezési nehézségek-
hez vezetett egyes tagállamok részéről. Ez év július 
1-jétől már a kérődző eredetű feldolgozott állati fe-
hérjék exportálása is engedélyezett. Az importáló or-
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szágok a saját rendelkezéseiket alkalmazzák a feldol-
gozott állati fehérjék újrahasznosítása tekintetében, 
a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) állatbe-
tegségek elleni védekezési szabályainak keretein 
belül – magyarázza Dr. Alm. „A nem-kérődző eredetű 
feldolgozott állati fehérjék iránti igény jelentős volt, 
és mi azt várjuk, hogy a kérődző eredetű feldolgozott 
állati fehérjék exportpiaci részaránya ugyancsak nőni 
fog. Az export mértékét befolyásolni fogja az árak és 
a belföldi felhasználói igények hosszú távú alakulása, 
de az export bővülése mindenképpen jó hír az európai 
állatifehérje-feldolgozó ipar számára.”

Ezt a változtatást az európai állatifehérje-feldolgozók 
már régen szorgalmazták, mivel érvelésük szerint 
ésszerűtlen, hogy egy más országokban törvényesen 
használható terméket az európai gyártók nem expor-
tálhatnak annak világszínvonalú biztonsági színvonala 
dacára. A termékek minősége pedig az egyik legmeg-
győzőbb érv, amit az Atlanti-óceán mindkét oldalán 
tevékenykedő termelők felhozhatnak. Kent Swisher 
érvelése szerint az állatifehérje-lisztek feldolgozásá-
nál alkalmazott hőmérséklet elég magas ahhoz, hogy 
elpusztítsa a kórokozó baktériumokat és az olyan ví-
rusokat, mint a madárinfluenza-vírus. Kollégája, Dr. 
Meisinger pedig arra mutat rá, hogy az ágazatban 
tevékenykedő gyártók szigorú belső vizsgálatoknak, 
vevői auditoknak és a szabályozó hatóságok által le-

bonyolított szemléknek vannak kitéve, melyeknek 
köszönhetően a rendszer hatékonyabban képes ki-
mutatni és kiküszöbölni bármely szabálytalanságot. 
Dr. Alm megjegyzi, hogy az európai rendszerbe több 
biztonsági intézkedés van beépítve: „Az európai jog-
szabályalkotók egy óvatosságon alapuló megközelí-
tést alkalmaznak, hogy megakadályozzák bármilyen 
állatifehérje-újrahasznosításból eredő betegség ki-
alakulását, még akkor is, ha semmilyen konkrét be-
tegségkockázatra nincs tudományos bizonyíték.” Az 
ágazat minden szereplője törekszik arra, hogy szek-
toruk fenntarthatóságát és biztonsági tanúsítványait 
jobban megismerjék a döntéshozók annak érdekében, 
hogy ezt az egyedülállóan értékes összetevőt optimá-
lis hatással tudják használni az állati takarmányokban 
az egész világon. Ahogyan Dr. Meisinger mondja: „Ha 
úgy gondolunk az árutermelő mezőgazdaságra, mint 
egy kör felső felére, akkor az állati hullák feldolgozása 
jelenti a kör alsó felét, és pontosan ez az, ami fenn-
tarthatóvá teszi az egész folyamatot. Az amerikaiak 
például egy állat mintegy 50%-át nem eszik meg. Ez 
nagyon sok hasznosítatlan maradékot jelent.”

Forrás: 
Feedinfo Hírszolgálat 2017



A lizin-hidroklorid egy esszenciális aminosav, melyek a baromfitápokban a kiegyen-
súlyozott takarmányozás és az állomány jó teljesítményének biztosítása céljából 
alkalmaznak. Mint minden más jó dologból, a lizinből is túl sokat vehetnek fel 
azonban a madarak – mondta Jenny Fricke állatorvos, a Saskatchewani Egyetem 
baromfi-szakállatorvosa.
Fricke doktornő ezt nemrég saját 
tapasztalatból tudta meg, alapos 
detektívmunkát követően. Őt 
és néhány kutatótársát annak a 
kivizsgálására kérték meg, hogy 
egyes csirkék miért maradnak 
el jelentősen a növekedésben. A 
csirkék 7 napos korukban kerültek 
vizsgálatra, és szemmel láthatóan 
nem gyarapodtak úgy, ahogyan 
elvárták tőlük.
„Megmértük a súlyukat, és az 
körülbelül fele akkora volt, mint 
amennyinek lennie kellett volna” 
– mondta Fricke doktornő, akinek 
először fogalma sem volt arról, 
hogy mi okozhatja ezt. Felbon-
colta a csirkéket, hogy valamilyen 
útbaigazító jelet találjon – például 
gyakori baromfibetegségekre 
jellemző tüneteket vagy elválto-
zásokat –, de semmit sem talált. 
Más istállókból is megvizsgált 
csirkéket, és azt találta, hogy sok 
csirke 12 napos korára lesántult – 
ezt a jelenséget szintén nem tudta 
megmagyarázni. Az elvégzett 
nyomozás azt tárta fel, hogy a 
legutolsó takarmányszállításkor a 
tápba kevert lizin mennyiségében 
valamilyen eltérések voltak – ez a 
szituáció pedig azt eredményez-
heti, hogy az egyébként egész-
séges csirkék kevesebbet esznek.
Fricke doktornő és kollégái úgy 

