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KREaTíV VÁLasZoK  
az ÚJ kiHÍvÁsokra
Az  elhúzódó pandémiás időszak  
után lassan látjuk a bíztató fényt az 
alagút végén, de megkönnyebbülés helyett 
gazdálkodó szervezetként, exportőrként 
és állattenyésztőként újabb kihívásokkal 
kell szembenéznünk.

A világméretű járvány ugyanis nem múlik el nyomtala-
nul. Az egészségügyi helyzet stabilizálódásával párhuzamo-
san egyre inkább érezteti hatását az elmúlt másfél év eddig 
még soha nem tapasztalt rendkívüli működési rendje. Hisz-
szük, hogy partnereinkkel vállalt szolidaritásunk, az ő lojali-
tásuk és a szoros együttműködések során kidolgozott kreatív 
megoldások segítenek mindannyiunknak megbirkózni az ak-
tuális nehézségekkel, és együtt tudunk fejlődni a jövőben is.

Az üzleti élet elsősorban anyagi természetű argumen-
tumokon nyugvó döntési rendszere a pandémia által felfor-
gatott gazdasági helyzetben egyre kevésbé tudott megnyug-
tató megoldásokkal szolgálni a piaci szereplők számára. 
Felértékelődtek a szoros együttműködések, az üzleti part-
nerek közötti szolidaritás, mely sikeresen át tudta lendíte-
ni a gondokkal küszködő felet a nehézségeken. A Bábolna 
TETRA üzleti filozófiájának középpontjában mindig is a 
személyre szabott szolgáltatás, a különböző piacok sajátos-
ságait figyelembe vevő kereskedelempolitika és a hosszútá-
vú, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés állt. Talán 
ennek is köszönhető, hogy ebben a rendkívüli időszakban is 
komolyabb fennakadások nélkül tudtunk szállítani, és vevő-
inken, disztribútorainkon keresztül biztosíthattuk az egyes 
piacok élelmiszer-ipari értékláncának fenntartását. 

A rendkívüli piaci helyzetek súlyosabb következmé-
nyeit, a hiányállapotokat, az emelkedő árakat, a gazdálkodás 
ellehetetlenülésének kockázatát most már tisztán láthatjuk. 
Szakmánkban ennek legszembetűnőbb jele a takarmányárak 
soha nem látott mértékű emelkedése, a takarmányalapanya-
gok nehézkes elérhetősége, ami sok állattenyésztőt aggasztó 
helyzetbe sodort. Az ilyen válságok mindig magukban rejtik 
a fejlődés, változtatás lehetőségét, és a kényszer talán hosszú 
távon is jól hasznosítható, fenntarthatóbb megoldásokat szül. 

Kutatás-fejlesztési tevékenységünk során folyamatosan 
nyomon követjük változó világunk újabb és újabb kihívása-
it, és igyekszünk rájuk megfelelő válaszokat adni. A fogyasz-
tói piacok változó elvárásainak komoly figyelmet szentelünk 
szelekciós munkánk során. A fejlettebb piacokon erős igény 
jelentkezik a diverzifikációra, illetve a termékbővítésre, 
ugyanakkor az egész világot érintő kihívásokra is reagál-
nunk kell. A klímaváltozás szélsőségeit jobban toleráló, ha-
tékonyabb takarmány-értékesítésű, fenntartható termelési Németh SzabolcS kereskedelmi igazgató

Németh SzabolcS

körülmények között jó termelési eredményekkel tartható 
hibridekre van egyre inkább szükség.

A világjárványnak köszönhetően széles rétegek szá-
mára vált ismertté, hogyan tud terjedni egy alattomos kór, 
mekkora jelentősége van a szigorú higiéniás szabályok be-
tartásának, ha meg akarjuk fékezni a további terjedést. Bí-
zunk benne, hogy ennek mellékhatásaként a baromfitelepek 
számára is megkérdőjelezhetetlenek lesznek a biológiai biz-
tonságra vonatkozó ajánlásaink. Mindez talán a világszerte 
előforduló, jelentős gazdasági károkat okozó madárinfluen-
za elleni küzdelmet is segíti majd.

Szakembereink és külső tanácsadóink bevonásával 
ezen hírlevél lapjain keresztül is azt szeretnénk elősegíte-
ni, hogy a kihívásokra kreatív, hosszú távon hasznosítható 
megoldásokat találjunk, melyek a jövőbeli fejlődés lehetősé-
gét is magukban hordozzák. 
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 Bastiaan schimmel, 
a tetRa ameRicana* 
ügyvezető igazgatója   
osztotta meg 
velünk gondolatait 
az együttműködés 
kezdeteiről, az időközben 
elért fejlődésről és a 
jövőbeli tervekről. Jól 
felépített kereskedelmi és 
szakmai tevékenységüknek 
köszönhetően mára 
biztos piaci pozíciót tudhat 
magának a TETRA az 
Egyesült Államokban, 
illetve jelen van számos 
közép- és dél-amerikai 
országban is.

