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Változások és 
változtAtások ideje

Mindannyian sokat fejlődtünk és 
mindenekelőtt megtanultuk azt, ho-
gyan becsüljük meg jobban azt, amink 
van. Eddigi eredményeinket, kapcso-
latainkat nagy becsben kell tartanunk, 
hiszen mindig ezek adják a legstabi-
labb alapot a további építkezéshez.

Sok mindent kellett megtanul-
nunk: távolságot tartani, maszkot hor-
dani, bezárkózni, lemondani, on-line 
társalogni. Emellett megtanultuk 
nemcsak nap mint nap használni, de 
okosan kihasználni a technika nyúj-
totta előnyöket.

Talán éppen azért, mert az egész 
világ belekényszerült ebbe a helyzet-
be, most van esély arra, hogy mind-
annyian komolyan vonjuk le a tanul-
ságokat.

Régóta tudjuk, hogy a globális 
rendszerek bár hatékonyak, mégis sé-
rülékenyek és azok kisebb meghibáso-
dásának súlyos következményei van-
nak. Ezzel szemben a kis közösségek 
kevéssé gazdaságosak, mégis nagyon is 
életképesek, mivel a helyi termelésről 
nem lehet lemondani. 

Nem egy átlagos évet 
tudhatunk magunk mögött, 
de a pandémiás helyzet 
okozta nehézségek 
közepette se feledjük, hogy 
a tavasz egy  reményteli, 
megújulás  lehetőségével 
kecsegtető évszak.  
A vakcinák megjelenése 
ellenére még ugyan hosszú 
út áll előttünk a járvány 
leküzdéséig, és az elhúzódó 
korlátozások egyre 
nyomasztóbb teherként 
nehezednek ránk, de fel kell 
ismernünk, mennyi tanulási 
lehetőséget rejt számunkra 
ez az időszak.

Amellett, hogy tudományos isme-
reteink napról napra bővülnek, a ter-
mészetnek vannak törvényei, amiket be 
kell tartani, de mégis úgy tűnik, mintha 
ezekről nem akarnánk tudomást venni.

Most megtapasztaltuk saját bő-
rünkön, hogy mennyire törékeny az a 
természet, aminek mi is része vagyunk. 
Így ha újra visszakapjuk azt a régi sza-
badságot, képesek kell legyünk tanulni 
eddigi hibáinkból, hogy sokkal jobban 
meg tudjuk becsülni egymást, a minket 

körülvevő természetet és annak min-
den apró elemét, így a madarainkat és 
minden egyes megtermelt tojást.

Mi a TETRA-nál nem csak re-
méljük, de hiszünk abban, hogy a világ 
okosabb lett 2021-re és az elmúlt egy év 
után mindenki más szemmel néz majd 
az előttünk álló időszakra, az abban 
rejlő kihívásokra és lehetőségekre. 

SereS Gábor Marketing Igazgató

SereS Gábor
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 állandóan változó világunkban  komoly értéket 
képvisel, ha évtizedeken keresztül sikerül fenntartani 
üzleti kapcsolatainkat, piaci pozíciónkat mindamellett, 
hogy folyamatosan alkalmazkodunk a változásokhoz. 
Algériába a hetvenes évek közepén szállítottunk először, 
és azóta is fontos exportpiacunk a jelenleg 44 millió 
lakost számláló észak-afrikai ország. Népessége piacra 
lépésünk óta megháromszorozódott, és továbbra is 
növekvő tendenciát mutat.

AlgériA:  
majd 50 éves 
piAci jelenlét

A hetvenes években széleskörű 
együttműködés jött létre a két ország 
között, aminek köszönhetően az ak-
koriban még olcsó légiszállítás lehe-
tőségével élve Malév gépekkel nagy 
tételben exportáltunk naposcsibét, 
keltetőtojást, sőt még előnevelt jércét is 
a piac igényeinek megfelelően. A szál-
lítmányokat a Bábolna TETRA mun-
katársai kísérték, akik jelenlétükkel 
nagyban hozzájárultak a helyi szakem-
berek képzéséhez, és ezen keresztül az 
ágazat fejlesztéséhez.