döntöttek, hogy 500 csirkével 
egy kísérletet végeznek. A csir-
kéket ketrecekben helyezték 
el és a takarmányukhoz hozzá-
adott lizin mennyiségét 2, 4, 6 
és 8%-kal növelték. A kutatók 
azt vették észre, hogy a nagyobb 
mennyiségű lizin-kiegészítésben 
részesült csirkék közül soknak a 
testsúlya és a súlygyarapodása 
egyaránt csökkent. Emellett a 
csirkék kevesebb takarmányt 
fogyasztottak és a takarmányér-
tékesítésük is romlott.
„Videofelvételeket készítettünk 
a csirkékről, miközben azok a 
magasabb lizintartalmú tápot 
próbálták elfogyasztani” – mondta 
Dr. Fricke, hozzátéve: a videofel-
vétel arra utalt, hogy a táp ízletes-
ségével és annak túlzottan magas 
lizintartalmával lehet a probléma.
„Már korábban is voltak olyan 
beszámolók, hogy ha a lizinből 
felesleg vagy hiány van, a csirkék 
csökkentik a takarmányfelvéte-
lüket” – jelentette ki.
Dr. Fricke szerint ennek az 
esetnek több fontos tanulsága is 
van a termelők számára. Az első 
tanulság az, hogy mindig megfe-
lelő takarmánymintákat kell gyűj-
teni a csibék letelepítésekor. 
„Soha nem lehet tudni, hogy mikor 
lesz rájuk szükséged” – mondta.

A második tanulság: mindig 
ébernek kell lenni.
„Mi csak 7 napos korukban kaptuk 
meg ezeket a csirkéket” – mondta.
Elmondása szerint Kanadában 
a brojlereket általában 35 napig 
nevelik padozatos (mélyalmos) 
tartásban. Elgondolkozik azon, 
hogy a dolgokat vissza lehetett-e 
volna fordítani, ha valaki napokkal 
korábban észrevette volna, hogy 
a csirkék nem fogyasztanak 
elegendő mennyiségű takar-
mányt.
„A gyors reagálás kulcsfon-
tosságú” – tette hozzá Fricke 
doktornő. „Hétnapos korukra ezek 
a csibék már az életük egyötödét 
eltöltötték az adott gazdaságban. 
Addigra már eléggé előrehaladtak 
a problémák.”
A harmadik tanulság: ha túl sokat 
vesznek fel belőle, bármi rossz 
lehet – még az egészséges amino-
savak is.
„Fontos biztosítani, hogy jó minő-
ségű aminosavak legyenek a 
csirkék tápjában, de ha túl sok van 
egy jó dologból, a csirkék ennek 
megfelelően reagálnak, és csök-
kentik a takarmányfelvételüket” 
–állapította meg Dr. Fricke.

Forrás:
Poultry World - 2018. január 12.

Amikor a 
lizin 

már „sok a jóból”
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A baromfitrágya 
mint megújuló energiaforrás

Kutatási eredmények szerint a baromfitrágyát a jövőben hő- 
és áramtermelésre szolgáló tüzelőanyagként lehet majd használni.

A pulykák, csirkék és más baromfifajok kezelt ürüléke 
– ha azt éghető szilárd biomassza tüzelőanyaggá 
alakítják – az elektromos áram termelésére használt 
szénmennyiség mintegy 10%-át helyettesítheti, ami 
csökkentené az üvegházi gázok kibocsátását és alter-
natív energiaforrásként szolgálhatna. A Zuckerberg 
Vízkutató Intézet (Ben-Gurion Egyetem, Negev-sivatag, 
Izrael) kutatói szerint a baromfitrágya környezetbarát 
módon történő ártalmatlanná tétele mostanra jelentős 
problémává vált, de a baromfiürülék szilárd tüzelő-
anyaggá alakítása megoldást jelenthet erre.

A kutatók két különböző típusú bioüzemanyagot érté-
keltek annak meghatározása céljából, hogy melyik 
a baromfiürülékből készült leghatékonyabb szilárd 
tüzelőanyag. A biomassza 450 °C (842 °F) hőmérsék-
leten, oxigénmentes kemencében történő lassú heví-
tésével előállított bioszén („biochar”) és a hidroszén 
(„hydrochar”) termelését, éghetőségi tulajdonságait 
és gázkibocsátását hasonlították össze. A hidroszenet 
úgy állítják elő, hogy a nedves biomasszát egy, a 
fentinél sokkal alacsonyabb, maximum 250 °C-os 
hőmérsékletre hevítik nyomás alatt egy hidrotermális 
karbonizációnak (HTC) nevezett eljárással. A HTC a 
természetes szén keletkezését utánozza, de a folyamat 
néhány óra alatt lezajlik. A Ben-Gurion Egyetem 
Zuckerberg Intézetének Környezeti Hidrológiai és 

Mikrobiológiai Tanszékét vezető Amit Gross profesz-
szor kijelentette, hogy a tudósok szerint a hidroszénné 
alakított baromfiürülék 24%-kal több nettó energiát 
szolgáltat, mint a bioszén.

