
Baromfi Road Show – 2019
Többet kevesebből  

– kimagasló eredmények a Bábolna Takarmánynál

A pulykanevelés  
állategészségügyi kihívásai

Az antibiotikumok használatának  
visszaszorítása nagyüzemi  

baromfi telepeken

2019. év 2. szám

Baromfi
FARM INFO
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. időszakos megjelenésű szakmai kiadványa



2 FARM INFO

 RólunK 

Tisztelt Partnerünk!

2019. február 5-én beköszöntött a 
kínai újév, a békeszerető disznó éve.  
A horoszkóp szerint többek között ez 
az év egy új szenvedély éve is, ami-
kor megvalósulnak az ötletek és ter-
vek, és emiatt, a kurta farkú lába nyo-
mán sok jó fog történni. Ironikusan, a 
disznó évére rányomja a bélyegét az 
afrikai sertés pestis kínai terjedése. 
Előre láthatólag 2019-ben Kínában, 
amely a világ sertéshús termelésé-
nek 50%-át adja, a sertésállomány 
30%-kal fog csökkeni. Emiatt a globá-
lis sertés előállítás kb. 15%-os csök-
kenésével lehet számolni 2019-ben, a 
disznó évében. 
A föld lakosainak baromfihús fo-
gyasztása a várakozások szerint 
ebben az évben meghaladja majd 
a sertéshús fogyasztását, és az el-
következő években előreláthatólag 
meg is őrzi majd az idén megszerzett 
vezető szerepét. Tehát a disznó évé-
ben a húsfogyasztás terén új királyt 
koronáznak hamarosan, és ez a ba-
romfihús lesz. Összességében viszont 
ezt a fogyasztók is megérzik, mivel a 
világon a húsárak emelkedése várha-
tó 2019-ben a kínai sertésállomány 
jelentős csökkenése miatt.
Az afrikai sertés pestis a magyaror-
szági sertés állományt is veszélyez-
teti, hiszen vaddisznóknál 2019. áprili-
sában már több mint 530 előfordulást 
dokumentált a NÉBIH, közel 1300 állat 

esetében. Az ilyen jellegű állategész-
ségügyi veszélyhelyzetekre, mint 
például az afrikai sertéspestis vagy 
korábban a madárinfluenza országos 
jelenlétére az állattenyésztőknek rá-
hatása nincs. Hasonlóan a világ hús-
fogyasztásának alakulására, illetve az 
élőállat és állati termék átvételi árak 
alakulására a termelők manapság lé-
nyegi befolyással nem rendelkeznek. 
A magyarországi sertésátvételi árak 
is leginkább a német jegyzésektől 
függnek, mintsem a magyarorszá-
gi takarmányáraktól, állatlétszámtól, 
vagyis a termelési adottságoktól. Ha-
sonló a helyzet a baromfihús, tojás és 
tejátvételi árak esetében. Az állatte-
nyésztőknek hozzá kell szokniuk az 
átvételi árak igen hektikus változá-
sához, illetve arra is fel kell készülni-
ük, hogy a nyugat-európai, észak- és 
dél-amerikai, vagy éppen a kínai pi-
acok történései határozzák meg az 
átvételi árakat, vagyis a bevételük 
mértékét. Hasonlóan a termelőknek 
nem a magyarországi állattenyésztők 
a versenytársai, hanem a nemzetkö-
zi piac szereplői. A hatékonyság ér-
dekében az egyik legnagyobb érték 
a folyamatosan változó tudás és az 
információ, amely szintén nemzetkö-
zi szinten termelődik és érhető el az 
egyre inkább digitalizálódó világban. 
A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
szakmai rendezvénysorozatainak fő 
célja, hogy az állattenyésztéssel fog-
lalkozó partnereink olyan korszerű 
termelési információkhoz jussanak, 
amely segítséget nyújt a mindenna-
pi munkájukban. E cél elérése érde-
kében április első napjaiban Baromfi, 
Szarvasmarha és Sertés Road Show-
kat rendeztünk három egymást köve-
tő napon. A szakmai rendezvénysoro-
zat napjain számos érdekes témával 
találkozhattak a partnereink és az 
érdeklődők. Hazai és külföldi előadók 
egyaránt osztottak meg olyan infor-
mációkat, amelyek segíthetik mun-
kájukban a magyar és a szomszédos 
országokból érkezett termelőket. A 
három nap alatt 17 előadás hangzott 
el, továbbá az utolsó nap prezen-

tációi után a partnerek megtekint-
hették a Bonafarm Mezőgazdaság 
átadás előtt álló mocsai sertéstele-
pét is, ahova a közeljövőben 1600 
kocasüldő kerül majd betelepítésre. 
Az előadások témái felölelték a jelen 
és a jövő kihívásait, mint például az 
antibiotikum-mentes sertés- és ba-
romfihús előállítás kérdéskörét, az 
afrikai sertéspestis húspiaci hatásait 
és a robotfejés amerikai tapasztala-
tait. A hazai gyakorló szakemberek 
előadásait jól kiegészítették a lengyel 
és amerikai előadók témái, akik be-
mutatták, hogy országaikban melyek 
a helyi lehetőségek és kihívások, és 
erre milyen válaszokat tudnak adni 
az ottani termelők. Természetesen 
a fejlesztések nem állnak meg a Bo-
nafarm-Bábolna Takarmány Kft. éle-
tében, ezért a rendezvénysorozaton 
olyan új fejlesztésű termékeink, mint 
a BlueVital kiegészítő, az új Hydrogel 
és borjú takarmányok és a megúju-
ló baromfi és malactakarmányaink 
eredményeiről is be tudtunk számolni 
partnereinknek.
A rendezvények útravaló üzenete az 
volt, hogy az állattartóknak megéri 
nyitni az újdonságok irányába, hiszen 
az újítások lendíthetik őket előre. A 
Bábolna Takarmány Road Show-k 
látogatottsága jelzi, hogy az állatte-
nyésztők részéről nagy igény van az 
ilyen jellegű szakmai rendezvények-
re, hiszen a 3 rendezvényt közel 400 
résztvevő tisztelte meg jelenlétével.
Remélem, hogy a rendezvénysoroza-
ton hallottakból mindenki megtalálta 
a számára értékes tapasztalatokat, 
hazavitték a szakmán belüli legfris-
sebb információkat és ezeket hasz-
nálni, hasznosítani tudják majd a saját 
termelésükben, a mindennapokban! 
Aki pedig nem tudott személyesen 
részt venni valamelyik rendezvényen, 
annak kívánom, hogy a Farm Info be-
számolóiból minél több hasznos in-
formáció birtokába jusson az elhang-
zott témákból.

Fábián János, Ph.D.
K+F igazgató

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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Sikeresen zárult tavaszi Baromfi Road Show rendez-
vényünk, amelynek keretében hat előadást hallhattak 
a résztvevők. A szakmai előadások előtt Lajtos Lajos 
értékesítési igazgató köszöntötte a cég hazai és a 
Horvátországból első alkalommal idelátogató partne-
reit, valamint a közelmúltban a Bonafarm Csoporthoz 
csatlakozó Hungerit Zrt. szakembereit. – Elmondta, 
hogy az idei évre tervezett előadásokban ezúttal a 
brojler és a pulykaágazatra fókuszáltunk.

A szakmai napon szó volt a pulykanevelés során fel-
merülő állategészségügyi kihívásokról és arról is, hogy 
hol tart ma a lengyel pulykaágazat, valamint arról, 
hogy minek köszönheti sikerét. A partnerek megtud-
hatták, hogy a tavalyi évben megújult baromfitakar-

mányokkal az eltelt idő alatt milyen eredményeket 
sikerült elérni és hallhattak fejlesztési terveinkről 
a brojler, valamint pulyka takarmányok vonatkozá-
sában. Baromfitartó partnereink friss információkat 
kaptak az állatjóléti támogatásokkal kapcsolatban is. 
Bemutatásra került a Hungerit Zrt. múltja és jelene 
és ezzel párhuzamosan hasznos előadás hangzott el 
az antibiotikum használatának visszaszorításáról. Az 
utolsó előadásban a baromfifajok keringési rendsze-
rét érintő problémákról és a kelést követő takarmá-
nyozás jelentőségéről és az ehhez kapcsolódó ter-
mékfejlesztésekről kaptak információt a résztvevők. 
Az elhangzott előadások részletes beszámolóit olvas-
hatja a továbbiakban. 

