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a Tojás a legTökéleTesebb 
dolog az univerzumban
NapjaiNkbaN, amikor már nemcsak a világ fejlett országaiban, hanem a fejlődő 
országokban is többnyire több tízezres, vagy esetenként több milliós farmokoN 
termelik a tojást, a lakosság túlnyomó többsége már csak a szupermarketek 
polcain szépen becsomagolva találkozik vele. 

A vevő vásárláskor gondosan megvizsgálja a csomago-
lást, a rajta megjelenő csábító, szinte hívogató reklámot, esetleg 
megnézi a tojás nagyságát vagy a héj színét, de elsősorban az 
árát. Azt viszont kevesen tudják, hogy a tojás megvásárlásakor 
az egyetlen olyan állati eredetű terméket veszi meg az ember, 
amely önmagában biztosítja mindazt a tápanyagot, amely az 
élet fenntartásához szükséges, és amelynek táplálóértéke vetek-
szik, vagy egyenértékű az anyatejjel.

Mi – a Bábolna TETRA munkatársai – büszkék vagyunk 
arra, hogy az agrárium egy olyan üzletágában dolgozunk és 
olyan állatokat tenyésztünk, amelyek hozzájárulnak a világ 
egészséges élelmiszerrel történő ellátásához. Cégünk jól ismert 
logója és szlogenje több mint fél évszázada hirdeti munkánk 
töretlen minőségét a világban, éppen ezért a TETRA hibridek 
manapság a világ több mint 60 országában megtalálhatók, meg-
bízhatók és kedveltek.

Világszínvonalú kutató központjainkban olyan hibridek 
fejlesztésén dolgozunk, amelyek a leggazdaságosabban és a leg-
hatékonyabban képesek ezt a tökéletes terméket – a tojást – elő-
állítani. A tojásról azonban nem árt tudni, hogy nemcsak teljes 
értékű élelmiszer, hanem minden más állati termékhez viszo-
nyítva a legolcsóbb tápanyagforrás. A tojás – annak étrendi és 
az egészségre gyakorolt hatása miatt – különlegesen sokoldalú 
élelmiszer, hiszen a legmagasabb természetes D-vitamin forrás, 
baktericid és erős antigén hatású, ezért kiváló védelmet jelent 
például a Covid betegséggel szemben és különösen a nőknél je-
lentős szerepet játszik a csontritkulás megelőzésében.

Most, amikor az orosz-ukrán háború a világ legkiválóbb 
termőföldjein teszi lehetetlenné a gabonatermelést és ezáltal a 
világ jelentős részén okoz élelmiszerhiányt, a tojás szerepe – 
mint a legolcsóbban előállítható állati eredetű tápanyagforrás 
– jelentősen felértékelődik.

A nemzetközi statisztikai adatokból jól látható, hogy a 
2008-as világgazdasági válság, a 2019-20-as Covid és a jelenle-
gi orosz-ukrán háború is az étkezési tojás iránti kereslet növe-
kedését hozta. Sajnos 2015 óta a HPAI (madárinfluenza) vírus 
különböző variánsainak a felerősödése jelentős károkat okozott 
a világ tojóhibrid állományaiban, és ez a folyamat 2021-22-re 
olyan méreteket öltött, hogy ez a betegség csak az USA tojótyúk 
állományának a 10-13 százalékát pusztította el.

A megnövekedett kereslet és a csökkenő kínálat napjaink-
ra azt eredményezte, hogy egy év alatt a tojás ára a világon szin-
te mindenütt a duplájára emelkedett. Ez az árszint már képes 
– még a megnövekedett költségek mellett is – egy tisztességes 
jövedelmet biztosítani a termelőknek.

