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ÚJABB  
sikeres ProJekt
Tisztelt Partnereink, Kedves Olvasó! 
A Bábolna TETRA Kft. ebben az évben 
újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett. 
 UraiújfalUban  átadásra került 
és megkezdte munkáját a kutatás-
fejlesztési, állategészségügyi és 
minőségbiztosítási feladatok magas 
szintű ellátásához szükséges  
 akkreditált laboratóriUm. 

Hosszú utat tettünk meg idáig. A 2000-es évek elején 
a jelenlegi iroda épület alagsorában, egy kicsi kicsempézett 
helyiségben kezdődött minden. Akkor még üveg tárgyleme-
zen, teljes vérből, agglutinációs eljárással kezdtük vizsgálni 
az állományaink Mycoplasma Galliseptikum- Synoviae és 
baromfi tífusz státuszát. Kétes vagy nem egyértelmű ered-
mény esetén ismételt vérvétel után a mintákat továbbküld-
tük „külső” laboratóriumba, hogy megtudjuk a hiteles ered-
ményt. Ezek akkor izgalmas, várakozással teli napok voltak. 
Más egyéb vizsgálatok végzésére nem volt lehetőségünk. Az 
állományaink vakcinázásainak hatékonyságát is csak ezek 
a külső laborok tudták elvégezni, az eredményekre pedig 
napo kat, esetenként heteket kellett várni. 

Az állomány létszám bővülése és a nagyobb bizton-
ságra való törekvés tette szükségessé a saját vizsgálataink 
kibővítését. A 2010-es évek elején magyar és holland szak-
emberek segítségével, a kezdeti gyerekbetegségek, nehéz-
ségek kiküszöbölését követően beindítottuk az ELISA 
vizsgálatokat. Ez már jelentős előrelépés volt, hiszen le-
hetőségünk volt kialakítani egy részletes, általunk haté-
konynak vélt monitoring programot, ami alapján minden 
állományunknál folyamatosan tudtuk kontrollálni az im-
munizálási programunkban használt vakcincinázás ered-
ményét, hatékonyságát. Ez a vizsgálati módszer segített 
abban, hogy a klinikailag, kórbonctanilag nem egyértelmű 
állategészségügyi problémák esetleges vírusos eredetét, 
hátterét feltárjuk, valamint lehetővé tette a leukózis szű-
rés-mentesítés programjának megkezdését, megvalósí-
tását. Nem kellett napokat várni, szükség esetén egy-egy 
vizsgálat eredményét néhány órán belül megtudtuk és 
érté kelhettük. 

Ez viszont a biztonságos állomány kontrollnak csak egy 
szegmense volt. Továbbra sem tudtunk még bakteriológiai 
vizsgálatokat, takarmányból toxin vizsgálatokat végezni, a 
PCR technológia pedig még csak egy jövőbeni lehetőség volt. 
Az évtized végére a pályázati projektek bővülése lehetővé Dr. Szentgyörgyi Ferenc főállatorvos

Dr. Szentgyörgyi Ferenc

tette, hogy a laboratóriumi egységeket is olyan minőségi 
szintre emeljük, amelyek mind a genetikai-tenyésztési, 
mind az állategészségügyi-minőségbiztosítási – általunk 
elvárt – igényeinek maximálisan megfeleljenek. Ez nem kis 
anyagi ráfordítással, hónapokig tartó áldozatos munkával, a 
buktatók leküzdésével végül is sikerült és idén májusban a 
TETRA Laboratory komplexuma megkapta az akkreditált 
minősítést, amely által további minőségi szolgáltatást tu-
dunk nyújtani partnereinknek.