TudaTos piacépíTés 
10 éve az amerikai 
kontinensen

Az együttműködés gyökerei 
2009-ig nyúlnak vissza. Bastiaan csa-
ládi vállalkozása, a Centurion Poultry 
(CPI**) akkoriban kereste termék-
portfóliójuk bővítésének lehetősé-
gét, hogy az Egyesült Államokbeli és 
latin-amerikai vevőiknek nagyobb 
termékválasztékot tudjon kínálni. A 
De Heus Animal Nutrition holland 
takarmánygyártó cég területi képvi-
selőjeként ismerkedett meg korábban a 
TETRA-val. Érdeklődését leginkább a 
cég hosszú múltra visszatekintő, tisz-
teletet érdemlő tenyésztési tevékenysé-
ge keltette fel. Meg volt győződve róla, 
hogy az amerikai piacnak kiélezettebb 

versenyre van szüksége. Korábbiakban 
csupán néhány fajta uralta a piac nagy 
részét, leszűkítve ezáltal a vevők vá-
lasztási lehetőségét.

Először TETRA Brown (Bábolna 
TETRA-SL) és Bábolna Harco szü-
lőpárokat vásároltak, melyeket ak-
koriban már a világ számos pontján 
jól ismertek és elismerésnek örvend-
tek kiváló termelési eredményeiknek 
köszönhetően. Időközben a TETRA 
Brown az USA-ban is versenyképes 
tojóhibridnek bizonyult a barna tojás-
piacon.

A határokat átlépve, Latin-Ame-
rika néhány kulcsfontosságú piacán is 

igyekeztek stabil pozíciókat szerezni, 
ahol már korábban dolgozott néhány 
partner a Bábolna Harco hibriddel. 
Sajnálatos módon azonban időközben 
a fekete tollazatú fajta vesztett a ko-
rábbi népszerűségéből. Összességében 
elmondható, hogy a TETRA America-
na fókuszában továbbra is a jól bevált 
TETRA Brown áll, ugyanakkor nemrég 
megkezdték a TETRA White (TETRA 
L SUPERB) tesztelését is a piacon. 

Jelenlegi tevékenységükről szólva 
Bastiaan büszkén említette, hogy éves 
szinten több millió TETRA napos-
csibét értékesítenek. Ennek nagy része 
továbbra is TETRA Brown, de kíná-

Bastiaan Schimmel, a Tetra Americana ügyvezető igazgatója
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latukat időközben TETRA Amber és 
TETRA White fajtákkal bővítették. A 
barna tojás piacán a TETRA Brown 
ugyan megerősítette a pozícióját, de 
tudni kell, hogy az USA-ban a fehér to-
jás piaca jóval jelentősebb. Ezért dön-
tött a TETRA Americana vezetősége 
nemrég a TETRA White piaci beveze-
tése mellett. Jelenleg még a tesztelés fo-
lyamata zajlik, ami remélhetőleg stabil 
alapokat teremt a TETRA White jövő-
beli piaci növekedéséhez. Az Egyesült 
Államokban is egyre inkább megfi-
gyelhető a piac diverzifikációja, ami új 
kihívások elé állítja a termelőket. Bas-
tiaan bízik benne, hogy a TETRA-val 
sikerül majd ezekből a kihívásokból új 
fejlődési lehetőségeket teremteni. 

A TETRA Americana főbb ex-
portpiacai az USA dél-keleti részén ta-
lálható üzemükhöz földrajzilag közel 
fekvő közép-amerikai és karibi térség-
ben, illetve Dél-Amerikában található-
ak. Amerikai disztribútorunk reméli, 
hogy a TETRA White bevezetésével 
lehetősége lesz további piaci növeke-
désre bel- és külföldön egyaránt, ne-
vezetesen néhány nagyobb latin-ame-
rikai piacon és a fehér tojást előnyben 
részesítő Kanadában. 

Bastiaan kiemelte, hogy a Bábolna 
TETRA-val több mint 10 éves múltra 
visszatekintő együttműködés alatt fo-
lyamatos fejlődésnek voltak tanúi. Az 
emelkedő tojástermelés és genetikai 
képesség, valamint a bábolnai fajták 
jó ellenállóképessége mind hozzájárult 
ahhoz, hogy versenyképes terméket 

kínálhassanak a piac különböző szeg-
menseiben, hiszen üzleti döntésekben 
az amerikai tojástermelők számára is 
a termelési eredmények a leginkább 
meghatározóak.

Elmondható, hogy a TETRA-val 
együttműködve régóta jó hírnévnek 
örvend a CPI a kiváló minőségű csi-
béknek és kapcsolódó szolgáltatások-
nak köszönhetően. A vevők különösen 
nagyra értékelik a TETRA magas élet-
képességét és a ketrecmentes tartás ese-
tén nagyobb jelentőséggel bíró tulajdon-
ságokat, mint tollazat állapota vagy a 
madarak nyugodt temperamentuma. A 
TETRA Brown a piac által preferált to-
jásméretet gyorsan eléri, és a különböző 
tartásrendszerekben a tojóidőszak végé-
ig biztonsággal tartja a technológiai to-
jásméret-eloszlást, ami nagyon előnyös 
a különböző kiskereskedelmi piacokon. 