„A hidroszénné alakított baromfitrágya magas hőmér-
sékleten termel hőt és hasonló módon ég el, mint a 
szén, ami fontos tényező ahhoz, hogy a szén helyet-
tesítésére alkalmas megújuló energiaforrás lehessen.” 
A kutatók most először azt is kimutatták, hogy a 
hidroszén termelésére használt magasabb hőmér-
sékletek a metán- és az ammónia-kibocsátás jelentős 
csökkenését eredményezték a szén-dioxid és a szén-
monoxid termelés növekedése mellett. „Ez a kutatás 
segített áthidalni a szakadékot a mindössze potenciális 
energiaforrásnak tekintett hidroszén és az alternatív 
megújuló tüzelőanyaggá fejlesztett hidroszén között” – 
jelentette ki Gross professzor.

„Eredményeink segíthetnek jelentősen csökkenteni az 
üvegházi gázok áramtermeléssel és mezőgazdasági 
hulladékokkal kapcsolatos emisszióit. A HTC reaktorral 
üzemi méretű kísérleteket kell végezni a jelen labora-
tóriumi skálájú kísérlet eredményeinek megerősíté-
sére” – tette hozzá.

Forrás:
Poultry World - 2017. november 22.



Egyes immunsejtek növelik 
a csirkék fogékonyságát a 
Marek-betegség iránt
Az Egyesült Királyság egy híres kutatóközpontjának tudósai az immun-
sejtek egy új típusát azonosították, amely szerepet játszhat a Marek-
betegség kórfejlődésében.

A Marek-betegség vírusa (MDV) rendkívül ragá-
lyos, és baromfiban a nyirokcsomók egy végzetes 
kimenetelű daganatos betegségét (lymphoma) 
idézi elő, emellett immunszuppressziót okozva 
fogékonnyá teszi a madarakat a másodlagos fertő-
zések iránt.

Az MDV nagy fenyegetést jelent a baromfiága-
zatra, és a betegséggel összefüggő gazdasági 
veszteségek a becslések szerint világméretekben 
elérhetik a 2 milliárd dollárt.

A PLOS Pathogens című tudományos folyóiratban 
publikált kutatások most arra derítettek fényt, 
hogy a Marek-betegség vírusával való fertőződés 
növeli a szuppresszor lymphocytáknak nevezett új 
immunsejtek számát, mely sejtek gátolják a csirke 
immunválaszát.

Dr. Shahriar Behboudi, a Pirbright Intézet madár-
immunológiai kutatócsoportjának vezetője 
szerint „egyes vírusok a saját céljaikra használják 
fel a gazdaszervezet immunsejtjeit, hogy kike-
rüljék a gazdaszervezet normál védekező mecha-
nizmusait”. 

A vizsgálat
A vizsgálat azt is megállapította, hogy a 
szuppresszor lymphocyták megemelkedett száma 
fokozza a csirkék fogékonyságát a lymphoma 
kialakulása iránt.

Dr. Shahriar Behboudi, a Pirbright Intézet (Surrey, 
Egyesült Királyság) madár-immunológiai kutató 
csoportjának vezetője szerint „egyes vírusok a saját  

 
céljaikra használják fel a gazdaszervezet immun-
sejtjeit, hogy kikerüljék a gazdaszervezet normál 
védekező mechanizmusait”.

„Azt találtuk, hogy az MDV a szuppresszor 
lymphocyták aktiválása révén képes megváltoz-
tatni az immunválaszt, és ezáltal hozzájárul az 
immunszuppresszióhoz és a lymphoma kialaku-
lásához.” A tudósok azt is megállapították, hogy 
a lymphomasejtek hasonló jellemzőkkel rendel-
keznek, mint a szuppresszor lymphocyták, ami azt 
jelenti, hogy a lymphomasejtek is képesek gátolni 
az immunválaszokat.

Ezek az eredmények azt jelentik, hogy a betegség 
kórfejlődésében szerepet játszó új folyamatokat 
sikerült meghatározni, ami segíthet a Marek-
betegség vírusával szemben ellenállóbb csirkevo-
nalak azonosításában.

A vizsgálatot a Biotechnológiai és Biológiai Tudo-
mányok Kutatási Tanácsa finanszírozta.

Forrás:
Egészségügy

Hírek, 2018. január 8.
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Az idei télen ez 
a vírus második 
igazolt kimu-

tatása az Egye-
sült Királyságban, 

azt követően, hogy Dorset 
grófságban e hónapban (2018 

januárjában) korábban már megállapí-
tották az előfordulását. Az elvégzett tesztek szerint 
mindkét eset szoros kapcsolatban van azzal a H6N6 
törzzsel, amely a legutóbbi hónapokban Európában 
vadmadarakban keringett.