Nagy köszönet érte a projekt megvalósításában részt-
vevő minden kedves munkatársunknak. 
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Kettős hasznosítás céljára, vagy-
is hús- és tojástermelésre alapvetően 
két hibridet kínálunk, TETRA-H és 
SUPER HARCO fajtákat, melyek kissé 
eltérő tulajdonságaiknak köszönhető-
en széles vásárlói réteget céloznak meg, 
illetve együtt telepítve szép, színes ba-
romfiudvart, kiegyensúlyozott terme-
lést biztosítanak. A barna tollazatú 
TETRA-H háztáji körülmények között 
is kiemelkedően magas tojástermelést 
(230-250 tojás/12 hónap) nyújt, míg a 
kendermagos SUPER HARCO kiváló 
növekedési hajlamának köszönhetően 
keresett, a kakasok testtömege 12 hét 
alatt eléri a 2,3-2,5 kg-ot. Háztáji szí-
nes húshasznú hibridünk, a TETRA 
HB COLOR a közepes növekedési 
intenzitásának köszönhetően rendkí-
vül ízletes, kiváló textúrájú, prémium 

minőségű húst termel és nem elhanya-
golható tulajdonsága a magas ellen-
álló képesség.

Magyarországon ezen hibrideket 
hagyományosan naposcsibeként ér-
tékesítjük csibeboltok részére, melyek 
vevőköre egyrészt a 3-5 hetes korig 
tartó kisnevelőkből, másrészt olyan 
végfelhasználókból tevődik össze, akik 
jellemzően falusias környezetben, sa-
ját nevelést követően tojástermelésre 
vagy húselőállítás céljára tartják őket. 
Külföldi piacokon előnevelő disztri-
bútorokkal dolgozunk együtt, illetve 
távolabbi országokba évről-évre egyre 
több szülőpárt értékesítünk helyi na-
poscsibe-termelés céljára.

Hagyományos végtermék export-
piacaink közül Romániát érdemes ki-
emelni, ahol partnereink évek óta jól 

szervezett rendszerben terítik ország-
szerte, szezonális igényeket követve 
a színes háztáji fajtákat, de Ausztriá-
ban, Olaszországban, Szlovákiában, 
Szlovéniában, Horvátországban, Al-
bániában, Koszovóban, Moldovában, 
Ukrajnában, Lengyelországban, Litvá-
niában, Fehéroroszországban is talá-
lunk TETRA fajtákat a háztáji gazda-
ságokban vagy kisebb üzemekben.

Oroszországban a TETRA HB 
COLOR iránt jelentős a kereslet a ki-
váló növekedési erélye miatt, sok he-
lyen szabadtartásban nevelik kiváló 
eredménnyel. A SUPER HARCO, 
mint nagy testű tojó szintén nagyon 
kedvelt. A vevők a termelési paramé-
terek mellett a baromfiudvar változa-
tosságát, a madarak szépségét is szem 
előtt tartják.

| KereSKedelem |

 bábolnán az 1970-es  
 években kezdődött  
a kettős hasznosítású 
háztáji fajták tenyésztése, 
melyek gyorsan elterjedtek 
Magyarországon, majd a 
környező országok piacain 
is, mintegy leváltva az addig 
népszerű sárga magyar 
illetve New Hampshire 
tyúkot. Az idővel kibővített 
fajtaválaszték mára a világ 
számos részén megtalálta 
helyét és szerepét a helyi piaci 
sajátosságoknak megfelelően. 

TETRA kettős 
hasznosítású 
hibridek  
A világ köRül

TETRA HB COLOR TETRA-HSUPER HARCO
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Míg Európában a kettős haszno-
sítású hibridek piaca egyre inkább a 
prémium minőséget kereső fogyasztói 
réteget célozza meg, és ennek megfe-
lelően egyre több tanúsított vagy bio-
gazdaságban találkozunk bábolnai 
csibékkel, addig a világ számos részén 
sokszor a családok egyetlen jövede-
lemforrása a ház körül tartott kettős 
hasznosítású baromfi. A helyi fajták-
hoz viszonyítva kiemelkedő teljesítmé-
nyükkel ezek a hibridek jóval nagyobb 
jövedelmezőséget eredményeznek, így 
hozzájárulnak a szegénység leküzdé-
séhez, az élelmezésbiztonság növelé-
séhez, sőt még a nők szerepének erő-
sítéséhez is. Mindez ráadásul kiválóan 
rímel a biztonságot nyújtó önellátás 
iránti igénnyel, melyet a világjárvány 
még jobban felerősített.