Ami az amerikai piacot illeti, 
fontos megjegyezni, hogy kiélezett 
verseny folyik több olyan fajta között, 
melyek már hosszú előélettel és elis-
mertséggel bírnak ebben az országban. 
A TETRA annak idején új belépőként 
jól vette a verseny kihívásait, és mára 
elmondható, hogy stabil pozíciót tud-
hat magáénak. Bastiaan bízik benne, 
hogy a TETRA White bevezetésével 
tovább tudják majd erősíteni piaci je-
lenlétüket és a TETRA hírnevét.

A Covid-19 természetesen az ame-
rikai kontinensen is erősen rányomta 
a bélyegét az üzleti élet alakulására, de 
amerikai disztribútorunk mégis vi-
szonylag szerencsésnek érzi magát, mivel 
működését szigorú biztonsági intézke-
dések mellett fenn tudta tartani, csapa-
tában viszonylag kevés megbetegedés 
fordult elő. A világjárvány általánosság-
ban pozitívan hatott a naposcsibe iránti 
keresletre, de ezzel párhuzamosan érzé-
kelhető volt a vendéglátóipari és élelmi-
szeripari igények drasztikus csökkenése 
is. Az étkezési tojás eladása viszont nö-
vekedett, amiből leginkább a barna héjú 
tojást termelők profitálhattak. A jövőre 
nézve Bastiaan úgy látja, hogy az élelmi-
szeripar létojás iránti kereslete növeked-
ni fog, amit nagy valószínűség szerint az 
étkezési tojás iránti kereslet mérséklődé-
se követ majd. Bízik benne, hogy ez nem 
fogja majd negatívan érinteni saját tevé-
kenységüket, és a vakcinák széleskörű 
megjelenésével az élet lassan visszatérhet 
a normális kerékvágásba. 

Fejk Nikoletta area sales manager

Bastiaan Büszkén említette, hogy éves 
szinten több millió tEtRA szülőpáR és 
végtERmék nAposcsibét éRtékEsítEnEk…

Export szállítás

Nagyszülő állomány

* A Tetra Americana LLC-t, a Centurion Poultry Inc. 
(CPI) tulajdonában lévő leányvállalatot 2005-ben 
alapították. A Tetra Americana a TETRA® márkájú 
tójóhibridek franchise-tulajdonosa az amerikai 
kontinensen. 
**Centurion Poultry, Inc. (CPI)
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TETRa TiNT
Krémszínű tojást termelő tojóhibrid, 
a változó klimatikus viszonyokra és 
fenntartható termelési körülményekre 
szabva.

A világ tojástermelését két nagyobb szegmensre oszt-
hatjuk; nagyjából a fele fehér színű, míg a másik felét a 
barna különböző árnyalatai adják. A fehér tojásokat a Leg-
horn típusú, könnyű testű tojóhibridek tojják, míg a barna 
mészhéjú tojásokat termelő hibrideket Rhode Island típusú 
hibrideknek szokás nevezni.

A tojáshéj színének, árnyalatának, egyöntetűségének 
vásárlók által való megítélése, preferenciája országonként és 
akár országon belül is nagy varianciát mutat. Ebben szere-
pet játszanak a piaci igények, a mészhéj színéhez kapcsolt 
prekoncepciók, vallási és társadalmi szokások, a héjszín és 
a tartásmód kapcsolt információi (pl. bio- vagy organikus) 
illetve egyéb hiedelmek, mint például, hogy a tojás beltartal-
mát mennyire befolyásolja a héj színe. Úgy tűnik azonban, 
hogy Európában is változnak a trendek, a korábban klasz-
szikusan fehér és barna piacokon, választékbővítésként az 
elmúlt évtizedekben igény keletkezett a „színes”, mint pél-
dául a krémszínű, kék, zöld vagy sötétbarna tojások iránt. 
A krémszínű tojáshéj kialakításának hátterében a fehér Leg-
horn és a Rhode Island fajták találhatóak, melyek kereszte-
zésével előállított utódgeneráció egyedei a szemnek rendkí-
vül kellemes, bézs színű tojást termelnek. 