Ez a törzs különbözik a Kínában tavaly emberi 
megbetegedéseket okozó H5N6 törzstől, és az angol 
közegészségügyi hatóságok szerint a most kimu-
tatott törzs csekély közegészségügyi kockázatot 
jelent. Az Élelmiszerszabvány Ügynökség szintén 
megnyugtatta a közvéleményt abban a tekintetben, 
hogy a madárinfluenza nem jelent élelmiszerbizton-
sági kockázatot a fogyasztókra az Egyesült Király-
ságban.

A Nemzeti Madárinfluenza-megelőzési Zónát (Nati-
onal Avian Influenza Prevention Zone, AIPZ) Anglia 
egész területére kiterjesztették.

Ez azt jelenti, hogy Angliában a fogságban tartott 
madarakkal dolgozók számára kötelező szigorított 
járványvédelmi intézkedéseket foganatosítani. E 
zóna további értesítésig érvényben marad, és annak 
betartását rendszeresen ellenőrizni fogjuk a madár-
influenza jelentette veszély folyamatos nyomon 
követésére irányuló munkánk részeként.

Létfontosságú, hogy minden madarakat tartó 
személy megőrizze éberségét, a háztáji kertekben 
néhány madarat tartó gazdáktól kezdve az áruter-
melő gazdaságokban több ezer baromfit tartó 

termelőkig. Minden baromfitartónak be kell tartania 
a következőket:

•	 minimálisra	kell	csökkenteni	a	baromfi	zárt	 tele-
pekre való bevitelét és az onnan történő kivitelét

•	 a	baromfitartó	létesítményekben	tett	látogatások	
előtt és után lábbeli-fertőtlenítést kell végezni a 
bejáratoknál és a kijáratoknál egy, a hatóságok által 
jóváhagyott fertőtlenítőszerrel

•	 a	 baromfival	 érintkezésbe	 került	 járműveket	 és	
eszközöket meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell

•	 a	 baromfi	 elhelyezésére	 szolgáló	 területeket	
tisztán és rendezetten kell tartani, és a kemény felü-
leteket – például a közlekedőutakat és a járdákat – 
rendszeresen fertőtleníteni kell

•	 a	patkányokat	és	az	egereket	humánus	módsze-
rekkel irtani kell

•	 a	 baromfi	 takarmányát	 és	 ivóvizét	 a	 vadmada-
raktól védett teljesen zárt területeken kell elhe-
lyezni, és a kiszóródott takarmányt rendszeresen el 
kell távolítani

•	 a	baromfit	el	kell	különíteni	a	vadon	élő	állatoktól	
és a vad vízimadaraktól úgy, hogy megfelelő kerítést 
létesítenek azon szabad területek körül, amelyekhez 
azok hozzáférhetnek

•	 a	baromfit	szoros	megfigyelés	alatt	kell	tartani	az	
esetleges betegségtünetek észlelése érdekében, és 
minden súlyos betegséget vagy megmagyarázha-
tatlan elhullást jelenteni kell az ellátó állatorvosnak.

Forrás:
Coventry Városi Tanács - 2018. január 19.

Warwickshire grófságban 
madárinfluenzát mutattak 

ki vadmadarakban
Warwickshire grófságban magas patogenitású H5N6 

madárinfluenza-vírust mutattak ki vadmadarakban
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Az Európai Unió országai ezen a héten támogatták az Európai Bizottság azon indít-
ványát, mely szerint meg kell tagadni a formaldehid takarmánykiegészítőként 
való használatának engedélyezését. Ezzel egy kétéves történet ért véget.

Az Európai Unió országainak a Növények, Állatok, 
Élelmiszer és Takarmányok Állandó Bizottsága 
(SCoPAFF) ülésén történt szavazása támogatta a 
Bizottság azon határozatát, hogy nem engedélyezi 
a formaldehid tartósítószerként és higiéniai álla-
potjavítóként való alkalmazását a baromfitakar-
mányokban.

26 ország szavazott a tilalom mellett
Noha a döntés nem volt egyhangú, a Bizottság 
szerint 26 ország támogatta a betiltási javas-
latot, egy ország tartózkodott, egy másik pedig a 
Bizottság javaslata ellen szavazott. A határozat, 
amely megfelelő időben közlésre kerül az EU Hiva-
talos Lapjában (Official Journal), egy teljes fordu-
latokkal és határozatlansággal fémjelzett bonyo-
lult történet végét jelenti. A Bizottság eredetileg 
a vegyi anyag engedélyezésének megújítását 
javasolta, de a tagállamok két éven át nem voltak 
képesek megegyezésre jutni. E tehetetlenséget 
megelégelve szeptemberben a Bizottság a saját 
kezébe vette az ügyet és egy olyan javaslatot 
terjesztett elő, mely szerint a formaldehid újraen-
gedélyezését meg kell tagadni.