Afrikában több olyan baromfis 
projekt fókuszában is megtaláljuk 
ezeket a kettős hasznosítású hibride-
ket, melyek célja a lakosság jól termelő 
háztáji baromfihoz juttatása. Nagyon 
fontos szempont az is, hogy ezek a ma-
darak a tenyésztési céloknak megfele-
lően jól viselik az extrém körülménye-
ket is, mint például a meleg éghajlatot, 
és nem igényelnek feltétlenül drága és 
jó minőségű takarmányt, hanem akár 
kapirgálással, a ház körüli hullakékok-
kal is lehet részben etetni őket.

Ázsiában Bangladesben és Ne-
pálban van jelentősebb szülőpárállo-
mányunk. Sajnálatos módon piacépítő 

törekvéseinket a világjárvány meg-
akasztotta. Nem csak a potenciális 
vevőkkel való találkozás, kiszállítás 
volt akadályozott, de a Covid-járvány 
erőteljes korlátozó tényező volt a to-
vábbértékesítés szempontjából is, hi-
szen a végtermékeket javarészt helyi 
piacokon értékesítik, melyeken az igé-
nyek jelentősen visszaestek.

A közel-keleti térségben több 
országból (Kuvait, Omán, Katar, 
Egyesült Arab Emirátusok) is egyre 
komolyabb az érdeklődés, ami nagy-
részt annak a tendenciának köszön-
hető, hogy az olajból élő, illetve jelen-
tős tőkét felhalmozó országok pénzt 

nem kímélve több új mezőgazdasági 
beruházást eszközölnek a „sivatag 
közepén”, mert így látják biztosított-
nak az élelmiszerellátottságukat. Ez 
egyfajta nemzetbiztonsági kérdés is 
nagyon sok helyen.

Bízunk benne, hogy a külön-
böző piaci igényeknek, célkitűzé-
seknek szolgálatába tudjuk állítani 
kettős hasznosítású fajtáinkat és 
ezáltal a világ számos pontján hozzá 
tudunk járulni a helyi baromfiága-
zat fejlődéséhez. 

| KereSKedelem |

Fejk nikoletta head of key account 
department

A kettős hAsznosítású hibridek  
A tenyésztési céloknAk megfelelően  
jól viselik Az extrém körülményeket is.

HB Color állomány szabadtartásban 
(Oroszország)

SUPER HARCO állomány szabadtartásban 
(Olaszország)

Kettős hasznosítású naposcsibék 
(Szenegál)

TETRA-H szülőpár állomány (Etiópia)
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| KutatáS-fejleSztéS |

A Bábolna TETRA kutatásfejlesztési- és állategészségügyi feladatainak ellátásához 
 évtizedek óta rendelkezésre állt egy kisebb laboratóriUm   
a tenyésztőcég Uraiújfaluban található központi épületének alagsorában. 

ÚJ, modERn 
laboratórium 
komPlexum

A BáBolnA TETRA SzElEkCióS  
éS állATEgéSzSégügyi CélJAinAk 
hATékonyABB mEgvAlóSíTáSA



