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ÚJ FeJleszTésŰ,  
szÍnes bRoJleRFaJTÁink 
MUTATKOZNAK BE
A BáBolna TETRa gEnETikai 
fEjlEszTésEi a színes húshibridek 
vonalán is nagy ütemben folynak. 

A TETRA HB Color lassú növekedésű, gazdaságosan 
tartható, de rendkívül ízletes húsú, barna tollazatú brojler, 
valamint az új fejlesztésű, magas hőtűrő képességgel ren-
delkező, részben kopasznyakú színes húshibrid, a TETRA 
HT hasonlóan jó paraméterekkel rendelkezik, húsának 
ízletessége megegyezik a TETRA HB Colorval. Ezek be-
mutatásával foglalkozik „A Bábolna TETRA színes brojler 
termékei: TETRA HB Color és TETRA HT” című írásunk. 

Nagyüzemi szinten a tojótyúk ketreces tartása év-
tizedeken keresztül meghatározó volt, és még napjaink-
ban is nagyon jelentős részarányt képvisel. Nemzetközi 
törekvéseknek megfelelően Európában a ketrecek egyre 
modernebbek, komfortosabbak lettek az állatok és a fo-
gyasztói elvárások érdekében. Továbblépésként gyorsan 
fejlődnek az alternatív - mélyalmos, rácspadlós, volieres és 
szabadtartásos – rendszerek.  Ilyen nevelési és tojóidősza-
ki körülmények mellett fontos kihívás az állattartóknak a 
tollcsipkedés és a kannibalizmus megelőzése. Növekszik 
azon országok száma is, melyek rendelkezései tiltják az 
állatok csőrkurtítását. Ez a beavatkozás korábban jelen-
tős szerepet játszott a csipkedéses eredetű rossz szokások 
meg akadályozásában. Túl azon, hogy a tenyésztő cégek a 
fajtáik igényeinek megfelelően javaslatokat tesznek a jér-
cenevelés és az árutojás előállítás feltételeire, - amint a 
Bábolna TETRA is - célszerű azonban áttekinteni azokat a 
tapasztalatokat, amelyek akár fajtáktól függetlenül is álta-
lános érvényű igazságokat fogalmaznak meg. Cikksoroza-
tunk 1. részében erre teszünk kísérletet.

Egyperces híreinkben beszámolunk arról, hogy 
BAROMFITENYÉSZTÉS NAGYDÍJAT vehetett át a 
TETRA a hódmezővásárhelyi XXIX. Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napokon. Algériától Thaiföldig sike-
resek a TETRA fajták a világban. Hollandiától Nigériáig 
terjed a TETRA fajták ismertsége, amelyeket kiállításokon 
tovább népszerűsítünk. 

Dr. Bajcsy ElőD

Dr. Bajcsy ElőD baromfi-egészségügyi
szakállatorvos
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A TETRA-H és a SupER HARCO közkedvelt azok szá-
mára, akik a kakasokat 10-12 hétig tartva baromfihúst, a jércé-
ket tovább tartva tojást szeretnének nyerni egyazon fajtától. A 
kettős hasznosítású fajták előbb említett jellegzetessége ugyan-
akkor mindkét ivarban szerényebb hústermelő képességgel jár 
együtt. A Bábolna TETRA évtizedekig, de elsősorban tojóhib-
rid nemesítésben és értékesítésben folytatott nemzetközi tevé-
kenysége közben a partnerek részéről érkezett fokozódó igé-
nyek miatt kezdett foglalkozni 2008-tól a színes húshibridek 
tenyésztésével. Az elmúlt 14 évben, nemzetközi pályázatok ke-
retében, olyan magas színvonalú szelekciós munkát folytatott, 
melynek eredményeként két, közepes növekedési erélyű, vörös 
tollú, kimagasló húsminőségű hibridet, tenyészállományt kí-
nál jelenlegi és jövőbeni partnerei számára. 