A több évtizedes együttműködés 
során a nagy állami baromfitenyésztő 
vállalatoknak köszönhetően ország-
szerte ismertté vált a TETRA barna 

ipari tojóhibridje, amely jól alkalmaz-
kodott a helyi éghajlati viszonyokhoz és 
magas ellenállóképességével, kiemelke-
dő termelési eredményeivel nagy nép-
szerűségnek örvendett, így egészen 
2010-ig piacvezető volt Algériában.  
A stabil alapokon nyugvó jó hírnév a 
nehezebb időszakokban, a kiélesedő 
versenyhelyzetben is segített megőrizni 
a piaci pozíciónkat, hiszen az elégedett 
tojástermelők folyamatosan keresték a 
TETRA csibéket a piacon.

Idővel megjelent, majd folyama-
tosan növekvő igényével mára már ko-
moly szerepet tölt be a privát szektor is 
a szülőpár tartásban. Ez új üzleti kap-
csolatok kialakítását tette szükségessé. 

SIMA-SIPSA Kiállítás, Algír

Szülőpárok

Naposcsibe szállítás (1975)
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Fejk Nikoletta Területi Képviselő, Afrika

Az utóbbi évek piacépítő törekvéseit 
végül siker koronázta, és mára a Bá-
bolna TETRA olyan disztribútorháló-
zatot tudhat maga mögött, mely teljes 
egészében képes lefedni a piacot. 

Az ország keleti, középső és 
nyugati részén található szülőpár-
tartó partnereinkkel szoros szakmai 
kapcsolatot alakítottunk ki. Hiszünk 
benne, hogy a tudástranszfernek, a 
szakmai koordinációnak és a folyama-
tos kereskedelmi egyeztetéseknek kö-
szönhetően a jövőben nem csak a helyi 
naposcsibe előállítás minőségét tudjuk 
tovább javítani, hanem joggal bízha-
tunk az egykori piacvezető szerep visz-
szaszerzésében, hiszen a végtermékpi-
ac egyértelműen ezt várja el tőlünk. 

Algéria kereskedelmi szempont-
ból stratégiai elhelyezkedése, számos 
afrikai országhoz képest fejlettebb 
baromfiipara és természetesen a piac 
egyre növekvő felvevőereje arra kész-
tet bennünket, hogy az együttműkö-
dés intenzifikálásáról egyeztessünk. 
Céljaink között szerepel, hogy algéri-
ai disztribútorainkon keresztül akár 
más, szomszédos afrikai országokba is 
gördülékenyebben, akár közúton is el-
juttathassuk tojóhibridjeinket. 

Szülőpár szállítás (2020)

KeltetőLégi szállítás (1975)
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tetrA l sUperB: 
EGY szUper és 
versenyképes fEhéR 
tojóHiBrid mindEn 
taRtásREndszERRE

TETRA L SUPERB
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Dr. almáSi aNita K+F Szakmai Elemző

A bábolnai baromfitenyésztés 
történetében a kezdetektől fogva helye és 
szerepe volt a  fehér mészhéjú tojást 
tojó hibrideknek. 1969-ben indult el 
a nagyüzemi hibridizáció magyarországi 
előfutáraként a TETRA L, fehér tojóhibrid 
tenyésztési programja, mely a ketreces, 
költséghatékony termelést tartotta szem 
előtt. 

A bábolnai genetikusok Fehér Leghorn (White Leg-
horn, WL) típusú madarakkal folyó szelekciós munkájában 
az alacsony takarmányozási és tartási költségek, magas to-
jástermelés és az alacsony testsúly megtartása volt fókusz-
ban. Magyarországon, főként barna tojást fogyasztóként, 
kis mennyiségben volt kereslet erre a típusú termékre. 
TETRA L tojóhibrid főbb mutatói 1977-ben: 1750 g-os át-
lagsúly a termelés végén, 270 darab tojás 52 élethetes kor-
ban, 110-115 g-os, átlagos takarmányfogyasztás, 5-5,5%-os 
kiesés nevelés alatt. A közép- és kelet európai országok, 
főként barna tojás fogyasztási szokásai miatt, az export le-
hetőségek beszűkültek, ezért a 70-es évek második felében 
Bábolna befejezte a TETRA L tenyésztési programját. Ka-
pacitásait a már akkor világszerte népszerűségnek örvendő 
barna tojóhibridje, a TETRA-SL állományainak fejlesztésé-
re használta a továbbiakban. 

