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A koronavírusokkal a baromfi 
állományainkban is sok problémánk 
adódhat, azonban a COVID-19 hu-
mán járvány embertársaink közül is 
megannyi áldozatot követel. Amikor 
e sorokat írom sem látszik még, hogy 
mikor lehet megoldani ezt a problé-
mát, amely ilyen nagy mértékben fel-
borította mindennapi életünket.

A tojásfogyasztás a világ országa-
iban folyamatosan emelkedik, hiszen 
a tojás a legkönnyebben, leggazda-
ságosabban előállítható teljes értékű 
fehérjeforrás az ember számára. Felte-
hetően ez az oka annak, hogy globális 
válságok, így a jelenlegi járványhelyzet 
okozta gazdasági visszaesések idején 
a tojásfogyasztás csökkenése sokkal 
kisebb arányú, mint a baromfihúsoké.

Ugyanakkor a termeléssel kap-
csolatos elvárások, követelmények is 
állandó változásban vannak, különö-
sen Európában. Gondoljunk csak a 
tartásmódokra, vagy a csőrkurtítást 
tiltó és a kakascsibék sorsával kapcso-
latos néhány országban bevezetni ter-
vezett intézkedésekre.

2020 
- KihívásoKKal teli év
Így decemberben 
visszatekintve az 
elmúlt 2020-as évre, 
elmondhatjuk, hogy 
annak ellenére, hogy a 
közel egy éve felbukkant 
vírus komoly gazdasági 
kihívások elé állította a 
világ gazdaságát, cégünk, 
a Bábolna TETRA Kft. 
sikeres évet zárt és 
tovább tudtuk növelni piaci 
részesedésünket mind a 
hazai, mind a világpiacon.

Budai Zoltán

Az eredményes munka érdekében 
nekünk, tenyésztőknek és a tojásterme-
lőknek egyaránt folyamatosan alkal-
mazkodnunk kell az új feltételekhez.

Büszkék vagyunk arra, hogy 
minden nehézség ellenére tudjuk foly-
tatni a genetikai kutatómunkát, ami-
nek eredményeként a versenyképes 
TETRA hibridek részesei lehetnek a 
világ globális élelmiszer-termelésének.

Bízunk abban, hogy az előttünk 
álló 2021-es évben életünk visszazök-
ken a régi kerékvágásba, ismét lesz 

mód a személyes találkozásokra, és kö-
zösen egyre több, TETRA hibrid által 
termelt, kiváló minőségű tojást fogunk 
tudni a fogyasztók asztalára tenni.

Ennek reményében kívánok 
Önöknek jó egészséget, Békés  
Karácsonyt és sikerekben gazdag 
Boldog Új Évet. 
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év végéhez 
közeledve akaratlanul 
is visszatekintünk 
eredményeinkre. Az idei 
év különösen érdekes, 
hiszen eddig soha nem 
tapasztalt körülmények 
között kellett helytállnunk, 
de a járványhelyzet okozta 
nehézségek ellenére 
a Bábolna Tetra Kft. 
pozitívan zárja a 2020-as 
évet.

Értékesítési volumenünket te-
kintve elmondható, hogy az előző 
évekhez képest, a szokatlan körül-
mények ellenére is sikerült növelni 
eladásainkat. A koronavírus-járvány 
negatív hatásait nagyfokú rugal-
massággal, új kommunikációs mód-
szerekkel és még inkább személyre 
szabott kiszolgálással próbáltuk el-
lensúlyozni. 

Büszkeséggel tölt el minket, 
hogy ebben a nehéz időszakban az 
export vevők köre nem, hogy csök-
kent volna, hanem bővült. A korábbi 
előkészítő tevékenységeknek köszön-
hetően idén szállítottunk először 
Bangladesbe, Kenyába és néhány év 
kihagyás után újra Vietnámba. Bang-
ladesben és Kenyában a tojóhibrid-
tenyésztés meghatározó szereplőivel 
kezdtünk együttműködni, hosszú-
távú célokat tartva szem előtt. Viet-
námban pedig az ágazat egyik új be-
lépőjével sikerült megállapodnunk.