A TETRA HB Color tenyésztési programja 2008-ban 
indult a MATE Kaposvári Campus (korábban Kaposvá-
ri Egyetem) közreműködésével. A genetikusok elsődleges 
prioritása a kiváló húsminőség, jó takarmányértékesítés, 
alacsony elhullás, egészséges lábszerkezet megtartása volt. 
A színes húshibridekre jellemző hasűri zsírosodás szelek-
cióval való csökkentése, a mell- és combkihozatal növelése 
érdekében computer tomográfiás (CT) felvételek készültek 
a tenyészállatokról. Ezzel a módszerrel a következő generá-
ciót szolgáltató madarak megjelölése azok levágása nélkül 
is lehetségessé vált. A CT eszköz használatával a tenyészté-
si munka gyorsabb, hatékonyabb, a generációs intervallum 
rövidebb lett. A TETRA HB Color azok számára ideális vá-
lasztás, akik 56-63 napig tartják végtermék állományaikat, 
mely idő alatt átlagosan 2,0-2,5 kilogramm élősúlyt szeret-
nének elérni vegyesivarban. Kisebb élősúlyban (1600 g) akár 
egész testben, nagyobb súlykategóriában (2400-2800 g) da-
rabolva értékesíthető a piacon. (1. táblázat)

TETRA HB COLOR darabolt testrészek aránya

Életkor 
(napokban)

Testtömeg 
(g)

Comb 
(%)

Mellfilé 
(%)

Jérce

49 1600 21 14,2

70 2400 21,7 16,7

Életkor 
(napokban)

Testtömeg 
(g)

Comb 
(%)

Mellfilé 
(%)

Kakas

42-49 1600 22,1 13,5

56-63 2800 22,5 15,8

1. táblázat TETRA HB Color közepes növekedésű, színes húshibrid darabolt 
testrészeinek aránya

TETRA HB Color

A BáBOlNA TETRA szÍnes 
bRoJleR TeRmékei
TeTRa Hb coloR éS TeTRa HT
A Bábolna TETRA népszERű, kETTŐs HasznosÍTásÚ HiBRidjEivEl 
az 1980-as évektől a magyar és nemzetközi piacok szereplője. 
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A TETRA HT hibrid (HT=Heat Tolerance), tenyészté-
si programja, 2017-2021 között, egy Eu-s pályázat keretein 
belül indult útjára. A jó hústermelő képesség megtartása 
mellett olyan, a környezeti (elsősorban extrém klimatikus) 
viszonyokat jól toleráló hibrid kialakítása volt a cél, amely 
a kopasznyakúság génjének korábban megállapított előnyeit 
is felhasználva, hiánypótló termékként jelenhet meg az al-
ternatív, színes húshibridek piacán. A fedettnyakú TETRA 
HB Color alapvonalaiból kiindulva a színes tollú, hústípusú 
vonalainkban kis létszámban megtalálható kopasznyakú 
egyedek bekeresztezésével egy új apai alvonal kialakítása 
történt meg. Az új hibrid kialakításához nagy létszámú üze-
mi teszteket végeztünk, melyek célja az volt, hogy a legmele-
gebb nyári hónapokban megfigyeljük a kísérleti keresztezett 
genotípusok fejlődését, hústermelő képességét, elhullását, 
viselkedését 63, illetve 70 nap alatt, majd kísérleti próbavá-
gással a legfontosabb paramétereket rögzítsük (élősúly, vá-
gott test, mellkihozatal, combkihozatal), végül pedig rang-
soroljuk kísérletről kísérletre az összes mért tulajdonság 
tekintetében a csoportokat. Emellett folytatódott és egyedi, 
családi szinten egyre komplexebbé vált a pedigré állomány 
kialakítása anyai és apai vonalak hőtűrőképességének meg-
figyelése, statisztikai kiértékelése, majd szelekciója 5 éven 
keresztül. Az új genotípus hőleadó képessége 15%-kal jobb 
a TETRA jelenleg forgalmazott hús hasznosítású termékei-
nél. 63-70 napos javasolt vágási életkorra eléri a 2,5-3,0 kilo-
grammot. Főbb mutatószámai a 2. táblázatban láthatóak.