búza györgy

búza györgy Bábolna TETRA Kft. 
tulajdonos

Az új év kezdetén a tojáságazat szereplőiként azt 
remélhetjük, hogy a tojás végre méltó szerepet kap a 
népek élelmezésében, és ezáltal az ágazat szereplői: a 
tenyésztők, a szaporítók, és a tojástermelők is tisztessé-
ges haszonnal végezhetik értékteremtő tevékenységüket. 
Ehhez az elkötelezett munkához kívánok minden kollé-
gámnak és munkatársunknak, minden bel- és külföldi 
üzleti partnerünknek sikeres új évet, békét és nagyon jó 
egészséget! 
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akár banGladeSben, akár az 
eGYeSült államokban járunk, 
könnYen lehet, hoGY 
egY magYaR cégTől 
száRmazÓ Tojás 
kerül az aSztalunkra

Hosszú termékpálya áll a boltok polcain kapható tyúktojás és csirkehús mögött. Sokan ta-
lán nem is gondolnak bele, hogy a teljes értéklánc jelentős kutatás-fejlesztési tevékenység-
gel kezdődik, melynek során kitenyésztik a legoptimálisabb tojás- és húshozamot biztosító 
hibrideket. Egy magyar vállalkozás, a bábolNa tetra kft. mára globálisan is jelentős sze-
replővé vált a baromfi tenyészállat piacon. több, miNt ötveN országba exportálnak, 
termékeik szinte a világ minden táján megtalálhatóak. Ugyan a jelenlegi válság kedve-
zőtlenül hat a szektorra, azonban a hosszú távú folyamatok pozitív irányba mutatnak.  

Interjú Németh Szabolccsal, a Bábolna TETRA Kft. kereskedelemért felelős cégvezetőjével.
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A Bábolna TETRA egy nagyon speciális szegmensben 
tevékenykedik. Képes eltartani a magyar piac egy 
ilyen vállalkozást? Mekkora az export részesedése a 
teljes árbevételen belül?

Árbevételünk több mint 50 százalékát az export te-
szi ki. Mi egy jellemzően exportorientált cég vagyunk. Ez 
többek közt annak is köszönhető, hogy termékeinkre a 
világ bármely részén van kereslet, hiszen tojást minden-
hol fogyasztanak és ennek helyi termelésben megvalósuló, 
gazdaságos előállításához mi tudunk biztosítani tenyészba-
romfikat. A TETRA már hosszú ideje egy jól csengő brand 
a baromfis szakmában, melyhez versenyképes teljesítményt, 
költséghatékony előállítást, megbízhatóságot és rugalmas-
ságot társítanak. 

MIvEl MAgyARoRSzág Egy 
MEglEhETőSEN BEhATáRolT pIAc, 
EzéRT léNyEgES SzáMuNKRA, 
hogy ExpoRTRA IS TERMEljüNK.

Természetesen a belföldi piac is fontos szerepet tölt be 
mindennapjainkban, hiszen hazánkban piacvezetők va-
gyunk. Úgy érezzük, ez a pozíció nagyobb felelősséget és 
többletgondoskodást is igényel hazai partnereink és az egész 
ágazat irányában.

Milyen országokban van jelen a Bábolna TETRA?

Gyakorlatilag minden nagyobb régióban jelen vagyunk. 

Az ElMúlT évEKBEN TöBB MINT  
50 oRSzágBA ExpoRTálTuNK, 

köztük az Egyesült Államokba, Dél-Koreába, Pakisz-
tánba, vagy éppen Bangladesbe, Ugandába, Ghánába, Al-
gériába és még sorolhatnám. Termékeink megtalálhatóak 
Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és Afrika 
jelentős részén egyaránt. 

Milyen kompetenciák szükségesek ahhoz, hogy egy 
baromfitenyésztéssel foglalkozó cég sikeres legyen a 
nemzetközi piacokon?

