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A Bábolna Tetra cég az ezred-
fordulón igen nehéz időszakot élt át. 
A privatizációt megelőző közel 4 éves 
bizonytalanság révén az új tulajdonsok 
igen komoly kihívással szembesültek. 
Veszteseséges pozícióból kellett újra 
életre kelteni a céget. Kiváló szakem-
bergárda, széleskörű piaci ismeretek 
és természetesen a nagyszerű hibridek 
révén a TETRA új menedzsmenjének 
sikerült a lehetetlen: a TETRA név 
nemcsak, hogy fennmaradt a tojóhib-
rid-tenyésztés palettáján, de a felelős 
gazdálkodás, a precíz szelekciós mun-
ka és a rengeteg anyagi ráfordítás ré-
vén cégünk évről érve növeli piaci ré-
szesedését is.

Különös aktualitást ad e kiadvány 
újraindulásának a 2020. év első felében 
a COVID-19-es világjárvány, mely 
átrendezte az életünket. A baromfite-
nyésztésben különösen általánosak a 
globális üzleti kapcsolatok, hiszen a 
vezető baromfitenyésztő cégek termé-
keiket eljuttatják a világ különböző 
részébe. Ez a globális piacnövekedé-
si folyamat az elmúlt években jelen-
tősen felgyorsult a Tetra életében is, 
és örömmel mondhatjuk, hogy a Tetra 
hibridekkel elégedett vevőink száma 
évről-évre bővül. Most, amikor az 
utazási lehetőségek sok esetben kor-
látozottak, vezető munkatársaink az 
utazások helyett többet tartózkodnak 
itthon, ami egyrészt előnyös, hiszen 

több időt fordítunk a Tetra hibridek 
genetikai potenciáljának javítására, a 
minőségi hibrid előállítás és genetikai 
fejlesztés ennél fogva töretlenül folyta-
tódik és a Tetra hibridek versenyképes-
sége tovább nő, másrészt a koronavírus 
hatására sajnos kevesebb lehetőségünk 
van vevőinkkel, partnereinkkel való 
személyes találkozásra, amelyet na-
gyon sajnálunk, hiszen az évek folya-
mán üzleti kapcsolataink révén sok 
barátot is szereztünk és ezekkel a ba-
rátokkal szívesen találkoznánk szemé-
lyesen is. Szerencsére az elektronikus 
kommunikáció az utóbbi időszakban 
olyan jelentős fejlődésen ment keresz-
tül, melynek segítségével kapcsolatot 
tudunk teremteni a világ legeldugot-
tabb szegletében élő baromfis szakem-
berekkel is. 

E hírlevél célja is az, hogy segítse 
partnereink rendszeres tájékoztatását 
és bízunk benne, hogy az élet lassan 
visszatér eredeti medrébe és újra kezet 
rázhatunk. 

KedveS oLvASó!
 Régi hagyományt  indít újra a bábolnai 
baromfitenyésztés TeTra ágazata. Ezzel a példánnyal 
kívánja életre kelteni a 90-es években volt tradiciót, 
azaz hogy negyedévente megjelenő hírlevélben 
tájékoztassa jelenlegi és jövendő partnereit a TETRA 
életében történt legfontosabb eseményekről.

Búza GyörGy
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az idén máRciusban világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány több 
évtizedes aktív külkereskedelmi tevékenység napi rutinját törte meg a Bábolna Tetra 
Kft-nél. A világ mintegy 50 országába szállító cég üzletkötői egyik napról a másikra 
arra kényszerültek, hogy otthoni munkavégzéssel váltsák ki a rendszeres utazások, 
vevőlátogatások és nemzetközi kiállítások gyakorlatát.