Az idei Baromfi Road Show napján a brojler  
és a pulykaágazat kapta a főszerepet
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Horváth Szabolcs, baromfi szaktanácsadó előadásá-
ban ismertette a felújított brojler takarmányokkal elért 
telepi eredményeinket, és fejlesztési irányainkat.

A genetika rohamos fejlődését a tenyésztő cégek 
elmúlt években kiadott teljesítmény mutatói közötti 
látványos különbség mutatja. 2007 és 2014 között a 
42 napos végsúly több, mint 0,2 kg-ot javult. A brojle-
reknél tapasztalt rohamos növekedés a pulykák ese-
tében is elmondható. 1966 óta a 18 hetes bakok vég-
súlya és a fajlagos felhasználás is jelentősen javult. 
A korábban említett fejlődések mellett a partnereink, 
és ezáltal a piac igényei is folyamatosan változnak, 
amely további fejlesztésekre adnak okot. Egyre több 
új alapanyag, új takarmány adalékanyag jelenik meg, 
amelyek újabb és újabb takarmányozási kísérletre 
adnak okot.

Ezekre a kihívásokra válaszolva elkezdtük az egész 
szemű búza adagolását a brojler kész takarmányokba. 
Jelenleg a Bábolna Takarmánynál – eltérően a többi 
takarmány gyártótól – a búza a granulátum belsejében 
található. Azért választottuk ezt a megoldást, mert több 
szakmai cikk és kísérlet bizonyította, hogy így jobb faj-
lagos mutatók érhetők el. Pulyka takarmányainkat sem 
hagyjuk érintetlenül, az energia szintek változtatásával 
és az etetési javaslatok pontos beállításával szeretnénk 
jobb fajlagos felhasználást elérni.

Az eredmények ismertetésénél külön kerültek bemuta-
tásra a nagy, illetve kis állatlétszámmal dolgozó tele-
pek eredményei. A kis létszámmal dolgozó telepek 
általában 14–24 ezer körüli napos madarat fogadnak 
a telepre. Platinum brojler takarmányunkkal az elmúlt 
turnusokban kiemelkedően 1,5 kg/kg körüli fajlagos fel-

Többet kevesebből – kimagasló 
eredmények a Bábolna Takarmánynál
Előadás kivonat – Horváth Szabolcs baromfi szaktanácsadó, 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
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használást értek el ezeken a telepeken 2,7–2,8 kg/db-os 
végsúly mellett. Gold takarmányunk is hasonló jó ered-
ményeket tudhat magáénak, amelynél 1,6 kg/kg alatti 
fajlagos felhasználással és 2,5–2,6 kg-os átlagos vég-
súllyal dolgoznak a telepek.

A nagy állatlétszámmal dolgozó telepek újabb kihívást 
jelentettek a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. szakmai 
csapatának, ugyanis itt magasabb sűrűséggel, intenzí-
vebb körülmények között nevelik a madarakat. A tele-
pek állatlétszámai 60 és 120 ezer db körül mozognak. 
Ezekre a telepekre a Platinum brojler takarmányunk egy 
továbbjavított verzióját szállítjuk. Eredmények tekinte-
tében itt is állják a sarat takarmányaink, 1,6 kg alatti 
fajlagos felhasználással és 2,4–2,5 kg-os végsúllyal dol-
goznak a telepek.

Egy nagyon friss termelési eredmény is bemutatásra 
került, Platinum brojler takarmányunkkal 39 átlag élet-
napra 1,46 kg/kg os takarmány felhasználást értünk el. 
A turnus Brojler Indexe pedig 460-as lett. Brojler takar-
mányainkkal célunk a nagy állatlétszámú telepeken az 
1,5 kg/kg körüli fajlagos eredmények elérése.

Hasonlóan brojler takarmányainkhoz, pulyka takarmá-
nyaink etetésénél is bemutatásra kerültek kimagasló 
eredményeink. Platinum Pulyka takarmányaink két 
telep elmúlt 5 turnusának sarokszámai is kivetítésre 
kerültek. Először egy nagyobb állatlétszámmal dolgozó 
telep eredményeit láthattuk, itt magasabb telepítési 
sűrűség mellett is jól vizsgázott Platinum pulyka takar-
mányunk, hiszen 2,5 kg/kg körüli fajlagos felhaszná-
lásokat értek el amellett, hogy a technológiában leírt 
adatokhoz megfelelő végsúlyban kerültek a madarak 
levágásra. A második bemutatott telep kisebb lét-
számmal dolgozik. Platinum takarmányunk erőssége 
itt is nagyon jó megmutatkozik, ugyanis ezen a tele-
pen tovább, akár 21 hétig is nevelik a bak pulykákat, 
a fajlagos mutatók ennek ellenére is 2,6 kg/kg körül 
maradtak. A pulykatakarmányainkkal elért eredmé-
nyeink esetében az év végére kitűzött célunk többek 
között a nevelési idő rövidítése, valamint a fajlagos fel-
használás további javítása.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.
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A pulykanevelés 
állategészségügyi kihívásai
Előadás kivonat – Dr. Sándor Gergely főállatorvos, Turkey Kft.

A pulykanevelés kihívásai több tényezőből állnak 
össze. A pulyka faji sajátosságai között megemlí-
tendő, hogy a genetikai teljesítő és ellenálló képes-
ség nem mindig párhuzamosan javul, előtérbe került 
a tüdő és a szív kapacitásának csökkenése, valamint 
a lábszerkezetet érintő problémák.

Az állati eredetű fehérjék takarmányozási hiánya és 
az emésztés élettanának köszönhetően az állomá-
nyok bélrendszeréhez kapcsolódó betegségeknek 
kitettek, amelyeknek egy csoportját az elhalásos 
bélgyulladás teszi ki. Az egészséges bélflóra fenn-
tartásával, a kokcidiosztatikumok helyes haszná-
latával és a beavatkozás megfelelő időpontjának 
megválasztásával hatékonyabbá tehető a preven-
ció. Amennyiben a probléma már jelen van az állo-
mányban, csökkent aktivitást és takarmány fel-
vételt, valamint a vízfogyasztásban hektikusságot 
tapasztalhatunk. Kezelése Toltrazurillal (kokcidiosz-

tatikum), valamint egyes antibiotikumokkal (Tylosin, 
Lincomycin) történhet. Fontos a bélflóra „visszatele-
pítése” pre- és probiotikumok alkalmazásával. 

Kiemelendő a telep infrastrukturális helyzete, 
amelybe a telep mérete, az épületek minősége, a 
szociális helységen keresztül a dolgozók megfelelő 
munkakörülményeinek biztosítása, a telep földrajzi 
elhelyezkedése, valamint a telepet körülvevő kerítés 
és kerékfertőtlenítés biztosítása tartozik. 

A járványhelyzet tekintetében az előző állomány 
egészségi állapota, az adott telep környékén meg-
található egyéb baromfitelepek és az országos jár-
ványhelyzet mind befolyásoló tényező.