Mint minden termék értékesítése esetében, itt is az 
egyik alapvető követelmény a megfelelő minőség, és hogy 
képes legyen kiállni a piaci verseny próbáját. Bábolnán több 
mint 50 éve folyik baromfitenyésztés és nyugodtan kije-
lenthetem, hogy ennek a több évtizedes tapasztalatnak kö-
szönhetően a termékünk olyan minőséget képvisel, amely 
egyértelműen versenyképes a világpiacon. Ezen túl termé-
szetesen a külpiacokon való megjelenéshez elengedhetet-
len szükség van promócióra is. Azonban egy tojástermelő 
hibrid esetében teljesen más koncepciót igényel a marketing 
tevékenység, mint például egy mobiltelefonnál, hiszen a mi 
partnereink baromfitartásban járatos szakemberek, így őket 
meggyőzni főképp szakmai szempontok alapján lehetséges. 

Cégünk elsősorban tenyészállatokat (szülőpárokat, 
nagyszülőpárokat) szállít leginkább naposcsibe formájá-
ban olyan cégeknek, melyek ezeket a tenyészállományokat 
felnevelik, termelésbe helyezik, majd a helyben előállított 
termékeny tojásokból állítják elő az étkezési tojástermelésre 
alkalmas naposcsibéket. 

A szülőpár értékesítés a piacra lépési folyamat eleje, 
ugyanis a helyben előállított TETRA baromfik sikeres piaci 
bevezetéséhez elengedhetetlen a partnerünk és a helyi tojás-
termelők támogatása. 

Az első termelői tapasztalatoknak mindenképpen po-
zitívnak kell lenniük, hiszen a fogyasztói elégedettség lesz az 
alapja a további megrendeléseknek. 

A szakmai támogatást hosszú évek tapasztalatával ren-
delkező munkatársaim biztosítják. Online és személyes ta-
nácsadással is segítjük partnereinket, hogy a TETRÁ-val ered-
ményesen és saját megelégedettségükre tudjanak dolgozni. 

Legtöbbször nem elég távoli tanácsadással segíteni 
vevőinket, hanem szükséges a személyes jelenlét is, hogy 
pontosan felmérhessük, mi történik a telepen. Meg kell győ-
ződni róla, hogy biztosítva vannak-e a sikeres termeléshez 
elengedhetetlen, általunk előírt feltételek, hisz csak ezek 
megléte mellett érhető el termékeink termelési potenciálja. 

Ez a fajta személyes tanácsadás idő- és munkaigényes 
folyamat és nem kevés költséggel jár. Nehezíti a feladatot az 
időeltolódás is, mivel a világ minden tájára szállítunk, így 
ahhoz is alkalmazkodnunk kell, hogy akár hétvégén vagy 
éjjel is a partnerek rendelkezésére álljunk, a felmerülő prob-
lémákra azonnali megoldást kell nyújtanunk, mert egy eset-
leges kései válasz megtöbbszörözheti a problémát. 

Nemrég részt vettek a HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség közreműködésével szervezett Magyar-
Iráni Üzleti Fórumon is. Mik a terveik az iráni piacon?

Irán számomra és a vállalat számára is fontos piac. 
2010 óta dolgozok Bábolnán és (korábban már jelen volt a 
vállalat az iráni piacon) egy hosszabb szünet után 2011-ben 
vezettük be újra a TETRA terméket az országban. Sikerült 
találnunk egy helyi partnert, akivel 8-9 hónapos időtartam 
alatt 2, 5 millió tojóhibridhez szükséges naposcsibét, illetve 
keltetőtojást szállítottunk. Ezeknek a tojóhibrideknek a ter-
melésével akkor az ország éves tojásigényének 10-15 száza-
lékát tudták biztosítani. 

NAgyoN pozITív volT A pIAc vISSzA
jElzéSE, AzoNBAN A 2011 SzEpTEM
BERéBEN BEvEzETETT uNIóS 
SzANKcIóK EllEhETETlENíTETTéK A 
SzállíTáSoK folyTATáSáT. 

Sajnos mire a szankciókat feloldották, Iránban túl-
termelés alakult ki, így az általunk elindított piacépítés 
megszakadt, a későbbi piaci körülmények pedig nem ad-
tak lehetőséget a folytatásra. Három évvel ezelőtt sikerült 
megállapodnunk újra egy másik piaci szereplővel a TETRA 
újfent történő bevezetéséről, most már helyi termelési bázis 
biztosítása mellett. 