Bangladesbe év elején exportál-
tunk először tenyészállományokat, 
amit egy újabb megrendelés követett 
az ősz folyamán. Ezt rendkívüli si-
kernek könyveljük el, hiszen az ismé-
telt szállítás mindenképp partnerünk 
nagyfokú elégedettségének a jele. 
Kenyába egy nagyobb végtermék ál-
lományt juttattunk el a jövő év elején 
induló szülőpárszállításokat megelő-
zően, ami helyi körülmények között 
kiváló tesztelési lehetőséget teremt. 
Hosszas előkészítések után sikerült a 
vietnami piacra is újfent belépnünk. 

pozitív visszatekintés 

...az értékesített mennyiségek is növekedtek, 
így pozíciónk több országban is erősödött, 
piaci részesedésünk nőtt. 

Uganda

Az ország déli területén működő cég korábban csak színes brojler tenyésztés-
sel foglalkozott. Bízunk benne, hogy a tojóhibrid- és tojásüzletáguk fejlesz-
tése a fajtánkra alapozva eredményes lesz, így hosszútávú együttműködést 
tudunk kialakítani velük, és az idei bemutatkozásunkat hamarosan újabb 
szállítások követik.

Mindemellett az értékesített mennyiségek is növekedtek, így pozíci-
ónk több országban is erősödött, piaci részesedésünk nőtt. Bár a korábbi 
évek gyakorlatával ellentétben nem volt lehetőségünk látogatások során 
személyesen meggyőződni a TETRA állományok teljesítményéről, vevőink 
megosztották velünk a főbb teljesítménymutatókat fotók, videófelvételek kí-
séretében. Ez alapján nyugtázhattuk, hogy a TETRA hibridek partnereink 
legnagyobb megelégedésére termelnek, az előző időszakokhoz képest hatá-
rozott fejlődést mutatnak.

A koronavírus-járvány terjedése miatt az értékesítés előző években meg-
figyelhető szezonalitása csökkent. A tavaszi megrendelésdömping nem érte el 
a korábbról ismert magas csúcsot. A szezonális termékek iránti igény időben 
elhúzódott, ami lehetővé tette, hogy termelő állományainkat nagyobb haté-
konysággal ki tudjuk használni.

Sok országban sajnálatos módon a tojásfogyasztás visszaesése volt meg-
figyelhető a koronavírus-járvány miatt, ugyanis a fogyasztás jelentős része 
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a turizmushoz, vendéglátáshoz kap-
csolódik. Ez az igénycsökkenés mára 
már a szülőpárok szintjén is megmu-
tatkozik. 

A kínai Luoyang Tartomány Ba-
romfi Szövetségével is sikerült egy 
tenyésztésre vonatkozó stratégiai 
együttműködési megállapodást tető 
alá hoznunk. A tényleges szállítások 
jövőre kezdődhetnek meg.

A COVID-19 terjedése miatt be-
vezetett korlátozások következtében 
megnövekedett az igény az alapvető 
termékek, élelmiszerek vonatkozá-
sában az önellátásra. Az ehhez szük-
séges helyi termelési infrastruktúra 
megteremtését sokhelyütt állami 
szinten is támogatni kezdték, így az 
egyébként bizonytalan gazdasági 
környezet ellenére számos új beruhá-
zás indulásával tervezünk. Az ilyen 
jellegű megkeresésekre reagálva nem 
csak TETRA termékek szállításával, 
hanem szaktanácsadással és tech-
nológiai transzferrel is segítjük az új 
belépőket.

Az elkövetkezendő időszak leg-
nagyobb kihívásának az tűnik, ho-
gyan tudjuk üzleti kapcsolatainkat a 
személyes kapcsolattartás lehetősége 
nélkül tovább bővíteni. Bármennyire 
is segítik mindennapi munkavégzé-
sünket a különböző online kommu-
nikációs alkalmazások, az interneten 
elérhető és megosztható informá-
ciók, hosszú évek tapasztalata bi-
zonyította, hogy az üzleti élet ezen 
speciális szegmensében a személyes 
kapcsolatok elsőrendű fontossággal 
bírnak. Bízunk benne, hogy a jövő év 
során fokozatosan visszatérhetünk 
korábbi munkamódszereinkhez, és 
ismét építhetünk a személyes megy-
győzés erejére. 

Fejk nikoletta területi képviselő, Afrika

Banglades

Nairobi
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A járványvédelmi eljárások szigo-
rú betartásával, ugyanakkor figyelem-
be véve a személyes találkozások adta 
kapcsolatépítés erejét, került megren-
dezésre az uraiújfalui központunkban 
2020.11.04-én az Aranykorona Zrt., a 
Csabatáj Zrt. és a Bábolna TETRA Kft. 
közös, Szakmai Napja. 