Spanyolország és Lengyelország már beszüntette 
a formaldehid baromfitakarmányokban való alkal-
mazását
Tavaly Lengyelország és Spanyolország beszün-
tette a formaldehid baromfitakarmányokban való 
alkalmazását, mivel aggályok merültek fel a szer 
rákkeltő hatásával és a dolgozókra való ártalmas-
ságával kapcsolatban, jóllehet az Európai Élelmi-
szerbiztonsági Hatóság (EFSA) állásfoglalása szerint 

a vegyület nem okoz rákot és engedélyezhető 
takarmánykiegészítőként, ha a megfelelő munka-
védelmi intézkedéseket betartják.

Az Anitox felháborodott a döntésen
A döntés felháborította a formaldehidet gyártó 
Anitox vállalatot, melynek képviselője a Feed Navi-
gator.com oldalnak kijelentette, hogy Európában 
többé már nem a tudomány a mérvadó.„Az Európai 
Bizottság és a tagállamok szembehelyezkedtek a 
tudomány álláspontjával, az EFSA elemzésével és 
az ágazati szereplők túlnyomó többségének a nyil-
vános vitákon előterjesztett véleményével.”

A Bizottság sürgeti a formaldehid engedélyezését 
a salmonellák elleni védekezésben való alkalma-
zásra
A fenti határozat mindössze egy héttel azután szüle-
tett meg, hogy az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ (ECDC) egy jelentésében 
megállapította: több éves csökkenés után a barom-
finak tulajdonítható humán salmonella-fertőzések 
száma ismét emelkedni kezdett. Az Amerikai 
Takarmányipari Szövetség (AFIA) a konzultációra 
válaszképpen sürgette a Bizottságot, hogy „enge-
délyezze a formaldehid salmonellák elleni alkalma-
zását a sertés- és baromfitakarmányokban.”

Forrás: 
Takarmányozás

Hírek – 2017. december 22.

Az Európai Unió tagállamai a 
baromfitakarmányban használt 
formaldehid betiltása mellett 
döntöttek
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A bél egészségének és funkcióinak fenntartása a sikeres brojlernevelés legfontosabb 
eszköze. A modern brojler nagyobb genetikai potenciálja – ami alacsonyabb takarmány-
felvétellel elért nagyobb átlagos napi súlygyarapodást és fokozott húshozamot ered-
ményez – egyre inkább szükségessé teszi, hogy az emésztőtraktus a lehető legnagyobb 
hatékonysággal működjön.

A takarmányértékesítés javítá-
sára és az intenzív termelési tu-
lajdonságokra irányuló intenzív 
genetikai szelekció felgyorsította 
az előrehaladást az immuntole-
rancia hatékonysága, valamint 
a bél és a mikroflóra találkozási 
pontján megvalósuló védelem 
költsége közötti egyensúly kiala-
kulása felé. A bélflóra, a gazda-
szervezet és a környezet közötti 
szoros kapcsolat és egyensúly 
kulcsfontosságú a bél egészségé-
nek fenntartásához. A termelési 
stressz gyengíti a gazdaszervezet 
ellenálló képességét és egyen-
súlyzavart idéz elő a gyomor-bél 
csatorna ökológiájában, ezzel 

elindítva a mikrobák kiváltotta 
betegségek kialakulását. Noha a 
gyulladásos válasz a betegség le-
küzdésére irányul, egyúttal rontja 
a takarmányhasznosítást és ká-
rosíthatja a gyomor-bél csatornát 
bélelő nyálkahártya hámsejtjeit.

Az a felfedezés, hogy a 
bélmikroflóra részt vesz a gazda-
szervezet gyulladásos válaszának 
alakításában, forradalmasította a 
témával kapcsolatos ismeretein-
ket. Ahhoz, hogy a jelenlegi piaci 
korlátozó körülmények között is 
javítani tudjuk a takarmányérté-
kesítést, a hangsúlyt a gazdaszer-
vezet gyomor-bél betegségekkel 

szembeni rezisztenciájának ma-
ximalizálásáról át kell helyezni a 
bél ökológiai rendszerének sza-
bályozására, a gazdaszervezet 
rugalmasságának biztosítása ér-
dekében. Csak az egészséges bél 
képes megemészteni és felszívni 
a maximális mennyiségű táp-
anyagot és biztosítani a takar-
mány maximális hasznosulását. 
Ha az emésztőrendszer működé-
se károsodik, annak energia- és 
fehérjeigénye hirtelen és jelen-
tősen megnő. Emiatt jelentősen 
csökken a csirke gyarapodásá-
hoz felhasználható tápanyagok 
mennyisége, így lelassul a súly-
gyarapodás és romlik a takar-
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mányértékesítés. Emellett a bél-
csatornát érő legtöbb káros hatás 
a takarmányfelvétel csökkenését 
eredményezi, ami tovább rontja a 
baromfi termelési teljesítményét.
A csökkent takarmányértékesí-
tés és a gyenge gyarapodás nem 
az egyedüli mellékhatásai a bél 
egészségi állapotát érő kedve-
zőtlen hatásoknak. A bélegész-
ség zavarai esetén nő a bélsár 
nedvességtartalma, ami ked-
vezőtlenül befolyásolja az alom 
állapotát. Ennek következtében 
megnőhet az istálló levegőjének 
ammóniaszintje, ami további lég-
zőszervi problémák forrása lehet. 
Igazolták, hogy a nedves alom 
miatt nagyobb gyakorisággal for-
dul elő a talpfekély (talppárna-
dermatitis), a csánk bőrének ki-
pirulása, a vágóhídi leminősítés 
és más problémák is. Az állo-
mányok szétnövése, csököttség 
és satnyaság, borzolt tollazat is 
előfordulhat, és nőhet az elhullás 
valószínűsége.