Jelenleg az import engedélyek beszerzése folyik, melyek 
kézhezvételét követően elindulhat a TETRA tenyészállomá-
nyok Iránba történő szállítása. 

Az elmondottak alapján nem egyszerű folyamat az 
exportpiacokon való megjelenés. Elérhető itthon 
ehhez valamilyen formában szakmai támogatás?

Azt, hogy kijussunk egy exportpiacra, komoly előké-
szítő munkának kell megelőznie. Számos információ áll 
rendelkezésünkre arról, hogy az egyes piacokon kik a na-
gyobb termelők. Azonban az olyan helyeken, mint Afrika, a 
Távol-Kelet, vagy éppen a Közel-Kelet, a piac még nem olyan 
rendezett, mint itthon Magyarországon, vagy Európa más 
részein. 

Ez a változékonyság ezekben a térségekben kifejezetten 
kedvező lehetőséget biztosít számunkra, hiszen ha időben 
sikerül kihasználnunk a piaci körülményeket, akkor köny-
nyebben megjelenhetünk a termékeinkkel. 

Ezzel szemben egy stabil, hosszú ideje beállt piacra 
újként belépni sokkal nehezebb. Az USA-ban már jelen va-
gyunk, de ha most kellene bekerülnünk ebbe a régóta stabil-
nak mondható piaci struktúrába, igencsak komoly akadá-
lyokba ütköznénk. 

Elmondható, hogy a különböző országokba történő 
piacra lépéshez eltérő eszközök szükségesek, 

AzoNBAN AMI MINdEN ESETBEN 
ElENgEdhETETlEN, Az A MEg
jElENéS, A SzEMélyES jElENléT; 
foNToS, hogy MEg lEhESSEN Mu
TATNI A TERMéKEKET, TAlálKozNI 
lEhESSEN A poTENcIálIS jövőBENI 
pARTNEREKKEl. 

Erre a célra kiválóan alkalmasak többek között a kü-
lönböző szakmai kiállítások. Az ezekre az eseményekre való 
kijutásban a HEPA tud segítséget nyújtani, akivel már eddig 
is voltak eseti együttműködéseink és a későbbiekben is örül-
nénk, ha az ügynökség támogatná külpiaci törekvéseinket. 

Milyennek látják az ágazat jövőjét, hogyan 
alakíthatja ezt a mostani nehéz nemzetközi gazdasági 
helyzet?

A tojás, illetve a csirkehús iránti kereslet gyakorlatilag 
folyamatos, a TETRA Csoport pedig ebben a két termékben 
érdekelt. Világviszonylatban nézve a népesség növekszik, 
ezzel párhuzamosan a fogyasztás is bővül. A mostani gaz-
dasági válság csak egy ideiglenes keresletcsökkenést ered-
ményezhet. 

Ami számunkra mindenképp pozitívum a jelenlegi 
helyzetben, hogy az emelkedő fuvarköltségek minden sze-
replőt egyre inkább arra ösztönöznek, hogy az adott termé-
ket helyben állítsák elő, ne pedig külföldről importálják. 

Ez utóbbi folyamat ráadásul már a koronavírus-jár-
vány alatt elindult, hiszen voltak olyan országok, amelyek 
ellátási gondokkal szembesültek. A helyi termelés a legtöbb 
viszonylatban felértékelődött. Kínában és Oroszországban is 
vannak programok, amelyekben mi is megpróbálunk részt 
venni. Ezen programok célja olyan helyi körülményekhez 
alkalmazkodó fajták kitenyésztése és termelési struktúra 
felállítása, mely a Covid-hoz hasonló helyzet előfordulása 
esetén is biztosítani tudja az alapvető élelmiszerek helyben 
történő előállítását. 

Napjainkban nehéz helyzettel nézünk szembe, mind a 
gazdasági válság, mind pedig az Európát - így sajnos hazákat 
is - egyre inkább sújtó madárinfluenza elterjedése miatt. 

