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BEVEZETŐ 

Tisztelt Partnerek! 

Nagy tisztelettel köszöntöm Önö-
ket a Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. ügyvezetőjeként. A 2019-es év 
decemberében ért az a megtisz-
teltetés, hogy Magyarország egyik 
legjelentősebb takarmányipari vál-
lalkozását, a legnagyobb hazai agrár- 
cégcsoport (Bonafarm Cégcsoport) 
részeként vezessem. 2011 óta dolgo-
zom a cég termelési területén, öröm-
mel és teljes motivációval folytatom 
a munkámat immár ebben a vezetői 
pozícióban a vállalatnál.

2019 egy emlékezetes év volt szá-
munkra. Ekkor ünnepeltük, hogy  
10 éve a Bonafarmhoz tartozó mező-
gazdasági és élelmiszer- feldolgozó 
cégek csoportjának tagjaként járulunk 
hozzá a sikerekhez! 2019-ben, immár 
negyedik alkalommal nyerte el vál-
lalatunk a MagyarBrands elismerést. 
A minőségbiztosítás és környezettu-
datosság elkötelezettjeként megújí-
tottuk, bővítettük tanúsítványainkat 
(ISO9001, ISO22000, ISO14001, GMP+, 
Global G.A.P., GMO-mentes előállítás). 

A tervezett beruházásainkat meg-
felelő minőségben végrehajtottuk. 
Szállítójármű flottánkat tovább bőví-
tettük. Az eredményeinket tekintve 
az előző év terveinknek megfele-
lően alakult! Partnereinkre kiemelt 
figyelmet fordítva tartottuk meg 
rendezvényeinket: Baromfi, Sertés, 
Szarvasmarha RoadShow, Szakma 
Napja; közös fejlődésünk céljaként 
figyelembe vettük a vevői elégedett-
ségi kérdőív visszajelzéseit. Az afrikai 
sertéspestis – mint állategészségügyi 
kockázat – nagy kihívást jelentett és 
jelent a mai napig is az ágazatban 
dolgozók számára. A Bonafarm-Bá-
bolna Takarmány Kft. fejlett minő-
ségirányítási rendszere, a vállalatnál 
dolgozók felelős hozzáállása is fontos 
a járvány megelőzésében, terjedésé-

nek megakadályozásában. Kiemelten 
kezeltük telephelyeinken a gépjármű-
vek fertőtlenítését, munkavállalóink 
járványvédelmi oktatásokban vet-
tek részt, korlátoztuk a vendégek 
látogatásait. Véleményem szerint a 
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
egyik legfontosabb értéke az ember, 
a minőségi munkaerő! Munkaválla-
lóink elköteleződésének növelése, 
munkatársaink megtartása kulcsfon-
tosságú a hosszú távú terveink eléré-
sében. Ezen fontos felismerés egyik 
elemeként a munkavállalók képzé-
sére, a munkáltatói márka erősítésére 
(sportnap, családi nap, csapatépítő 
rendezvények, szabadidős lehetősé-
gek) akciótervet, büdzsét biztosítunk. 
A munkavállalók véleménye, vissza-
jelzéseik figyelembe vétele fontos  
a vállalat számára.

Jövőképünkben hangsúlyosabb sze-
repet fog képviselni a vevőközpon-
túság, a partneri együttműködés,  
a mindkét fél számára kölcsönös elő-
nyökre épülő üzleti kapcsolat. Folya-
matosan keressük majd a párbeszé-
det a vevőinkkel, hogy még jobban 
megismerjük egymást. A partneri 
visszajelzések folyamatos elemzésé-
vel tudunk a vevői igényekre megfe-
lelően reagálni. Partnereink részére 
nyújtandó szolgáltatásokat tovább 
szeretnénk fejleszteni. Meglátásom 
szerint a hosszú távú együttműködés 
elengedhetetlen része a bizalomra 
épülő partneri viszony.

Büszkék vagyunk arra, hogy ter-
mékeink folyamatos megújítása, 
fejlesztése, ennek eredményei az 
innováció ismérveként jelen vannak 
a mindennapjainkban. Fontosnak 
tartom, hogy termékeinkben meg-
jelennek a legújabb kutatások és  
a saját fejlesztéseink is. A Bonafarm 
cégcsoport tagjaként olyan termé-
keket tudunk a piacnak átadni, ame-
lyek nagyüzemi körülmények között 

is kiváló eredményeket hoznak.  
A jövőben aktívabb együttműködést 
és párbeszédet kívánunk folytatni a 
hazai és nemzetközi intézmények-
kel. Magyarország meghatározó 
takarmányipari vállalataként célunk 
a piaci részesedésünk fenntartása 
és növelése, valamint vállalatunk 
fejlődése. Ezen céljaink megva-
lósításához szükséges a meglévő 
kapacitásaink még hatékonyabb 
kihasználása, bővítése, üzemeink 
modernizálásának folytatása. 

Engedjék meg, hogy soraimat Oprah 
Winfrey gondolatával zárjam: „Min-
denki azt kapja meg az életben, amit 
elég bátor kérni.” A Bonafarm-Bá-
bolna Takarmány Kft. ügyvezetője-
ként vevőink, munkavállalóink, part-
nereink számára egy stabil, biztos 
alapokkal rendelkező, folyamatosan 
fejlődő, innovatív vállalatot és veze-
tési stílust képviselek, amelyben a 
külső és belső stakeholderek part-
neri viszonyban elég bátrak nyitot-
tan gondolkodni. 

Bízva mielőbbi személyes találkozá-
sunkban kívánok sok sikert, eredmé-
nyes együttműködést!

Balassa Gergely 
ügyvezető
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RÓLUNK

Barok István, a Bonafarm Zrt. stra-
tégiai üzletfejlesztési vezetője  
a cégcsoport vállalatértékelési 
módszertanát mutatta be az érdek-
lődőknek. Előadásában hangsú-
lyozta, hogy egy vállalat értéke 
az, amelyen zárul a tranzakció.  
Ezt az értéket természetesen befo-
lyásolják a szereplők, illetve egyéb 
szubjektív tényezők is. 

Nemzetközi példákon mutatta be 
a vállalatok növekedésének lehe-
tőségeit, majd kitért az értékelési 
módszerekre, a Bonafarm Cso-
port értékelési céljaira. Előadását 
természetesen számokkal zárta, 
elmondta, hogy az elmúlt két évben 
66 akvizíciós megkeresés érke-
zett a cégcsoporthoz, amelynek  
a zömét meg is vizsgálták, ebből a 
cégcsoport két sikeres tranzakciót 
hajtott végre, ami az akvizíciós pia-
con jelentős eredmény.