TETRA HT színes húshibrid teljesítménymutatói

Életképesség

0-70 nap 93-95%

Testtömeg (70. nap)

Jérce 2379 g

Kakas 3050 g
Vegyes ivar 2714 g
Takarmányfogyasztás (0-70 nap)

Jérce 6,6-7,0 kg

Kakas 8,0-8,4 kg

Vegyes ivar 7,3-7,7 kg

Fajlagos takarmányhasznosítás

Jérce 2,91 kg/kg

Kakas 2,71 kg/kg

Vegyes ivar 2,81 kg/kg

2. táblázat

A TETRA két, színes húshibrid terméke tehát kitűnő 
opció azok számára, akik alternatív vagy szabadtartásban 
hizlalnának csirkét, akiknek fontos a prémium húsminőség, 
a gyengébb minőségű takarmánnyal szembeni tolerancia, 
az alacsony elhullás és a fokozott ellenállóképesség a kör-
nyezeti hatásokkal, klímaviszonyokkal szemben. A TETRA 
HB Color és a TETRA HT hústermelő képességük tekinte-
tében hasonlóak, utóbbit elsősorban a magas környezeti hő-
mérséklettel rendelkező országokba ajánljuk. Az alábbi két 
ábrán jól látszik a javasolt vágási életkor és az egyes fajták 
testtömeg fejlődése közötti különbség a TETRA-H és a ket-
tős hasznosítású termékek között. (1., 2. ábra)

Bábolna TETRA hús- és kettős hasznosítású hibridek 
testtömegfejlődés - jérce
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1. ábra Bábolna TETRA hús- és kettős hasznosítású fajták testtömeg 
fejlődésének összehasonlítása (jérce)

Bábolna TETRA hús- és kettős hasznosítású hibridek  
testtömegfejlődés - kakas
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2. ábra Bábolna TETRA hús- és kettős hasznosítású fajták testtömeg 
fejlődésének összehasonlítása (kakas)

A Bábolna TETRA kiterjedt és modern kutatási és la-
bor infrastruktúrájával, nemzetközi színvonalú szakember-
bázisával folyamatosan fejleszti tojó, kettős hasznosítású és 
hústípusú termékeit és biztosítja, hogy azokat a lehető leg-
jobb minőségben és partnerségben tudja ügyfelei részére 
bocsájtani. 

TETRA HT

Dr. almási anita K+F szakmai elemző 
Bábolna TETRA Kft.
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Egyre több ország rendelkezései tiltják meg az állatok 
csőrkurtítását is, amely korábban jelentős szerepet játszott 
a rossz szokások megakadályozásában. Túl azon, hogy a 
tenyésztőcégek a fajták igényeinek megfelelően javaslatokat 
tesznek a jércenevelés és az árutojás előállítás feltételeire, 
célszerű azonban áttekinteni azokat a tapasztalatokat, ame-
lyek akár fajtáktól függetlenül is általános érvényű igazságo-
kat fogalmaznak meg. 

Először is a tollcsipkedés és a kannibalizmus előfordu-
lásáról néhány információ. A társak tollvégeinek csipkedé-
sétől a tollak kihúzásáig és a tollevésig sok minden tartozik 
ide. Kannibalizmus során a csípés a bőrre, illetve a sérült 
területre, akár a saját vagy a társak lábujjára, tojótyúkoknál 
pedig a társak kloákájára irányul. Abból kell azonban ki-
indulni, hogy a csipkedés vagy kannibalizmus alapvetően 
nem agresszivitásból, hanem viselkedési zavarból ered. A 
jelenséget különböző tényezők válthatják ki. Az állattartó 
érdeke az állatok jólétét és jó közérzetét veszélyeztető körül-
mények kiiktatása nem csak a termelési paraméterek opti-
malizálása, hanem a viselkedési zavarok elkerülése céljából 
is. A hangsúly ebben az esetben a megelőzésen van.