A nevezett két, 100%-ban ma-
gyar tulajdonú mezőgazdasági- és 
élelmiszeripari vállalat a hazai agrár-
szektor meghatározó szereplője, míg a 
Bábolna TETRA Kft. a világ 4 tojóhib-
rid tenyésztő vállalata közül az egyet-

len közép-európai, amely termékeit 
közel 50 országban forgalmazza. Az 
Aranykorona Zrt. részéről Kovács Já-
nos, a Csabatáj Zrt. részéről Czupász-
né Sánta Éva vezérigazgatók, valamint 
munkatársaik voltak jelen.

A találkozó célja az volt, hogy a 
TETRA tenyésztési és kutatás-fejlesz-
tési tevékenységéről, a forgalmazott 
hibridekre adaptált tartástechnológi-
ákról, a tenyésztőcég állategészségügyi 
prevenciós programjáról mélyebb is-
mereteket szerezzenek a résztvevők. A 
szakmai előadásokat követően a 9 fős 
delegációnak lehetősége nyílt a cég kö-
zelmúltban beindított mikrobiológiai 
laboratóriumát, a genetikai kutatóegy-
ségét és az évi 32 millió tojás keltetésé-
re alkalmas tenyész-keltetőüzemét az 
erre a célra kialakított látogatófolyo-
sókról megtekinteni. A látogatás köz-
ben Búza György, a Bábolna TETRA 
Kft. egyik tulajdonosa, valamint szak-
mai team-je tájékoztatta a vendége-
ket. Az előadásokhoz és a látottakhoz 
kapcsolódó kérdések megbeszélése így 
tovább folytatódhatott a kulcsfontos-
ságú helyszínek megtekintése során. 
A programokban bővelkedő napot egy 
késői munkaebéddel zárták a résztve-

vők, mely lehetőséget biztosított a to-
vábbi beszélgetésre, ismerkedésre. 

A találkozó eredményeként az 
Aranykorona és Csabatáj Zrt.-vel már 
évek óta fennálló üzleti kapcsolatunk 
- a régi és új kollégák látogatásával – 
tovább mélyült, s növelte a cégeink kö-
zötti bizalmat. A Bábolna TETRA Kft. 
büszke arra, hogy a magyarországi ét-
kezési tojás előállításban jelentős sze-
repet játszó vállalatcsoportot a partne-
rei között tudhatja. 

a járványvédelmi 
eljárások szigorú 
betartásával, ugyanakkor 
figyelembe véve a 
személyes találkozások adta 
kapcsolatépítés erejét, került 
megrendezésre az uraiújfalui 
központunkban 2020.11.04-
én az Aranykorona Zrt., a 
Csabatáj Zrt. és a Bábolna 
TETRA Kft. közös, Szakmai 
Napja. 

szaKmai nap
az együttműködés 
jegyében

CZinder károly kereskedő, szaktanácsadó
dr. almási anita K+F szakmai elemző

Egy tartalmas szakmai nap végén a Szarka Ferenc Keltetőüzem előtt

Látogatás a Szarka Ferenc Keltetőüzemben
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A Bábolna TETRA Kft. folytatva 
a bábolnai baromfitenyésztési hagyo-
mányt, kifejlesztett egy új Leghorn tí-
pusú tojóhibridet - TETRA L SUPERB 
néven - alternatívát kínálva azon léte-
ző és leendő partnereik számára, akik 
előnyben részesítik a fehér tojást a bar-
nával szemben.

Mivel a Bábolna TETRA Kft. a 
világ több mint 50 országába értéke-
síti hibridjeit, vásárlóinak elvárásai 
nagyon eltérőek. A tojáshéj színe mel-
lett a fajták termelékenysége is fontos a 
különböző tartási rendszerekben. Míg 
a hagyományos ketrecrendszer 2012. 
január 1-je óta tilos az Európai Unió 
tagállamaiban, a világ számos más 
országában továbbra is széles körben 
használják, ezért a Bábolna TETRA 
Kft. a különböző tartási rendszerekben 
magas termelékenységű hibrideket 
biztosít partnereinek.

A különböző fajták és kísérleti 
vonalak teljesítményének tesztelésére 
többféle tartási rendszerben a Bábolna 
TETRA Kft. jelentős múltra vissza-
tekintő szoros együttműködést folytat 

a Kaposvári Egyetemmel. Az egyetem 
Kísérleti Baromfi istállójában három 
különböző tartási rendszer áll rendel-
kezésre ugyanazon kísérleti terüle-
ten: régi típusú uniós ketrec (1. ábra), 
EU-konform (berendezett) ketrec 
(2. ábra) és alternatív rács padlós rend-
szer (3. ábra).