A bélegészség megőrzése
Egy hatásos bélegészségügyi 
program kialakításánál fontos 
a tápanyagok felszívását vég-
ző bélnyálkahártya fejlődésének 
és épségének optimalizálására 
összpontosítani. Kulcsfontosságú 
a hasznos bélflóra korai kiala-
kítása és fenntartása, mivel e 
bélflóra funkciója, hogy vissza-
szorítsa a kórokozókat, például 

a Clostridium-fajokat. A hasznos 
flóra emellett segít serkenteni a 
bélhámsejtek korai kifejlődését. 
Minden bélegészségügyi prog-
ram célja az, hogy közvetlenül a 
kikelés után elősegítse egy stabil, 
normál flóra kialakulását és fenn-
maradását, és ezáltal védje meg 
az állomány egészségét. Ehhez 
több különböző beavatkozásra 
lehet szükség:
•		Oltsuk	 be	 a	 bélcsatornát	 egy,	

a gazdaszervezethez adaptált 
hasznos flórával, amely meggá-
tolja a kórokozók megtelepedé-
sét. A beavatkozás sikere a fer-
tőzési nyomás mértékétől függ.

•		Alakítsunk	ki	 kedvező	gyomor-
bél környezetet, hogy elősegít-
sük a kedvező mikroflóra gyors 
kialakulását. Ez segíti a bélhám-
sejtek fejlődését és felgyorsítja 
a bél érési folyamatát, így elő-
segíti a hatékony emésztést és 
a tápanyagfelszívó kapacitás 
optimalizálását.

•		A	bélflóra	stabilitásának	fenn-
tartása érdekében zárjuk ki a 
kórokozókat, a kompetitív ki-
zárás (kompetitív antagoniz-
mus) jelenségét felhasználva 
akadályozzuk meg a kóroko-
zók megtapadását és gátoljuk 
meg a mikotoxinok által a bél-
flórára gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokat.

•		Csökkentsük	 a	 kórokozók	 szá-
mára szubsztrátként szolgáló 
emésztetlen anyagok felhal-
mozódását a bélcsatorna alsó 

szakaszában, és így kerüljük el 
annak a bélflóra tulajdonságai-
ra gyakorolt negatív hatásait. Ez 
segít javítani a nyálkahártya ép-
ségét és ennek következtében 
a felszívódást is.

A fenti többintervenciós straté-
gia alapján a Georgiai Egyetemen 
Dr. S. R. Collett egy egyedülál-
ló bélegészségügyi programot 
fejlesztett ki. Az általa kidolgo-
zott megközelítésről bizonyítást 
nyert, hogy a bél egészségi álla-
potának javítása révén nagyobb 
gyarapodás és jobb takarmány-
értékesítés érhető el az alkalma-
zásával. A Dr. Collett által javasolt 
program a következő részekből 
áll: „Seeding [Beoltás]”, azaz a 
bél beoltása hasznos bélbakté-
riumokkal; „Feeding [Táplálás]”, 
vagyis ennek a bélflórának a táp-
lálása, ezáltal a szaporodásukat 
elősegítő, előnyös hatású bélkör-
nyezet kialakítása; és „Weeding 
[Kigyomlálás]”, azaz a potenciá-
lisan káros hatású flóra szelektív 
kizárása a kórokozók szaporodá-
sát gátló prebiotikumok alkalma-
zásával.

A hasznos mikroflóra kialakí-
tása
A bél hasznos mikrobákkal való 
beoltása már a szülőpár állo-
mánynál elkezdődik. Mivel a tojá-
sok felülete rendes körülmények 
között steril a tojásrakás előtt, a 
tojásrakás kezdete az első lehe-

Az MRf-et tartalmazó tápokkal etetett brojlerek bélcsatornájának szövettani jellemzői
Kontroll Actigen  

200 g/tonna
Actigen 

400 g/tonna
Actigen 

800 g/tonna
P érték

A bélbolyhok magassága 1283,2a ± 13,5 1278,8a ± 10,8 1368,8b ± 16,5 1316,6a ± 12,0 0,003
A bélbolyhok szélessége 245,0a ± 3,5 241,5a ± 3,7 225,5b ± 3,6 243,7a ± 4,2 0,001
A kripták mélysége 158,6a ± 1,8 150,6b ± 1,8 157,5a ± 2,0 158,7a ± 2,0 0,007

Forrás: Poultry World [létrehozta a LocalFocus]



24 FARM INFO

Hírek a nagyvilágból

tőség annak szennyeződésére. 
A szennyezettség szintje „tiszta” 
körülmények között tojásonként 
103 és 105 telepformáló egység 
(cfu), míg szennyezett körülmé-
nyek között 107 és 108 cfu között 
van, ami igazolja, hogy a szennye-
zettség mértéke a tojásrakási kör-
nyezet szennyezettségétől függ.