A nevelési időszak alapozza meg a későbbi tojóidő-
szakban esetlegesen előforduló tollcsipkedéses, kannibaliz-
musos viselkedészavarokat. Ennek megelőzésére jól fejlett, 
a stressz helyzeteket jól viselő, egészséges jércéket kell fel-
nevelni, amelyek kellő tartalékokkal is rendelkeznek. Cél, 
hogy a növendékidőszakban megtanulják az istálló beren-
dezéseinek – kaparótér, ülőrudak, etetők, itatók - haszná-
latát, optimális esetben ezek megegyeznek a tojóistállóéval. 
ugyanez vonatkozik a fényprogramra is, ahol a megvilágí-
tási idő hosszát, a fényerősséget és a fel-, lekapcsolási időt 
kell összehangolni. Minőségi jércék felnevelése a cél, ame-
lyek megfelelnek a tojóidőszak elvárásainak.

A jércenevelés során az állatsűrűség maximális ér-
téke 10 napos korig 100 állat/m2, a 34. napig 50 állat/m2, a 
35. naptól pedig 18 állat/m2 lehet. Ezek az értékek hasznos 
alapterületre értendőek. A tenyésztőcégek ettől szigorúbb 
előírásokat is megfogalmazhatnak. A nevelőtér hosszúsága 
és szélessége legalább 30 cm, magassága legalább 40 cm, a 

Tollcsipkedés  
és kannibalizmus 
megelőzése
AlTERNATív  
TARTá Sú áRU TOjó  
TíPUSú jéRCE 
állOMáNYOK  
ESETéBEN
Tojótyúkok mélyalmos, voliEREs és 
szaBad-TaRTásos REndszEREi soRán 
jelentős kihívás az állattartóknak a 
csipkedés és a kannibalizmus megelőzése.

 1. Rész 
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padozat lejtése ne haladja meg a 14%-ot. A volieres tartás-
mód során, a padozatot nem számítva, maximum 4 emeleti 
szinttel rendelkezhet egy istálló, az állatok a szintek között 
szabadon közlekedhetnek. A szintek közötti távolságnak 
legalább 40 cm-nek kell lennie. Volieres istállóban 36 állat/
m2 maximális hasznos istálló alapterülettel lehet kalkulálni. 
Az állatsűrűség döntően képes befolyásolni a tollcsipkedés 
vagy a kannibalizmus előfordulását.

Az istállón belüli állománylétszám lehetőleg ne haladja 
meg a 6000-es szintet, vagy az istállót fülkésíteni célszerű. A 
nagyobb létszám inkább a hátsó fülkébe kerüljön, míg a bejá-
rathoz közeli első fülke kisebb létszáma jobban védett a meg-
riadás miatti esetleges összetömörüléstől. Leghasznosabb 
megoldás, ha egy nevelőistálló egy tojóistálló részére nevel, 
így áttelepítéskor az állományok keveredése elkerülhető. 