A termelési költségek emelkednek, az igények jó eset-
ben stagnálnak, a szállítási (főként a légi szállítási) költségek 
pedig ugyancsak növekvő tendenciát mutatnak. Reméljük, 
hogy a jelenlegi problémákat átvészelve egy kedvezőbb jövő 
elé nézhetünk. 

forrás www.novekedes.hu

|kereskedelem |

6  |  T E T R A  H Í R L E V É L  |  2 0 2 2 .  t é l



T E T R A  H Í R L E V É L  |  2 0 2 2 .  t é l  |  7

| tUdOmÁNY |

Olyan szellőztető berendezéssel kell az istállónak 
rendelkeznie, amely a minimális szellőztetési igényeknek 
(4,5 m3/testtömeg kg) megfelel. Az állatok a huzatot nem 
szeretik, ezért ezt kerülni kell. Amennyiben a kinti hőmér-
séklet a 30°C-ot meghaladja, az istállóban ezt az értéket 
3°C-kal nem szabad túllépni (kivéve kiscsibék esetében az 
első 2 hétben). Az állatok tartózkodási helyén a levegő am-
móniakoncentrációja ne haladja meg a 10 ppm-et, a szén-
dioxid koncentrációja pedig a 2000 ppm-et, az istálló le-
vegőjének portartalmát pedig alacsonyan kell tartani. 

Amint lehet, biztosítsuk az állatok hozzáférését a ka-
parótérhez és az alomanyaghoz. Legalább az 5. héttől, a 
megvilágított órák alatt az állatok részére az alomanyag-
hoz korlátlan hozzáférést kell biztosítani. Volieres rend-
szerben az 1. szint alatti kaparótér maximum 2 hétig 
zárható le a hozzászoktatási időszak során. A kaparótér 
maximális 54 jérce/m2 állatsűrűségét az 50. naptól sem-
milyen körülmények között ne lépjük túl. Az istálló pado-
zatán elhelyezkedő teljes kaparóteret 1-2 cm magasságban 
fedjük be az állatok által könnyen mozgatható, csipeget-
hető tiszta, száraz, laza alomanyaggal, ami a jércék csip-
kedési, kapirgálási és porfürdőzési igényeit kielégíti. Meg 
kell akadályozni az alom elnedvesedését, felkérgesedését.  

Az alom kézi erővel történő lazítása, az összetapadt, ned-
ves, kérges területek eltávolítása és azok pótlása ajánlatos 
a jó alomminőség biztosítása céljából. Az alom vastagsá-
got úgy kell meghatározni, hogy a kokcidiózis vakcinázás 
sikeressége érdekében az állatok a társaik ürülékéhez hoz-
záférhessenek. Már az első napokban keresik a csibék az 
ehető, csipegethető anyagokat, amelyekkel eljátszhatnak. 
A korai tollcsipkedés megelőzésére a volieres nevelés kor-
látozottabb lehetőségei miatt a rácspadozatot takarjuk le 
csibepapírral, arra a takarmányon kívül kis mennyiségű 
lucernaszénát, fagyapotot, vagy ezekhez hasonló anyago-
kat biztosítsunk, ami segíti a kapirgálás kialakulását is. A 
teljes volieres rendszer megnyitásától kezdve biztosítsunk 
olyan anyagokat, amelyeket az állatok szívesen csipkednek, 
amelyekkel hosszasan foglalatoskodnak. Ilyen célt szolgál-
hatnak az etetőkosarak, kötelek belógatása, vagy az alom-
ra szemes takarmány, a 10. héttől lucernaszéna szórása, 
vagy szénabála belógatása. Az ilyen gyakorlat nagymérték-
ben csökkenti a tollcsipkedés előfordulásának kockázatát. 
Azért, hogy az állatok érdeklődését fenn tudjuk tartani, az 
elfoglaltságukat biztosító anyagokat rendszeresen újítsuk 
fel, vagy cseréljük. Különösen érzékenyek a jércék a toll-
váltások időszakában, így ekkor a leghasznosabbak azok 

Tollcsipkedés és  
kannibalizmus  
megelőzése
alternatív tartá Sú áru tojó  
tíPuSú jérCe  állománYok eSetében

Előző lapszámunkban már 
foglalkoztunk a címbeli té-
mával, amit most folytatunk.