S. Nagy Csaba, az Agrogáz Kft. 
tulajdonos-ügyvezetője a sertés- 
ágazat befektetési és bővítési stra-
tégiáját mutatta be, ezúttal egy 
családi vállalkozás szemszögéből. 
A saját példáján keresztül mutatta 
be a növekedési lehetőségeket, 
módszereket. Előadásában kitért 
arra, hogy miért érdemes a ser-
téságazatba fektetni és bemu-
tatta ennek ellenkezőjét is, vagyis 
miért nem javasolt. Érdekesség-
képpen elmondható, hogy a nagy 
tőkeigény, a magas belépési kor-
lát mindkét oldalon szerepelt, de 
erre a látszólagos ellentmondásra 
magyarázattal is szolgált.

Csányi Attila, a Bonafarm Zrt. 
vezérigazgatója előadásában a cég- 
csoport akvizíciós szempontjairól 
beszélt, illetve értékelte a jelenlegi 
helyzetet. Kiemelte, hogy az akvizí-
ciók során felvásárolt vállalatok 
esetében további fejlesztésekre 
van szükség.

A partnertalálkozó záró program-
jaként Hajnóczy Soma kétszeres 
bűvész-világbajnok kártyatrükk-
jeivel, interaktív műsorával ejtette 
ámulatba a nagyérdeműt.

Lábszky Edina
marketing koordinátor

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Üzletfejlesztés tudatosan  
– Szakma Napja a Bábolna Takarmánynál
Az idei évben cégünk a domonyvölgyi Lázár Lovasparkba invitálta partnereit a „Szakma Napja” 
rendezvényre. A partnertalálkozó előadásai a vállalati értékről, az üzletfejlesztésről,  
az akvizícióról szóltak. A rendezvény sikerességét bizonyítja a közel 250 résztvevő.
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A Vas megyében gazdálkodó 
Baráth Beatrix úgy érzi, hogy fia-
tal gazdaként megtalálta számí-
tását. Még 2015-ben indította el 
gazdaságát egy bérelt telephelyen 
1800 tojótyúkkal, emellett laska-
gomba termesztést is bevállalt  
a pályázatában. A fő profil termé-
szetesen a tojástermelés, jelenleg 
2660 tojótyúk van állományá-
ban. „A kezdetekkor sikerült meg-
egyeznünk a telep tulajdonosával, 
hogy az 1800 tojótyúk által termelt 
tojásmennyiséget átveszi, közben 
meg építhetjük saját piacunkat.” – 
mondja Baráth Beatrix.

A négy éve kötött megállapodás 
azóta is tart és a meglévő piac 
mellett sikerült újabb vevőket 
találnia. A magánszemélyek mel-
lett kisboltoknak, zöldségeseknek 
és éttermeknek is szállít. A fiatal 

termelő bízik benne, hogy a telep 
bérlésére a későbbiekben is meg 
lesz a lehetősége. Szerencsés-
nek tartja magát, hogy sikerült 
jó időben elindítania gazdaságát. 
Amikor elkezdte a tevékenységét 
akkor 17–19 forintért értékesítették  
a tojást, most ez jelenleg 33–35 
forint körül alakul. Úgy látja, hogy 
ilyen tojásárak mellett van lehető-
ség a fejlesztésre is.

Jelenlegi állományában Tetra SL 
tojók termelnek, de volt már Loh-
mann Classic Brown és Hy-line 
madara is. A különböző genetikák 
közötti termelésben nem lát igazán 
különbséget, inkább csak az állatok 
habitusában. Mikor, milyen állo-
mány kerül be az istállóba az főleg 
attól függ, hogy az állományvál-
tás időszakában milyen genetikájú 
előnevelt állomány áll rendelke-
zésre. A jelenleg termelő tojók előtt  
a Lohmann féle genetikát hasz-
nálta, de sajnos le kellett cserélnie 
az állományt mivel, ha nem teszi, 
akkor pont a karácsonyi időszakra 
nem lett volna tojás. A mostani állo-
mány augusztus végén került be az 
istállóba, így most zömében M-es 
tojások kerülnek értékesítésre.  
A S-es méretű tojások számát azzal 
próbálják minimalizálni, hogy az 
állományt nem indítják el 17 hete-
sen, hanem inkább 18–19 hetes élet-
kor között. A gazdaság elindulása 
óta a Bábolna Takarmány takarmá-
nyaival takarmányoz. A Platinum 
árutojó I.-es takarmányunkat hasz-
nálja végig, morzsázott kivitelben. 

Úgy látja, ennek a takarmánynak 
köszönhető az, hogy a magas szintű 
97–99 százalékos termelést hosszú 
heteken keresztül tudja tartani az 
állomány. Három hetente hat tonna 
takarmány érkezik ide a telepre 
a Bonafarm-Bábolna Takarmány 
Kft. zalacsébi üzeméből. Tojónként 
120–125 grammot adagolnak ki, 
ugyan a szakirodalom szerint ez 
soknak számít a ketreces tartás-
ban, de a tapasztalatuk az, hogy ez 
tojásban bőven megtérül. 

„Nem vagyok híve annak, hogy 
110 grammos mennyiséget adjunk 
a madárnak, még akkor sem, ha 
ezzel is megfelelő mennyiségben 
tojnának, mivel ez esetben sokkal 
több lenne az S-es méretű tojás.” 
– teszi hozzá Baráth Beatrix. Jelen-
leg a legtöbb ketreces tojástermelő 
várakozó állásponton van, hiszen 
bejelentésre került, hogy egyes 
élelmiszerláncok néhány év múlva 
nem árulnának ketreces tyúktar-
tásból származó tojást. – A boltok-
ban jelenleg még ebből adnak el 
a legtöbbet, azért mert ez a legol-
csóbb. 

„Attól függően alakul a gazdál-
kodásom, hogy a telep bérlésére 
milyen lehetőségem lesz a jövőben 
és a piaci igények milyen fejlesztést 
kívánnak meg tőlem. Bízom benne, 
hogy hosszú távon lehet termelni  
a jelenlegi feltételek mellett!” – 
zárja a beszélgetést Baráth Beatrix.

Kóbor Lajos
területi képviselő 

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.

Fiatal gazdaként sikeresen – Baráth Beatrix
Az elmúlt néhány évben a fiatal gazda pályázat segítségével sokan elindították gazda-
ságukat. Hogy mennyire jártak sikerrel abban számos tényező játszik szerepet.  
Az adott ágazat helyzetétől függően, az alkalmazott genetikán keresztül a takarmá-
nyozás hatékonyságán át sok minden hatással van egy gazdaság sorsának alakulására. 
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Ezen kívül a holland brojlercsirke tenyésztők nemzet-
közi versenyképességét sem akadályozta gazdasági-
lag az a döntés, hogy a világon elsők között volt azon 
nemzetek sorában, akik jelentősen csökkentették az 
antibiotikumok használatát. Az eredmények egy új 
jelentésből származnak, amelyet júniusban tett közzé 
a Wageningen Economic Research a Földművelés-
ügyi, Természetvédelmi és Élelmiszer-minőségügyi 
Minisztérium kérésére.
A holland kormány 1999-ben kezdte meg az állat-
tenyésztésben alkalmazott antibiotikumok felhasz-
nálásának ellenőrzését az állatgyógyászati antibi-
otikumok teljes értékesítésének nyilvántartásával. 
2004-ben kibővítették állatfajonkénti antibiotikum 
felhasználás nyilvántartásra. 2008 óta új politikát 
vezettek be az antibiotikumok csökkentésére és fele-
lősségteljes felhasználására vonatkozóan. Az érde-
kelt felek attól tartottak, hogy az antibiotikumok 
csökkentése az állattenyésztésben negatív hatással 
lesz a termelékenységre és a telepek gazdasági tel-
jesítményére, ám az antibiotikum-politikai reformok 
bevezetése óta a családi gazdaságok jövedelme nem 
mutat csökkenő tendenciát. 