Reagálva ezekre a piaci igényekre, a Bábolna TETRA 
Kft. 2017-ben közös kutatás-fejlesztési programot indított 
a MATE Kaposvári Campusával, a projekt eredményeként 
pedig elkészült a hazai nemesítésű TETRA TINT tojóhibrid. 
Kaposváron nagyszámú kísérleti változatot próbáltak ki az 
évek során, egyidejűleg több tartási módban. A tojások mi-
nőségének műszeres mérése, a computer tomográffal (CT) 
végzett testösszetétel-vizsgálatok, a tojók viselkedésének ka-
merás megfigyelése és a tollazat állapot minősítésének kö-
szönhetően a legalkalmasabb tenyészvonalakat sikerült ki-
választani a kutatás-fejlesztési programhoz. Az új tojóhibrid 
nemesítése nem csupán a piac elvárásainak felel meg, hanem 
reagál a 21. század egyik legnagyobb kihívására, a klímavál-
tozásra is. A TETRA saját pedigré és utódteszt telephelyein 
évekig végzett hő- és páratartalom mérés eredményeinek 
és ezek, egyedi teljesítményekkel (termelés, életképesség, 
tojásminőség) való kapcsolatrendszerének feltárása során, 
lehetőség nyílt a tartósan magas hőmérsékletet legjobban 
toleráló egyedek és családok kiválasztásra, majd szelekciós 
programba való beemelésére. Mindeközben fókuszban tart-
va a magas teljesítményt és a kitűnő életképességet, mint fő 
prioritásokat. Az új hibrid fehér tollszínével, finom csonto-
zatával, kisebb testtömegével tűnik ki, jobb takarmányér-
tékesítő, és legfőképpen a magas környezeti hőmérséklettel 
szemben toleránsabb, mint a kiindulási vonalakként hasz-
nált két alapfajta, a fehér Leghorn és Rhode Island.

Már a pályázat első 2 évében jelentős eredményt ért el 

a munkacsoport a hőtűrő és nem hőtűrő egyedek arányban. 
Az 1. és 2. ábrán látható, hogy a 2017. évben nem hőtűrőnek 
minősített tiszta vonalú egyedeknek (Rhode Island és Fehér 
Leghorn) a tenyésztésből való kizárásával hogyan változott 
a nem hőtűrő egyedek aránya a következő pedigré generá-
cióban. Az ábrák jól mutatják, hogy a szelekció eredménye-
ként minden tiszta vonalban jelentősen csökkent a nem hő-
tűrő egyedek előfordulási gyakorisága.

A nem hőtűrő egyedek arányának alakulása a Rhode island 
tiszta vonalakban 2017-ben és 2018-ban
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1. ábra: Rhode Island vonalakban végzett, hőtűrőképességre vonatkozó 
felmérés eredményei

A nem hőtűrő egyedek arányának alakulása a Fehér leghorn 
tiszta vonalakban 2017-ben és 2018-ban
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2. ábra: Fehér Leghorn vonalakban végzett, hőtűrőképességre vonatkozó 
felmérés eredményei

Jelenleg, a Bábolna TETRA utódteszt telepén végzett 
kísérleti keresztezések eredményei alapján elmondható, 
hogy az alapvonalakból a legjobbakat sikerült kiemelni az új 
hibrid létrehozásához, hiszen nemcsak a hőstresszel szem-
beni rezisztenciát sikerült a genetikai csoportnak javítani, 
hanem a termelési mutatók terén is megmutatkozik az el-
múlt évek munkájának gyümölcse. (3. ábra)
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Dr. almáSi aNita K+F szakmai elemző

TETRA TINT keresztezések termelése RKUT19B  2020/2021     64. éh.

 

3. ábra: TETRA TINT saját teljesítményvizsgálat (2020/21) 
 
*A megjelenés időpontjában a TETRA TINT kísérleti állományok  
még termelésben vannak, ezért csak 64 hetes korig állnak adatok rendelkezésre.

Dr. bajcSy előD baromfi-egészségügyi 
szakállatorvos

A komplex szelekciós munka 
eredményeként 2021-től egy, a változó 
klimatikus viszonyokra és fenntartha-
tó termelési körülményekre szabott, 
ketreces, alternatív és organikus tar-
tásra egyaránt kiváló, magas életké-
pességű és kiváló termelésű tojóhib-
riddel, a TETRA TINT-tel bővítette a 
Bábolna TETRA Kft. tenyésztőcég a 
termékpalettáját. 
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Erre a címre biztosan mindenki felkapja a fejét, hiszen egészségünk megőrzése, 
szeretteink iránti aggodalom után  az állattaRtókat ez a kéRdés aggasztja 
leginkáBB manapság . Sajnos csodákra mi sem vagyunk képesek, hiszen az 
alapanyag árak soha nem látott magasságokba ugrottak, de összegyűjtöttünk néhány 
olcsóbbítási lehetőséget. Természetesen mindig tekintettel vagyunk arra, hogy a 
takarmánykeverék a szükséges tápanyagokat az állat életkorának, termelési irányának 
megfelelő mennyiségben és minőségben tartalmazza, az optimális termelés, a lehető 
legmagasabb profit érdekében.

1. TAKARMÁNY ALAPANYAGOK
Elsőként számba kell vennünk, 

hogy a hagyományosnak tekintett ku-
korica-szója alapú takarmány recept 
helyett milyen lehetőségek állnak ren-
delkezésre, alkalmazhatóak költségha-
tékonyan. Az alapanyagok felhasználá-
sát meghatározza beszerezhetőségük, 
áruk, illetve minőségük. Kulcsfontos-
ságú a beltartalom folyamatos ellenőr-
zése, a kifogástalan minőség.