A Bábolna TETRA Kft. 2004-ben történt privatizáció-
ját követően, a tulajdonosok feltett szándéka volt, hogy új-
raélesztik a fehér tojóhibrid tenyésztését, a világ fehér tojást 
fogyasztó országaiban való jelenlétük növelése érdekében. 
Ennek komolyabb mérföldkövét jelentette a 2008-2012-
ig futó kutatásfejlesztési pályázat, melyben célul tűzték ki, 
hogy TETRA L SUPERB néven, a meglévő nukleusz állo-
mányból kiindulva olyan fehér tojóhibrid fejlesztését cé-
lozzák meg, mely a 2012-ben bekövetkezett ketreces tartás 
betiltását követően, alternatív tartásmódokban is magas 
termelést, alacsony elhullást és nagy számú, értékesíthető 
tojást biztosít hazai és külföldi partnereiknek. Ezen felül a 
piaci igényeket figyelembe véve akár 90 élethétig is gazda-
ságosan tartható. A Kaposvári Egyetemmel közös kutatási 
programban szereplő kísérleti telepen, illetve a tenyésztőcég 
saját, keresztezett utódteszt bázisain évente, közel 10.000 
tyúkon végeztek adatgyűjtést. A 2011-ben épített új pedigré 
telep, több mint 20.000 férőhely kapacitással szintén ennek 
támogatását szolgálta. 

Az 1. ábrán látható tojástermelési eredmények a kezdeti 
állapotot tükrözik, 2010 és 2012 között. 

A korszerű adatgyűjtési protokollnak és genetikai 
módszereknek, valamint a tenyészértékbecslő statisztikai 
programoknak köszönhetően néhány év alatt szignifikáns 
javulást ért el a genetikai csoport a fehér tojóhibrid teljesít-
ményét illetően. 

A 2. ábrán a keresztezések száma azt mutatja, hogy a 
hibrid fejlesztésében több nyomvonalon indult el a geneti-
kai csoport, hogy a legjobb kombinációval léphessen ki a vi-
lágpiacra. Az ábrán a 2016-2018 között végzett keresztezett 
utódteszt eredményeit látjuk, az előző ábrához hasonlóan, 
67 élethetes korban. A 6 év alatt (6 generáció) jelentős nö-
vekedést értek el a beólazott tyúklétszámra vetített, összes 

1. ábra: TETRA L SUPERB kísérleti keresztezett állományok  
(67. élethét – 2010/2012)
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2. ábra TETRA L SUPERB kísérleti keresztezett állományok  
(67. élethét – 2016/2018)
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3. ábra TETRA L SUPERB saját teljesítményvizsgálat 2020/2021

tojástermelés tekintetében. Sikerült csökkenteni a nevelés-
kori és termelés alatti elhullást, az értékesíthető tojás darab-
számát pedig növelni a minőségi tulajdonságok fokozatos és 
következetes javításával.

Az elmúlt 12 évben zajló szelekciós munka, végig a pia-
ci igények jelenlegi és várható trendje mentén haladt, mely-
nek eredménye egy olyan fehér, TETRA tojóhibrid, mely ro-
busztus, jó perzisztenciájú, kiváló tojásminőség és alacsony 
elhullás mellett továbbra is költséghatékonyabb módon 
tartható, alacsonyabb takarmányfogyasztása és értékesítése 
miatt, mint a barna hibridek. Alternatív rendszerekben is 
megállja a helyét, optimális menedzsment mellett csőrkur-
títás nélkül is. 