A piacépítés és a vevőkapcsolatok ápolásának legha-
tékonyabb módja mindig is a személyes találkozás volt. 
Hiába adottak az ezt helyettesíteni hivatott kommuni-
kációs csatornák, nagyobb hitele van annak, amit a két 
szemével lát az ember, vagy egy találkozás során benyo-
másként megél. Gesztus ér tékű például, ha felkeressük ve-
vőink farmját akár a világ legeldugottabb szegleteiben is. 
A farmlátogatás a szaktanácsadásnak elengedhetetlen ré-
sze, hiszen az istállóba belépve kialakuló összbenyomást, 
légmozgást, fényerőt, levegőminőséget és főként az állatok 
viselkedését nehezen tudják fotók vagy akár rövid felvé-
telek visszaadni. Támogatjuk vendégeink hozzánk történő 
látogatását is, mikor is alkalmunk nyílik bemutatni, hogy 
mivel foglalkozunk ténylegesen, illetve a baromfitenyész-
tésről is teljes képet kaphatnak. 

A koronavírus-járvány kitörése előtt, 2019-ben a Bá-
bolna Tetra Kft. négy kontinensen mintegy húsz nemzetközi 
szakvásáron vett részt. A cég export üzletkötői folyamatosan 
úton voltak annak érdekében, hogy a TETRA hibrideket nép-
szerűsítsék és újabb piacokat építsenek. A hagyományosnak 
mondható kiállítások mellett piacépítési céllal több kisebb, 
lokális jelentőségű eseményre is regisztráltunk, vagy látoga-
tóként profitáltunk a koncentrált találkozási lehetőségből.

Bábolnán és Uraiújfaluban heti rendszerességgel fo-
gadtunk külföldi vendégeket és üzleti delegációkat többek 
között Ghánából, Fehéroroszországból, Egyiptomból. Szak-
mai képzési programunk keretében pedig több külföldi 
szakember is töltött telepeinken rövidebb-hosszabb gya-
korlati időt. Keleti régióból érkező román, ukrán, belorusz, 
orosz, lett, litván, bosnyák, horvát, szerb, szlovén, cseh és 
szlovák partnereink számára Balatonfüreden tartottunk 

eGy KÉZFOGÁS 
      JELENTŐSÉGE Ghana Exim Bank delegáció
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több napos genetikai és tartástechno-
lógiai szakmai szemináriumot. Ezzel 
szinte párhuzamosan az afrikai érdek-
lődőket Ruanda fővárosában, Kigali-
ban vártuk egy hasonló rendezvényre 
a Poultry Africa kiállításhoz kapcsoló-
dóan. A múlt év krónikájához tartozik 
még egy jó hangulatú szakmai kirán-
dulás, melynek keretében egyik legna-
gyobb ukrán vevőnk telepén tettünk 
látogatást Krupetsben, majd Lemberg 
történelmi belvárosával ismerkedtünk.

A koronavírus-járvány kialakulá-
sa azonban megtörte ezt a lendületet. 
Az országok bezárkózása, a légi közle-
kedés leállítása nem csak az utazáso-
kat, de a szállításokat is ellehetetlení-
tette. Március közepén az egész világ 
teljesen lefagyott. Bizonyára idő kellett 
a gazdasági élet szereplőinek a soha 
nem látott helyzethez való alkalmaz-
kodáshoz, de vészjósló volt a csend, 
az e-mailek, üzenetek, telefonhívások 
hiánya. Ugyan az utolsó januári, feb-
ruári, március eleji utazásaink során 
már kicsit óvatosabbak voltunk, kezet 
fertőtlenítettünk és aggódva követtük 
a híreket, de magunk se hittük, hogy 
ez tényleg megtörténhet velünk. Ja-
nuár végén az atlantai IPPE kiállítás 
és a február végén Khartumban meg-
rendezett Sudan Poultry Expo még a 
szokásos látogatottság mellett zajlott, 
pár nappal később viszont Tashkent-
ben az Agroworld kiállításon már üres 
standok és folyosók jelezték a közelgő 
vészhelyzetet.