T E T R A  H Í R L E V É L  |  2 0 2 1 .  S z e p t e m b e r  |  7

| KutatáS-fejleSztéS |

A Bábolna TETRA Kft. az elmúlt években folyamatosan 
tudta növelni értékesítését, aminek következtében elkerülhe-
tetlenné vált termelési hátterének szélesítése is. A pályázati 
lehetőségek bővülése lehetővé tette, hogy egy komolyabb be-
ruházással magasabb szinten tudjuk ellenőrizni állategész-
ségügyi hátterünket és jobb körülmények között tudjuk 
végezni szelekciós tevékenységünk egy részét is. A korábbi 
helyiségek bővítési és modernizációs munkálatai 2020 nya-
rán kezdődtek el. A beruházás egyik fő célja a kezdetektől az 
akkreditációs minősítés elérése, a TETRA Laboratory, mint 
önálló szolgáltatóegység kialakítása volt. A közel 8 hónapig 
tartó átalakítás alatt számos kihívással kellett megküzdeniük 
a szakembereknek annak érdekében, hogy a helyiségek a leg-
magasabb fokú minőségi elvárásoknak megfeleljenek, mint 
a klimatizált helyiségek, a vastag falakon nyitott ajtók vagy 
a levegő csíramentesítését biztosító, kartonfalak mögötti, le-
vegő keringető- és tisztítórendszer beépítése a közel 200 m2-
en működő egységek számára. A sikeres előkészületek után 
az akkreditációt 2021 májusában nyerte el a tenyésztőcég új 
komplexuma, mely 9 fővel és a legmodernebb labortechnoló-
giával áll jövendőbeli partnerei rendelkezésére. 

Az új részlegeken szerológiai (ELISA), mikrobiológiai, il-
letve PCR vizsgálatok zajlanak. Az előbbi területeken szolgál-
tató, míg az utóbbin kutatással kapcsolatos vizsgálatokat végez 
a cég. A szerológiai vizsgálatok vérsavóból történnek holland, 
spanyol, illetve francia gyártók által előállított úgynevezett 
antitest vagy antigén detektálására szolgáló kitek segítségével, 
melyhez korszerű laboratóriumi eszközök, mint például a 4 
hullámhosszon működő abszorbancia olvasó, különböző tér-
fogatú pipetták állnak rendelkezésre. A mikrobiológiai labo-
ratóriumi részleg felszerelései közé tartoznak az érintőkijelzős 
inkubátorok, hűtőszekrények, mérlegek, illetve 2 darab, külön 
helyiségben található autokláv is, melyek a vizsgálatok során 
keletkezett veszélyes hulladék, valamint az eszközök sterili-
zálásra szolgálnak. A laboratórium mindemellett a saját állo-
mányok vakcinázottságának hatékonyságát, illetve folyamatos 
Salmonella mentességét is monitorozza.

A Bábolna TETRA saját kutatásfejlesztési tevékeny-
ségének egy része szintén az újonnan kialakított tojásvizs-
gálóban és a PCR helyiségekben zajlik. A szelekciós mun-
kában elengedhetetlen tojásminőség vizsgálatok során a 
tojáshéj színe, héjszilárdsága mellett a fehérje magasság és 
tojástömeg is fontos értékmérőnek számít. Ehhez a szüksé-
ges eszközök rendelkezésre állnak a laborban, mint például 
egy Bröring típusú héjszilárdság mérő, egy Konica Minolta 
típusú színmérő, illetve egy laboratóriumi digitális mérleg, 

továbbá a fehérje magasság méréshez szükséges eszköz. A ge-
netikai kutatásban fő szerepet kapott a nemrégiben vásárolt  
real-time PCR gép, mellyel új lehetőségek nyílnak az állatál-
lományok hatékonyabb szelektálására, genetikai markerek 
segítségével. A mikrobiológiai laboratóriumi részleg a szol-
gáltató tevékenysége mellett a PCR vizsgálatokkal karöltve 
szintén részt vesz a kutatásban. Ezek közé tartozik a jelenleg is 
folyó azon munka, mely a tartástechnológiák mikro biológiai 
háttérszennyezettségét hasonlítja össze E. coli fertőzöttség 
szempontjából több mintamátrixon keresztül.

A mikrobiológiai laboratórium mellett a már korábban 
létrejött ELISA laboratórium keretein belül végzett vizsgá-
latok esetében tartotta fontosnak a Tenyésztőcég az akkre-
ditált státusz megszerzését, hiszen ezáltal tudja garantálni 
partnerei számára a megbízható eredményeket, melyek 
igazodnak az akkreditált státusz megszerzéséhez szükséges 
szabályokhoz. Az akkreditáció során összesen 32 vizsgála-
ti irányt sikerült abszolválniuk és elsősorban baromfi fajjal 
kapcsolatos tevékenységek köréből várják a megbízásokat.