Jelen tanulmány keretében a 
TETRA L SUPERB és a TETRA-SL LL 
tojótyúkok tojásminőségének változá-
sát hasonlítottuk össze ezekben a tar-
tási rendszerekben.

A kísérletet az állatok 24 és 68 
élethetes kora között végeztük el. A 
tyúkokat véletlenszerűen osztottuk be 
a különböző tartási rendszerekhez. Az 
egész kísérleti időszak alatt ad libitum 
etettük őket kereskedelmi forgalom-
ban kapható takarmánnyal (azonos 
összetétel). Az ivóvíz az önitatókból 
folyamatosan rendelkezésre állt. A kü-
lönböző tojásminőségi paraméterek 
közül a következőket mértük hetente: 
tojás súlyát és héj vastagságát.

Míg a világ tojásfogyasztásának körülbelül  
 50% -át leghorn típusú hibridek fedik le   
(fehér tojástermelés) addig Magyarországon 1983 óta 
nem tenyésztették és 1999 óta nem is forgalmazták 
ezt a változatot.

tetra l superB  
és tetra-sl ll 
tojótyúkok tojásminőségének 
változása különböző tartási 
rendszerekben 

1. kép: Régi EU ketrec
6 tyúk/ketrec (630 cm2tyúk)

3. kép: Alternatív rácspadló 
53 tyúk/fülke (1040 cm2/tyúk)

2. kép: EU berendezett ketrec 
10 tyúk/ketrec (756 cm2/tyúk)
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Az eredmények alapján megállapítot-
tuk, hogy a tyúkok tojástömege szinte minden 
vizsgált életkorban nagyobb volt az alternatív 
padlórendszerben, mint a két típusú ketrecben, 
mindkét vizsgált genotípusban (4. és 5. ábra).

A tojástömeg különbségei a TETRA  L 
SUPERB tyúkok esetében 0,9 és 5,0 g, a 
TETRA-SL LL tyúkok esetében 0,4 és 4,1 g kö-
zött változtak, kivéve a TETRA-SL LL esetében 
az utolsó vizsgálati napot. TETRA-SL LL tyúkok 
esetében, az EU berendezett ketrecéből szárma-
zó tojások súlyát találtuk a legnagyobbnak.

A tojástömeg változásának tendenciája 
mindkét vizsgált genotípusban az egész kísérle-
ti időszak alatt nagyon hasonló volt.

A tojáshéj vastagságának változásaiban a 
TETRA  L SUPERB tyúkok esetében nagyobb 
volt a variabilitás, mint a TETRA-SL  LL tyú-
koknál (6. és 7. ábra).

Míg a TETRA-SL LL tyúkok esetében a to-
jáshéj vastagsága főleg 330 és 350 µm között vál-
tozott, a TETRA  L  SUPERB tojásoknál gyak-
ran valamivel alacsonyabb értékeket figyeltünk 
meg. Érdekes volt látni, hogy ezek az alacso-
nyabb értékek csak a két ketreces rendszerben 
voltak megtalálhatók. A TETRA  L  SUPERB 
tyúkok esetében a legjobb tojáshéj vastagsági 
értékeket mindig az alternatív padlórendszer-
ben figyeltük meg.

Az eredmények alapján megállapítottuk, 
hogy a TETRA L SUPERB tyúkok tojásminősé-
ge nem rosszabb, mint a TETRA-SL LL hibride-
ké a két vizsgált tulajdonságban. Úgy tűnik, 
hogy a tojástömeg és a tojáshéj vastagsága az 
alternatív padlórendszerben kedvezőbb, mint a 
vizsgált ketrecekben. 

1Szent István Egyetem, Kaposvári Campus 
H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.
2Bábolna Tetra Kft.., H-2943 Bábolna,  
Radnóti Miklós u. 16.

dr. milisits GáBor tudományos főmunkatárs1

GaramvölGyi erik PhD hallgató1

ProF. dr. sütő Zoltán egyetemi tanár1

dr. almási anita K+F szakmai elemző2
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4. ábra: Tojástömeg változása a TETRA L SUPERB esetében eltérő tartási rendszerekben
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5. ábra: Tojástömeg változása a TETRA-SL LL esetében eltérő tartási rendszerekben
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6. ábra: Héjvastagság változása a TETRA L SUPERB esetében eltérő tartási 
rendszerekben
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7. ábra: Héjvastagság változása a TETRA-SL LL esetében eltérő tartási rendszerekben

TeTra l 
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TeTra-sl ll
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A világon 2020-ban végigsöprő cOVId-19 járvány Európában a tavasz végére, nyár 
elejére átmenetileg határozottan csökkenő tendenciát mutatott.

