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új cikksorozat  
a tEtRa LaboRatoRy 
szakEmbEREItőL
A 2021-es év megannyi megpróbáltatás 
mellett rengeteg  izgalmas feladattal  
 is megajándékozott  bennünket.

Többek közt Uraiújfaluban elkészült a korábban már bemutatott 
akkreditált laboratórium, melyben immáron megkezdtük a 
szolgáltatói tevékenységen túl a kutatás-fejlesztés munkáját segítő 
PCR vizsgálatokat is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
a baromfivizsgálatokra specializálódott laboratórium munkatársai 
a napi kihívások megoldása mellett a tudományos kutatások aktív 
résztvevői is, így egy csapatban ötvöződik a sokszor egymással nehezen 
„szót értő” elmélet és gyakorlat. A közös szakirodalmi kutatómunkák 
tapasztalatai inspirálták a most útjára induló cikksorozatot, 
melynek célja, hogy a napi rutint érintő kórokozók vonatkozásában 
összefoglalja az általános ismereteket, valamint betekintést nyújtson 
a legfrissebb kutatási eredményekbe, érdekességekbe. Szeretnénk 
egy kicsit közelebb hozni a száraz tudományt a telepi gyakorlathoz, 
ugyanis rengeteg ötletet, inspirációt meríthetünk egy-egy ilyen 
szakirodalmi áttekintésből, melyet ezek után szeretnénk Önökkel is 
megosztani. Reméljük, hasonló pozitív gondolatokkal gazdagodva 
olvassák majd írásainkat. 

Dr. Köteles AnitA

TETRA Laboratory Csapat 
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CoLIbaCILLosIs
az  escherichia colit  minden baromfitartó „jól ismeri”, hiszen a problémamentes 
jelenléttől a komoly egészségügyi és gazdasági károkig széles a paletta, amit 
ez a baktérium képes okozni állatokban és emberekben egyaránt.  
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A tenyésztett baromfik helyi vagy 
szisztémás megbetegedése, melyet 
madár patogén E. coli okoz (APEC). A 
betegség számos formában megnyil-
vánulhat, többek közt colisepticaemia, 
lég  zsákgyulladás, ízület gyulladás, has-
hártya gyulladás vagy tojócsőgyulla-
dás. Korábbi álláspont az volt, hogy az 
E. coli csupán másodlagos kórokozója 
más hajlamosító tényezőknek, mint 
például vírusfertőzés, stressz, ammó-
nia, stb. Jelenlegi vélemény szerint az 
APEC is lehet elsődleges kórokozó. A 
fertőzés horizontális (a környezetből 
takarmánnyal, ivóvízzel, alommal, 
bélsárral) és vertikális (tojáson át) 
terjedése egyaránt lehetséges. Jelentős 
mértékű a bőrsérüléseken keresztüli 
fertőződés (talpfekély, csipkedés), vala-
mint a tojások fertőződése, mely ered-
het a petefészekből, ha ott az E. coli 
baktériumok a korábbi septicaemia 
következményeként megtelepedtek, de 
a frissen rakott, bélsárral szennyezett 
nedves tojások héján át is könnyen be-
juthatnak.

Emlősök colibacillosisa leggyak-
rabban elsődleges bélrendszeri vagy 
húgyúti megbetegedést okoz, míg a 
baromfi colibacillosisa jellemzően lo-
kalizált vagy szisztémás megbetegedés, 
mely gyakran másodlagosan fordul elő, 
mikor a gazdaszervezet védekezőképes-
ségét a virulens E. coli törzsek károsí-
tották vagy túlterhelték (1). Azon E. coli 
törzsek, melyek bármely faj bélrend-
szerén kívül okoznak betegséget, közös 
jellemzőkkel bírnak, ezeket extrain-
testinalis patogén E. coli-nak (ExPEC) 

(29) nevezik. A legtöbb APEC ExPEC is 
egyben, és hasonló tulajdonságokkal 
rendelkezik, mint az emlős ExPEC.

A klinikai tünetek és a kórbonc-
tani elváltozások utalnak a betegségre, 
melyet az E. coli-ra szelektív táptalajon 
történő klasszikus mikrobiológiai te-
nyésztés tud megerősíteni vagy kizár-
ni. Ezt követően molekuláris biológiai 
eljárásokkal tudjuk meghatározni a 
további típusait, altípusait. Egy PCR 
protokoll, amely az APEC virulencia-
plazmidok génjeit célozza meg, sike-
resnek bizonyult a rutin szűrésben, de 
nem biztos, hogy 100%-os azonosítást 
biztosít a betegségben szerepet játszó 
törzsek sokfélesége miatt.