A GAZDÁK INTÉZKEDÉSEI
Az antibiotikumok használatának csökkentése érde-
kében a gazdálkodók különféle, viszonylag egyszerű 
és olcsó intézkedéseket alkalmaztak állományuk 
egészségének vagy gazdaságaik egészségügyi stá-
tuszának javítására.

Ezek elsősorban az állategészségügyi kezelésre össz-
pontosítottak, például nagyobb figyelmet fordítottak 
a higiéniára, a fájdalomcsillapítók és gyulladás gátló 
szerek használatára, vagy a megelőző vakcinázásokra.

EGYÉB VÁLTOZÁSOK A HOLLAND BROJLER- 
ÁGAZATBAN
• Termelés lassabban növő brojlercsirkékkel
• Nagyobb figyelem a tiszta ivóvíz iránt
• A naposcsibék környezetének javítása
•  A szervizperiódus hatékonyabb kihasználása a 

tisztítás és fertőtlenítés tekintetében
•  Egyszerre ürítés/egyszerre betelepítés (all-in, all 

out) szabályának betartása

Talán az egyik legfontosabb változás a lassan növő 
brojlercsirkékre történő átállás, amelyek kevesebb 
antibiotikumot igényelnek. Tavaly a holland brojler-elő-
állítás körülbelül egyharmada lassabban növő fajtákból 
állt, amelyeket a holland fogyasztók és kiskereskedők 
állatjóléti aggályai tettek indokolttá.
A brojlercsirke- tenyésztő gazdaságban az antibio-
tikum használatának csökkentését jelentős részben  
a lassabban növő brojlercsirkék egyre növekvő haszná-
lata okozza. Ezen lassabban növő madarak termelése 
során az állatok napi adagja a hagyományos brojler-
csirkék egyharmadának felel meg, és a jelentés szerint  
a négyzetméterenkénti bruttó árrés körülbelül azonos.

Forrás: Poultry World 2019

A holland baromfiipart nem érinti  
az antibiotikum csökkentés hatása
Az állatgyógyászati antibiotikumok értékesítésének 63%-kal történő csökkentése 
Hollandiában 2009 és 2017 között nem mutatott negatív hatást a brojlercsirkék átla-
gos termelésére, sem pedig a gazdasági eredményekre.
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A német Halle-Wittenbergi Martin Luther Tudo-
mányegyetem táplálkozási szakemberei és mező-
gazdasági kutatói a Poultry Science szakfolyóirat-
ban közzétett tapasztalataik azonnal átültethetők a 
telepi gyakorlatba. 

Sok ember szenved D-vitamin hiánytól, amely a töré-
keny csontok mellett a légzőszervi megbetegedések 
fokozott kockázatához is vezethet. A nyár folyamán 
az ember képes fedezni a napi igényének kb. 90%-át, 
mivel a napfény hatására a bőrben természetes 
módon képződik. A fennmaradó rész általában a nor-
mál étrendből, például tojás vagy olajos hal elfogyasz-
tásával kerül a szervezetbe. A téli napfény hiánya és 
a kedvezőtlen életmódnak köszönhetően az emberek 
az egész év folyamán nem jutnak elegendő D-vita-
minhoz. Ez arra ösztönözte a kutatókat, hogy keresse-
nek lehetőségeket az élelmiszerek vitamintartalmá-
nak növeléséhez.

„A kiindulási ötlet az volt, hogy stimuláljuk a csirkék 
természetes D-vitamin termelését. A tyúkólakban 
az UV lámpák használata növeli a tojások D-vitamin 
koncentrációját.” – mondta Julia Kuhn, a Martin Luther 
Tudományegyetem táplálkozási szakembere. Korábbi 
kutatásokban már bizonyították ennek a megköze-
lítésnek az eredményes hatását, a tojótyúkok lábait 
UV-fénnyel világították meg, de a kísérleteket olyan 
ideális körülmények között végezték, amelyben egy 
madárra egy fényforrás jutott. Az új tanulmány célja 
a gyakorlati megvalósíthatóság. Két gazdaságban 
végezték a kísérleteket, két különböző tyúkfajtával 
(Lohmann Selected Leghorn [LSL] és Lohmann Brown), 

eltérő lámpákkal és a megvilágítás napi időtartamá-
nak változtatásával. A kutatók nemcsak folyamatosan 
elemezték a kísérlet alatt termelt tojások D-vitamin 
tartalmát, hanem azt is vizsgálták, hogy a kiegészítő 
fény milyen hatással volt a madarakra. 

Eberhard von Borell professzor, a Marin Luther King 
állattenyésztési szakértője elmondta: „Az emberek 
nem látják az UV fényt, de a tyúkok igen. Ezért a fény-
szabályozás kritikus szempont a csirketenyésztésben, 
mivel a fény befolyásolja a viselkedést és a tojásrakás 
aktivitását.” Munkacsoportja videofelvételek segítsé-
gével elemezte az állatok viselkedését, vizsgálták a 
tyúkok tollazatának sérüléseit, valamint az aktivitási 
és agressziós potenciált.

EREDMÉNYEK
Az eredmények azt mutatták, hogy csupán három 
hetes napi 6 órás UV megvilágítás hatására az LSL 
Leghorn tyúkok tojásának D-vitamin-tartalma 
3,7-szeresére nőtt, a Lohmann Brown tyúkoké pedig 
4,2-szeresére emelkedett. Ez az érték a következő 
hetekben tovább nem gyarapodott. A kiegészítő 
UV-fény nem okozott problémát a tyúkok számára- 
nem kerülték a lámpák körüli területet és a viselke-
désük sem változott meg. Az eredmények fényében 
a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a 
módszerük gyakorlati körülmények között is műkö-
dik, és ez jelentős előrelépést jelenthet a lakosság 
D-vitamin ellátása szempontjából.

Forrás: Poultry World 2019

A tojások D-vitamin  
tartalmának növelése
Az ultraibolya fénnyel kezelt baromfi tojásának  
D-vitamin-tartalma növekszik, amely segíthet a  
csontritkulásban szenvedő embereknek.
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Ezek az eljárások együttesen azt célozzák, hogy 
megakadályozzák az állatok betegséget okozó mik-
roorganizmusoknak való kitettségét azáltal, hogy 
csökkentik a kórokozók állattartó gazdaságokba 
való behurcolását és a gazdaságok közötti terje-
dését, ezáltal megvédve az állatok egészségét és 
jólétét.