A mezőgazdasági szezonális 
idénymunkák, a vágóhidak és az ott 
dolgozó főként vendégmunkások rossz 
körülményei, a korlátozások csökken-
tése és a turizmus erősödése a fertő-
ződések jelentős emelkedését hozta. 
A fertőzések súlypontja áttevődött 
Amerikára, de a tavaszinál lényege-
sen nagyobb számúak az ázsiai, az 
ausztráliai, az afrikai és ismét az euró-
pai esetek is. Hol a második, hol már a 
harmadik járványhullám söpör végig, 
amelynek fékezésére országonként, 
de országokon belül is gyakran eltérő 
járványvédelmi intézkedések vannak 
érvényben, amelyeket a lakosság így 
vagy úgy tart be, miközben az egész 
világ a fejlesztések alatt lévő vakcinák 
csodatévő hatásában reménykedik. A 
védekezés legfontosabb elemeit a né-
met kommunikáció az AHA (Abstand 
halten = távolságot tartani, Hygiene 
beachten = higiéniára ügyelni, Alltags-
maske tragen = védőmaszkot viselni) 
Regel = szabályban foglalja össze. 

A pandémiát (világjárványt) 
okozó humán coronavírushoz (SARS-
CoV-2) hasonló vírusok tenyésztett, 
háztáji, kedvtelésből tartott és vadál-
latokban is vannak, illetve megbete-
gedéseket is okozhatnak. A házityúk 
és a pulyka coronavírusai egymáshoz 
sokkal közelebbi rokonságban vannak, 
mint az emlősökéihez.

Csirkékben légzőszervi, kiválasz-
tórendszeri és ivarszervi megbetege-
dést, felnőtt tyúkokban tojáshozam 
csökkenést, tojáshéj és tojásbelső mi-
nőség romlást eredményez a fertőző 
bronchitis (IB) vírusa, fiatal pulykák-
ban magas elhulláshoz, súlyos bélgyul-
ladáshoz vezet a pulyka coronavírus 
okozta bélgyulladása (TCE). Újszülött 
malacokban jelentős elhullással, illetve 
bármely korú sertésben gasztro-enterá-

lis megbetegedéssel jár a transzmisszi-
bilis gasztroenteritis (TGE), a sertés 
epidémiás hasmenése (EVD, PED) 
köhögéssel, hasmenéssel jár, de szopós 
malacokban akár 50%-os elhulláshoz 
vezet, a malacok haemagglutináló 
coronavírus okozta agy- és gerinc-
velőgyulladása központi idegrendsze-
ri, illetve hányással, csököttséggel járó 
megbetegedést, tünetmentes áthan-
golódást pedig a sertés pulmonáris 
coronavírusa okoz. Fiatal borjakban 
hasmenést, felnőtt szarvasmarhában 
téli hasmenést vált ki a bovin corona-
vírus. Kutyák coronavírusos megbe-
tegedése főként fiatal állatoknál okoz 
hasmenést, de ritkán idősebb állatok 
is megbetegedhetnek. Macska fertőző 
peritonitise (FIP) lázas, általános tü-
netekkel, a savóshártyák gyulladásával, 
gyakran a hasüregben gyulladásos ex-
sudátum felhalmozódással járó prog-
resszív immunpathológiás megbetege-
dése, utóbbi esetben következményes 
elhullással. A fenti kórokozók közvet-
len humán kockázatot nem jelentenek. 

Nyércekből kimutatták a SARS-
CoV-2 mutálódott változatát, ezért az 
emberiség védelme érdekében Dánia 
teljes nyércállományát, 17 millió állatot 
semmisítenek meg, tartva attól, hogy a 
mutáns vírus visszakerülve az ember-
re, beláthatatlan következményekkel 
járna, többek között a jelenleg fejlesz-
tés és engedélyeztetés alatt álló humán 
coronavírus vakcinák hatásossága is 
megkérdőjeleződne. A nyércek kö-
zött terjedő fertőzés miatt Dánián kí-
vül Hollandiában, Spanyolországban, 
Svédországban és az USA-ban is eddig 
állatok millióit semmisítették meg.