A szervízperiódus jelentősége vitathatatlan, mindig 
nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon. A tiszta, fertőt-
lenített környezet a siker kulcsa. A fertőtlenítés az 
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etető- és itatórendszerekre, az ólak belsejére és az 
azokon kívül eső területekre egyaránt vonatkozik. 
A szociális helyiség higiéniája, a rágcsáló irtás és 
a szennyvíz elhelyezés legalább ilyen fontossággal 
bír. A kitrágyázás az alombogarak elleni védekezés 
hatékony módszere, amivel a szalmonella és a fiatal 
kori betegségek többsége megelőzhető. Utóbbiak 
közé tartozik a PEMS, a PEC (komplex emésztőszervi 
betegség) és a vírusos bélgyulladás is. Kialakulá-
sukért különböző vírusok (reo, rota, corona, astro) 
felelősek. Klinikai tünetei 2–4 hetes korban jelent-
keznek, hirtelen magas elhullással, „síró hanggal”, 
és az egyedek gubbasztásával járnak. Kórbonctani 
leleteknél megfigyelhető a kiszáradás, az alommal 
telt zúzó és 3–4 nap után a multirezisztens E-coli fer-
tőzés.

Amennyiben a probléma már jelen van, az egye-
dek evésre ösztönzésével, folyamatos „zavarással”, 
magas dózisú vitamin- (A,C,D), valamint kalcium és 
foszfor adagolással, a víz savanyításával, pre- és 
probiotikumok alkalmazásával, és a teremhőmér-
séklet emelésével kezelhető. Amint a probléma eny-
hült, a lemaradt, apró egyedeket válogassuk külön 
ketrecbe, a turnus után pedig extra fertőtlenítést 
követően hagyjuk pihenni a telepet.

A járványvédelem két védelmi vonallal biztosított. 
Az első védelmi vonalba a telepre belépő dolgo-
zókra és a behajtó járművekre vonatkozó előírá-
sok tartoznak (ruházat, fertőtlenítés). A második 
védelmi vonalba az ólba lépés előtti higiéniai elő-
készületeket soroljuk. Az elhullott állatok kezelése, 
az alomanyag tárolása, a madárháló alkalmazása, a 
silótornyok környékének higiéniája, a rágcsálóirtás 
hatékonysága kulcsfontosságú. 

A megelőzés specifikus és nem specifikus védeke-
zésből áll. Előbbibe az immunizálás, a vakcinázási 
program, utóbbiba a tenyésztő cégek ajánlásai sze-
rint az istálló infrastruktúrájára, levegő minőségére 
vonatkozó paraméterek, az itatóvíz higiéniája és 
savanyítása, valamint az alomnedvesség tartozik. 
A nedves alom talpfekélyt, a rossz levegő minőség 
légzőszervi problémákat okozhat. Antibiotikumot 
megelőzésre nem használunk, azok alkalmazá-
sát minden esetben rezisztencia vizsgálat alapján 
végezzük, figyelve a megfelelő adagolásra, időtar-
tamra és kijuttatásra.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.



A Hungerit Kft. elődje 1922-ben kezdte meg a ba-
romfifeldolgozást Szentesen. 1990-ben alakult meg 
a Hungerit Kft., amely hét évvel később tagja volt 
annak a három kft.-nek, amely Hungerit Zrt. néven 
egyesült. A következő mérföldkő 2018-ban jött el, 
amikor a Bonafarm Csoport stratégiai partnere lett. A 
cég világszerte több, mint 30 országba exportál, ár-
bevételének 50%-a exportból származik. Fő piacok 
Közép- és Kelet-Európa, valamint egyes Távol-keleti 
országok. A cég profiljában szinte teljes a vertikum, 
hiszen a keltetőn keresztül a farmokig, a vágóhídon 
át a feldolgozásig és az értékesítésig terjed a tevé-
kenység. 

18 saját és 14 integrációs telepen folyik brojler hízla-
lás, vásárolt naposcsibékkel. Ez évi 20–21 millió álla-
tot jelent. A kacsanevelés teljes vertikummal, hét sa-
ját telepen, saját keltetővel, valamint saját és külsős 

integrációs telepen történik. Ennél a fajnál az éves 
terv 11 millió állat. Lúd szülőpártartás, lúd előnevelés, 
törzslúd állományok tojásainak keltetése a saját telep 
mellett külsős integrációk segítségével valósul meg. 

Az antibiotikumok használatának negatív aspektu-
sai közül kiemelendő a rezisztencia kialakulása, a 
közegészségügyi vonatkozások, valamint a normál 
bélflórát károsító hatása. Az antibiotikumok mellőzé-
sével a fogyasztói igényeknek eleget téve a termék 
jobb áron eladható. 

Az antibiotikum okozta halálozások 2050-re jósolva 
körülbelül 14-szeresére nőnek. Az antibiotikum alkal-
mazásának szigorítására irányuló jogszabályi válto-
zások, 2022. január 28-tól alkalmazandók. Ez lépcsős 
bevezetéssel tartalmazni fogja a tagállami adatgyűj-
tést és monitoringot, és az alkalmazási területek szi-

Az antibiotikumok használatának 
visszaszorítása nagyüzemi baromfi 
telepeken
Előadás kivonat – Dr. Farle Csaba főállatorvos, Hungerit Zrt.
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gorítását. Az antibiotikumok alkalmazásában szem-
léletváltás kell, de ez nem jelenti a teljes körű tiltást.

A Hungerit Zrt. a fenti célok elérése érdekében szi-
gorította a járványvédelmet, melyet a fertőtlenítés 
újragondolásával, ellenőrző vizsgálatokkal, intézke-
dési tervek aktualizálásával értek el. Az adatgyűjté-
sen, adatszolgáltatáson belül keltetői információkat, 
telepítési jegyzőkönyveket vezetnek, napi víz- és 
takarmányfogyasztást, valamint meghatározott idő-
pontokban testtömeget mérnek. A tartási, szállítási 
körülmények javítása fontos szempont, tekintettel a 
telepítési sűrűség csökkentésére, a minőségi almo-
zásra, a fűtés korszerűsítésére, a konténeres szállítás 
bevezetésére és a jó gazda gondosságának gyakor-
latba ültetésére. Egységesítették az állategészség-
ügyi programot a keltetői kezelésekkel kezdődően 
(pl: keltetői vakcinázás, vérvétel, naposkori vizsgá-
lat). Vezérigazgatói utasítás formájában pedig kiadás-
ra került az Antibiotikum Felhasználási Szabályzat, 

amely többek között megtiltja az antibiotikum pre-
ventív jellegű, valamint hozamfokozás céljából törté-
nő alkalmazását.

Dr. Farle Csaba előadásából az is kiderült, hogy az 
eszközölt változtatásoknak köszönhetően az elmúlt 
évben a Hungerit Zrt. saját telepein nevelt végtermék 
állatok 74%-a nem kapott antibiotikumot, ennek el-
lenére a 4,05% bruttó elhullás mellett mért termelési 
eredmények nem romlottak.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.
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A KERINGÉSI RENDSZER PROBLÉMÁI INTENZÍV NÖVE-
KEDÉSI ERÉLLYEL BÍRÓ BAROMFIFAJOKNÁL
A brojler- és pulykahibridek hizlalási ideje drasztiku-
san lecsökkent az elmúlt évtizedekben. A vágási ki-
hozatalra, valamint az értékes húsrészek arányának 
növelésére irányuló szelekció hatására nagyon rövid 
idő alatt olyan mennyiségű izomtömeget építenek 
fel ezek a hibridek, amellyel a keringési rendszer 
csak nehezen tart lépést. A környezettel szemben 
támasztott igények megnőttek, a szervezeti szilárd- 
ság gyengült. Ezzel együtt az intenzíven nevelt ba-
romfi-állományokat az extenzíven tartott madarak-
hoz képest több stressz is éri. Ez is lehet az egyik 
oka annak, hogy például a háztáji pulykák (bronz- 
pulyka) vérnyomása csak mintegy fele, mint a mo-
dern hibrideké.

A szív és a célszervek között kialakuló vérnyomásra, 
a nyomáshullám alakjára nagy hatással van az erek 
rugalmassági állapota. A vérnyomás-hullám által 
okozott pulzálás a nem kellően rugalmas szakaszo-
kon könnyen vezethet az ér repedéséhez. 