A BIOLÓGIAI BIZTONSÁG (JÁRVÁNYVÉDE-
LEM) SZERVES RÉSZE A LEGJOBB GYAKORLAT 
SZERINTI MENEDZSMENTNEK
A járványvédelem szerves része minden állattartó 
telep működésének, és – természeténél fogva – azt 
támogatnia és ismernie kell a vállalkozás minden 
alkalmazottjának, bármely szinten is dolgozzanak. 
Az alkalmazott járványvédelmi programnak gyakor-
latiasnak és gazdaságosnak kell lennie, és pénzügyi 
erőforrásokat kell elkülöníteni az adott folyamatok 
kifejlesztésének támogatásához és rendszerbe állí-

tásához. Egy robusztus járványvédelmi program 
kifejlesztésénél a rugalmasságot kell szem előtt tar-
tani, és a programot rendszeresen felül kell vizsgálni a 
betegségmegelőző képesség biztosítása érdekében.  
Egy járványos betegség kitörése esetén szükség 
lehet a rutinszerű eljárások megváltoztatására, és a 
gazdaság személyi állományának képzése és okta-
tása nélkülözhetetlen a járványvédelmi eljárások 
megértéséhez és bevezetéséhez.

A TELEP HELYÉNEK MEGVÁLASZTÁSA 
(ELHELYEZKEDÉS, FÖLDRAJZI HELYEZŐDÉS)
A járványvédelem valójában már a telep megépí-
tésének pillanatában megkezdődik. A gazdaságokat 
úgy kell elhelyezni, hogy bármely más haszonállat-
tartó teleptől izoláltak legyenek (legalább 3,2 km 
= 2 mérföld távolságban helyezkedjenek el) annak 
érdekében, hogy minimálisra lehessen csökkenteni 
a betegségek átterjedésének kockázatát.

A baromfi egészségének megvédése:
a sikeres járványvédelem kulcstényezői
Az angol „biosecurity” [járványvédelem, biológiai biztonság] szó szerinti fordítása 
„az élőlények biztonsága”. A biológiai biztonság a betegségek elleni védekezés egyik 
leghatásosabb és talán leggazdaságosabb módja. A „megelőzés jobb, mint a gyógyítás” 
elven működő biobiztonsági programok egy sor tevékenységet foglalnak magukban, 
beleértve a takarítást és a fertőtlenítést, a megfelelő járványvédelmi gyakorlat 
alkalmazását (például a csizmafertőtlenítést) és a vakcinázási programokat.
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Magukat az állattartó épületeket úgy kell kialakí-
tani, hogy könnyen takaríthatók és fertőtleníthetők 
legyenek, vadmadarak és rágcsálók ne juthassanak 
be azokba. Az istállók megépítésekor fontos azo-
kat körülvenni egy betonnal vagy kaviccsal fedett 
sávval a rágcsálók bejutásának és a gyomnövények 
elszaporodásának meggátlása érdekében. Megfe-
lelő eljárásokat kell kialakítani a személyforgalom, 
valamint a takarmány, az eszközök és az állatok 
telepre való beszállításának szabályozására, és a 
telepet kerítéssel kell körülvenni, hogy az illetékte-
len bejutás megakadályozható legyen.

A TELEP KITAKARÍTÁSA ÉS FERTŐTLENÍTÉSE
Miután az állatokat eltávolították a gazdaságból, 
szükség van a telep takarítására és fertőtlenítésére. 
A gazdaság kiürítése előtt egy részletes, szabvány-
műveleti eljárásokból álló tervet kell összeállítani 
(dátumok, időpontok, munkaerő- és eszközigény). 
Ez biztosítja az összes feladat hatékony, sikeres és 
határidőre történő elvégzését. A telep takarításá-
nak és fertőtlenítésének ki kell terjednie az állat-
tartó épületek belsejére és külsejére, az etető- és 
itatórendszerekre, valamint a személyzet által 
használt létesítményekre is. 
A takarítási és fertőtlenítési programnak a következő 
elemekből kell állnia:
• Rovarirtás.
• Az alom eltávolítása és ártalmatlanítása.
•  Az épület, a berendezések, az etető- és itatórend-

szerek mosása és fertőtlenítése.
•  A külső területek és a kiegészítő helyiségek (tojás-

tároló szoba, tároló helyiségek, stb.) kitakarítása.
•  A takarítás és fertőtlenítés hatékonyságának érté-

kelése.
A takarítási és fertőtlenítési eljárásokat rutinsze-
rűen értékelni kell és felül kell vizsgálni. A takarítás 
és fertőtlenítés hatásosságát gyakran salmonel-
la-izolálással értékelik, de hasznos lehet az összes 
élőcsíraszám meghatározása is. Ha a takarítás és 
fertőtlenítés hatásos volt, az utána vett mintákból 
nem lehet egyetlen salmonella-fajt sem izolálni. A 
salmonella- és az összes élőcsíraszám alakulásának 
ellenőrzésével folyamatosan javítani lehet a telepi 
higiéniát. Az épületek kiürítése ideális alkalmat kínál 
az esetlegesen szükséges javítások és karbantartá-
sok elvégzésére. Ez utóbbiak érdekében hasznos, 
ha minden gazdaságnak van saját szerszámkész-
lete, hogy külső vállalkozóknak ne kelljen sok szer-
számot a telepre behozniuk. Az egyszerre ürítés/

egyszerre betelepítés (all in/all out) elv alkalma-
zásával javítható a takarítási és fertőtlenítési prog-
ramok hatásossága és csökkenthető a betegségek 
kialakulásának kockázata. Az állattartó épületek 
megfelelő hosszúságú pihentetési ideje (amely itt 
a takarítás, a fertőtlenítés és a következő állomány 
betelepítése közötti időszakot jelenti) csökkenti 
az egymást követő turnusok közötti átfertőződés 
lehetőségét. A pihentetési idő hosszára vonatkozó 
döntést általában gazdasági megfontolások alapján 
hozzák meg, de minél hosszabb az egymást követő 
állományok közötti pihentetési idő, annál kisebb 
a betegségek átvitelének kockázata az egymást 
követő turnusok között.

VÍZMINŐSÉG
Az ivóvíz minőségét rendszeresen ellenőrizni kell 
az ásványianyag-tartalom meghatározása és a kór-
okozóktól való mentesség biztosítása érdekében. 
Konkrétan, az ivóvíznek mentesnek kell lennie Pseu-
domonas-fajoktól és Escherichia coli-tól. Megszem-
léléssel vizsgálva az ivóvíznek áttetszőnek kell len-
nie, és az nem tartalmazhat szuszpendált szerves 
anyagot. Egyetlen vízminta sem tartalmazhat mil-
liliterenként egynél több coliform baktériumot, és 
coliform baktériumok egyáltalán nem lehetnek az 
egymást követően vett minták több mint 5%-ában. 
A vízminőségi normákat baromfi esetében az 1. táb-
lázat tartalmazza.