A Covid-19 járvány gazdasági re-
cesszióba sodorta a világot, amelynek 
bizonyos szektorait – idegenforgalom, 
vendéglátás, légiközlekedés – különösen 
nagymértékben sújtotta, a foglalkozta-

tási adatok is sokat romlottak, a korlá-
tozó intézkedések tüntetés hullámokat 
indítottak el. Ezeken túl a magyar ba-
romfiágazatot idén, 2016-2017 után is-
mét egy különlegesen veszélyes és nagy 
károkat okozó vírus, a madárinfluenza 
vírusa is komoly kihívások elé állította.

Magyarországon 2020-ban janu-
árban egy Komárom-Esztergom me-
gyei nagyüzemi pulykaállományban, 
majd rövid időn belül egy Hajdú-Bihar 
megyei nagy létszámú kacsaállomány-
ban jelent meg a madárinfluenza (AI). 
A szükséges intézkedések megtétele 
után a korlátozások feloldásra kerültek.

Nemsokkal ezután, márciusban 
madárinfluenza H5N8 altípusának je-
lenlétét igazolták egy Bács-Kiskun me-
gyei kacsatartó gazdaságban. Ezt több 
ilyen eset követte, főként szabadtartású 
víziszárnyas állományok voltak érint-
ve a dél-alföldi megyékben. 

A hatóságok a fertőzött állomá-
nyok leölésével, a gazdaságok körül 
kijelölt 3 km sugarú védőkörzettel és 
10 km sugarú megfigyelési körzet-
tel igyekeztek a járványt megfékezni.  
A vándormadarak fertőzést közvetítő 
szerepe miatt a már korábban elren-
delt baromfik zárt tartásának kötele-
zettségét sokkal szigorúbban kezdték 
ellenőrizni. Ugyanez vonatkozott a 
járványvédelmi minimum feltételek 
teljesítésére, a baromfik zárt helyen 
való etetésére, itatására, valamint a 
takarmány és az alom zárt helyen tör-
ténő tárolására. A több hónapig tom-
boló járványt július elejére sikerült 
megfékezni, így a védőkörzetek és a 
megfigyelési körzetek is feloldásra ke-
rültek. 

A fertőzés megelőzése miatt cél-
szerű tisztában lenni a kórokozóval, 
járványügyi sajátosságaival és a véde-
kezés lehetőségeivel.

Corona- és 
orthomyxovírusoK
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A madárinfluenza a madarak vírusos meg-
betegedése, amely jelentős, akár a 100%-ot kö-
zelítő elhullást eredményezhet a tenyésztett ba-
romfik között. Vadon élő és kedvtelésből tartott 
madárfajok gyakran tünetmentesen hordozhat-
ják a vírust, máskor magas lázzal, elesettséggel, 
légúti, idegrendszeri és emésztőrendszeri tüne-
tekkel betegedhetnek meg. A megjelenési for-
mája változatos, sokszor csak bizonyos tünetek 
észlelhetők. 

a madárinfLuenza kórokozója:
A madárinfluenza gyorsan terjedő, töme-

gesen jelentkező, vírusok által okozott fertőzés 
következménye. Ezek az Orthomyxoviridae 
családba tartozó, burokkal rendelkező, 8 szeg-
mensből álló, negatív egyszálú RNS vírusok. A, 
B és C típusait különböztetjük meg. Madarak-
ban az A típusú influenzavírus képes megbete-
gedést okozni. A vírust körülvevő lipid tartalmú 
burok felületéből nyúlnak ki a neuraminidáz 
(NA) és hemagglutinin (HA) nevű glikoprote-
inek (fehérjerészecskék). Jelenleg 16 altípusú 
hemagglutininről és 9 altípusú neuraminidáz-
ról tudunk. A burok felszínén található glikop-
roteinek alapján tudja az állatok immunrend-
szere felismerni a vírust. Ezek gyakori változása 
azonban új helyzet elé állítja az immunrend-
szert, vagyis nem tudja a kórokozót felismerni 
és ez az oka az időről időre előforduló járvány-
kitöréseknek. A vírus változékonysága antigén 
drift (sodródás) és antigén shift (csuszamlás) 
következménye. Előbbi esetben a glikoprotein 
egyik aminosava változik meg, utóbbinál pedig 
egy sejtet többféle vírus is megfertőz, és a benne 
szaporodó vírusok genetikai anyagának cseré-
lődésével új változatok jönnek létre.