A hirtelen elhullással, fatális belső vérzéssel járó 
aorta és koszorúér-repedésnek nincsenek előze-
tes tünetei. Valószínűleg több tényező járul hozzá 
a halálos kimenetelű betegségek kialakulásához.  
A sérülékeny érfalon vérrög képződik, az érfalban 
degenerációk keletkeznek, zsíros plakkok alakulnak 
ki, az érfal rétegei szétválnak.

A veszteségek mérséklése érdekében a takarmány 
energiaszintjének, illetve zsírtartalmának csökken-
tése, a növekedési ütem lassítása ugyan logikus lé-
pés lehet, ugyanakkor ez negatívan hat a nevelési 
költségek mértékére. A BlueVital kiegészítő-takar-
mány lehet az egyik megoldás, amely termék az 
intenzív növekedésű baromfifajok szív- és érrend-
szeri problémáinak megelőzését hivatott szolgálni.  
A BlueVital összetételéből adódóan antioxidáns ha-
tású és egyben támogatja a kollagén- és elasztikus 
rostok szintézisét, amely anyagok az érfal rugalmas-
ságát és stabilitását biztosítva csökkenthetik az aor-
ta és koszorúér-repedések előfordulását, mely hatá-
sát már több telepi kísérlet során bizonyította.

Kéktől–Zöldig: baromfi takarmányaink 
fejlesztési eredményei
Előadás kivonat – Csontos Bence termékfejlesztő,
Bonafarm-Bábolna Takamány Kft.
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A KELÉST KÖVETŐ TAKARMÁNYOZÁS FONTOSSÁGA
A csirkék csökkent életképességével összefüggő 
gazdasági kár tetemes, ami megfelelő menedzs-
menttel, például a fejlődő embrió táplálásával (in 
ovo takarmányozás), a napos csirkék keltetőben 
történő takarmányozásával (korai takarmányozás) 
vagy a két módszer kombinálásával csökkenthető.  
A drasztikusan lecsökkent hizlalási idő jelentősen fel-
értékelte a kelést követő korai takarmányozás jelen-
tőségét. A kelési ablak, valamint a keltetői kezelések 
(szexálás, vakcinázás) és a szállítás időtartama jelen-
tősen elnyújthatja azt az időszakot, amíg a madarak 
a fogadás során takarmányhoz és vízhez jutnak. Ma 
már számos adat áll rendelkezésre arra vonatkozóan, 
hogy a kelést követő azonnali takarmány hozzáférés 
hatással van a későbbi teljesítményre.

A Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. korai takarmá-
nyozást támogató kiegészítője a Hydrogel, amely 
készítmény megakadályozza a dehidratációt és az 
energiahiányt. Adagolható közvetlenül kelés után, 
szállítóládákba, valamint fogadáskor, a prestarter 
takarmányra szórva. Könnyen emészthető tápláló-
anyagokat biztosít, segít a szervezeti stabilitás fenn-
tartásában és a bélrendszer optimális baktériumfló-
rájának kialakításában. 

Forrás:
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.
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Napjainkban, ha baromfi termelésről, eredményekről 
beszélünk, biztos, hogy Lengyelország szerepe szóba 
kerül. Az elmúlt években hatalmas fejlődésnek indult 
a lengyel mezőgazdaság és ezen belül a lengyel ba-
romfitermelés is, ami a magyar piacra is nagy hatással 
van. Ennek a nagy fejlődésnek az okait mindenki csak 
találgatja. Piotr Skalij a Hendrix Genetics lengyelor-
szági területi igazgatója segített nekünk választ adni 
ezekre a kérdésekre.
Előadását a Hendrix Genetics cég, valamint a Lengyel-
országban működő képviseletük, a Grelavi cég bemu-
tatásával kezdte. Elmondta, hogy cégük 26 országban 
működik és pulykanemesítésen kívül tojó hibridek, 
sertések előállításával valamint akvarisztikával is 
foglalkozik. Lengyelországi képviselőjük a Grelavi el-
sősorban napos pulyka előállítással (XL és Converter 
genetika), és a genetikához tartozó szaktanácsadás-
sal foglalkoznak.
A rohamos fejlődést a napos pipék letelepítésének 
száma mutatja a legjobban. Egészen 2013-ig stagnált 
a letelepített naposok száma, akkor mintegy 30–31 
millió pulykát telepítettek Lengyelországban évente. 
Ezután egy nagy ugrás következett, aminek eredmé-
nyeképpen 2018-ban már 47 millió napos került kihe-
lyezésre. Ennek a látványos fejlődésnek azonban nem 
országon belüli okai voltak. Ugyan a pulykafogyasztás 
az elmúlt 5 évben növekedett kissé (16%-ot), azonban 
ez nem magyarázhatja ezt a nagyarányú növekedést.
A fejlődésre az exportértékesítés ad választ. Piotr el-
mondta, hogy Európán belül főként Németországba 
és az Egyesült Királyságba szállítanak pulykát, de ke-
rül lengyel pulyka Hollandiában és Franciaországban 
is az asztalra. Az európai exportnövekedésnek is rop-

pant egyszerű az oka, ugyanis az volt látható az elmúlt 
években, hogy a nagyobb országok, mint Franciaor-
szág, Németország, Egyesült Királyság folyamatosan 
csökkentette a pulyka hús előállítását, ezért a lengyel 
pulykával ezeket a kiesett mennyiségeket igyekeztek 
betömni. Az európai piacok korlátai miatt Kína felé is 
nyitottak a lengyel exportőrők.
Ezt a rohamos fejlődést a vágóhidaknak is le kellett 
követnie, ami miatt volt olyan vágóhíd is, ahol a ko-
rábbi évek termelését sikerült megnégyszerezni.  
A termelők oldaláról is nagyon sok fejlesztés volt lát-
ható, egyre többen invesztálnak új telepek létrehozá-
sába, ahol nagy mennyiségű pulyka előállítást tudnak 
elérni. Piotr elmondta, hogy a legnagyobb termelőjük 
egy darab 10.000 négyzetméteres istállóval rendelke-
zik, ahova egyszerre 120 ezer db napos pipét telepí-
tenek le.
A nagy fejlődéshez minőségi termékeket is kell előál-
lítaniuk, ezért megfelelő technológiák, ivóvíz fertőt-
lenítés, jó szellőzés alkalmazása is elengedhetetlen. 
Mindezek mellett elkezdték az utánpótlás program-
jukat is, amelyben a fiatal gazda jelölteket próbálják 
összefogni, valamint szakmailag fejleszteni.
Végül egy érdekességet mondott el a lengyelországi 
termelésről. Mivel náluk a nevelés ivarok szerint külön 
van, ezért a keltetőknek és a vágóhidaknak is alkal-
mazkodniuk kellett ezekhez az igényekhez. Ezen kívül 
érdekesség még, hogy a piaci igények miatt több tojó 
pulykát állítanak elő mint bakot.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.