KRITÉRIUMOK KONCENTRÁCIÓ (PPM)
Összes oldott szilárd 
anyag

0–1000

pH 5–7
Szulfátok 50–200
Klorid 250
Kálium <300
Magnézium 50–125
Nitrát nitrogén 10 (maximálisan megenge-

dett szint)
Vas <0,3
Fluorid 2 (maximálisan megenge-

dett szint)
Coliform baktériumok 0 cfu/ml 

(telepformáló egység/ml)
Kalcium 600 (maximálisan megen-

gedett szint)
Nátrium 50–300
1. táblázat: Vízminőségi kritériumok baromfi esetében
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A vízben lévő baktériumok és vírusok szaporodásá-
nak gátlására a klórozás a leghatásosabb módszer. A 
megfelelő vízminőség fenntartásához általában elég, 
ha az itatóvonal végén 3–5 ppm szabad klór van az 
ivóvízben. Fontos tudni, hogy a víz klórozásakor a víz 
pH-jának 5 és 7 között kell lennie, mivel egyébként 
csökken a klórozás hatásossága. Évente egyszer tel-
jes körű vízminőségi vizsgálatot kell végezni. Ezen 
túlmenően jó gyakorlat lehet minden egyes termelési 
ciklus során rutinszerűen, megszemléléssel ellenőrizni 
a víz tisztaságát (szerves vagy szuszpendált anyagok-
tól való mentességét). Az épület kitakarítása után és 
a következő csibeállomány betelepítése előtt mintá-
kat kell venni az ivóvízből a bakteriális szennyezettség 
vizsgálata céljából. Az ivóvíz baktériumos szennyezett-
sége akkor is kialakulhat, ha a biofilmet hagyják fel-
gyülemleni az itatórendszer csővezetékeiben. A biofilm 
eltávolítása érdekében rendszeres kezelésekre van 
szükség. Az egymást követő turnusok között a meg-
felelő koncentrációban használt klór- vagy peroxid-ve-
gyületekkel eltávolítható a felhalmozódott biofilm. E 
kezeléseket követően ügyelni kell a fertőtlenítőszerek 
teljes kiöblítésére az itatórendszerből, mielőtt a mada-
rak innának.

AZ ELHULLOTT BAROMFI ÁRTALMATLANÍTÁSA
A baromfihullák ártalmatlanítására különféle mód-
szerek vannak (2. táblázat). A legfontosabb az, hogy 

e műveletet a helyi jogszabályokkal megfelelően kell 
végezni, elkerülve a környezet, illetve más haszonál-
latok és baromfi beszennyeződését.

JÁRVÁNYVÉDELEM A TERMELÉS SORÁN
A termelés során jól megtervezett biobiztonsági 
programot kell működtetni az emberek vagy álla-
tok által terjeszthető betegségek megakadályo-
zása érdekében. Minimálisra kell csökkenteni a 
telepet felkereső látogatók számát. A telepre csak 
zuhanyozás és az engedélyezett védőruhába való 
átöltözés után szabad belépni. A látogatókról nyil-
vántartást kell vezetni (név, a látogatás célja, az 
előzőleg felkeresett és a legközelebb felkeresendő 
gazdaság), mivel ez segít a betegségterjedés köve-
tésében abban az esetben, ha a telep egészségügyi 
státuszában változás következne be. A baromfiis-
tállóba való belépéskor és az onnan való kilépés-
kor minimum követelmény a kéz- és a csizmafer-
tőtlenítés. A legjobb azonban a teljes csizmacsere 
az istállóba való belépéskor. A személyes felszere-
lési tárgyak és eszközök potenciális betegségköz-
vetítők. Ezért a baromfiistállóba csak a feltétlenül 
szükséges tárgyakat szabad bevinni, és azokat is 
csak tisztítást és fertőtlenítést követően. A gazda-
ságba belépő járműveket belépéskor és kilépéskor 
alapos fertőtlenítésnek kell alávetni. A kártevő álla-
tok betegségterjesztő képességének csökkentése 

MÓDSZER ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK
Elföldelés gödrökben 
(aknákban)

A gödrök olcsón kiáshatók, és a módszer 
általában csak minimális szag keletkezé-
sével jár.

A gödör betegségek rezervoárja lehet, és 
megfelelő vízelvezetésre van szükség. A 
talajvíz esetleges szennyeződése szintén 
aggályt jelent.

Elhamvasztás A létesítmények megfelelő karbantartá-
sakor nem szennyeződik a talajvíz és nem 
következik be más baromfi keresztszeny-
nyeződése. Csak kis mennyiségű mellék-
terméket kell elszállítani a telepről.

Általában költségesebb módszer és 
levegőszennyezést okozhat. Biztosítani 
kell a gazdaság jövőbeli igényeinek meg-
felelő kapacitást. Meg kell oldani a hullák 
teljes mértékű, fehér hamuvá történő 
elégetését.

Komposztálás Gazdaságos, és megfelelő kialakítás és 
működtetés esetén nem szennyezi sem a 
talajvizet, sem a levegőt.

Ha nem megfelelően végzik, élő kóroko-
zók maradhatnak a gazdaságban. Rágcsá-
lókat is vonzhat.

Feldolgozás hullafeldol-
gozó üzemben

Elkerülhető a hullák telepen való ártalmat-
lanítása. Csupán minimális tőkebefektetést 
igényel és csekély mértékű környezet-
szennyezéssel jár. Az hullaanyagok takar-
mány-összetevőkké alakíthatók át más 
megfelelő haszonállatok számára.

Fagyasztószekrényekre van szükség a 
hullák tárolás alatti bomlásának megaka-
dályozásához. Szigorú járványvédelmi 
intézkedésekre van szükség annak bizto-
sítására, hogy a dolgozók ne hurcoljanak 
be kórokozókat a feldolgozóüzemből a 
gazdaságba.

2. táblázat: A baromfihullák ártalmatlanítására szolgáló módszerek
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érdekében rágcsálóirtási programot kell működtetni 
csalétkek kihelyezésével, az esetlegesen kiszóró-
dott takarmány gyors eltávolításával, valamint a 
takarmány és az alom megfelelő tárolásával. Min-
den épület esetében meg kell akadályozni a vadma-
darak bejutását és teljes körű rovarirtási programot 
kell alkalmazni. A rovarok jelentős szerepet játsz-
hatnak a betegségeket okozó mikroorganizmusok 
terjesztésében. Az istállóban való jelenlétük mini-
málisra csökkenthető, ha higiénikus körülményeket 
tartunk fenn az istállóban, amikor a csirkék jelen 
vannak. A turnus végén az istálló kiürítése után 
azonnal alkalmazni kell a rovarirtó szereket, amikor 
az istálló még meleg.

VAKCINÁZÁS
A vakcinázás a járványvédelem nélkülözhetetlen 
része. A vakcinázási programokat a helyi beteg-
ségszituáció és a vakcinák hozzáférhetőségének 
figyelembevételével kell kidolgozni, a helyi állat-
orvossal történő konzultáció alapján. A vakcinázás 
csak abban az esetben lehet hatásos, ha megfelelő 
takarítással és fertőtlenítéssel, illetve helyes jár-
ványvédelmi gyakorlattal minimálisra csökkentjük 
a kórokozók jelenlétét és fertőzési nyomását.