A ma, piacon elérhető TETRA L SUPERB 410 tojást 
termel 90 élethétre, 110 g/tyúk napi takarmányfogyasztás-
sal, mely mutatók megkérdőjelezhetetlenül versenyképessé 
teszik a világ bármely fehér tojóhibridjével szemben. 
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spárgázó, oldalra vagy hátra kinyújtott lábtartás, begörbített ujjak, 
bicegő mozgás, vagy súlyosabb esetben mozgásképtelenség; a tankönyvekben 
leírt Marek-betegség  felnőtt állatokban előforduló idült, idegrendszeri formájára 
emlékeztető mozgásszervi elváltozások mögött fiatal, tojó növendékeknél 
gyakran a perifériás neuropátia szindróma áll. A két kórkép egymástól 
való elkülönítése az életkor, kórbonctani, kórszövettani elváltozások és 
molekulárbiológiai módszerek segítségével lehetséges. Okai sokrétűek lehetnek, 
a megelőzés, kezelés lehetőségei jelenlegi ismereteink alapján korlátozottak. Fo
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megBetegedése  
tojó tíPusú nöVEndék 
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Lábgyengeségként tűnik fel, tojó 
típusú jércék nevelése során figyel-
hető meg az az elváltozás, amely a 
Marek-betegség perifériás idegrend-
szeri megbetegedésére emlékeztető 
tüneteket okoz. 4-5 hetes kortól lehet 
találkozni vele ketreces és alternatív 
nevelés során egyaránt. A kórképet 
Rhode Island Red SPF állományban 
írták le először Biggs P.M. és mtsai 
1982-ben és perifériás neuropátia 
szindrómaként (peripheral neuropa-
thy PN) azonosították. Bacon L.D. és 
mtsai 2001-ben a diagnosztikai krité-
riumait állították fel. Hazai esetleírá-
sokról Kőrösi L. 2017-ben és 2018-ban 
a Derzsy Napokon számolt be.

A baromfi perifériás idegrendsze-
rének megbetegedése, amely a központi 
és a perifériás idegek közötti idegi im-
pulzus átadást gátolja és az izommű-
ködést is jelentősen rontja. A tüneteket 
a mozgató, érző vagy vegetatív idegek 
károsodása okozza, amely heveny és 
idült formában is jelentkezhet. A moz-
gató idegek működése leggyakrabban 
az izmok gyengeségével van összefüg-
gésben, emiatt nehézséget okoz a moz-
gás, az etetők, itatók megközelítése, az 
ülőrudak, a rácspadlós vagy volieres 
rendszer használata. Az érzőidegek 
károsodása folytán a helyzetérzékelés 
romlása inkoordinált mozgást eredmé-
nyez. A vegetatív idegek sérülése szer-
vek működészavarát képes előidézni.

A perifériás neuropátia kiváltó 
okai sok esetben rejtve maradnak. 

Ezek lehetnek: 
•	 fizikai behatások, traumák
•	 betegségek vagy ezekhez társult 

gyulladásos folyamatok
•	 vírusos vagy baktériumos fertőzések
•	 toxikus anyagok  

(www.poultrydvm.com).

Vakcinázásokkal összefüggő au-
toimmun folyamatok következtében 
is kialakulhatnak perifériás ideg-
rendszeri elváltozások (Massi P. és 
mtsai, 2003).

Állományszinten néhány állat-
tól akár 10%-ig is terjedhet a meg-
betegedések száma. Enyhébb tüne-
tek esetén az állatok figyelme élénk, 
egy vagy mindkét láb gyengesége 
kivételével kóros elváltozás rajtuk 
nem látható. Később a lábgyenge-
ség, spárgázó, vagy egyéb rendelle-
nes lábtartás, az ujjak begörbülése, 
nehézkes mozgás, majd mozgáskép-
telenség miatt nem jutnak az álla-
tok vízhez és takarmányhoz, ennek 
következtében kiszáradnak, eléhez-

nek, majd következményesen elhul-
lanak, vagy leselejtezésre kerülnek. 
Az enyhébb tüneteket mutatók vi-
szont gyógyulhatnak, ez elősegít-
hető az elkülönítésükkel és fokozott 
odafigyelés melletti gondozásukkal.  
A tünetek több, akár 6-7 hétig is 
eltarthatnak (Chudasama K.B. és 
mtsai, 2017). Mindeközben a társaik 
teljesen egészséges állomány benyo-
mását keltik, ami a fejlődésükben is 
megnyilvánul.