A jércenevelés során az istállóklíma alapvetően 
határozza meg az állatok közérzetét.  2. réSz 
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az anyagok, amelyekkel az állatok 
el tudják magukat foglalni. Az 

alomba szórt szemes takar-
mány, mészkőgritt miatt az 
állatok az almot is folya-
matosan lazítják, így annak 
jó minősége is könnyebben 

fenntartható, aminek az istál-
ló káros gázkoncentrációjának 

alacsony szinten tartásában is nagy 
szerepe van. Oldhatatlan mészkőgritt alomra szórása a begy 
és a zúzógyomor fejlődésére is pozitív hatással van, ami a 
teljes emésztőrendszer takarmány felvételi kapacitására és 
egészségi állapotára is kihat.

Javasolt mészkőgritt mennyiség és szemcsenagyság:
•	 1-2. hét hetente 1-szer 1 g/állat 1-2 mm
•	 3-8. hét hetente 1-szer 2 g/állat 3-4 mm
•	 9. héttől havonta 1-szer 3 g/állat 4-6 mm

A tollazat tisztán tartása és a jércék „foglalkoztatása” 
céljából is kiváló lehetőség a porfürdőzés. Ennek a lehetőségét 
5 hetes kortól ajánlott biztosítani. A száraz, laza alomanyag 
kiegészítéseként pl. kőműves vödrökben, kiselejtezett autó-
gumikban lehet finom szemcséjű homokot biztosítani úgy, 
hogy egyszerre több állat is hozzáférjen. A vödrök falán több 
nyílás vágható, hogy az állatok könnyen hozzáférjenek.

A sikeres jérceneveléshez rendszeres megelőző gondos-
kodás és szoros kapcsolat szükséges az állománnyal. Lehető-
leg minden állatot vegyünk szemügyre, szoktassuk az állo-
mányt az emberek jelenlétéhez. Különösen jótékony hatású, 
ha egyszerre két személy tartózkodik az állatok között, és 
azok egymással beszélgetnek. Alakuljon ki egy stresszmen-
tes kapcsolat állat és gondozója között. Biztosítsuk 
a jó egészségi állapotukat, vegyük észre a jércék 
viselkedési zavarait, sérüléseit. A viselkedésbeli 
változások hiányjelenségekre, megbetegedésre, 
vagy a felnevelés hiányosságaira utalhatnak. 
Külön figyeljünk a 13-14. héten jelentke-
ző tollcsere során. Normál esetben az 
elhullajtott tollak nagy mennyiségben 
megtalálhatók az alomban. Toll-
evés, mint viselkedés-zavar esetén 
az elhullajtott tollak hiányoznak. 
Ez egyik első jel lehet a hiánybe-
tegségre vagy stresszhelyzetre. A 
nevelési időszakban jelentkező toll-
evés a későbbiekben a tojó időszak-
ban tollcsipkedéssé, kannibalizmussá 
fajulhat. Tollcsipkedés a jércekorban 
is jelentkezhet, erre fájdalmas feljaj-
dulások, vagy a pihetollak láthatóvá 
válása hívhatják fel a figyelmet. Leg-
szembetűnőbb a barna jércék fehér pi-
hetollainak láthatóvá válása a farok-
tőnél. Előrehaladottabb eseteket 
a tollmentes, csupasz területek 
a faroktő és a hát tájékán jel-

zik. Súlyosabb esetben bőrsérülések, vérző, sebes területek 
láthatók. Ezek a jelenségek megnövelik a tollcsipkedéses és 
kannibalizmus problémák kockázatát a tojóidőszakban. Ja-
vasolt ezért, az állományellenőrzés vagy a rendszeres testtö-
megmérések során a jércék tollazatának és a bőrfelületének 
vizsgálata. A tollak ellentétes irányú simításával a legkisebb 
sérülések is láthatóvá válnak.