Pulyka nevelés lengyel módra
Előadás kivonat – Piotr Skalij területi igazgató, Hendrix Genetics BV
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Partnereinktől értesültünk arról, hogy a korábbi évek-
ben működött állatjóléti támogatások szabályozási 
rendszere átalakulóban van, azonban a szakmai ren-
dezvény napjáig pontos információt senki sem tudott 
mondani, ezért hívta el cégünk a Baromfi Termék 
Tanácstól dr. Molnár Györgyit, aki segítséget nyújtott 
az újonnan kiadott támogatási rendszer értelmezésé-
vel kapcsolatban.
Dr. Molnár Györgyi elmondta, hogy a minisztérium ez 
év áprilisában a korábbival megegyező tervet nyújtott 
be a 2019–2025-ös időszakra is, mely szerint állatjóléti 
támogatást igényelhetnek a termelők a takarmány nem 
kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására, 
a mechanikai sérülések megelőzéséhez szükséges fel-
tételek biztosítására, a kíméletes állatmozgatás és szál-
lítás biztosítására, a hallisztmentes takarmány felhasz-
nálására vagy az ivóvíz minőségű víz biztosítására. Az 
Európai Bizottság nem fogadta el az intenzív takarmá-
nyozással érintett hízott liba és hízott kacsa fajtákat, va-
lamint a tolltépés technológiáját, emiatt a jövőben ezek 
után már nem lehet támogatást igényelni. A Bizottság 
nem fogadta el a hallisztmentes takarmányra és az ivó-
víz minőségű víz itatására vonatkozó intézkedéseket 
sem, ezért a minisztérium az új rendeletbe az istálló 
környezet javítására, az épület-mikroklíma javítására, 
valamint a takarmányok csökkentett nyersfehérje tar-

talmára vonatkozó igényelhető támogatásokat írta bele.
A támogatások időszaka is eltér az előzőekben megszo-
kottól, mely szerint az első tárgynegyedév április 16-tól 
július 15-ig tart, majd az időszakok ezt követően 4 havi 
váltásban követik egymást.
Az Unió által kért változtatások után az alábbiak a támo-
gatás igénybevételére vonatkozó feltételek:
 a)  a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentes-

ségének biztosítására,
 b)  a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására,
 c)  a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására,
 d)  a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány 

használatára
A minisztérium létrehozott egy támogatási rendeletet, 
azzal a céllal, hogy az első negyedévben a támogatások 
késése miatt kiesett bevételt pótolják a gazdák számá-
ra. Erre a célra 1,025 milliárd forint áll rendelkezésükre.
A 2019-es évi várható baromfihús termeléssel kapcso-
latban Dr. Molnár Györgyi elmondta, hogy fejlődésre 
számítanak a brojler csirke- valamint a pecsenye kacsa 
előállításban. Összmennyiségben mintegy 2,6%-os nö-
vekedéssel számolnak.

Forrás: 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 

Baromfi Road Show, 
2019. április 02.

A baromfiágazat helyzete  
és kilátásai Magyarországon
Előadás kivonat – Dr. Molnár Györgyi Tojásszövetség titkára, 
mezőgazdasági titkár, Baromfi Termék Tanács
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A vállalat évente mintegy 81.000 
tonna baromfit dolgoz fel, amely 
elsősorban brojlercsirkét, pecse-
nyelibát és pecsenyekacsát jelent. 
Termékeik a kisebb boltok polca-
in és a nagyobb áruházláncok kí-
nálatában egyaránt megtalálha-
tók. Exporttevékenységük a teljes 
forgalom felét teszi ki. Az évek 
alatt kiépített piaci kapcsolatnak 
köszönhetően ma már több mint 
200 kereskedelmi partnerrel állnak 
együttműködésben. Az export je-
lenleg 35 országba irányul, közeleb-
bi célországok között Németország, 
Olaszország. Franciaország, Anglia 
és Svájc szerepel, de szállítanak 

Kanadába, Japánba, Tajvanba és 
Hongkongba is.

A Hungerit Csoport tevékenységi 
körébe tartozik többek között a 
brojlernevelés és az ehhez kap-
csolódó integráció működtetése. A 
kacsa és libatojás előállítás, vala-
mint keltetés. A kacsa nevelés és 
az integráció fenntartása, emel-
lett liba integráció is működik. A 
feldolgozás terén a brojler, kacsa 
és liba vágását-darabolását vég-
zik, valamint a készítménygyár-
tás, panírozott termékek gyártása 
és a pecsenyekacsa előállítás is a 
profiljukba tartozik. 

A brojler-ágazatukban 18 saját és 
14 integrációs telepen folyik brojler 
hízlalás, vásárolt naposcsibékkel. 
Ez évi 20–21 millió állatot jelent. 
Ehhez a létszámhoz szükséges fé-
rőhely-kapacitásra, jellemzően az 
ország Dél-Alföldi régiójában, de 
rendelkeznek telepekkel Győr kö-
zelében is. Az összes nevelő felület 
meghaladja a 134.000 m2-t, a tar-
tásterek száma 123.

Éves rotációban mintegy 14.000.000 
vágóállatot tudnak előállítani saját 
telepeken. A termelői kapacitás biz-
tosított, a telepek mutatóinak ala-
kulását az alábbiakban figyelemmel 

A Hungerit Csoport  
brojler-ágazatának eredményei
Többször hallhattak már partnereink arról, hogy a Hungerit Zrt. és leányválla-
latai a tavalyi évben a Bonafarm Csoport Stratégiai Partnere lett. Azonban a 
sok évtizedes vállalatcsoport broiler-ágazatban elért eredményeiről kevesebb 
információ került közlésre. 
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követhetjük a 2013–2018 közötti 
időszakra vonatkozóan és a 2019. I. 
negyedévét illetően. 

Amikor visszatekintünk a nyolc-
vanas évek elejére elmondha-
tó, hogy a brojlerek élősúlya 
Magyarországon nagymértékben, 
1,5 kg–ról 2,3–2,4 kg-ra növekedett 
az 1980–2014 közötti időszakban. 
Egyes felmérések szerint évente 
átlagosan 25 grammal nőtt a vá-

gáskori átlagsúly. Ez a tendencia 
elsősorban a genetikai előrehala-
dásra vezethető vissza, ugyanakkor 
a korszerűbb tartás- és takarmá-
nyozástechnológia is hozzájárult a 
növekedéshez. 

A Hungerit Csoport 2013–2018 kö-
zötti időszakban vizsgált telepe-
inek a mutatói szerint 2013-ban 
még 2,08-as leadáskori átlagtömeg 
volt jellemző és 1,75 kg/kg fajla-

gos takarmányértékesítés. Az EPEF 
(European Production Efficiency 
Factor), vagy ismertebb nevén 
Brojler index az állomány bioló-
giai teljesítményének a mérésére 
szolgáló mutató abban az évben 
295-ös indexet mutatott. A tava-
lyi évben a leadáskori átlagtömeg 
az öt évvel korábbi eredményhez 
képest 0,5 kilogrammal több volt 
és ehhez 1,6 kg/kg fajlagos takar-
mányértékesítés párosult. A brojler 
index még ebben az évben 378 – as 
volt. Az idei év első negyedévében 
a Hungerit Csoport összes telepén 
mért eredményei láthatók az alábbi 
ábrákon, ebből az is kiderül, hogy 
volt olyan Bács-Kiskun megyei te-
lep ahol már 431,5 brojler indexet 
mértek. 

Az eredmények további fejlődésé-
hez az új stratégiai együttműködés 
a Bábolna Takarmánnyal biztosan 
hozzá fog járulni. A Bonafarm-
Bábolna Takarmány Kft. következő 
évekre pontos fejlesztési és beru-
házási tervvel rendelkezik, mely-
nek egyik kiemelt célja a Hungerit 
csoport állatállományának ellátása 
és eredményeinek javítása.

Gervai Péter

Faragó tanya tartástér

Forrás: Hungerit Csoport
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 HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

A gasztrointesztinális traktus-
ban több mint 400 különböző 
baktériumfaj található, ame-
lyek az emésztőrendszer kü-
lönböző szakaszaiban élnek. 
Például a traktus felsőbb szaka-
szán a begytől a vékonybélig a 
Lactobacillusok, Enterococcusok és 
a Streptococcusok dominálnak, míg 
a hátulsó bélszakaszban (ceca) a 
mikrobióta 68%-át a Clostridiacea 
nemzetség teszi ki. A bélbaktériu-
mok egyszerű szénhidrátokat fer-
mentálnak, amelyekből illózsírsa-

vakat – ecet-, vaj-, és propionsavat 
– állítanak elő. Ezek az illózsírsavak 
energiaforrásként szolgálnak a bél 
epithel sejteknek, ezáltal támogat-
va az emésztést és a tápanyagok 
felszívódását.