A colibacillosis elleni védekezés 
alapját képezi a keltetői és állomány 
menedzsment, különös tekintettel a le-
vegőminőségre, hőmérsékletre, alom- és  
istállókörnyezetre, valamint az általá-

nos higiéniai előírásokra. A vakcinák 
hatékonynak bizonyultak egyes E. coli 
törzsek leküzdésében, azonban a coli-
bacillosisban érintett törzsek sokféle-
ségéből adódóan előfordulhat, hogy a 
vakcinák nem bizonyulnak hatékony-
nak minden törzs esetében. A baromfi-
tenyésztésben az antimikrobiális szerek 
alkalmazására vonatkozó új korlátozá-
sok miatt a felhasználható gyógysze-
rek kiválasztása korlátozott lehet, vagy 
éppen nem hatékony, ha a hatóanyagra 
rezisztens törzsek vannak jelen.

Általános egyetértés van abban, 
hogy a colibacillosis a baromfi leggya-
koribb fertőző bakteriális betegsége, és 
összességében az E. coli fertőzések je-
lentős gazdasági veszteségekért felelő-
sek. A leggyakrabban jelentett betegsé-
gek közé tartozik az állategészségügyi 
és a vágóhídi kobzásokkal kapcsolatos 
felmérésekben. A feldolgozás során 
a légzsákgyulladásban szenvedő ál-
lományok átlagos testtömege alacso-
nyabb volt (84 g/madár), minőségi hi-
bát, valamint bélsár- és Campylobacter 
szennyezettséget mutatott (28). 

Hollandiai baromfitartó gazdasá-
gokban egy E. coli hashártyagyulladás 
szindrómára vonatkozó tanulmány 
megállapította, hogy a teljes veszteség 
0,28 euró volt ketrecben tartott és 1,87 
euró hústípusú tyúkonként (15). Mind-
azonáltal, elismert jelentősége ellenére 
úgy tűnik, hogy nem készültek olyan 
tanulmányok, amelyek pontosan meg-
határozták volna a colibacillosis gaz-
dasági jelentőségét baromfik esetében.

közEgészségügyI jELEntőség
Bár a baromfi nem jelentős for-

rása a humán megbetegedést okozó, 
shiga toxint termelő E. colinak (STEC), 
továbbra is éberség javasolt e téren, 
mivel az STEC-et, beleértve az E. coli 
O157:H7-et is, amely egy fontos entero-
haemorrhagiás kórokozó az emberek-
ben, már izolálták különböző madárfa-
jokból és baromfitermékekből egyaránt 

(2, 3, 4, 23). Még aggasztóbb az a lehetőség, 
hogy az APEC-fertőzött baromfi és to-
jása az ExPEC élelmiszer rezervoárja 
lehet, amely emberi húgyúti fertőzése-
ket, agyhártyagyulladást és más extra-
intestinalis betegségeket okoz (19, 32). Ez a 
hipotézis azokon a figyelemre méltó ha-
sonlóságokon alapul, amelyeket egyes 
APEC és humán ExPEC törzsek geno-
miális szekvenciáik, szerocsoportjaik, 
virulencia genotípusai, filogenetikai 
típusai, plazmidtartalma, antimikrobi-
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ális rezisztencia mintázata és betegsé-
get okozó képessége tekintetében mu-
tatnak humán betegségek in vitro és in 
vivo modelljei (5-8, 13, 14, 16, 17, 19-22, 25, 27, 31, 32).  
Ezt a hipotézist alátámasztja az a tény 
is, hogy a kiskereskedelmi baromfihús 
olyan E. coli-t tartalmazhat, amely 
inkább hasonlít APEC-hez és humán 
ExPEC-hez, mint a vágóhídi állatok 
bélsarából származó kommenzalis-
ta E. coli-hoz. Ezek a hasonlóságok 
különösen figyelemre méltóak ezen 
organizmusok virulencia plazmid tar-
talma tekintetében (8). Bár az emberi 
húgyúti fertőzéseket okozó ExPEC 
tartalmazhat virulencia plazmidokat 

(13), az APEC és a humán újszülöttkori 
meningitist okozó E. colit nagyrészt je-
lenléte határozza meg (12, 18, 26). Ezekről a 
plazmidokról kimutatták, hogy hozzá-
járulnak a colibacillosis, húgyúti fertő-
zések és agyhártyagyulladás kialakulá-
sához (6, 31), és az APEC-ről más, emberi 
egészségre veszélyes kórokozókra (9) 
átvihetőek. Baromfik esetében ilyen át-
vitelre utaló bizonyíték egy rendkívül 
virulens Salmonella enterica serovar 
Kentucky törzs megjelenése, amely 
APEC-szerű plazmidokat tartalmaz (10).