A gabonamagvak közül a kukorica 
mellett leggyakrabban a búzát hasz-

náljuk baromfi takarmányokban. 
Előnye a magasabb fehérje tar-

talom, illetve, hogy elősegíti a 
jobb minőségű granulátum 
előállítását, hátrány viszont, 
hogy nagy mennyiségben 
tartalmaz NSP (nem-kemé-
nyítő-poliszacharid) anya-

gokat, melyek miatt csak xi-
lanáz enzim alkalmazásával 

használható nagyobb arányban. 
Színező hatása nincs, így, ha ragasz-

kodunk az eredeti tojássárgája, illetve 
bőrszínhez akkor aránya emelése esetén 
a premixben kell magasabb színező ki-
egészítést alkalmaznunk. Orosz, üzbég 
partnereinknek rendszeresen készítünk 
minimális kukoricát tartalmazó, vagy 
gyakran teljesen kukorica nélküli ta-
karmányokat.

Rozsból keveset termesztenek ta-
karmányozási célra, alkalmazása ma-
ximum 5-10%-ban javasolható, idő-
sebb korcsoportban.

Néha találkozunk tritikáléval, 
mely a búza és a rozs hibridje, nyers-
fehérje tartalma a búzáéhoz hasonló, 
szintén xilanáz enzim alkalmazása 
mellett keverhető be nagyobb arány-
ban, illetve tekintettel kell lenni arra, 
hogy anyarozzsal fertőzött lehet.

Alacsonyabb energia tartalma 
miatt az árpát brojler takarmányok-
ban nem használjuk, de egyéb baromfi 
takarmányokba glükanáz NSP enzim 
alkalmazása mellett keverhető.

Az aszályra hajlamos területeken 
a cirok termesztése a kukorica alter-
natívájaként kerül hazánkban is egyre 
inkább napirendre. Az alacsony tannin 
tartalmú (kevesebb, mint 1%) cirok 
fajtákkal a baromfi takarmányokban 
a kukorica komponens korcsoporttól 
függően 20-50%-ban helyettesíthető, 
15-30%-nyi cirok termelés romlás nél-
kül etethető. Fehérje tartalma maga-

sabb a kukoricáénál, de változékony, 
emiatt fontos bevizsgálni. Nyerszsír 
tartalma, így energia szintje alacso-
nyabb, a kevesebb linolsav mennyiség 
a tojásméretet befolyásolhatja negatí-
van. Színező hatása nincs.

Amennyiben rendelkezésre áll-
nak, 10-20%-ban takarmánylisztek 
felhasználhatóak, összetételüket – fe-
hérje, rost tartalmukat - figyelembe 
véve.

A zab alkalmazását 
magas rost tartalma hát-
ráltatja, tenyészállatok-
kal etetve alkalmas lehet 
az elhízás megelőzésére.

A köles magas rost 
tartalmú gabona, a maghéja 
kemény és vastag, ezért, ha nem da-
ráljuk meg, akkor egészben távozik a 
baromfi szervezetéből.

A szójadara mellett sajnos az 
egyéb alternatív fehérjeforrások ára is 
emelkedett, beszerezhetőségük rom-
lott. A napraforgó és a repce ára is 
magas, de az egekben lévő szójaár mel-
lett költséghatékonyan alkalmazható 
darájuk, korcsoporttól függően, maxi-
mum 10-15%-ban. A dara mellett elér-
hetőek magasabb zsírtartalmú pogácsa 
termékek is, illetve a teljes zsírtartal-
mú full-fat napraforgó, illetve repce, 

Hogyan készÍtHetünk 
oLcsóbb TaKaRmÁNyT?

tritikálé

rozs

búza  

cirok
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melyekkel hozzájárulunk az energia 
szükséglet kielégítéséhez is.

A hüvelyes magvak közül 5-10%-
os arányban alkalmazható lenne a 
borsó, de sajnos nagyon ritkán talál-
kozunk vele. Még kevésbé elterjedt a 
csillagfürt, melynek fehérje tartalma 
magasabb a borsóénál (30-40%), az 
édes fajtái 10-15%-ban használhatóak 
lennének.

A melléktermékek közül leg- 
gyakrabban talán a bioetanol gyártás 
során keletkező kukorica DDGS-t al-
kalmazzuk a baromfi takarmányok-
ban, amely 25-30%-os fehérje, 8% kö-
rüli zsírtartalmával a fehérje-, illetve 
az energia-ellátáshoz is hozzájárul, 
5-15%-os arányban alkalmazható. 

A szeszipari melléktermékek 
közül a szárított élesztő magas, 40% 
feletti fehérje tartalmával ideális alap-
anyag lenne 3-5%-ban alkalmazva. A 
malátacsíra magas rost tartalma miatt 
baromfi takarmányokban csak mini-
mális mennyiségben ajánlott.