A BETEGSÉGEK KIVIZSGÁLÁSA
Amellett, hogy mindent el kell követni a betegségek 
megelőzésére, fontos gyorsan felismerni és leküz-
deni minden gyanított járványesetet. Egészségügyi 
problémák észlelésekor vagy járványkitörés gya-
núja esetén azonnal tanácsot kell kérni a felelős 
állatorvostól.

Az állománymenedzsment ellenőrzésének és 
követésének alábbi szisztematikus megközelítése 
mindazonáltal hasznos része lehet a betegségek 
kivizsgálásának:
•  Takarmány: a takarmány elérhetősége, takar-

mányfogyasztás, takarmánykiosztás, ízletes-
ség, táplálóanyag-tartalom, esetleges szennye-
zőanyagok és toxinok.

•  Világítás: elégséges-e a hatékony gyarapo-
dáshoz és fejlődéshez, egységes expozíció és 
intenzitás.

•  Alom: anyaga, mélysége, eloszlása, nedvesség-
tartalma, kórokozókkal, toxinokkal és szennye-
zőanyagokkal való terheltsége.

•  Levegő: légsebesség, elérhetőség, nedves-
ségtartalom, hőmérséklet, szennyezőanyagok 
(ammóniaszint és toxinok), a légáramlást gátló 
akadályok.

•  Ivóvíz: hozzáférhetőség, ivóvízfogyasztás, 
kiosztás forrás, szennyezőanyagok és toxinok, 
kórokozó-terheltség, adalékok és fertőtlení-
tőszerek.

•  Férőhely: állománysűrűség, korlátozó akadá-
lyok és berendezések, a takarmányhoz és az 
ivóvízhez való hozzáférés.

•  Higiénia: a létesítmények higiéniája, kártevőir-
tás, karbantartás, takarítási és fertőtlenítési 
gyakorlat (istálló és környezet, etető- és itató-
berendezések, takarmánytároló tartályok).

•  Biológiai biztonság: járványvédelmi kockázatok 
(az épületek kialakítása és járványvédelmi gya-
korlat).

A betegségek kivizsgálásához fontos ismerni, hogy 
egy bizonyos életkorú állomány esetében milyen 
teljesítmény várható el, mivel ennek ismeretében 
gyorsan felismerhető az adott állomány eseté-
ben elvárt „normális” teljesítménytől való minden 
eltérés.

ÖSSZEFOGLALÁS
A baromfiistállók higiénikus körülményei helyes 
biobiztonsági (járványvédelmi) gyakorlattal, taka-
rítással és fertőtlenítéssel, valamint megfelelő 
vakcinázási programokkal biztosíthatók. A helyes 
járványvédelemmel és az alapos takarítással és 
fertőtlenítéssel megakadályozható a betegségek 
behurcolása, a vakcinázás pedig az endémiás beteg-
ségek problémáját kezeli. Ha e komponensek bár-
melyike nem megfelelő, ez rontja a program többi 
összetevőjének a hatásosságát is. A biobiztonsági 
programot teljesen be kell építeni a telepműköd-
tetési eljárásokba, és annak hatásosságát rendsze-
resen ellenőrizni és vizsgálni kell, hogy a program 
a lehető leghatásosabban védje a telepen tartott 
baromfi jólétét és egészségét.

Forrás: International Poultry Production 2019
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Dr Charles Hofacre, a Dél-Amerikai Baromfi Kutató 
Csoport elnöke és a Georgiai Egyetem professzora  
a 2019-ben Atlantában megrendezett IPPE (Internatio-
nal Production & Processing Expo) kiállításon és szak-
mai fórumon bemutatott 5 irányelvet a sikeres antibio-
tikum-mentes baromfi (ABF) nevelés érdekében. 

AZ 5 IRÁNYELV AZ ALÁBBI VOLT:
1. Kokcidiózis kontroll
2.  A takarmányozási program antibiotikum-mentes 

neveléshez való illesztése és folyamatos elle-
nőrzése

3. A felhasznált takarmányok minősége

4. A jó bél egészségügy
5. A brojlerek bakteriális és vírusos fertőzöttségének 
csökkentése

1. KOKCIDIÓZIS KONTROLL
Hofacre szerint az első turnus ABF állományok álta-
lában sikeresek, de több kihívásra kell majd számíta-
nunk a következő telepítéseknél. „A brojler istállónak 
saját kokcidium-oocysta és baktérium flórája van, amit  
a korábban használt antibiotikumokkal és kokcidiosz-
tatikumokkal alakítottunk ki, azonban amikor abba-
hagytuk ezen készítmények használatát, más baktériu-
mok kezdenek szaporodni az istállókban. Ezért az első 

A sikeres antibiotikum-mentes 
baromfinevelés 5 irányelve
A madarak egészségének támogatása az antibiotikum-mentes 
programokban
Amikor elhagyjuk az antibiotikumok és kokcidiosztatikumok használatát a baromfine-
velés során, nagyobb esély van az egyes betegségek, mint az elhalásos bélgyulladás 
vagy a kokcidiózis megjelenésére a brojler istállókban. Azonban vannak módszerek, 
amelyekkel megelőzhetők ezek a profit csökkentő betegségek.

 HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
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turnus még az előző években használt antibiotikumok 
előnyeit élvezi, de a többi telepítés már nem.”

A kokcidiózis megfelelő kontrollálása csökkentheti az 
elhalásos bélgyulladás kialakulását. Hofacre szerint 
legalább 14 nap szerviz-időnek kell lennie a telepítések 
között, hogy csökkentsük a baktérium és vírus terhelt-
séget. A problémák akkor kezdődnek, amikor csökken-
tünk a szervizperiódus időintervallumán.

Enzimek, pre- és probiotikumok, szerves és szervet-
len savak, fitogének és immunerősítő készítmények 
segítenek megelőzni az elhalásos bélgyulladást, de 
kombináltan kell ezeket használni. Hofacre szerint 
egy termék magában nem tudja helyettesíteni az 
antibiotikumokat, kombinált használatukkal jobban ki 
tudják fejteni hatásukat.

2. A TAKARMÁNY FÁZISOK BEÁLLÍTÁSA
A takarmányozási program célja, hogy a baromfit 
tápláljuk, ne a baktériumokat. A jó takarmányozási 
program kulcsa az antibiotikum-mentes nevelésnek.  
Ebben a programban az időzítés a legfontosabb.