Szintén aggasztó az a tény, hogy 
az APEC-ben ezek a virulencia plaz-
midok multidrug-rezisztenciát (MDR) 
kódoló szigeteket tartalmazhatnak, 
vagy nagy MDR-t kódoló R-plazmi-
dokkal együtt kapcsolódhatnak (9, 11). Az 
ilyen MDR-szigetek vagy R-plazmidok 
nehézfémekkel, fertőtlenítőszerekkel 

és különféle antimikrobiális szerekkel 
szembeni rezisztenciát kódolhatnak. 
Figyelembe kell venni a rezisztencia 
gének APEC-ből az emberi egészség 
szempontjából fontos kórokozókra 
való terjedésének lehetőségét is. S. en-
terica subsp. enterica serovar Newport, 
amely egy humán megbetegedést oko-
zó baktérium könnyen szerzett antibi-
otikum rezisztenciát azáltal, hogy egy 
nagy konjugatív rezisztencia plazmi-
dot vett át az antibiotikum- rezisztens 
E. coliból. A plazmid a Salmonella 
enterica serovar Newport törzsek több 
mint 25%-ára került át a társfertőzés 
után (24). A bélsár E. coli antibio tikum-
rezisztenciája nagyobb volt azokban a 
brojlerekben és pulykákban, amelyek 
viszonylag gyakran kaptak antibio-
tikumot, összehasonlítva azokkal a 
tojókkal, amelyek kevés antibiotikum-
mal találkoztak (33). Hasonló antibioti-
kum-rezisztencia mintákat találtak a 
baromfivágóhídi munkásoktól és ma-
daraktól izolált E. coli  -ban, továbbá 
egyes esetekben specifikus törzseket 
is kimutattak, mely azt jelzi, hogy a 
rezisztens organizmusok és/vagy plaz-
midok baromfiról emberre való átvite-
le gyakori. 

Ezért ésszerű a baromfit az 
ExPEC törzsek és/vagy plazmidokhoz 
kötött virulencia- és rezisztencia gének 
tárolójának tekinteni, amelyek hozzá-
járulnak az ExPEC vagy más humán 
kórokozók által okozott betegségek 
patogeneziséhez.

kutatás
A 2018-1.3.1-VKE pályázat kere-

tében többek közt lehetőségünk nyílt 
megvizsgálni, milyen mértékben van 
jelen a különböző tartástechnológiák 
és állománysűrűségek között tartott 
madarak körében az E. coli O157 sze-
rocsoportja. 

Vizsgálataink során megállapí-
tottuk, hogy megfelelő vakcinázási 
program mellett a járványügyi intéz-
kedések elrendelése és betartása, az 
istállóhigiéniai előírások és a telepi 
zártság fenntartása sokkal inkább be-
folyásolja az állományok mikrobio-
lógiai státuszát, mint a tartástechno-
lógiák közt felmerülő különbségek. 
Nem találtunk szignifikáns eltérést a 
különböző tartástechnológiák patogén, 
illetve fakultatív patogén kórokozókkal 
való terheltsége között. A letelepített 
állományok állománysűrűségeinek fi-
gyelembevételével történt elemzések 
után is azt az eredményt kaptuk, hogy 
a mélyalmos rendszerű tartás a magas 
szintű járványvédelem és istállóhigi-
éniai szabályok mellett nem jelentett 
nagyobb mértékű, megbetegedést oko-
zó mikrobiológiai terhelést az állomá-
nyokra a battériás tartással szemben. 

Dr. Köteles AnitA állatorvos
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ázsIa

“Az ázsiai régiót tekintve, az 
egyik első úticélunk a Fülöp-szigetekre 
vezetett, ahol egy igen intenzív egyhe-
tes tartózkodás keretében lehetőségem 
volt találkozni az ország több jelentős, 
baromfitenyésztésben érdekelt cégének 
képviselőjével. Reményeink szerint az 
idei évtől a TETRA termékek a fü-
löp-szigeteki piacon is megjelennek, és 
ezzel egy újabb ország termelői szerez-
hetnek pozitív tapasztalatokat a nagy-
teljesítményű hibridjeinkről.