A keményítőgyári melléktermé-
kek közül a CGF magas rost, alacsony 
energia tartalma miatt korlátozottan 
felhasználható, esetleg a tojó nevelő 
vagy a víziszárnyas takarmányokban. 
A kukoricacsíra értékes alapanyag, 
magas, 40% körüli nyerszsír tartalma 
miatt hasznos energiaforrás. 

A kukoricaglutén fehérje tar-
talma magas (60%). Drága, 

emiatt csak kis mennyiség-
ben, 2-5%-ban alkalmaz-
zuk, főleg pulyka előne-
velés során, illetve brojler 

vagy tojó tápokban az ide-
ális bőr és tojássárgája szí-

nének kialakítása érdekében.
Az energia kiegészítésre használt 

olaj ára is megfizethetetlen. Helyette-
sítésére használhatunk zsírt, zsírpor 
készítményeket, full-fat alapanyagokat 
(szója, repce, napraforgó), pogácsákat, 
kukoricacsírát.

TAKARMÁNYOK 
FEHÉRJESZINTJÉNEK 
CSÖKKENTÉSE

A fehérje szint csökkentése több 
szempontból is előnyös lehet. Egyrészt 
olcsóbbíthatjuk a takarmányt, más-
részt csökkentjük a környezetbe jutó 
nitrogén ürítést, harmadrészt javítjuk 
a bélegészséget. 

A takarmány fehérje szintjének 
csökkentésekor az aminosavakra, 

emészthető aminosavakra optimalizá-
lunk, ezek helyes mennyiségét, megfe-
lelő arányát állítjuk be. 

A gyakorlatban az emészthető 
aminosavra történő optimalizálás ba-
romfik esetében úgy történik, hogy az 
emészthető lizin értékére adunk meg 
minimumot, a többi aminosavat ennek 
függvényében alakítjuk. 

A hollandiai Schothorst Feed Re-
search* nem is ad meg fehérje minimu-
mot, a fehérje szintet az alkalmazott 
szintetikus aminosavak, illetve az elő-
írt aminosav arányok, többek között 
a glicin+szerin szint határozza meg a 
brojler és pulyka takarmányokban.

Megszabják viszont, hogy a szin-
tetikus lizinből, metioninból, treo-
ninból maximum milyen mennyiség 
alkalmazható. Ennek magyarázata 
az, hogy a szintetikus aminosavak 
gyorsan, de rövid ideig, míg a fehér-
jéhez kötöttek elnyújtottan állnak 
rendelkezésre.

ENZIMEK, TAKARMÁNY 
KIEGÉSZÍTŐK HASZNÁLATA, 
MÁTRIX ÉRTÉKEK ALKALMAZÁSA

Fitáz enzim nélkül szinte már 
egyáltalán nem készítünk premixet. 
Tudjuk, hogy segítségével kevesebb 
MCP-t kell alkalmaznunk, ezáltal a 
takarmány olcsóbbítható. Az enzim 
gyártók, forgalmazók ajánlják maga-
sabb dózisban történő bekeverését is, 
ezáltal még tovább csökkenthető a ta-
karmány foszfor és kalcium tartalma. 
Ismert tény továbbá az is, hogy a fitáz 
enzim által lebontott fitát-komplexben 
nem csak foszfor és kalcium, hanem 
egyéb makro és mikroelemek, amino-
savak is vannak. Emiatt a fitáz készít-
mények teljes mátrix értékei nem csak 
kalciumot és foszfort tartalmaznak, 
hanem nátriumot, emészthető amino-
savakat, fehérjét és energiát is. Maga-
sabb arányban alkalmazva az enzimet, 
magasabb mátrix értékekkel számol-
hatunk. A különböző hasznosítási irá-
nyok mátrix értékei eltérőek. 

NSP enzim alkalmazását, van 
olyan gyártó, aki nem csak magas 
búza-árpa arány esetén, hanem álta-
lánosságban ajánlja. Alkalmazhatjuk 
úgy, hogy a búza-árpa-tritikále ese-
tében magasabb energia értékű vál-
tozattal számolunk az optimalizáló 
programban, illetve teljes mátrixot fel-
használva, mely fehérje, energia, ami-
nosav értékeket is tartalmaz.

Baromfi takarmányokban több-
féle proteáz enzim is alkalmazható. 
Létezik csak fehérje bontó enzimet tar-
talmazó, illetve összetett készítmény. 
Ezek körülbelül 0,5%-os fehérje csök-
kentést tesznek lehetővé, szintén ren-
delkeznek energia és emészthető 
aminosav mátrix értékkel.