Az etetők és itatók elrendezése olyan legyen, hogy az ál-
latok bármikor, könnyedén elérhessék őket. Kialakításuk so-
rán ügyelni kell arra, hogy a szennyeződés lehetőségét mini-
malizáljuk. Több szintes nevelőrendszer esetében az etetőket 
és az itatókat is különböző szinteken kell elhelyezni, és azokat 
az állatok 4 m-en belül el is tudják érni. Naposcsibék fogadá-
sakor az első napokban a csibepapírról való etetés is javasolt, 
ez amellett, hogy a takarmányfelvételt segíti, a csipkedés meg-
előzésében is hasznos. Az etetők és az itatók magasságát az 
állatok növekedésének megfelelően gyakran kell változtatni. 
Vályús etetőknél legalább 2,5 cm, köretetőknél 2 cm etetőfe-
lületet kell biztosítani 0-5 hetes korban, ezt követően ezek az 
értékek 4,5 illetve 4 cm-re változnak. Az életkornak megfelelő 
3-4 fázisos takarmányozást, beleértve a takarmány összeté-
telt, a tenyésztőcégek ajánlásainak megfelelően kell kialakíta-
ni. A takarmány struktúrája dercés vagy morzsázott lehet. Az 
emésztőrendszer megfelelő mértékű fejlődéséhez a jércetáp 
5-6%-ban tartalmazzon nyersrostot. Ha lucernaszénát biz-
tosítunk az állatoknak 10 hetes kortól, annak csipegetésével 
egyrészt elfoglalják magukat, másrészt az emésztőrendszer 
fejlődésére és annak működésére is jótékony hatással van. 
Oldhatatlan mészkő gritt vagy gyomorkavics alomba szórása 
is segíti az emésztést, és unalom ellen is hasznos.

Az itatókat úgy kell elhelyezni, hogy az állatok köny-
nyen, azonos eséllyel tudják őket elérni. Köritatók esetében 
legalább 1 cm itatófelületet kell biztosítani, szelepes vagy 
csészés itatókból pedig 10 állatonként kell 2 elérhetőséget 
kell biztosítani. Minden további 10 állat esetén további ita-
tók szükségesek. 

Már napos kortól javasolt az ülőrudak elhelyezése, azért, 
hogy az állatok mielőbb meg tudják tanulni a használatukat. Az 
ülőrudak hossza olyan legyen, hogy egyidejűleg minden állat 
felférjen rájuk. 10 hetes korig 6 cm-t, azt követően pedig lega-
lább 10 cm-t kell számolni. Az ajánlott ülőrúd hossz a felnevelési 
időszak végéig 15 cm/jérce. A könnyű feljutást és a kényelmes 
használatot azzal is lehet biztosítani, hogy a faltól legalább 17 
cm-re, egymástól pedig legalább 25 cm-es vízszintes távolság-
ra helyezzük el őket. Amennyiben az ülőrudakra felrepülnek az 
állatok, a rudak között 40 cm, ha fel tudnak rájuk ugrani, akkor 
20 cm legyen a távolság. A rudak kialakítása élek nélküli legyen, 
szálkamentes, csúszásmentes, biztos fogást lehetővé tevő anyag-
ból készüljenek. A rudakat különböző magasságokban célszerű 
elhelyezni, hogy a jércék a felugrást meg tudják tanulni. 

Új építésű istállóknál javasolt a külső természetes fény 
jótékony hatásának kihasználása oly módon, hogy az ablakok 
összes felülete az istálló alapterületének legalább 3%-át érje 
el. A természetes megvilágításnak egyenletesnek kell len-
nie, a fény és árnyék jelenséget el kell kerülni, és a közvetlen 
napsugárzás ne érje az állományt. A madarak az embernél 
lényegesen magasabb képfrekvenciák felbontására képesek. 
A mesterséges világításra az alacsony (50 Hz váltóáram) 
frekvencián működő fénycsövek és energiatakarékos lámpák 
azért nem alkalmasak, mert az állatok ezek működését folya-
matos villogásként érzékelik, miközben embernél ez a jelenség 
nem tapasztalható, a madarakat fokozott mértékben idegesíti. 
A világítás céljára 2000 Hz feletti frekvencián, a meleg fehér 
spektrumban (2700-3000 K) működő fényforrások alkalma-
sak. Ha ilyen nincs, a hagyományos izzók is használhatók 
erre a célra. A különböző színű fényforrások közül egyedül a 
vörös fénynek van nyugtató, csipkedés és kannibalizmus el-
leni hatása. A megvilágítási programot hozzá kell igazítani a 
természetes nappali-éjszakai viszonyokhoz. 15. napos kortól 
legalább 8 óra nappali egybefüggő világítást és 8 óra éjszakai 
sötét időszakot kell biztosítani. A stressz helyzetek elkerülését 
szolgálja a hajnal-alkony kapcsoló használata, amely 30-45 
perc alatt éri el vagy csökkenti le a fényerősséget az istálló-
ban. Az istálló szakaszolt megvilágítása esetén reggel először 
a berendezések világítása kapcsolódjon fel, este pedig utoljára 
a berendezési tárgyak világítása kapcsolódjon le. A csibefoga-
dás során az istálló minden szintjén, az állatok szemmagas-
ságában 20 lux megvilágítási erősséget kell biztosítani. A te-
nyésztőcégek eltérő fényerősségi programokat javasolhatnak, 
azonban fontos, hogy az istálló minden területén lehetőség 
szerint azonos fényerősséget biztosítsunk. A megvilágított 
órák száma a stimulációs program kezdetéig, ami általában a 
16-17. élethét, nem növelhető. Az áttelepítési stressz csökken-
tése céljából a nevelési időszak alatti fényprogramot célszerű 
előre összehangolni a tojótelepi lehetőségekkel.