Szerencsére a Bábolna TETRA 
Kft. nemzetközi kapcsolati hálója igen 
sűrű, így a világ számos pontján van 
olyan kedves ismerősünk, akivel min-
dig lehet miről beszélgetni a kölcsönö-
sen előnyös együttműködési lehetősé-
geket keresve.”

| KeReSKedeleM |

Ismét útra keltünk
2020 tavaszán szinte az egész világ egyszerre bénult meg a COVID-19 járvány miatt.  
minden ország korlátozta valamilyen módon a beutazást a külföldi 
állampolgárok előtt, de több ázsiai ország a teljes tiltást választotta. 

Ennek következtében a személyes kapcsolatok fenntartása, illetve az újak kialakítása óriási nehézségekbe 
ütközött, még annak ellenére is, hogy a modern kor eszközei lehetőséget biztosítanak az online kapcsolattartásra. 
A szakmai találkozók, kiállítások szintén nem kerültek megtartásra, vagy csak korlátozott mértékben, online 
formában, ami természetesen nem ugyanazt az élményt adja, mint a személyes találkozások. 2022 elejétől fogva 
azonban, köszönhetően a világszerte tapasztalható magas átoltottságnak, az országok megnyitották a határaikat 
a látogatók előtt, így a szakmai utazások, a kapcsolatok építését és fenntartását szolgáló személyes megbeszélések 
újra létrejöhettek. 

afRIka
“2022. február 22-én ghánai kiutazásom kezdő programjaként az accrai ma-

gyar nagykövetség bemutatótermében tartottam előadást helyi piaci szereplők-
nek. A vállalat és a termékek – tojóhibrid és kettős hasznosítású hibridek – bemu-
tatása után az együttműködés lehetőségéről egyeztettünk.

Külön kiemeltem, hogy szoros szakmai kapcsolatra törekszünk meglévő 
és jövőbeli üzleti partnereinkkel. Az eladott tenyészállományokat szaktanács-
adással kísérjük a jobb termelési eredmények elérése érdekében. Készek va-
gyunk továbbá különböző online felületeken, vagy akár helyben, a helyi terme-
lők szélesebb köre számára tréningeket és előadásokat tartani. Bízunk benne, 
hogy ez a fajta tudástranszfer észrevehetően hozzá tud majd járulni a ghánai 
baromfiágazat fejlődéséhez.

A rendezvényen mintegy 20 potenciális érdeklődő vett részt, akikkel a B2B 
megbeszélések során egyedi igényeikről is tárgyalhattam. Ezzel párhuzamosan 
kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, amit Békési Dávid, a magyar 
nagykövetség első beosztott munkatársa koordinált. Itt elsősorban az ágazat aktu-
ális problémáiról számoltak be a ghánai vendégek. Egyetértés körvonalazódott a 
tekintetben, hogy szükséges megerősíteni a telepek biobiztonságát a betegségek el-
leni hatékonyabb védekezés érdekében. Sajnálatos módon az utóbbi időben néhány  
madárinfluenza esetet is regisztráltak az országban. Szóba került még a je-
lenlegi magas takarmányárak mellett a gazdaságosabb termelés kérdése is.  

Ghána

szobolevszKi tAmás
key account manager

Fülöp-szigetek
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Jelentős érdeklődés mutatkozott a kettős hasznosítású háztáji fajták iránt, melyek 
jó eredménnyel nevelhetők a melegebb éghajlatú országokban is.

A szeminárium hozadékaként májusban egy ghánai 
delegáció látogat Magyarországra, hogy a helyszínen is-
merkedhessenek meg a Bábolna TETRA Kft. termelési 
és tenyésztési hátterével. Az itt szerzett tapasztalatokat 
a tervezett szülőpártelep beruházásuk során szeretnék 
hasznosítani. “

FejK niKolettA
head of key account department

amERIka
„Január végén nagy várakozás-

sal utaztunk ki az atlantai IPPE 2022 
expora, ami a világ egyik legnagyobb 
állattenyésztési kiállítása. A korláto-
zások árnyékában a korábbi évekhez 
képest kevesebb látogató volt, de több 
annál, mint amire számítottunk az 
előzetes jelzések alapján. 