Abban az esetben, ha a 13. héten a tollváltás nem kö-
vetkezik be, az az állomány alulfejlettségére vagy kiegyen-
lítetlenségére utal. Ennek tisztázása testtömegméréssel és 
homogenitás számítással lehetséges. Alulfejlettség, vagy 
nem homogén állomány esetén az esetleges fertőzöttséget 
(pl. kokcidiózis) vagy a takarmány minőségét érdemes vizs-
gálni. Az állomány egyöntetűségének javítására a jércetáp 
helyett magasabb beltartalmi értékű csibetáp alkalmazása is 
megfontolandó. 

Az állatok kézbefogásával kapcsolatos immunizáláso-
kat, mint az injekciós kombinált inaktivált vakcinázást is 
javasolt 14 nappal az áttelepítés előtt elvégezni a szállítással 
és a tojóistállóba történő telepítéssel járó stressz csökkentése 
érdekében.

A nevelés alatt az állomány egyenletes testtömeg fej-
lődésére, egyöntetűségére (homogenitás) különös figyelmet 
kell fordítani. Heti egyszeri, rendszeres testtömeg mérés ja-
vasolt a hét azonos napján, azonos időben, ennek során az 
állomány legalább 1%-a, de minimum 30 állat egyedileg mé-
résre kerüljön. A 15 hetes életkorig a jércék legalább 80%-os 
egyöntetűséget érjenek el. Az egyöntetűséget jelzi, hogy az 
átlaghoz képest +/- 10%-os eltérésen belül az állatok milyen 
aránya található. Az állománynak jól tollazottnak kell len-
nie, a nevelőistállót egyenletes mértében töltse ki és nyugodt 
állomány benyomását keltse.

Leghasznosabb, ha a jércenevelő és a tojóistálló üze-
meltetője össze tudja hangolni a fontosabb környezeti pa-

ramétereket: az etetett takarmány minősége és struk-
túrája, a világítási program (fény kapcsolásának ideje, 

erőssége, megvilágítási idő hossza), illetve az etető 
és itatóberendezés lehetőleg azonos típusú legyen a 
könnyebb átszoktatás miatt. Volieres tojóistállóba 

volieres növendék telepen nevelt állomány telepíthe-
tő sikerrel. Az ülőrudak használata a nevelőistállóban 
segíti a rácspadlós rendszerre szoktatást a tojótelepen. 

Ha megoldható, azonos korcsoportú, azonos növen-
dékistállóban nevelt állomány kerüljön 

egy tojóistállóba. A beólazásra javasolt 
időpont: a 17-18 hetes életkor, még a 
tojásrakás kezdete előtt. Hasznos, 
ha a tojótelep üzemeltetője a nevelési 

időszak alatt több alkalommal meg tud-
ja szemlélni a jérceállományt.

A témát a TETRA Hírlevél követke-
ző 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

| tUdOmÁNY |
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2022. okTóbER 29. 2022. okTóbER 23.

eGYPerCeS HÍReink
Az Elmúlt HAt HónApból

2022. okTóbER 6.

A Bábolna TETRA Kft. idén ismét kiállítóként vett 
részt az Addis Ababában megrendezett ETHIOPEX kiállí-
táson. 

Idén októberben ismét megrendezésre került Ruandában a Poultry Africa kiállítás, hol cégünk az Agrofeed Kft.-vel 
közösen jelent meg. 

A Fülöp-szigeteki Magyar Nagykövetség október 23-a 
alkalmából Magyar Nemzeti Napot szervezett Manilában, 
amelynek többek között cégünk is támogató partnere volt. 
A rendezvényen a Bábolna TETRA helyi képviselője fogadta 
az érdeklődőket. 
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