Gyakran kerül szóba, hogy az 
emberek a járványidőszak közepette 
szolidárisabbak lettek egymással és 

jobban felfigyeltek az emberi kapcsola-
tokban rejlő értékekre. Az üzleti élet-
ben is valami hasonlót élhettünk meg. 
A korábbi utazások, személyes találko-
zások hozadéka talán ott mutatkozott 
meg leginkább, hogy a világ különbö-
ző tájairól származó partnerekkel a jó 
személyes kapcsolatnak köszönhetően 
rendkívül empatikus és együttműkö-
dő légkörben sikerült az új kihívások-
kal szembenézni. 

A veszélyhelyzet kihirdetése után 
a közúti szállítást is rengeteg bizonyta-
lanság övezte, de az új körülmények-
hez alkalmazkodva hamarosan ismét 
kiszámíthatóvá vált a fuvarozás. A 
légi közlekedés drasztikus visszaesése 
miatt több folyamatban lévő rendelés 
kiszállítása is ellehetetlenült a kezdeti 
időszakban. Mára a nagyobb légitársa-
ságok ugyan lassan-lassan újraindul-
nak szokásos úticéljaik felé, de a légi 
fuvardíjak jelentősen megemelkedtek 
a korábbi időszakokhoz képest.

Mindezek ellenére elmondható, 
hogy néhány potenciális partnerrel 
hosszú előkészítési időszak után épp 
most sikerült elindítanunk az együtt-
működést, amiben nagy szerepe volt 
rugalmasságunknak és szolidáris 
hozzáállásunknak. Afrikában a Co-
vid-19 egészségügyi kockázatán egye-
lőre messze túlmutat az élelmiszer- és 
agrárimportok ellehetetlenülésének 

következtében várható humanitári-
us krízis fenyegetése. Ezért kiemelten 
kezeltük az ebből a térségből érkező 
szülőpárigényeket, hogy hozzájárul-
hassunk a naposcsibe-előállítás, és 
ezáltal a helyben élők élelmezésének 
fenntartásához. 

Pozitív példaként említhető Etió-
pia, ahol közel kétéves intenzív előké-
szítési időszak után több meghatározó 
piaci szereplővel az idei évben sikerült 
szorosabbra fűzni a kapcsolatot, és az 
első szülőpárszállítások lebonyolítá-
sa már ebben a nehezített időszakban 
zajlott. Etiópia esetében ráadásul nem 
csak a világjárványnak köszönhető 
kihívásokkal kellett megküzdenünk, 
hanem a súlyos devizahiány okozta 
importot nehezítő körülményekkel is. 

Több partnerünk kényszerült 
termelési hátterének csökkentésére a 
kereslet jelentősebb visszaesése végett, 
ami sajnos a mi eladási számainkban 
is megmutatkozik. Ennek ellenére a jö-
vőre nézve türelmesek és bizakodóak 
vagyunk. Hiszünk benne, hogy a jelen 
időszak nehézségei után partnereink 
lojalitására, mint referenciára építve 
megkezdett intenzív piacépítő tevé-
kenységünket sikeresen tudjuk folytat-
ni elsősorban az afrikai, dél-kelet ázsi-
ai és dél-amerikai térségben. 

A koronAvírus-járvány kitörése előtt, 2019-ben 
A BáBolna TeTra KfT. 4 kontinensen mintegy  
20 nemzeTKözi szaKvásáron vett részt. 

2020 január - IPPE kiállítás Atlanta, etióp partnerekkel

Rayka Agro Farm- Uganda, Tetra-SL LL 
szülőpár telep

Fejk Nikoletta területi képviselő, Afrika
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több mint 50 éve 
biztosítja a Bábolna Tetra 
a kiváló genetikai háttérrel 
rendelkező tojóhibrideket 
az ipar számára.  
A cég minden piacra és 
technológiára rendelkezik 
termékkel, valamint 
hatékony szaktanácsadási 
tevékenységet folytat több 
mint 50 országban.