A Bábolna TETRA Kft. közö-
sen jelent meg a kiállításon az ame-
rikai disztribútor cégével, a TETRA 
Americanával (Centurion Poultry), 
hogy régi és új partnereivel találkoz-
hasson. A Georgia állambeli TETRA 
Americana hosszú évek óta látja 
el Észak-, Közép- és Dél-Amerikát 
TETRA végtermék naposcsibékkel. 
Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszön-
hetően, illetve egy hosszas engedé-
lyeztetési folyamat eredményeképpen, 
hamarosan szülőpár naposcsibéket is 

tudunk Latin-Amerikába értékesíteni. 
Ezért kiemelten fontos volt, hogy ezen 
a kiállításon minél több latin-ameri-
kai ügyféllel, érdeklődővel találkoz-
hassunk, bemutatkozzunk vagy újra 
tárgyaljunk. 

A személyes találkozások során 
kiderült, hogy az online megbeszé-
lések alkalmával nem biztos, hogy 
minden fontos részlet, kérdés napi-
rendre került, de a kint eltöltött rövid 
idő alatt mindezek tisztázása után 
sikerült több reménykeltő előzetes 
megállapodást kötni. Bízunk benne, 
hogy a közeljövőben megkezdhetjük a 
szülőpár naposcsibék szállítását is egy 
újabb kontinensre.” 

| KeReSKedeleM |

USA

USA

Ghána

luKáts orsolyA
key account manager
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Az uniós irányelv mellékletének 
rendelkezése szerint az állatok csonkí-
tása szintén tilos, de a tollcsipkedés, a 
kannibalizmus megelőzése érdekében 
a csőrkurtítást az egyes tagállamok 
engedélyezhetik, ha azt az állatok ma-
ximum 10 napos életkoráig szakkép-
zett személyzet végzi. Ennek ellenére 
néhány tagállam (Dánia, Finnország, 
Svédország, Németország és Hollan-
dia) már betiltotta a tyúkfaj csőrkur-
títását, míg más tagállamok a tilalom 
bevezetését fontolgatják.

| KUtatÁS-fejleSztéS |

az agREsszív 
vIsELkEdés okozta 
ELhuLLások
csökkentésére irányuló 
szelekció lehetőségének 
vizsgálata csőrkurtítatlan 
tojótyúkokban

Az utóbbi évtizedekben át-
politizálódott állatvédelem 
egyik jelentős eredménye a 
tojótyúkok védelmé-
ről szóló 1999/74/ec 
uniós irányelv, amely 
2012. január 1-től betiltot-
ta az Európai Unió tagor-
szágaiban a hagyományos 
ketreces tartást. 
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A különböző alternatív tartás-
módok bevezetése és elterjedése, vala-
mint a csőrkurtítás egyre erőteljesebb 
európai elutasítása ugyanakkor újabb 
komoly állatjóléti problémát vet fel. 
Az évtizedeken át a ketrectűrő képes-
ségre (is) folytatott szelekció ugyanis 
a kiválóan termelő, de – a nemesítői 
szándék ellenére – az agresszív viselke-
désre hajlamos egyedeket részesítette 
előnyben, ami a nagyobb szabadságot 
biztosító tartási rendszerekben – a na-
gyobb csoportlétszámok miatt – folya-
matos konfliktushelyzeteket idézhet 
elő. A kis csoportos (4-5 tyúk/ketrec) 
tartásban ez a típusú szociális stressz 
nem volt számottevő, illetve előfordu-
lását az állatok csőrének termo-kau-
teres, lézeres, vagy infravörös fénnyel 
való kurtításával hatékonyan meg 
lehetett előzni. Felmérések szerint, a 
jelenlegi genetikai konstrukcióknál a 
csőrkurtítás alkalmazásának elhagyá-
sa a tojóházi mortalitást akár 2-4-sze-
resére is növelheti. Ez az állatvédelmi 
szempontból aggályos körülmény arra 
kényszeríti a tenyésztőcégeket, hogy 
az új tartási rendszerekhez és az új ál-
latjóléti elvárásokhoz alkalmazkodó, 
csőrkurtítás nélkül is eredményesen 
tartható hibrideket állítsanak elő. Mi-
vel a jelenség kialakulása a nemesí-
tésnek „köszönhető”, ezért a megelő-
zés leghatékonyabb módszerének az 
tűnik, ha a probléma megoldását is a 
tenyésztés oldaláról keressük. Vizsgá-
latunk célkitűzése ezért arra irányult, 
hogy értékelhető adatokkal igazoljuk 
azt a hipotézist, hogy a viselkedési for-
mák örökölhetősége csőrkurtítatlan 
tojótyúkok esetében is lehetővé teszi az 
agresszív viselkedésű egyedek, illetve 
családok szelekcióját.