A vírusok burkából kiemelkedő glikopro-
teinek speciális tulajdonságai alapján a vírusok 
H- és N-altípusokba sorolhatók. Ezeknek a fe-
hérjerészecskéknek a vírus gazdasejtbe történő 
bejutásában, a fertőzés megindulásában van 
szerepük. A HA fehérjerészecskékkel szemben 
a szervezetben képződő ellenanyagok semlege-
síteni képesek a vírusokat. A neuraminidáz és 
hemagglutinin glikoproteinek egymással külön-
böző módon kombinálódhatnak, emiatt jelenik 
meg az influenzavírusok rengeteg altípusa. A 
vírusok genetikai állománya folyamatosan vál-
tozhat, így képesek új és újabb járványt kirob-
bantani. Az állatok védettségét a HA fehérjeré-
szecskékkel szemben a szervezetben képződő 
ellen anyagok adhatják. Új helyzetet eredményez 
a HA felületi struktúra megváltozása, ugyanis 
az új változat ellen a szervezet nem rendelkezik 
ellenanyagokkal és ez eredményezi a járványok 
kitörését. Vadmadarak, különösen a vadkacsák 
jelentős szerepet játszanak az A-típusú influen-
zavírusok fenntartásában, és az újabb vírusvál-
tozatok kialakulásában. Ugyanakkor fertőzés 
közvetítő szerepük is nagyon jelentős.
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A legsúlyosabb tüneteket, megbetegedéseket és el-
hullásokat a H5-ös és a H7-es altípusú influenzavírusok 
okozzák, azonban azonos altípusú vírustörzsek megbetegí-
tő képessége között is jelentős különbségek lehetnek. Az 
előbbieket magas patogenitású madárinfluenza törzseknek 
„highly pathogenic avian influenza (HPAI)” nevezzük. Lé-
teznek ezeken kívül alacsony patogenitású madárinfluenza 
„low pathogenic avian influenza (LPAI)” törzsek is, amelyek 
alig okoznak tüneteket, tartósan fennmaradhatnak állo-
mányokban, de a genetikai labilitásuk folytán lehetőségük 
van magas patogenitásúakká alakulni. Az utóbbi évek je-
lentősebb madárinfluenza járványait okozó törzsek: H5N1, 
H7N7, H5N8, H9N2.

A vírusok ellenállóképessége gyenge, váladékcseppek-
ben pár napig, bélsárral szennyezett vízben néhány hétig 
maradhatnak életképesek. Beszáradásra is nagyon érzéke-
nyek, ellenük a legtöbb fertőtlenítőszer hatékony. A fagyos 
időjárás viszont segíti a vírusok túlélését.

a beTegsÉg járVányTana:
Madárinfluenza vírusok világszerte előfordulnak. Az 

európai járványkitöréseket elsősorban a vándormadarak 
közvetítésével hozzák összefüggésbe.

A megbetegedések nem köthetők életkorhoz vagy év-
szakhoz, A költözőmadarak gyakran tünetmentes hordozói 
és terjesztői a vírusnak. Elsősorban a vadkacsáktól kell tar-
tani. Különösen veszélyes vírusforrás a vírushordozó állatok 
ürüléke.

A vírus terjedése légúton, szájon át, kloáka nyálkahár-
tyán keresztül valósul meg. Fertőzési forrás a vírushordozó 
tünetmentes vagy beteg állat ürüléke vagy légúti váladéka.

A fertőzött természetes vizek is terjesztik a vírust. 
Szabadban tartott állományok veszélyeztetettsége sok-

kal jelentősebb a vadmadarakkal vagy azok ürülékével tör-
ténő fertőződés lehetősége miatt.

A betegség lefolyása a vírustörzs virulenciájától, a ma-
dár fajától, fajtájától, korától, ellenállóképességétől is függ. 

madárinfLuenzára gyanúT keLTő TüneTek:
1-3 nap lappangás után néhány %-tól akár 100%-ig 

terjedő megbetegedés vagy elhullás.
Első tünetek: hirtelen megnövekedett elhullás, tojás-

termelő állományoknál a tojáshozam hirtelen csökkenése, 
az állatok csendessé válása, bágyadtság, étvágytalanság, 
tollborzoltság, gubbasztás, láz.
•	 Légzőszervi tünetek: kötőhártyagyulladás, tüsszögés, 

orr melléküreggyulladás, fejrázás, savós-nyálkás orr-
folyás, könnyezés, nehézlégzés, fejfüggelékek vérkerin-
gési zavara.