Az elmúlt néhány évben a vál-
lalat új termékekkel bővítette kí-
nálatát a ketreces és ketrecmentes 
rendszerekben tartható tojóhibridek 
tekintetében, melyeket nemzetkö-
zi kiállításokon, saját tréningjein és 
konferenciákon is népszerűsített. A 
fészekhasználatra, technológiai ru-
galmasságra és kitűnő héjszilárdság-
ra szelektált tiszta vonalak növelik a 
tenyész és étkezési tojást termelő ál-
lományok alkalmasságát az alternatív 
rendszerek számára is.

A TETRA az utóbbi években ko-
molyan invesztált az infrastruktúra 
megújításába, melynek eredménye-
ként ma modern tenyésztelepekkel, sa-
ját kutatóbázissal és laboratóriummal 
büszkélkedhet. Elsősorban ezen befek-
tetéseknek köszönhetően tudja jelen-
leg a cég biztosítani a kiváló minőségű 
naposokat és keltetőtojásokat partne-
rei számára. A genetikai munkához a 
TETRA két elit bázist tart fent, ame-
lyek mindegyikében a tyúkok egyedi 
tartásban vannak. Az ott tartott ma-
darak a TETRA tojóhibridek genetikai 
alapját képezik. A tyúkok mennyiségi 

és minőségi paramétereit, valamint viselkedését és ellenálló képességét különféle 
tartásrendszerekben is tudják vizsgálni. Az adatokat a legkorszerűbb számítógé-
pes technológia dolgozza fel gyorsan és hatékonyan.

A   Gerhard lOreNz TeNYészTési közpONT  építését a cég 2012-ben kezdte 
meg, részben saját, részben EU forrásokat felhasználva. Az itt folytatott kutatás és 
fejlesztés elsősorban az új nemzetközi piaci követelményekre összpontosít, mint 
például a krémszínű tojástermelés, a változó éghajlati viszonyok fokozott toleran-
ciája a magas környezeti hőmérsékletre tojó, valamint közepes és gyorsan növek-
vő húshibridekben. Ezen kívül 2017 és 2020 között új, precíziós takarmányozási 
technológiákat fejleszt ki a cég a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 
támogatásával - „Klimatikus változásokhoz adaptált növénytermesztési és állat-
tenyésztési technológiák fejlesztése a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi 
élelmiszer-előállítás megvalósítása érdekében, intenzív termelési környezetben” 
– című pályázat keretében. Az EU-s támogatást kapott hatalmas projektet a Ka-
posvári Egyetem vezeti, a Bábolna TETRA-val és a Dalmand Rt-vel együtt.

A  dr. FOrGÁcs BarNaBÁs GeNeTikai kUTaTÁsi eGYséG , a legújabb, egyedi 
ketrecekkel felszerelt pedigré bázis egyetlen termelési istállóból áll és 2018 no-
vemberében kezdte meg működését. Az egyedi ketrecek célja mindenki számára 
jól ismert, mivel a tojástermelés gazdasági szempontból legfontosabb jellemzőire, 
a tojás méretére és minőségére vonatkozó adatgyűjtés csak madaranként egye-
dileg lehetséges. Mindegyik madárnak van szárnyszáma, amelyet a ketrec elején 
található egyedi vonalkóddal kombinálnak azonosításkor. A termelés során egy 
PDA, kézi adatgyűjtő segítségével ezt a vonalkódot olvassa le a dolgozó, ha to-
jástermelést, elhullást vagy testsúlymérést szeretne rögzíteni. Az adatokat már a 

BEruházáSok 
A nemeSítÉS 
SZOlGÁlatÁban

Gerhard Lorenz Tenyésztési Központ
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telepen számítógépre viszik. Az adatbiztonság kritikus, kü-
lönösen a tojás minőségi tulajdonságainak mérésére, mint 
a héj szilárdsága és a héjszín. Magyarországon továbbra is 
megengedett a tyúkok egyedi ketrecben tartása, de kizáró-
lag kutatási célokra, melyhez külön engedély szükséges az 
illetékes hatóságoktól. Még ha a madarakat különálló ketre-
cekben is tartják, az állat jólét mindig prioritás marad.