A Vörös Rhode típusba tartozó 
pedigré vonalakból 63, míg a Fehér 
Rhode típusba tartozó pedigré vona-
lakból összesen 70 kakas, egyenként 26, 
csőrkurtítatlan, féltestvér jérce utódá-
nál vizsgáltuk az agresszivitásra vissza-

vezethető elhullás előfordulási gyakoriságát. Eredményeink szerint a 18 hetes élet-
korig tartó nevelés során a Vörös Rhode jércéknél nem fordult elő csipkedés okozta 
elhullás, a Fehér Rhode jércéknél azonban az elhullások 51%-áért az agresszív vi-
selkedés volt a felelős. A 72 hetes életkorig tartó tojószezonban mindkét típusnál a 
csipkedés, illetve a kannibalizmus volt az elhullások leggyakoribb kiváltó oka.

A tyúkok származása mindkét típus esetében jelentős szerepet játszott az 
agresszivitás megjelenési gyakoriságában és kártételében. Mind a Vörös Rhode, 
mind a Fehér Rhode típusban találtunk olyan kakasokat, amelyek utódai között 
egyáltalán nem fordult elő agresszivitásra visszavezethető elhullás, de találtunk 
olyan kakasokat is, amelyek utódai kizárólag agresszivitásra visszavezethető ok-
ból estek ki a termelésből (1. és 2. ábra).
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1. ábra: Az agresszió okozta elhullás aránya az összes elhullás százalékában csőrkurtítatlan Vörös Rhode 
tojótyúkokban
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2. ábra: Az agresszió okozta elhullás aránya az összes elhullás százalékában csőrkurtítatlan Fehér Rhode 
tojótyúkokban

Ezen a két ábrán az is jól látható, hogy a Vörös Rhode típusban jóval keve-
sebb olyan kakast találtunk (n=5), amelyek utódainak elhullásáért kizárólag az 
agresszió lett volna a felelős, míg a Fehér Rhode típusban több mint háromszor 
annyi (n=16) kakas utódai estek ki kizárólag az agresszióra visszavezethető sé-
rülések miatt a termelésből. A Vörös Rhode kakasok között 37, a Fehér Rhode 
kakasok között pedig 11 olyat találtunk, amelyek látszólag nem örökítették át utó-
daikba az agresszióra való hajlamot.

Ezek az eredmények felhívták a figyelmünket arra, hogy mind a két típus-
ban, de különösen a Fehér Rhode típusnál kiemelten fontos az agresszivitásra való 
hajlamot örökítő kakasok tenyésztésből történő mielőbbi kizárása. Ezzel a tuda-
tos szelekcióval, reményeink szerint, számottevően csökkenthető lesz majd a tojó-
hibridekben a csipkedésből, a kannibalizmusból eredő veszteség. Ezt a szelekciós 
munkát cégünk már elkezdte, aminek eredményeként rövidesen megjelenünk a 
piacon a TETRA COUNTRY nevű, nyugodt vérmérsékletű, barna tollú, barna 
mészhéjú tojást termelő, jó életképességű, magas termelési szintű, kiváló perzisz-
tenciájú tojóhibridünkkel, ami kifejezetten alkalmas az alternatív rendszerekben 
a csőrkurtítás nélküli tartásra. 

Dr. milisits Gábor, Dr. Almási AnitA
Bábolna TETRA Kft.

Dr. zomborszKy zoltán, ProF. Dr. sütő zoltán
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus
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| KUtatÁS-fejleSztéS |



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.

info@babolnatetra.com www.babolnatetra.com
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UTreCHT, HOllaNdia
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iBadaN, NiGéria
Nemzetközi Konferencia 
központ, ibadan

2022. MÁJUS 5-7.
XXiX. alföldi állattenyésztési 
és mezőgazda napok
HódmezővÁsÁrHelY, maGYarO.
Hód-mezőgazda zrt.  
kiállítási Centruma