A tojáshéjat szennyező e bak-
tériumok jelentik az első „oltó-
flórát” a csibe számára, és ezek 
telepednek meg a csibe belében 
a kikelést követően. A szülőpár 
állományok mikroflórájának ked-
vező irányú befolyásolása nyújt-
ja az első alkalmat a brojlercsibe 
belének hasznos mikroflórával 
történő beoltására. Fernandez és 
munkatársai (2001) arról számol-
tak be, hogy a szülőpár állomány 
mannánban gazdag frakcióval 
(MRF) történő etetése pozitív 
hatással volt a normál flórára és 
szignifikáns mértékben növelte 
a csibe kórokozók megtelepedé-
sével szembeni rezisztenciáját. A 
baromfitartó épületek megfelelő 
belső környezetének biztosítása 
– különösen az alomminőséget is 
befolyásoló megfelelő szellőzés – 
kulcsfontosságú a program sike-
rességéhez.

A bélbolyhok felületének nö-
velése
Az Alltech vállalat Actigen nevű 
készítményének a bélbolyhok 
morfológiájára gyakorolt hatá-
sát értékelték pulykákban a bél 
egészségének indikátoraként. 
Az eredmények szerint a készít-
mény etetésének hatására nőtt a 
bélbolyhok felülete (2. ábra) – ez 
a tápanyagok jobb felszívódását 
lehetővé tevő egészségesebb 
bélnyálkahártyára utal, mi végső 

soron a termelési teljesítmény ja-
vulását eredményezi. Lea, Kay és 
Burton (2011) az MRF-et tartal-
mazó tápokkal etetett brojlerek 
bélcsatornájának szövettani jel-
lemzőiről számoltak be (1. táblá-
zat). A következő eredményeket 
kapták:
•	A	400	mg/kg	mannánban	gaz-
dag frakcióval (MRF) etetett csir-
kék bélbolyhai szignifikánsan 
magasabbak és vékonyabbak 
voltak, mint az egyéb tápokkal 
etetett csirkék bélbolyhai.
•	A	kripták	mélysége	szignifikán-
san csökkent a 200 mg/kg MRF-
fel etetett csirkékben, de a többi 
kezelési csoportban nem.
•	 A	 bélboholy/kripta	 arányok	 a	
kontrollhoz képest szignifikánsan 
növekedtek a 200 és 400 mg/kg 
természetes szénhidrát frakciót 
(NCF) tartalmazó tápokkal etetett 
csirkékben.

A bél felszívó kapacitásának ja-
vulását tükrözi, hogy az MRF-fel 
kiegészített tápokkal etetett csir-
kék súlygyarapodása szignifikán-
san nagyobb volt, mint a kont-
roll csirkéké. A kiegészítésnek 

viszont nem volt megfigyelhető 
hatása a takarmányértékesítés-
re (FCR). E vizsgálat eredményei 
arra utalnak, hogy az MRF pozi-
tív dózisfüggő hatást fejthet ki 
a bélboholy/kripta arányra, de a 
magas bekeverési arány eseté-
ben a túlzott mértékű kiegészítés 
következtében csökkentheti azt.
A keltetőben a naposcsibéknek 
adott közvetlen etetésű mik-
robakészítmény kedvező hatá-
sú, hasznos mikroflórát létesít a 
csibék belében még azoknak a 
brojlernevelő istállóba való be-
telepítése előtt. Hofacre arról 
számolt be, hogy egy közvetle-
nül etetett mikrobakészítmény 
(All-Lac, Alltech) a bél hasznos 
mikrobákkal való betelepítésé-
nek köszönhetően jobb körül-
ményeket teremtett a bélben. 
Továbbmenve, a szerző azt is fel-
vetette, hogy a közvetlenül ete-
tett mikrobakészítmények törzs-
specifikusak lehetnek, mivel az 
elsődlegesen használt mikro-
organizmusok a Lactobacillus 
acidophilus és a Streptococcus 
faecium voltak. Kulcsfontosságú 
az épületek belső környezeté-
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Kontroll Actigen

Az Alltech vízsavanyító készítménye

A bélbolyhok felületének 
területe

Életkor

1. ábra – A víz savanyításának hatása a brojlerek teljesítményére 
(% a kontrollhoz viszonyítva)
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nek megfelelő beállítása, külö-
nösen a szellőzés (amely befo-
lyásolja az alom állapotát, mely 
utóbbi ugyanakkor hatással le-
het az esetlegesen előforduló 
kokcidiózis fertőzésre és – ha 
nem megfelelő – eltolhatja az 
egyensúlyt a kórokozó baktériu-
mok elszaporodása irányába, ami 
alapvetően befolyásolja a brojler-
csirkék bélegészségügyi állapo-
tát). A Clostridium baktériumok, 
a kokcidiumok és más patogén 
mikroorganizmusok elszaporo-
dásának megakadályozása érde-
kében nélkülözhetetlen a relatív 
páratartalom szabályozása, külö-
nösen az előnevelés időszakában 
(amikor a szellőzési igény ala-
csony szintű).