•	 Tojástermelés-csökkenés, tojáshéj képződési zavar, tojás-
héj színe kifehéredik, a keltethetőség csökken.

•	 Hasmenés
•	 Idegrendszeri tünetek: összerendezetlen mozgás, fej 

rend ellenes tartása, görcsök.

madárinfLuenzára gyanúT keLTő kórboncTani 
eLVáLTozások:

Már az is gyanút kelt, ha a bonctani lelet nagyon sze-
gényes, esetleg egy-egy apró vérzés látható. Az elhullott ál-
latok orrjárataiban és az orr melléküregeiben savós-gennyes 

izzadmány lehet. A felsőlégutak és a légcső nyálkahártyája 
duzzadt, benne apró vérzések lehetnek. A tüdőben gyulla-
dásos területek fordulhatnak elő. A légzsákok fala megvas-
tagodhat, üregét sajtos-fibrines váladék töltheti ki. Apró vér-
zések lehetnek a mirigyes gyomor savós- és nyálkahártyáján. 
A petetüszők elfajultak, gyakori a hasnyálmirigy gyulladás, 
esetenként veseelfajulás, vesegyulladás is megfigyelhető.

a beTegsÉg megáLLapÍTása:
A betegség megállapításához intézeti vizsgálat szüksé-

ges. Betegség gyanú esetén értesíteni kell az illetékes állat-
egészségügyi hatóságot. A betegség bejelentési kötelezettsé-
get von maga után.

Madárinfluenza megállapítása esetén az állategészség-
ügyi hatóság a megfelelő feltételek megléte esetén, állami 
kártalanítás mellett, a beteg vagy fertőzött állomány kiirtá-
sát rendeli el. A gócponttól számítva 3 km-es sugarú körben 
védőkörzetet és 10 km-es sugarú körben megfigyelési körze-
tet rendel el, jelentős forgalomkorlátozással.

megeLőzÉs:
Jelenleg a legfontosabb elsődleges fertőzési forrásnak 

a vadmadarakkal és azok ürülékével való kapcsolatot gon-
doljuk, ezért a tenyésztett állományok zárva tartása, alom-
anyag, takarmány zárt helyen tárolása, utcai ruházat és 
lábbeli elkülönítése az állatok tartáshelyén viselttől, illetve 
a személyi, jármű és eszköz fertőtlenítés képezze az alapját 
a védekezésnek. Fertőzött állatok, azok termékei és a velük 
kapcsolatban lévő alomanyag szállítása komoly veszély-
forrást jelentenek. Vertikális fertőzés nincs, a horizontális 
fertőzést kell és lehet megakadályozni. A zárt járványtani 
viszonyok között tartott madárfajok esetében erre komoly 
esély van.

Távol kell tartani a vadmadarakat.
Fertőzött vagy beteg állatállomány, valamint a meg-

védendő egészséges között az állat, állati termék, állatokkal 
kapcsolatba került tárgyak, személyek (alkalmi munkások 
is), járművek forgalmának kizárása, az ellenőrzött szárma-
zási hely, illetve a karantén és ellenőrző vizsgálatok betartá-
sa kell, hogy a védekezés legfontosabb elemét jelentsék.

VÉdekezÉs:
Annak ellenére, hogy vakcinák már léteznek és a vilá-

gon sok helyen használják is, ezek alkalmazása az Európai 
Unióban, így Magyarországon is tilos. Kivételt képezhetnek 
állategészségügyi hatóság engedélyével az állatkerti madarak.

madárinfLuenza Humán VonaTkozásai:
A madárinfluenza vírus közvetlenül csak a madárfa-

jokra veszélyes, azokra is különböző mértékben. Az ember-
re közvetlenül nem jelent veszélyt. 

A Bábolna TETRA vállalatcsoport szakszerű, szerve-
zett és időben bevezetett intézkedésekkel néz szembe a fenti 
kihívásokkal. Exportpiaci korlátozások közepette sikerül 
a konszolidált üzletmenetét fenntartani és piaci pozícióit 
biztosítani. A fajtafenntartás és a genetikai fejlesztések fo-
lyamatosak, a háttér biztosított, a tevékenység földrajzilag 
diverzifikált, ami a biológiai biztonságot szolgálja. 
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dr. BajCsy előd Baromfi-egészségügyi 
szakállatorvos
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