Elérhető a piacon 
már a folyékony mellett 
premixbe keverhető for-
mában is mannanáz enzim 
készítmény, mely magas szója 
tartalmú – jellemzően a brojler, il-
letve pulyka indító és nevelő – takarmá-
nyokban ajánlott. A mannanáz energia 
megtakarító enzim, a szójadarában 
jelenlevő ß-mannánok lebontása ré-
vén minimalizálja a FIIR (Feed-Indu-
ced Immune Response) által okozott 
energia veszteséget, így több energiát 
fordíthat a baromfi a növekedésre, ter-
melésre. A ß-mannánok molekulájuk-
ban hasonlítanak bizonyos patogének-
re, takarmány-indukált immunválaszt 
(FIIR) váltanak ki baromfiban. Ehhez 
az immunrendszer energiát és egyéb 
táplálóanyagokat igényel. Felhasználása 
esetén 0,2 MJ-al csökkenthető a takar-
mány energia tartalma.

Emulgeátor segítségével a zsír 
emésztést javítjuk, a takarmányba ke-
vert olaj/zsír mennyiségét csökkent-
hetjük.

A különböző enzim készítmé-
nyek mátrix értékei nem adódnak ösz-
sze korlátlanul, több termék együttes 
alkalmazása során konzultálni kell a 
beszállítóval, takarmányos szakem-
berrel, hogy az adott takarmány esetén 
milyen mátrix értékek alkalmazását 
javasolja. 

*A Schothorst Feed Research egy holland 
székhelyű, nemzetközi, független kutató központ, 
melynek célja a takarmányozási ismeretek 
fejlesztése. Törekvése, hogy a legújabb kutatási 
eredményeket a mindennapi termelésbe 
ültesse át. Partnerei számára naprakész, 
teljes körű szakmai támogatást biztosít a 
termelés gazdaságosabbá tétele és az 
eredményesség növelése érdekében.

mákNé  
braSch klára

baromfi termék manager, 
Agrofeed Kft.

zab

szója

kukorica
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Alig telt el néhány hónap 
a 2020-as tavaszi 
nagy madárinfluenza 
járvány óta, Európában  
vadmadarakban, de  
 tenyésztett 
BaRomfiBan is újRa 
megjelent a víRus  
2020 október végén. 

1202 vadmadár eset fordult elő 
2020. október 20. és 2021. március 7. 
között, illetve 690 kitörés baromfi, 
illetve fogságban tartott vadmadár 
állományban, az Európai Unióban. 
Az esetekből H5N8, H5N5, H5N1 és 
H5N3 magas patogenitású madár-
influenza vírust izoláltak. (Bodnár L, 
2021)

Nem teljesen új elem a ma-
dárinfluenza humán vonatkozása, 
azonban a 2020-2021-es járványban 
a madárinfluenza A vírus ember-
re történt átterjedését jelentették az 
orosz hatóságok 2021. február 18-án. 
Hét személy esetében mutatták ki a 
vizsgálatok a madárinfluenza A vírus 
H5N8-as törzsét. Valamennyien ba-
romfitelepi dolgozók, akik az Orosz 
Föderációban, Asztrakhan Oblasz-
ty-ban egy baromfiállományban ki-
tört madárinfluenza járvány felszá-
molásában vettek részt. Életkoruk 
29-60 évig terjedt, öt nő és két férfi 
betegedett meg. A tojótelepen 900 
ezerből 101 ezer állat hullott el 2020. 
december 3. és 11. között. Az elhullá-
sok okainak vizsgálata során madár-
influenza A (H5N8) került megállapí-
tásra, amelyet az OIE 2020. december 
11-én megerősített. A nagy létszámú 
baromfiállomány felszámolása rögtön 

megkezdődött, de több napig elhúzó-
dott. A telepi tevékenység kapcsán hét 
személy szerológiai vizsgálata utalt 
új keletű fertőződésre. A heteken ke-
resztül tartó megfigyelések alatt a 
személyek végig tünetmentesek ma-
radtak. A megfigyelési időszakban 
vett orr-garat tampon minták vizsgá-
lata madárinfluenza A (H5N8) vírus 
vonatkozásában negatív eredményt 
adott. A betegség klinikai megjelené-
se a hét személy munkatársai, család-
tagjai vagy szoros kontaktjai között 
sem került megfigyelésre. Madár-
influenza A (H5N8) baromfiban vagy 
vadmadarakban az Orosz Föderáci-
ón kívül Magyarországon, Csehor-
szágban, Romániában, Bulgáriában, 
Lengyelországban, Németországban, 
Hollandiában, az Egyesült Királyság-
ban, Kazahsztánban, Egyiptomban, 
Irakban és Japánban is megjelent.

A baromfiállomány felszámolása 
alatt és után a telepi dolgozóktól és a 
mentesítésben résztvevőktől orr-garat 
tampon- és vérvétel történt. A meg-
erősített esetek 24 közeli kontaktját 
tárták fel és követték nyomon. Össze-
sen 150 fő esetében vizsgálták, hogy 
kialakulnak-e légzőszervi tünetek. 
Ők vírus ellenes megelőző kezelésben 
is részesültek és végig tünetmentesek 
maradtak. 