Annak érdekében, hogy a madár 
emésztőrendszere működjön és 
megfelelően fejlődjön, elengedhe-
tetlen, hogy a bél mikroflórájának 
megfelelő egyensúlyát fenntart-
suk. Amennyiben ezt elértük, a ma-
darak egészséges takarmányfel-

vételre, növekedésre és fejlődésre 
lesznek képesek. Az egészséges 
monogasztrikus bél fenntartja a 
homeosztázist, megelőzi a fertő-
zéses eredetű hasmenést, energiát 
és immunitást biztosít. Ellenben a 
nem kielégítő bél egészség szub-
klinikai problémákhoz – vagy kli-
nikai tünetekhez – vezethet, ame-
lyek fiziológiás stresszt okoznak az 
állatnak és a teljesítmény, valamint 
az állat általános állapotának csök-
kenését eredményezik.

7 takarmány adalékanyag,  
amellyel hozzájárulhatunk a baromfi 
bél egészségéhez
Bizonyos összetevők képesek javítani a baromfi egészségét
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Az alábbiakban többet megtudhat 
azokról a takarmány adalékanya-
gokról, amelyek képesek javítani a 
baromfi bél egészségét.

1. PROTEÁZ + ADAPTÍV DFM
Ez a kombináció a sejtek közötti 
kapcsolat erősítése révén javít-
ja a bél barrier funkcióját, növe-
li a fehérje emészthetőségét, az 
aminosav hasznosítást és a rost 
által megkötött táplálóanyagok 
felszabadulását, továbbá pozití-
van hat a mikrobiális funkciók-
ra. Tanulmányok szerint növeli az 
életképességet, az átlagos napi 
súlygyarapodást és a takarmány-
értékesítő képességet. 

2. FITÁZ
A fitát megköti a fehérjét a felső 
gasztrointesztinális traktusban, 
így az nem lesz emészthető az ál-
lat számára, ezzel növekvő sav és 
pepszin kiválasztást eredményez-
ve a gyomorban. Ahogy a gyomor 
kiürül, a megnövekedett savasság 
roncsolja a bél abszorpciós felü-
letét és több puffert igényel (nát-
rium-bikarbonát kibocsátás), így 
negatívan hatva a bél funkcióra.  
A fitáz még azelőtt kifejti a hatá-
sát, hogy a fitát megkötné a fe-
hérjét, elkerülve annak antinutritív 
hatását és növelve a tápanyagok 
felszívódását a jobb bélfunkciók-
hoz.

3. PROBIOTIKUMOK
Az élő élesztő alkalmazása segít az 
állatoknak átvészelni a hőstressz 
időszakát és javítja az állatok tel-
jesítményét. Az élő élesztő – ami 
ugyancsak javítja a rost emész-

tését – támogatja a rostemésztő 
baktériumok szaporodását, így nö-
velve a rövid szénláncú zsírsavak 
termelését.

4. BÉTA-GLÜKÁNOK
Tisztítva vagy mannán oligosza-
charid részeként, fokozni tudják az 
mRNS génexpresszióját a szoros 
illeszkedést biztosító sejtkapcsoló 
struktúrát alkotó fehérjék szinté-
ziséhez. Ez biztosítja a sejtek kö-
zötti kapcsolat ( jobb) szilárdságát, 
csökkenti a bélfal áteresztő képes-
ségét és szárazabb almot eredmé-
nyez.

5. MANNÁN-OLIGOSZACHARIDOK
A mannán oligoszacharidok 
megkötnek olyan gram-nega-
tív baktériumokat, mint az E-coli, 
Salmonella és gram pozitív bakté-
riumokat, mint a Clostridium, segít-
ve egy jobb mikrobiota egyensúlyt 
fenntartani a bélben, így növelve 
az állatok takarmányértékesítő ké-
pességét.

6. ELŐTÁPANYAGOK
Ezek a természetes mikroösszete-
vők a gén transzkripciót induká-
ló gének megkötésével speciális 
sejtekre hatnak. Ez az aktiváció 
az RNS fehérje transzláció ará-
nyának növekedéséhez vezet, és 
a cél sejttől függően különböző 
hatással bíró funkcionális fehér-
jék szintetizálódnak a riboszómá-
ban. Például ha ezek enterociták, 
akkor a bél epitéliuma gyorsab-
ban regenerálódik, növelve a tá-
panyagok abszorpcióját, miköz-
ben megelőzi a mikroorganizmu-
sok növekedését.

7. TANNINOK
A tanninok bioaktív növényi kivo-
natok, amelyek számos biológiai 
aktivitásuk révén hozzájárulnak 
a bél egészségének javulásához. 
Bizonyos tanninforrások alacsony 
koncentrációban történő alkalma-
zása bizonyítottan javítja a mono-
gasztrikus állatok egészségi álla-
potát és teljesítményét.

Forrás: 
WATTAGENET.COM
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A gyulladás kezelése egyre jelentősebb szerepet 
játszik az antibiotikum-mentes baromfitermék elő-
állítás szempontjából, de további alapos megfon-
tolást igényel a módszerek megfelelő kiválasztása.
A bél gyulladásos reakcióinak kezelése egyre na-
gyobb érdeklődést vált ki a kutatók és a takar-
mány-adalékanyag gyártók körében egyaránt, 
mint egy lehetséges kulcs a sikeres antibiotikum 
mentes baromfi tartáshoz, és így az antibiotikum 
mentes baromfi termék előállításhoz.

Gyakran a gyulladásos folyamatokkal kapcsolat-
ban felmerült nézetek – melyek a gyulladásos fo-
lyamatokat eltérő mértékben tekintik a szervezet 
számára szükséges vagy eliminálandó folyamat-
nak – megtévesztőek lehetnek és nehezítik a ter-
melő számára megérteni, hogy mit is szükséges 
valójában kezelnie.

A gyakorlati tapasztalatok szerint, a bélgyulladás 
kezelése a különböző takarmány adalékanyagok 
alkalmazásával úgy tűnik, hogy vagy sikerül, vagy 
nem; néha rendkívül jól működnek, míg máskor 
eredménytelennek bizonyulnak. Annak ellenére, 
hogy jelenleg már számos takarmány adalékanyag 
áll rendelkezésre, gyakran nincs elegendő informá-
ció ahhoz, hogy mikor és hogyan is alkalmazzuk 
ezeket a készítményeket. 

MEGFELELŐ EGYENSÚLY 
Amikor a csirke gyomor-bél traktusának egyensúlya 
felborul, a gyulladás az immunrendszer egyik fontos 
eszköze az egyensúlyi állapot visszaállításához. 

A megfelelő bél egészség és funkció fenntartása 
egy olyan komplex egyensúlyi folyamat a madár 
bélflórája és a bél immunrendszere között, mely 

A gyulladásos folyamatok kontrollálása 
lenne a kulcs az antibiotikum-mentes 
baromfitartás számára?
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egyensúly fenntartásában a bélflóra, illetve a bél-
flóra összetétele kulcsszerepet tölt be. Amennyiben 
ez az egyensúly valamilyen ok miatt felborul, gyul-
ladás alakul ki, amely a kiváltó ok tekintetében négy 
csoportba sorolható. Fontos felismerni, hogy e négy 
gyulladás típus közül melyről van szó és milyen lé-
péseket szükséges tenni ellene. 

A fiziológiás gyulladás egy olyan természetes folya-
mat, ahol a bél mikrobák toleranciája és ezek pa-
togének elleni védekező képessége kiegyensúlyo-
zott. Bár a gyulladásos válasz minden eleme jelen 
van, beleértve az érzékelő receptorokat, valamint az 
ezek aktiválódást kiváltó metabolitokat, patogéne-
ket, a rendszer természetes egyensúlyban működik. 
A kóros gyulladás akut mikrobiális fertőzés vagy 
szöveti sérülés eredménye, amely valódi gyulladá-
sos válaszreakciót vált ki. Ez általában a szövetek 
károsodásához és a metabolikus energia fokozott 
felhasználásához vezet.