A témát a TETRA Hírlevél következő lapszámában 
folytatjuk. 

A cikk a Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz „Empfehlungen zur 
Verhinderung von Federpicken und Kannibalismus bei Jung- und Legehennen” című kiadványa alapján készült.

Dr. Bajcsy ElőD baromfi-egészségügyi
szakállatorvos
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2022. június 5.

A TETRA legújabb piaca Ázsiában: Thaiföld
2022. június 5-én sikeresen szállítottunk TETRA-SL 

LL szülőpárokat első thaiföldi vevőnknek. Ezzel tovább 
bővült azon országok sora, ahol termelésbe állnak tenyész-
állataink. 

2022. május 20.

 

Nagy örömünkre szolgált, hogy májusban Nigériában 
tarthattunk szimpóziumot tojóhibridjeinkről az AFIS-szal 
együtt. Köszönjük a résztvevők érdeklődését és hogy meg-
osztották velünk tapasztalataikat. 

2022. május 19.

Idén negyedik alkalommal került megrendezésre a 
NIPOLI Expo, ahol a Bábolna TETRA Kft. is részt vett. 
Köszönjük látogatóinknak érdeklődésüket termékeink 
iránt és a kiállítás szervezőinek segítségét. 

2022. május 7.

A Bábolna TETRA Kft. idén is nagy örömmel és büszke-
séggel vehette át a BAROMFITENYÉSZTÉS NAGYDÍJAT 
Hód mezővásárhelyen, a XXIX. Alföldi Állattenyésztési és 
Mezőgazda Napokon. 

EGYPERCES HÍReink
Az ElmúlT hAT hónApBól
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2022. máRcius 25.

 

 

 

Március 25-én mintegy 60 000 db tojóhibrid szülőpár naposcsibét szállítottunk két algír disztribútorunk számára az 
Air Algérie charterjáratával a sármelléki repülőtérről. A szakszerűen előkészített istállókban a telepítés rendben zajlott. 
Az úti elhullás nulla volt! 

2022. fEbRuáR 22.

2022. február 22-én ghánai piacszereplők számára 
tartottunk szemináriumot Magyarország accrai nagy-
követségének bemutatótermében, ahol prezentáltuk tojó- 
és kettős hasznosítású hibridjeinket. 

2022. június 2.

A Bábolna TETRA Kft. idén ismét részt vett kiállítói 
standdal Utrechtben, a VIV Europe kiállításon. 
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2022. OKTóBER 14-15.
Tanzania poUlTRy 
sHoW 2022
DaR Es-salaaM, 
TaNzÁNIa
Ubungo Plaza

2022. OKTóBER 5-6.
poUlTRy afRiCa
KIGalI, RUaNDa
Kigali Convention 
Centre

2022. AUGUszTUs 24-26.
livEsToCk pHilippinEs 2022
PasaY, fÜlÖP-szIGETEK
World Trade Center  
Metro Manila