A kedvező hatású környezet 
kialakítása
A „táplálás” [„feeding”] olyan 
szerves savanyítókat tartalma-
zó készítmények alkalmazására 
utal, amelyek csökkentik a bél 
pH-ját és serkentik a hasznos 
baktériumok szaporodását. Ha 
már létrejött a hasznos mikro-
baközösség és bélökológia, az 
ennek köszönhetően kialakult 
egészséges bélbolyhok lehetővé 
teszik a maximális hatékonyságú 
felszívódást a gyomor-bél csa-
tornában. Az 1. ábra azt mutat-
ja, hogy a brojlercsirkék teljesít-
ménymutatói javulnak az ivóvíz 
savanyítása következtében.

A kórokozók szelektív kizárása
A „kigyomlálás” [„weeding”] 
kifejezés a kórokozók szelek-
tív kizárására utal a bélhámhoz 
való tapadásuk megakadályo-
zásának gátlása révén. Ahhoz, 
hogy a gyomor-bél csatornában 
megtelepedjen, a legtöbb bakté-

riumnak először a bélnyálkahár-
tya hámrétegének felületéhez 
kell tapadnia. E megtapadásban 
szénhidrát-nyúlványaik – például 
a lektinek – játszanak szerepet, 
amelyek a hámfelszínen előfor-
duló egyes cukrokat ismernek 
fel. Sok bélkórokozó a mannózt 
felismerő 1. típusú fimbriái se-
gítségével tapad ezekhez a 
cukrokhoz. Az MRF (egy má-
sodik generációs koncentrált 
mannánoligoszacharid, MOS) 
blokkolja a kórokozók hámfel-
színhez történő tapadását, így 
megakadályozza a kórokozók 
megtelepedését és stabil bélfló-
rát tart fenn.

A bél felszívó kapacitásának ja-
vulását tükrözi az MRF-fel ki-
egészített táppal etetett csirkék 
szignifikánsan nagyobb súlygya-
rapodása a kontrollhoz viszonyít-
va. A kiegészítésnek azonban 
nem volt megfigyelhető hatása 
a fajlagos takarmányhasznosí-
tási arányra (FCR). E tanulmány 
eredményei arra utalnak, hogy 
az MRF pozitív dózisfüggő ha-
tást válthat ki a bélboholy–krip-
ta arányra, és hogy a magasabb 
bekeverési arány mellett észlelt 

csökkenést a túlzott mértékű ki-
egészítés okozza.

folyamatos program
A „Seed, Feed and Weed” 
[„Beoltás, Táplálás és 
Kigyomlálás”] koncepció egy fo-
lyamatos, a csirke egész életére 
kiterjedő beavatkozás, amely 
egy, a bélegészségügy bizto-
sítására szolgáló biztonságos, 
természetes és hatásos eszközt 
kínál a baromfiágazat számára, 
amely nagyobb teljesítményt 
és ezáltal nagyobb nyereséget 
kínál. Ez a több-intervenciós 
stratégia valószínűleg hatáso-
sabb, mint a gazdaságok szint-
jén gyakran javasolt, egy-egy 
beavatkozáson alapuló megol-
dások.

*Az All-Lac az Európai Unió terüle-
tén nem kapható.
A vonatkozó szakirodalmat a szerző 
kérésre rendelkezésre bocsátja

Forrás:
Poultry World - 2017. november 8.
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A 2018. évben is megrendezzük  
Baromfi Road Show rendezvényünket,  

„Szárnyaljon velünk!” címmel,  
melyre tisztelettel meghívjuk! 

A rendezvény időpontja:  
2018. április 25. (szerda) 

Helyszín:  
Sarlóspuszta Club Hotel, Tatárszentgyörgy 

(GPS: N 47O 2’ 37” E 19O 20” 37”)

Jelentkezni az alábbi email címen:  
jelentkezes-baromfi@btakarmany.bonafarm.hu  

vagy a +36 70 466 2272-es telefonszámon lehet.

Meghívó

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz.

www.babolnatakarmany.hu | info@babolnatakarmany.hu
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2018. évben is várjuk megtisztelő látogatásukat 
Hódmezővásárhelyen, hazánk egyik legnagyobb 

állattenyésztési kiállításán,

a XXV. Alföldi Állattenyésztési 
és Mezőgazda Napokon.

2018. május 10-12-ig, megszokott helyünkön, 
a II-es csarnok 229-es standján!