A metabolikus gyulladás egy krónikus és enyhe 
fokú gyulladás, amelyet a túlzott tápanyagbevitel 
és a metabolit termelődés okoz, melyek ugyan-
azokat a receptorokat aktiválják, mint a patogének.  
A steril gyulladás szintén krónikus, enyhe fokú gyul-
ladás, fertőző ágensek nélkül. Jellemzően kémiai 
vagy fizikai ingerek, például oxidatív stressz vagy a 
takarmány nem keményítőalapú poliszacharid kom-
ponensei váltják ki. E különböző oktanú gyulladások 
kezelése eltérő stratégiákat igényel. 

A kóros gyulladás következményeit valamint az el-
lene való védekezést tekintve a legköltségesebb, de 
egyben a legjobban ismert folyamat. Mind a meta-
bolikus, mind a steril gyulladás enyhe fokú, krónikus 

folyamat, de nagyon különböző kiváltó okai lehet-
nek, és könnyen összekeverhetők a háttérbeli fizio-
lógiás gyulladással. Talán ez a két folyamat a legne-
hezebben felismerhető és kezelhető gyulladás típus. 
Végső soron a gyulladás felismerése és megfelelő 
kezelése fontos része lesz az antibiotikum-mentes 
baromfitermék előállításnak. A gyulladásos folya-
matokról szóló ismereteink még sok tekintetben 
hiányosak, mely megakadályozza a folyamatok kor-
rekt felismerését és megfelelő kezelését.

A gyulladásos folyamatok korrekt elkülönítő kórjel-
zésének felállításához további fejlesztésekre van 
szükség, valamint további kutatásokra ahhoz, hogy 
a diagnosztizált gyulladást a megfelelő eszközökkel 
kezelhessük, védekezhessünk ellene, legyenek azok 
prebiotikumok, probiotikumok, enzimek vagy egyéb 
anyagok.

A korrekt diagnózis felállítását segítő, egyszerűen 
alkalmazható eszközökre van szükség, majd az így 
kapott eredménynek megfelelő védekezési módszer 
kiválasztására, mert ezek hiányában ugyanolyan ki-
számíthatatlan eredményekkel fogunk szembesülni, 
mint azon kiegészítők használata során, melyek azt 
állítják, hogy hatékonyan alkalmazhatóak a gyulla-
dásos folyamatok kontrolljában.

Forrás: 
WATTAGENET.COM
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A Georgiai Mezőgazdasági és 
Környezettudományi Egyetem ku-
tatása azt állítja, hogy ez a mada-
rakra is igaz, bár a mechanizmus el-
térő. Kristen Navara professzor az-
zal érvel, hogy azok a nők, akik ke-
vesebbet híznak a terhesség alatt, 
nagyobb valószínűséggel szülnek 
női utódot. A takarmány hiányt 
vagy egyéb környezeti stresszt 
megélő vadon élő madarak több 
nőivarú fiókát hoznak világra.

„Tehát minden madár és emlős ter-
meli ezeket a hormonokat, melyek 
olyan élettani válaszokat váltanak 
ki, amik segítenek nekik az egyes 
környezeti kihívások túlélésében.

„Amikor megtudtuk, hogy a vadon 
élő madarak képesek az utódaik 
nemét befolyásolni, az első kér-
désünk az volt, hogy: Mi a felelős 
ezeknek a környezeti tényezőknek 
a fiziológiai jelekbe való átvitelére, 
amelyek szabályozhatják a nemi 
arányokat?” A válasz a stressz hor-
monok voltak. Úgy véltük, hogy 
ezek a stressz hormonok közvetít-
hetik ezt a hatást a nemek arányá-
ra, és azt találtuk, hogy részben, 
de részt vesznek az ivararányok 
kialakulásának folyamatában.„

Felfedezték, hogy a tojótyúkok 
kortikoszteronnal (stressz hor-

mon) való kezelése befolyásolhat-
ja a nemi kromoszómát, amelyet a 
tyúkok utódai örökölnek.

Az idei év elején Navara profesz-
szor kiadott egy könyvet, amely 
feltárta azokat a tényezőket, ame-
lyek az állatokban a nemek ará-
nyát elváltoztatják. A könyv, mely-
nek címe: „A nemek kiválasztása: 
Mechanizmusok és adaptív minták 
a gerinces állatok nemi elosztá-
sában” az egyetlen olyan alkotás, 
amely az összehasonlítás eszközé-
vel magyarázza el miként hatnak 
a hormonok az egyes fajok nemi 
arányaira.

Annak megértése, hogy a stressz-
hormonok hogyan befolyásolják a 
tyúkok csibéinek nemét, felbecsül-
hetetlen értékű információ a ba-
romfiipar számára – mivel a kaka-
sokra brojler ágazatban, a tojókra 
viszont a tojástermelő ágazatok-
ban van szükség.

„Tudjuk, hogy a vadon élő madarak 
képesek befolyásolni az utódaik 
nemét a mi segítségünk nélkül is” 

– mondta Navara. „Ezt a képessé-
get szeretnénk kihasználni az ipar 
számára. 

„A baromfiiparban a csirkék neme 
különösen fontos. Így próbálunk 

olyan kezelést találni, amely a tyú-
kokat arra állítaná be, hogy többet 
hozzanak létre a kívánt ivarból.”

Jelenleg a Georgia Genomics és a 
Bioinformatics Core segítségével 
Navara csapata azonosította azt 
a maréknyi gént, amelyeken ke-
resztül a stressz és a stressz hor-
monok befolyásolhatják az utódok 
nemét. Most vizsgálják, hogy ezek 
a gének expressziója stressz hatá-
sa alatt megváltozik-e, amelynek 
eredményeképp megváltozik az 
ivararány.

Egészen eddig csak hormonkeze-
léssel tudták befolyásolni a tyúkok 
csibéinek nemi arányát, ezt azon-
ban a baromfiiparban tilos alkal-
mazni.

A következő lépés a hormonmen-
tes kezelés, melyben indukálják a 
gént, amely a stresszhormonokká 
történő átalakításáért felelős, így a 
csibék nemi arányát megváltoztat-
hatják. Végül Navara állítja, hogy 
ezt tenyésztéssel el lehet érni, de 
ez még csupán a jövő zenéje.

Forrás: 
Poultry World

A stresszes madarak nagyobb 
valószínűséggel produkálnak 
nőivarú utódokat
A stressz és az erőforrások hiánya hormonális elváltozásokat okozhatnak, 
amelyek nagyobb valószínűséggel teszik lehetővé az anyák számára, hogy 
nőivarú utódokat hozzanak létre.
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Stresszhatásoknak – mint pl. a szegényes környezet, 
nagy létszámú és változó összetételű csoportok – ki-
tett tojóállományokban kutatók azt vizsgálták, hogy 
az előnevelés során fellépő váratlanul és ismételten 
jelentkező stressz hatások, hogyan befolyásolják a 
madarak viselkedését.

A tanulmányt készítő kanadai Guelph Egyetem csa-
pata azt feltételezte, hogy azok a madarak, amelyek 
ilyen jellegű stressz hatásnak vannak kitéve, sokkal 
agresszívebbek, ami gyérebb tollazatban, valamint 
nyaki és feji sérülések jelentkezésében mutatkozik 
meg.

A vizsgálatot 19 hetes, Fehér Lenghorn fajtájú tojó 
hibridekkel (n=86) végezték. Az állatokat egyedileg 
megjelölték, és 7–7 egyedből álló csoportokat alakí-
tottak ki úgy, hogy 6 csoport egyedeit stresszhatá-
soknak tették ki (kísérleti csoportok), 6 csoport szá-
mára pedig stesszmentes környezetet biztosítottak 
(kontroll csoportok). 