A keresztezett utódok teszteléséhez két farm áll rendel-
kezésre egyedi és csoportos RC ketrecekkel.

A társaság 2014-ben nyitotta meg új  szarka FereNc 
kelTeTőüzeméT , Magyarország nyugati részén. Az összes  
tiszta vonalú és tenyész keltetőtojást ide szállítják, ahol a 
legújabb technológiával rendelkező keltetőgépek és képzett, 
odaadó személyzet biztosítja a legmagasabb minőséget a 
naposcsibék számára. A TETRA tojóhibridek keltetőállo-
mányának kapacitása 32 millió tojás évente és több mint 12 
millió naposcsibe. 

A TETRA legújabb beruházása, mely az alternatív 
rendszerekre összpontosít, még jelenleg is folyamatban 
van. Ez egy vadonatúj farm, 12 épülettel, amelyet arra 
terveztek, hogy lehetővé tegye a szelekciós munkát első-
sorban azokra a minőségi és mennyiségi tulajdonságokra 
fókuszálva, melyek az alternatív és a szabadtartású rend-
szerekben fontosak. Ezenkívül lehetőséget ad a genetiku-
sok és technikus szakembereik számára, hogy különféle 
témákkal kapcsolatos kutatásokat bonyolítsanak le, mint 
például világítási programok, telepítési sűrűség, genotípus 
x környezeti interakciók, takarmányozás.

Dr. Forgács Barnabás Genetikai Kutatási Egység

Szarka Ferenc Keltetőüzem

A Bábolna TETRA célja az elmúlt évtizedben nem vál-
tozott sokat: egyensúly megteremtése az állatjólét és a gazda-
ságos termelés között, fokozatosan megnövelni részesedését 
a világpiacon, az ágazat jövőbeli tendenciáinak figyelembe-
vételével. Az új kihívásokra a hatékony kutatásfejlesztéssel 
reagál, mindezt együttműködésben egyetemekkel és tudo-
mányos intézetekkel. Az éghajlatváltozás hatása az állatte-
nyésztésre, új, precíziós takarmányozási és tartási techno-
lógiák kidolgozása, valamint a tojóhibridekben és a színes 
brojlerekben a hőtűrés fokozása, mind olyan témák, melyek 
jelenleg foglalkoztatják a TETRA szakembereit. A legfonto-
sabb jellemzők között marad a termelés, a tojás minősége 

és életképessége. A madarak fokozott genetikai potenciálja, 
az újonnan alkalmazott szelekciós stratégiák hatása mindig 
meg kell mutatkozzon a partnereknél. 

A Bábolna TETRA minden befektetése szem előtt 
tartja a hosszú távú piaci változásokat és az ügyfelek igé-
nyeit. Semmi sem történik hiába, továbbra is a megbízható 
és magas színvonalú tojóhibridek tenyésztésére koncent-
rálnak a jelenlegi és a jövőbeli partnerek legnagyobb meg-
elégedésére. 

Dr. almási aNita K+F szakmai elemző
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az intenzív baRomfitenyésztés területén több évtizedes 
hagyománnyal rendelkező Bábolna TETRA vállalatcsoport széles 
körű állategészségügyi rendszert tart fenn. A termék-előállítás 
megtervezésétől, a tenyészállományok nevelésén, tojatásán, 
naposcsibe-keltetésen, kiszállításon, partner szaktanácsadáson 
keresztül széles az a tevékenységi kör, amelyben állatorvosok, 
agrármérnökök és technikusok jelentős szerepet vállalnak. 