A tüneteket mutató állatok lábain 
gyulladás, sérülés, duzzanat, ízületek 
elváltozása nem észlelhető. 

Kórbonctanilag jellemző lelet 
a perifériás idegek megvastagodá-
sa, ahogy a Marek-betegség esetén 
is (Witter R.L. és mtsai, 1995). Attól 
kórszövettani vizsgálattal különít-
hető el. Perifériás neuropátia (PNP) 
esetén a perifériás idegekben gócos 
gyulladásos elváltozások fordulnak 
elő. Az idegek B-típusú elváltozáso-
kat mutatnak, demielinizáció, ödé-
ma, plazmasejtek láthatóak. A zsigeri 
szervekben daganatok (limfómák) 
nincsenek (Kőrösi L., 2017). Marek-be-
tegség esetében viszont A-típusú el-
változások és limfómák dominálnak 
(Horváth-Papp I., 2019). Növendék 
korban PNP során az agy- és gerinc-
velő kóros elváltozást nem mutat, 
míg Marek-betegségnél limfocitás 
agy- és gerincvelőgyulladás, emellett 
perifériás ideggyulladás jelentkezik. 
PNP esetén daganatos elváltozások 
nincsenek, viszont Marek-betegség-
nél a szervek daganatos elváltozása 
kórhatározó értékű. A felnőtt korban 
jelentkező, Marek betegség okozta 
klasszikus tyúkbénulás esetén a pe-
rifériás idegek szövettani elváltozásai 
hasonlóak a PNP esetén láthatókhoz, 
elkülönítés az életkor alapján lehetsé-
ges (Thuma Á. és mtsai, 2018).

A bAromfi perifériás 
idegrendszerének 
megbetegedése 
A központi és A 
perifériás idegek 
közötti idegi 
impulzus átAdást 
gátoljA és Az 
izomműködést is 
jelentősen rontjA.



1 0  |  T E T R A  H Í R L E V É L  |  2 0 2 1 .  M Á R C I U S

| tUdOMÁNY |

IRodALom:

1. Biggs, P.M., Shilleto, R.F.W., Lawn, A.M. & Cooper, D.M. 
(1982). Idiopathic polyneuritis in SPF chickens. Avian 
Pathology, 11, 163–178.

2. Bacon L.D., Witter R.L. and Silva R.F. (2001) 
Characterization and experimental reproduction of 
peripheral neuropathy in White Leghorn chickens, Avian 
Pathology, 30:5, 487-499

3. Kőrösi L. (2017) Perifériás Idegrendszeri Szindróma 
Tojóhibrid Esetleírások. Peripheral Neuropathy Syndrome 
(PN). Derzsy Napok, Bükfürdő

4. Kőrösi L. (2018) Perifériás Idegrendszeri Szindróma 
Esetleírások. Derzsy Napok, Hajdúszoboszló

5. www.poultrydvm.com

6. Massi, P., Leonelli, R., Gelmetti, D., Fiorentini, L., Tosi G. 
(2003). Peripheral neuropathy syndrome (PNS) in white 
layer chickens. Large Animals Review 2003 Vol.9 No.6 
pp.99-100 ref.4

7. Chudasama K.B., Joshi B.P., Fefar D.T., Ghodasara D.J., 
Prajapati K.S. (2017). Patho-epidemiological studies on 
peripheral neuropathy in replacement pullets. Indian 
Journal of Veterinary Pathology 2017 Vol.41 Issue2 102-
107

8. Witter R.L., Bacon L.D. (1995). A naturally occuring 
neuropathy of chickens not associated with Marek’s 
disease. American Veterinary Medical Association.