Jól emészthető fehérjét a madarak életének elején 
javasolt etetni, azonban a magas fehérje tartalmú korai 
takarmányok magasabb kockázatot jelentenek az elha-
lásos bélgyulladás előfordulásában. A takarmányfázis 
váltások időzítése nagyon fontos. Takarmányváltást 
sosem szabad akkor végrehajtani, amikor a legnagyobb 
a kokcidiózis terheltség. „A takarmány fázisok közötti 
váltást a kokcidiózis programhoz kell igazítani. Ha akkor 
váltunk takarmány fázist, amikor a legnagyobb a kokci-
diózis terheltség az istállóban, még nagyobb stressznek 
tesszük ki a bélrendszert. Legyengítjük a madár szer-
vezetét, segítve ezzel a Clostritidium baktériumokat.” 
– mondta Hofacre.

Nagyon fontos, hogy mindig legyen takarmány  
a madarak előtt, mert az esetleges takarmány meg-
vonás is stresszeli a madarak szervezetét. Az altatási 
programok is nagyban befolyásolhatják a takarmány-
felvételt. Ha az altatási idő túl hosszú, lehetséges, hogy 
némely madár nem jut elegendő takarmányhoz.

3. JÓ MINŐSÉGŰ TAKARMÁNY ÖSSZETEVŐK 
HASZNÁLATA:
A jó minőségű takarmány alkotók használata is nagyon 
fontos a jó bél egészségügy fenntartásában, és ezáltal 

az egészséges állomány támogatásában. Ha egészsé-
ges a bélflóra, egészséges lesz a madár is. Nem meg-
felelő alapanyagok, avas termékek és mykotoxinok 
együttesen roncsolhatják a bélfalat, ezáltal rossz bél 
egészségügyet eredményezve.

4. EGÉSZSÉGES BÉLFLÓRA FENNTARTÁSA
A szülőpár állomány egészségi állapotáról sem sza-
bad megfeledkezni. A napos minősége nagyban 
meghatározza az adott állomány egészségi állapotát. 
Hofarce szerint túl sokat koncentrálunk a brojler neve-
lésre és elfeledkezünk azokról a hatásokról, amelyet 
a szülőpár egészségi állapota gyakorol a napos madár 
minőségére.

A tojásminőség nagyon fontos ebben az esetben,  
a tojásoknak tisztának kell lenniük. A szülőpár telepi 
menedzsment a felelős, hogy minél kevesebb legyen 
az alomtojások száma.

5. BAKTERIÁLIS ÉS VÍRUSOS TERHELTSÉG CSÖK-
KENTÉSE
Hofacre elmondta, hogy ő mindig igyekszik a legmini-
málisabb vakcinázási programot javasolni, hogy így is 
csökkentse az állomány vírusos és bakteriális terhelt-
ségét. Amikor fertőző légcsőgyulladással (Bronchitis), 
vagy baromfipestissel van dolga, a leggyengébb vak-
cinákat igyekszik ajánlani. Ezáltal kevésbé stresszeli  
a madarak immunrendszerét. 

„Minél kevésbé terheljük a madarak immunrendszerét, 
annál jobb lesz a turnusunk” – mondta.

Vízkezeléssel is csökkenthetjük a vírusos és bakteriális 
terheltséget. Különböző készítményekkel, fertőtlení-
tőkkel, savanyítókkal, esszenciális olajokkal tudunk jó 
vízminőséget biztosítani madaraink számára.

Forrás: 
International Poultry Production-2019

 HÍREK A NAGYVILÁGBÓL
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A tojásszexálási technológia terén történt új fejlesz-
tések véget vethetnek a tojó típusú kakascsibék 
kikeltetésének és leselejtezésének. Mivel világmé-
retekben évente mintegy 3,2 milliárd tojó típusú 
kakascsibe kerül leselejtezésre, a tojásszexálási 
technológiák bevezetése az etikai aggályok keze-
lése mellett jelentős erőforrás-megtakarítást is 
jelenthet a termelők számára. E kérdés iránt több 
piacon nő az érdeklődés. Az Egyesült Államokban 
például az Élelmiszer- és Mezőgazdasági Kutatási 
Alapítvány (FFAR) a közelmúltban egy 6 millió dol-
láros kezdeményezést jelentett be – Tojástechno-
lógiai [Egg-Tech] Díj – olyan technológiák fejleszté-
sének támogatására, melyek lehetővé teszik a tojó 
típusú csibék ivarának pontos, gazdaságos és gyors 
meghatározását a kikelés előtt. E technológiák 
révén csökkenthető a kelési százalékra, az állatok 
egészségére és a teljesítményparaméterekre gya-
korolt negatív hatás, ugyanakkor továbbra is fel-

használhatók lesznek a hímivarú embriókat tar-
talmazó tojások – például takarmányként vagy  
a kozmetikai iparban.

Az Egyesült Államokban elindított kezdeményezés 
mellett több, egymástól nagyon különböző tech-
nológia is fejlesztés alatt áll. Mik ezek a technoló-
giák, hogyan működnek és mennyire közel vannak 
ahhoz, hogy kereskedelmi forgalomba kerüljenek?

SPEKTROSZKÓPOS IVARMEGHATÁROZÁS
Az EW Csoport részét képező Agri Advanced Tech-
nologies (AAT) a hollandiai székhelyű Innovatec vál-
lalattal együttműködve kifejlesztette egy teljesen 
automatizált spektroszkópos ivarmeghatározó rend-
szer prototípusát. E technológia segítségével a kelte-
tés 4. napján egy optikai mérési módszerrel kimutat-
ható a hímivarú és a nőivarú embriókat tartalmazó 
tojások fényvisszaverése közötti különbség. 

Mi történik a tojásszexálási technológiában?
Az in ovo szexálási technológia jelentős költségmegtakarítást jelenthet a 
tojástermelési ágazatnak és eloszlathatja a növekvő állatjóléti aggályokat.
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A módszer először a tojás légkamráját mutatja ki 
azáltal, hogy egy CO2 lézerrel áthatol a tojáshéjon, 
majd „leemeli” a tojáshéj egy részét. Az embrió iva-
rának meghatározását követően a tojáshéjat visz-
szazárja, és csak a nőivarú embriókat tartalmazó 
tojások kerülnek vissza a keltetőgépbe.

Az AAT megerősítette, hogy manuálisan és automa-
tizálás nélkül elvégzett laboratóriumi tesztek során 
ezzel a technológiával a mérés elvégzése „mind- 
össze néhány másodpercet vett igénybe”, és az 
ivarmeghatározás pontossága 95 százalékos volt.

A vállalat szerint a rendszer előnye a fenntarthatóság 
– fényt alkalmaz kémiai anyagok helyett –, valamint 
az, hogy további anyagköltségek nem merülnek fel 
az alkalmazásakor. Előre nem látott „problémák és 
nehézségek” miatt a vállalat azonban bejelentette, 
hogy a módszer jelenleg széles körű további teszte-
lés alatt áll, és a kereskedelmi forgalomba hozatal 
dátumát még nem tűzték ki. A „Hypereye” [„Hiper-
szem”] egy szabadalmazott szkennelési technoló-
gia, amely nem-invazív hiperspektrális képalkotást 
alkalmazva állapítja meg még a keltetés előtt, hogy 
a tojás termékeny-e, és hogy az hím- vagy női-
varú embriót tartalmaz-e. A Michael Ngadi (McGill 
Egyetem, Montreal, Quebec, Kanada) által az Onta-
riói Baromfiipari Tanács, az Ontariói Tojástermelők 
Szövetsége és a Haszonállat-kutatási Innovációs 
Vállalat pénzügyi támogatásával kifejlesztett tech-
nológia a tojások hiperspektrális képalkotásos vizs-
gálatán és a kapott képek fejlett adatfeldolgozási 
protokollokkal történő elemzésén alapul. 