A hét, PCR pozitív eredményű 
személy klinikai tüneteket nem muta-
tott, valamint ezek szoros kontaktjai 
esetében sem lehetett betegség jeleit 
vagy tüneteit felfedezni. Kínában már 
2014-től jelentenek humán eseteket 
madárinfluenza (H5) következtében 
olyan személyeknél, akik madaraktól 
fertőződtek meg. Madárinfluenzával 
történő humán fertőződés valószínű-
sége azonban alacsonynak tekinthető. 
A jelenlegi információk alapján az 
emberről-emberre való átvitel kocká-
zata továbbra is alacsony.

Madárinfluenza vírussal való 
fertőződés hasonló módon történ-
het, mint a humán influenza vírusok 
esetében; légúton, cseppfertőzéssel. 
Beteg madár vagy vírushordozó tárgy 
érintésével kézen keresztüli direkt ví-
rusátvitel is szerepet játszhat a humán 
fertőzés kialakulásában. Megelőzésre 
a személyes védelmi eszközök szak-
szerű használata javasolt magas fer-
tőzési kockázat esetén, mint a beteg 
állatokkal való foglalkozás, fertőzött 
állatok, tojás, alom megsemmisítése, 
valamint a fertőzött épületek, tárgyak 

és eszközök tisztítása és fertőtlení-
tése. Javasolható az ilyen személyek 
egészségügyi vizsgálata a tevékenység 
végzése alatt, valamint azt követő 7 
napon keresztül.

A WHO irányelveinek megfe-
lelően minden új influenza vírus be-
jelentési kötelezettség tárgyát kell, 
hogy képezze. A humán egészségügyi 
helyzet szempontjából kockázatot 
jelentő influenza vírusok genetikai, 
járványügyi vagy klinikai változásait 
monitorozni kell. Minden új influen-
za vírus szubtípust figyelemmel követ 
a WHO, mert ezek potenciális világ-
járvány okozói lehetnek, így ezekre 
bejelentési kötelezettség áll fenn. Ez 
még akkor is így van, ha pillanat-
nyilag megbetegedést nem is okoz. A 
járványügyi nyomozást humán fer-
tőzés gyanú, vagy megerősített fertő-
zés esetében is le kell folytatni, amely 
során fel kell deríteni az állatoktól 
való fertőződés lehetőségét, és annak 
részleteit. Ezalatt a légúti megbete-
gedések korai feltárása, az emberről 
emberre terjedés gyanújának megerő-
sítése vagy kizárása is elsődleges fon-
tosságú. A mintákat a helyi illetékes 
hatóság gyűjti és időről időre a WHO 
részére továbbítja. A WHO ajánlásai 
szerint az utazások során jó elkerülni 
a madárinfluenzát jelentett országok 
baromfitelepeit, élőállat piacait, vá-
góhídjait és a madárürülékkel szeny-
nyezet területeit. Gyakori kézmosás 
ebben az esetben is segít a fertőzések 
elkerülésében. (WHO, 2021)

Az új típusú madárinfluenza 
A (H5N8) rövid időn belül megvál-
tozhat és ennek során az emberről 
emberre való átterjedése is lehetővé 
válik Anna Popova, az oroszországi 
fogyasztóvédelmi hatóság vezetője 
szerint. Ennek a valószínűsége megle-
hetősen nagy, ugyanis a vírus genom 
egy szakasza rendkívül labilis, ami 
megteremtheti a jövőbeli mutáció le-
hetőségét. (TASZSZ, 2021)  

Dr. bajcSy előD baromfi-egészségügyi 
szakállatorvos

az új típusú 
madárinfluenza a 
(h5n8) rövid időn 
Belül megváltozhat 
és ennek során az 
emBerről emBerre 
való átterjedése is 
lehetővé válik...



TaLÁLKoZZuNK

a tetRa híRlevél a Bábolna tetra kft. lapja.
Felelős szerkesztő: Seres Gábor • Felelős kiadó: Németh Szabolcs 
Fotó: Búza Ildikó • Design: arttitude.hu 
Szerkesztőség: Bábolna tetRa kft.  
H-2943, Bábolna, Radnóti M. u. 16., tel.: +36 95 345 008

A Bábolna TETRA Kft. nem vállal felelősséget esetleges hibákért, mulasztásokért és pontatlanságokért.
A kiadvány tartalmának felhasználásával vagy azzal összefüggésben felmerült károkért a Bábolna TETRA Kft. semmilyen esetben sem tartozik felelősséggel.

A TETRA Hírlevél a Bábolna TETRA Kft. tulajdonát képezi. A kiadvány vagy a kiadvány bármely részének  
másolása és terjesztése nem megengedett a Bábolna TETRA Kft. írásbeli engedélye nélkül.

www.babolnatetra.cominfo@babolnatetra.com

2021. AuguSzTuS 17-20. 
deBreceN, magYarOrszág 
deBReceni egyetem 
BöszöRményi úti campus

2021. SzEPTEMBER 7-9. 
RIMINI, OlaSzORSzáG 
eXpo centRe

2021. SzEPTEMBER 14-17. 
RENNES, FRaNcIaORSzáG 
paRc-eXpo Rennes