Mikrobiológiai vizsgálatok körében akkreditált státusz 
keretein belül Salmonella vizsgálatot tud végezni, melynél több-
féle mintamátrix választható (Elsődleges termelésből származó 
minták, állati ürülék, szervek, állatállományok környezeti min-
tái, Meconiumos béléspapír, és napos baromfi hulla (befulladt 
tojás, embrió tojás) és csizmatampon). Az ELISA laboratórium 
akkreditált vizsgálatai feloszlanak a 18 db baromfi betegség 
vizsgálatára (EDS, IBV, NDV, IBD, MG, MS, AE, ART, CAV, AI, 
BLS, FAdV, ILT, NDV-F, ORT, REO, REV, ALV), amely mellé 
megszerezte az akkreditált státuszt 5 darab szarvasmarha (Bru-
cella abortus, IBR gB, IBR gE, paratuberkolózis), 3 darab sertés 
betegség (PRRS, PRV gB, BLV, Brucella abortus), illetve 5 darab 
takarmány toxin (ochratoxin, T2/HT2, zearalenon, aflatoxin 
B1, DON) vizsgálatára is, melyek közül a szarvasmarha, illetve 
sertés államilag támogatott vizsgálatok, ezzel megcélozva akár 
a nagyobb állattartó telepeket is. 

Dr. almáSi anita K+F szakmai elemző

TETRA Laboratory

TETRA Laboratory

Szolgáltatási csomagokért,  bővebb információért  
az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

karakai Sára ,  laboratórium vezető: 
tetralab@babolnatetra.com
Dr. köteleS anita ,  minőségirányítási vezető: 
koteles.anita@babolnatetra.com



Dr. Köteles AnitA
2017 óta dolgozom a Bábolna TETRA Kft.-nél, mint 
ellátó állatorvos. A barom fitelepek és keltető üze-
mek állategészségügyi felügyelete mellett hozzám 
tartozik a laboratórium működésének szakmai fel-
ügyelete. Az évi 1 millió tenyészbaromfi napi szintű 
állategészségügyi ellátása, továbbá egyéb haszon-
állattartó telepek ellátásában (sertés, szarvasmar-
ha) és a kisállatpraxisban szerzett korábbi tapaszta-
lataim segítettek abban, hogy a 2021-ben elindított 
szolgáltatói laboratórium a leginkább megfeleljen a 
partneri igényeknek és segítségül szolgáljon a min-
dennapok kihívásai során. 

KArAKAi sárA
2020 áprilisától dolgozom laboratórium vezető 
pozícióban a Bábolna TETRA Kft.-nél. Elsődle-
gesen a meglévő szero lógiai laboratórium mel-
lett újonnan kiala kított mikrobiológiai és PCR 
labor felszerelése, valamint az egész laborató-
riumi egységben zajló vizsgálatok akkre ditált 
státuszának megszerzése vált feladatommá. 
Továbbá a laboratórium általános működésé-
nek összefogásán felül részt veszek a Bábolna 
TETRA Kft.-n belül zajló állategészségügyi és 
genetikai kutatásokban is.

Koloszárné Dulicz AniKó
2018 januárjában kezdtem el dolgozni a Bábolna 
TETRA Kft-nél. Már a kezdetektől lehetőségem 
nyílt elsajátítani a szerológiai vizsgálatokat, majd 
2019 őszén Hollandiában részt vehettem a Biochek 
által szervezett ELISA és PCR vizsgálatokra irányu-
ló elméleti és gyakorlati továbbképzésen. Azóta is 
hozzám tartoznak a saját állományok monitorozá-
sát szolgáló ELISA vizsgálatok, mely ezentúl kiegé-
szül az egyéb, partnerek által megrendelt vizsgá-
latok elvégzésével is. Mindemellett részt veszek a 
cégen belül zajló kutatásokban, mint például a to-
jásminőség vizsgálatok és leukózis szűrés. 