A BáBoLNA TETrA  
váLLALATcSoporT  
ÁllateGÉSZSÉGüGyi 
rendSZere
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A rotációs terv az igazodási pont, 
amely meghatározza, hogy a rendel-
kezésre álló telepekre, istállókba mi-
kor, milyen fajtájú, tenyésztési szintű 
és létszámú állat kerül letelepítésre. A 
járványvédelmi szabályok, valamint 
a szakma szabályai biztosítják ennek 
hátterét. A rotációs terv adja a tojás-
mérleg és a naposcsibemérleg kereteit, 
amelyből láthatóak a saját felhaszná-
lásra és értékesítésre rendelkezésre álló 
lehetőségek.

Tenyészállomány nevelő- és tojó-
telepek a rotációs terv alapján kapnak 
új állományt, illetve a nevelési és toja-
tási ciklus befejeztével ennek megfe-
lelően kerül sor az állományváltásra, 
amely magában foglalja a régi állo-
mány elszállítását, a telep és az istállók 
takarítását, fertőtlenítését, előkészíté-
sét a következő betelepítésre, majd az 
új állomány lefogadását. 

Az állományok egészségvédel-
mére álltak fel az állategészségügyi 
preventív és kontroll programok, ame-
lyek évente felülvizsgálatra kerülnek.  
Ennek keretében nyílik mód a betele-
pítést megelőző istállóhigiéniai kont-
rollvizsgálatokra. A betelepítendő ál-
lomány előzetes ellenőrzéseken esik 
keresztül, amelyekkel kórokozóktól 
való mentességet, illetve a vakcinázá-
si programok hatékonyságát ellenőr-
zik. Az új állomány napokra, hetekre 
lebontott immunizálási programban 
részesül, amelynek során az egymásra 
épülő vakcinázásokkal az a cél, hogy 
stabil, hosszantartó védettség legyen 
elérhető a legfontosabb baromfibeteg-
ségekkel szemben. A szerológiai kont-
roll programok ennek hatékonyságát 
hivatottak ellenőrizni. 

Állományvizsgálatok során az 
esetlegesen felmerülő állat egész ség-
ügyi, tartástechnológiai és takarmá-
nyozási kérdésekre hivatottak az álla-
tegészségügyi rendszerben dolgozók 
választ és megoldást adni. Ehhez saját 
helyszíni, központi laboratóriumi és 
külső intézeti vizsgálati lehetőségek 
állnak rendelkezésre.

A Tetra csoport székhelye a 
Komárom -Esztergom megyei Bábol-
nán van és a Vas megyei Uraiújfaluban 
üzemeltet egy központi laboratóriu-
mot, amely szerológiai és tojásminőség 
vizsgálati tevékenységeket folytat, a 
közeljövőben a jelentős fejlesztéseknek 
következtében több olyan ellenőrzést 
át tud venni, amelyhez eddig külső la-
boratóriumok segítségére volt szükség.

A vállalatcsoporthoz tartozó ba-
romfitelepek, keltetőüzemek, takar-
mánykeverők és szállító járművek hi-
giéniai kontrollja és a termékminőség 
ellenőrzése az ISO 14001 DNV minő-
ségbiztosítási rendszer, az érvényes 
technológia, a járványvédelmi és mi-
nőségbiztosítási utasítások és a szakma 
szabályai alapján történnek.

A telepek, keltetők, takarmány-
keverők hatósági állatorvosi kontroll 
alatt állnak, tevékenységüket szakmai 
szervezetek felügyelik.

Az értékesített állományok ne-
veléséhez, tojatásához, a termelési 
paramétereinek nyomon követéséhez 
állategészségügyi szaktanácsadási és 
diagnosztikai segítséget nyújt a Bábol-
na Tetra vállalatcsoport. 

A tetrA CsoPort 
A vAs megyei 

UraiÚJfalUBan 
ÜzemelTeTi 

leGKorszerŰBB 
mŰszerekkel 

Felszerelt 
laBoraTÓriUmáT
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