9. Horváth-Papp I. (2019) Peripheral Neuropathy Syndrome 
PNP. Perifériás Idegrendszeri Szindróma. Brojler Szakmai 
Továbbképzés, Kecskemét

10. Thuma Á., Szakáll Sz., Glávits R. (2018) A perifériás 
neuropátia (PNP) morfológiai elemzése. Derzsy Napok, 
Hajdúszoboszló

11. Gall S., Kőrösi L., Cortes A.L., Delvecchio A., Prandini F., 
Mitsch P., (2018) Use of real-time PCR to rule out Marek’s 
disease in the diagnosis of peripheral neuropathy. Avian 
Pathology, Published online: 11 Jun 2018

Marek-betegségtől való további elkülönítésre a real-
time (valós-idejű) PCR használható, amellyel az onkogén 
Marek-betegség vírus (MDV) kiszűrhető. Az 5-8 hetes kor-
ban, tojó növendékeknél jelentkező perifériás idegek meg-
vastagodása, ödémája és plazmasejtes beszűrődése, valamint 
jelentős számú Marek-betegség vírusának a hiánya, illetve 
az, hogy daganatos elváltozások sem találhatók, megerősí-
tik a PNP gyanúját. A PNP egy autoimmun megbetegedés, 
amelyet néha tévesen Marek-betegségnek diagnosztizálnak, 
majd ismételt vakcinázásokkal próbálnak sikertelenül kivé-
deni, ezáltal az immunrendszer túlterhelése miatt a klinikai 
tünetek inkább rosszabbodnak (Gall S. és mtsai, 2018).

Ahogy látjuk, olyan nevelésnél jelentkezik gyakrabban 
vagy nagyobb mértékben, ahol a közelben idősebb baromfit 
tartanak, vagy az adott tartási helyen a korábbi állomány-
nál a betegség előfordult és az állományváltás során az is-
tálló előkészítés higiéniai körülményei is kívánnivalókat 
hagytak maguk után. 

Megelőzésre, az enyhébb elváltozások kezelésére komp-
lex B-vitamin tartalmú készítményekkel vannak kedvező 
tapasztalataink. Állományváltáskor alapos takarítás, fer-
tőtlenítés javasolt a naposcsibék betelepítése előtt. Idősebb 
növendék vagy felnőtt tojóállomány lehetőleg ne legyen a 
közelben. 

Tapasztalataink szerint a növendék időszak végére a pe-
rifériás neuropátiás esetek megszűnnek, a tojóállományok 
egészségesek lesznek, és megfelelő körülmények mellett hoz-
zák a fajtától elvárható termelési paramétereket. 

Dr. bajcSy előD Baromfi-egészségügyi 
Szakállatorvos

Az ülőideg (n. ischiadicus)  
eltérő mértékű megvastagodása

Az ülőideg (n. ischiadicus)  
eltérő mértékű megvastagodása



T E T R A  H Í R L E V É L  |  2 0 2 1 .  M Á R C I U S  |  1 1

| HíREK |

2020. dEcEmbER 3.
Az Agrárszektor 2020 Konferen-

cián idén is kiosztották a Portfolio 
Agrárdíjakat, ahol a Bábolna TETRA 
Kft. nyerte el a megtisztelő „Az év 
állattenyésztője 2020” címet. A díjat 
Németh Szabolcs kereskedelmi igaz-
gató vette át.

Szívből köszönjük a Bábolna 
TETRA Kft. csapatának, hogy egész 
éves munkájukkal hozzájárultak e ki-
magasló eredmény eléréséhez.

2021. JAnuáR 4.
Dél-Koreába elindult 2021 első TETRA 

tenyész naposcsibe szállítmánya.

2021. JAnuáR 29.
Munkatársaink végtelenül hálásak az egész-

ségügyben dolgozóinknak a járványhelyzet keze-
lésében tett erőfeszítéseikért. Bízunk benne, hogy a 
győri Petz Aladár és a szombathelyi Markusovszky 
Kórháznak átadott védőruha adományunkkal mi is 
segíthetünk, hogy mindennapi munkájukat nagyobb 
biztonságban végezhessék és sokak mihamarabbi 
gyógyulásához járulhatunk hozzá.

egyperces HÍreink
az elmúlt három hónapból

Az év állAttenyésztŐje dÍj
bábolna tEtRa kft.

Agrárszektor dÍjAk 2020

Markusovszky Kórház

Szállítás Dél-Koreába 

Portfolio Agrárdíj 
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