A kapott eredmények szerint a módszerrel majd-
nem 100 százalékos pontossággal meghatározható 
a tojás termékenysége, noha a szexálási pontosság 
ennél valamivel kisebb. Ngadi a Poultry Internatio-
nal folyóiratnak nyilatkozva elmondta, hogy a tech-
nikának több nagy előnye van, többek között az, 
hogy „nem jár roncsolással és nem-GMO technoló-
gia”. További előnye, hogy „nincs szükség a csirkék 
és a tojás genetikai módosítására”.

A prototípusokat most tesztelik Ontarióban, hogy az 
árutermelés viszonyai között is ugyanazt a pontos-
ságot és gyorsaságot érjék el vele, mint amit a labo-
ratóriumban láttak. A módszer várhatóan idén kerül 

kereskedelmi forgalomba; termelésbe állításához 
a keltetői automatizálással foglalkozó vállalatokkal 
történő együttműködésre lesz szükség. A prototí-
pus kevesebb, mint egy másodperc alatt pásztáz 
egy tojást, és a teljes kapacitás elérésekor a pász-
tázó rendszer várhatóan óránként mintegy 30 ezer 
tojás termékenységét és ivarát tudja majd megha-
tározni. Az Egyesült Államok, Hollandia és Svédor-
szág már kifejezte érdeklődését a technológia iránt.

GÉNSZERKESZTÉS
Az EggXYT CRISPR alapú szabadalmazott techno-
lógiája egy olyan génszerkesztési eszköz, amely  
a csirkeembrió hím kromoszómáját egy biomarker-
rel jelöli meg. Az így megjelölt kromoszóma optikai 
pásztázáskor fénylik és látható a tojáshéjon keresz-
tül. Mivel ez a technológia már a tojás lerakásakor 
alkalmazható, „kapuőrként” is használható a kelte-
tőüzem bejáratánál, hogy csak nőivarú embriókat 
tartalmazó tojások kerülhessenek keltetésre. 

A módszer nem invazív, vagyis nem károsítja a tojá-
sok termékenységét, a másodperc tört része alatt 
megállapítható vele a tojásban lévő embrió ivara még 
a keltetés előtt, és – mivel csak a hímivarú embriók 
kerülnek megjelölésre – a fejlesztő vállalat szerint 
pontosságának 100 százalékosnak kell lennie. 

Az eszköz valódi szépsége azonban a vállalat szerint 
abban rejlik, hogy „mivel csak a hímivarú tojások 
kerülnek biomarkeres jelölésre, a nőivarú embriót 
tartalmazó tojások DNS-e 100 százalékosan azonos 
a mai tojók DNS-ével”. A koncepció működőképes-
ségének bizonyítását követően most zajlik a ter-
mékfejlesztési folyamat, melynek során az EggXYT 
együttműködést tervez az értéklánc globális sze-
replőivel.

BIOMARKERES KIMUTATÁS
Egy másik, biomarkereket és spektroszkópiát alkal-
mazó technológiát a hollandiai központú In Ovo 
vállalat dolgozott ki az Evonik, a VisVires New Pro-
tein és a Leideni Egyetem pénzügyi támogatásával.  
A 9. napon egy apró, visszazárható nyílást készíte-
nek a tojáson, mintát vesznek és azt megvizsgálják 
az In Ovo által azonosított biomarker jelenlétére. 
E minimálisan invazív teszt egy másodpercet vesz 
igénybe, de a fejlesztő vállalat szerint a fejlesztési 
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folyamat végére a sebesség tojásonként néhány 
mikroszekundumra lesz növelhető. Egy prototí-
pus most van fejlesztés alatt és a vállalat remé-
nyei szerint még az idén bemutatásra kerül, míg 
a kereskedelmi bevezetésre várhatóan 2020-ban 
kerül sor. Az In Ovo úgy döntött, hogy a prototípus 
fejlesztése során időközi eredményeket és specifi-
kációkat nem hoz nyilvánosságra. A Poultry Inter-
national folyóiratnak nyilatkozva az In Ovo társala-
pítója, Wouter Bruins elmondta: „Azt látjuk, hogy 
a versenytársaink sebességi, pontossági és az árra 
vonatkozó stb. adatokat közölnek, miközben egyes 
esetekben még semmit nem fejlesztettek ki… Csak 
egy működő prototípus adja meg azt a hitelessé-
get, melynek birtokában állításokat lehet tenni egy 
teszt paramétereire vonatkozóan.”

AZ IVAR-SPECIFIKUS HORMON KIMUTATÁSA
Egy technológia, amely már működik a német pia-
con, a Seleggt nevű endokrin tesztmódszer. Ez a 
nem-invazív teszt a keltetés 9. napján végezhető el. 
Lényege, hogy lézerrel egy 0,3 milliméter átmérőjű 
lyukat készítenek a tojáshéjon, amelyen keresztül 
kis mennyiségű allantois-folyadékot gyűjtenek, 
miközben a keltetőtojás belseje sértetlen marad. 
A folyadékot ezután egy szabadalmazott markerre 

helyezik a keltetőtojáson kívül, ahol színváltozás 
jelzi a nőivarra specifikus ösztron-szulfát nevű hor-
mon kimutatását. A keltetőtojáson készített nyílást 
nem kell visszazárni, mivel a belső héjhártya saját 
magát „kijavítva” lezárja a nyílást. Az eljárás az állí-
tások szerint körülbelül 98 százalékos pontosságú. 
A folyamaton átesett tojótyúkoktól származó első 
„respeggt” márkájú tojások 2018 novemberében 
Berlinben 223 REWE és Penny áruházban kerültek 
forgalomba, a hagyományos forrásokból származó 
tojásokénál néhány eurócenttel magasabb áron.  
A szabad tartásból származó „respeggt” tojások 
országos piaci bevezetésére 2019 folyamán kerül sor 
Németország összes REWE és Penny áruházában.

A technológiát a REWE Csoport német kereskedelmi 
vállalat és a HatchTech holland technológiai cég által 
létrehozott közös vállalat fejlesztette ki a Lipcsei 
Egyetemmel együttműködve, mely utóbbi kutatá-
sait a Német Szövetségi Élelmezésügyi és Mezőgaz-
dasági Minisztérium (BMEL) finanszírozta. A Seleggt 
közös vállalat jelenleg egy olyan üzleti modellt fej-
leszt ki, amellyel a technológia semleges költségű 
szolgáltatásként hozzáférhetővé tehető lesz.

Forrás: Egg Industry 2019
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