A kísérleti csoportokban szociális stressz helyzete-
ket idéztek elő: ismeretlen madarakat raktak az ál-
lományba, az állatokat 5 percig kézben tartották, 
valamint egy órán keresztül a madarakat szállító ket-
recekbe helyezték, mozgásukban korlátozták őket, 
továbbá egyéb stressz helyzeteteket idéztek elő, így 
pl. ismeretlen környezetbe helyezték őket, a ketre-
cekből a fészkeket vagy az ülőrudakat eltávolították. 
A kontroll csoport egyedeit ilyen jellegű hatásoknak 
nem tették ki. 

GYÉREBB TOLLAZAT KIALAKULÁSA
Az eredmények azt mutatták, hogy a stressz faktorok 
az agresszív viselkedés minták kialakulását szignifi-

kánsan megnövelték (P=0,0091). A stressznek kitett 
madarak tollazata lényegesen gyérebb volt, és több 
sérülést szenvedtek el. (P=0,0057 és P=0,03).

További vizsgálatok rámutattak arra, hogy szülőpár ál-
lományok mélyalmos tartási rendszerébe elhelyezett 
tojó fészkek csökkentik mind a tollcsipkedés, mind a 
kannibalizmus kialakulását.

Az eredmények azt mutatták, hogy a tojó fészkek 
használata a kísérlet előrehaladtával folyamatosan 
nőtt (37 hetes kortól 55 hetes korig). A tojófészkek ki-
használtsága 41 hetesen 36,75%, 47 hetesen 44,75%, 
majd 53 hetesen 50,38% volt.

A tójófészkek nélküli ketrecekben tartott madarak kö-
zött szignifikánsan több tollcsipkedés alakult ki 41, 47 
illetve 53 hetes korban. Mind a két csoportban a kor 
előrehaladtával csökkent a tollcsipkedés mértéke.

Mind a kannibalizmus kialakulása, mind pedig az el-
hullási arányok szignifikánsan alacsonyabbnak bizo-
nyultak azoknál a madaraknál, ahol a ketrecekben to-
jófészkek kerültek elhelyezésre. Ez azt mutatta a ku-
tatók számára, hogy a mélyalmos tartási rendszerben 
elhelyezett tojó fészkek csökkentik a tollcsipkedés 
kialakulását, valamint javítják a szülőpár állományok 
életkörülményeit.

Forrás: 
PoultryWorld

Tollcsipkedés megelőzésének 
lehetőségei tojótyúk tartási 
technológiákhoz
Az előnevelés során fellépő szociális jellegű és nem szociális jellegű stressz 
hatások agresszív viselkedéseket váltanak ki és negatívan befolyásolják a 
felnőtt árutojó állományok tollazatának kialakulását.
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Amy Smith, táplálkozástudományt hallgató diák, be-
számolójában nemzetközi tanulmányokat tekintett át, 
melyekben azt találta, hogy a tojás jelentős mértékben 
támogatja a csecsemők fejlődését, annak ellenére, hogy 
viszonylag kevés kalóriát tartalmaz. Egy Ecuadorban 
végzett tanulmány szerint, amennyiben a csecsemők 
szokásos étrendjét napi egy tojással egészítik ki, 47%-al, 
illetve 74%-al kisebb valószínűséggel alakul ki fejlődés-
ben történő visszamaradás, illetve soványság.

MINŐSÉGI FEHÉRJE A TOJÁSBAN
„Annak ellenére, hogy a tojás kevesebb, mint 70 ka-
lóriát tartalmaz, a fehérje minősége kiváló” – állítja 
Amy. Ez azt jelenti, hogy a tojás biztosítja az emberi 
test növekedése és fejlődése számára szükséges va-
lamennyi esszenciális aminosavat és fehérjét. Smith 
elmondta továbbá: „Mind a fejlődő országokban, mind 
itt az Egyesült Királyságban a tojást újra és újra úgy 
mutatják be, mint az étrendhez adott fontos tápanyag-
forrást. A gyermekkor az az időszak, amikor a táplálék-
nak tápanyagban gazdagnak kell lennie anélkül, hogy 
felesleges kalóriát, zsírt és cukrot tartalmazna, ami – 
különösen a fejlett országokban – növelheti az elhízás 
veszélyét.

„Az olyan élelmiszerek, mint pl. a tojás, melynek fe-
hérje, B-vitamin, D-vitamin és ásványi anyag tartalma 
magas, ezért kiváló választás. További előnye, hogy jól 
tárolható és egyszerű elkészíteni.”

A tanulmány kiemelte a tojásban található azon spe-
cifikus tápanyagokat is, amelyek támogatják az egész-
séget és az optimális fejlődést gyermekkorban, mint 
például az alábbiak:
1.   B-vitaminok az energiatermeléshez,
2.  D-vitamin a csontok egészsége és az immunrend-

szer működése érdekében,
3.   kolin, amely elengedhetetlen a normális kognitív 

fejlődéshez és működéshez,
4.  jód az agy fejlődéséhez.

A TOJÁS AZ EGYIK LEGJOBB ELSŐ FEHÉRJEFORRÁS
Dr. Carrie Ruxton dietetikus szerint a szülők gyakran 
nem tudják, mikor kell bevezetni a tojást a gyermekek 
étrendjébe. „A hozzátáplálás megkezdésének idősza-
ka zavaros lehet, mivel ilyenkor a családtagok és az 
egészségügyi szakemberek is tanácsokkal árasztják 
el a szülőket, melyek között a tojásról általában nem 
esik szó.”

„Mégis ez az egyik legjobb első fehérje forrás, amikor a 
baba eléri a 6 hónapos kort. A gazdag tápanyagtarta-
lom mellett a tojás könnyen emészthető és egyszerűen, 
gyorsan elkészíthető. A vizsgálatok azt mutatják, hogy 
a korai tojásfogyasztás bevezetése segít bizonyos étel-
allergiák kialakulásának megelőzésében is – ez való-
színűleg azzal magyarázható, hogy az immunrendszer 
így korán hozzászokik a különböző fehérjékhez.”

Forrás:
PoultryWorld

Megerősítették, hogy a tojás alapvető 
fontosságú a csecsemők fejlődéséhez
Egy új szakirodalmi áttekintés rávilágított arra, milyen fontos szerepet játszik a 
tojás a csecsemők fehérje-, vitamin- és ásványi anyag bevitelében.



IMPRESSZUM – Farm Info
Kiadja: Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. • 2942 Nagyigmánd, Burgert Róbert Agrár-Ipari Park 03/25 hrsz., Telefon: 34/557-050, Fax: 34/557-060 • www.babolnatakarmany.hu • info@babolnatakarmany.hu

Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság • Lengl Tamás (elnök) • Lajtos Lajos (értékesítési igazgató) • Gervai Péter • Harmath Krisztina • Zalkáné Havacs Beáta
Gra�kai tervezés: Junior Gra�kai Stúdió – www.juniorgra�ka.hu 

Nyugat-magyarországi értékesítési vezető: Kissné Babos Anikó – 06-20/3404-223
Területi képviselők:  Kóbor Lajos – 06-20/3886-266 • Schill Gábor – 06-20/9609-190 • Schilli Péter – 06-70/3806-559 • Szentirmai Eszter – 06-20/389-0109

Kelet-magyarországi értékesítési vezető: Éliás Dávid Józsefné – 06-20/5290-429
Területi képviselők: Benedek-Láng Lilla – 06-70/332-2306 • Dudás György – 06-70/3806-555 • Gurmai Tamás – 06-70/3806-551 • Varga Gergő – 06-20/3886-154

Barom� vezető szaktanácsadó: Kocsis Máté – 06-70/3717-565 • Szaktanácsadó: Horváth Szabolcs – 06-70/5055-778 