DováncKi AniKó
2019 tavaszától vagyok a Bábolna TETRA Kft. 
csapatának tagja. Több mint egy évig végez-
tem a szerológiai laboratórium területén a napi 
rutinfeladatokat, illetve tojásminőség vizsgála-
tot is. Telepi munkám során megismerkedtem a 
battériás baromfitartással és az ezzel járó napi 
feladatokkal. Részt vettem a monitoring prog-
ram szerinti vakcinázásokban. A mikrobiológiai 
és PCR laboratórium elkészülését követően az 
erre a részlegre érkező mintákkal kapcsolatos 
tevékenységek váltak napi feladatommá. 

Kovács PirosKA ilonA
Több mint egy évtizede dolgozom a Bábolna 
TETRA Kft.-nél, mely idő alatt betekintést nyer-
hettem a baromfitenyésztés legkülönfélébb 
munkafolyamataiba. Ennek köszönhetően már 4 
éve az állategészségügy csapatában dolgozom 
állategészségügyi technikus pozícióban, amely 
munka napi szinten kiegészül labortechnikusi 
feladatokkal, továbbá a genetikusok munkáját 
segítő feladatok elvégzésével.

Bíró ivett
Pályakezdőként több mint 20 éve kerültem a 
Bábolna TETRA Kft.-hez. A sokéves szakmai 
tapasztalatnak és a fejlődő laboratóriumi-egy-
ség nyújtotta újabb feladatoknak köszönhetően 
2020-ban kerültem át az állategészségügyhöz 
állategészségügyi technikusi pozícióba. Az ál-
lományok állategészségügyi monitoringján túl 
a labortechnikusi feladatok és a genetikai mun-
kát segítő egyéb feladatok ellátása jelenti a napi 
munkámat. 
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TETRA lABoRAToRy 
CsaPat

Kovács Piroska Ilona Bíró Ivett Dováncki Anikó Dr. Köteles Anita Karakai Sára Koloszárné Dulicz Anikó
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2021. AuguszTus 20.
Dr. Nagy István agrárminiszter az augusztus 20-a 

alkal mából rendezett díjátadó ünnepségen állami és 
minisz tériumi elismeréseket adott át az agrárium kiemel-
kedő szakembereinek.

A Darányi Ignác Díjat Prof. Dr. Sütő Zoltánnak, a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Állattenyész tési 
Tudományok Intézet egyetemi tanárának adományozta a 
baromfinemesítés terén végzett munkájáért, oktatói tevé-
kenységéért, amellyel a Bábolna TETRA Kft. kutatás-fej-
lesztési és innovációs munkájához is hozzájárult.

2021. AuguszTus 17.
A Bábolna TETRA Kft. és a Bábolna Brojler 

Kft. idén közös standdal és több kiállított fajtával 
vett részt az augusztus 17. és 20. között megren-
dezett Farmer Expo-n Debrecenben, ahol büszkén 
vehettük át a Barom fitenyésztés Nagydíjat. 

2021. Június 30.
Június végén szállítottunk ismét 

kettős hasznú – TETRA-H – és tojó 
– TETRA-SL LL – szülőpárokat Etió-
piába a korábbi szülőpár állományok 
megújítása és a helyi naposcsibe ter-
melés biztosítása céljából.

EgyPERCES híreink
az elmúlt három hónapból

| HíreK |

Dr. Sütő Zoltán

FARMER EXPO, Debrecen

szülőpár szállítás Etiópiába
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találkozzunk

2021. SzEPTEMBER 23-25.
XXviii. alföldi 
állattenyésztési  
és mezőgazda napok
Hódmezővásárhely, 
Magyarország 
Hód-Mezőgazda Zrt. Kiállítási 
Centrum

2021. OKTóBER 5.
baromfi ágazat 
„baromfitermelés 
eredményesen 2021.” 
szimpóziUm
Budapest, Magyarország 
Lurdy Konferencia és 
Rendezvényközpont

2021. OKTóBER 28-30.
etHio poUltry eXpo
Addis Ababa, Etiópia 
Ethiopian Skylight Hotel

Baromfi

www.babolnatetra.com


