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1. fejezet - Bevezetés
Horn, Péter
Sütő, Zoltán
Bogenfürst, Ferenc

1. A különböző baromfifajok gazdasági jelentősége a
világban és hazánkban
A baromfitenyésztés és tartás mintegy 4000 év óta kapcsolódott az emberi civilizáció fejlődéséhez. A tojás már
a történelem előtti időszaktól kezdve az ember kedvelt élelmiszere volt és a baromfifajok háziasítását követően a
baromfihús értékes és ízletes táplálékforrása volt az embernek. Az emberiség állati eredetű élelmiszerellátásában hosszú időn át a legjelentősebb szerepet a tyúk, a lúd és a kacsa játszotta. A pulyka csupán Amerika
felfedezését követő időszakban jutott érdemi szerephez.
A különböző baromfitermékek egészen a XX. század közepéig nem váltak kifejezetten népélelmezési cikké,
mert erre akkor a feltételek nem voltak adottak.
A XX. század második felétől vált világszerte jellemzővé a baromfitenyésztés jelentőségének erőteljes
növekedése az állati termék előállításban. A jelenség legfontosabb okai a következőkben keresendők:
• A biztonságos, folyamatos tojás- és baromfihús előállítás komplex tartási feltételei legalább közepes vagy
magas színvonalon a Föld minden kontinensén megteremtődtek.
• Vallási megkötések és korlátozások a baromfitermékek, a tojás- és hús fogyasztását sehol nem korlátozzák.
• A baromfifajok biológiai adottságai, mint pl. a nagy szaporaság, a jó alkalmazkodóképesség a különböző
környezeti feltételekhez, a nagy teljesítményű fajták és hibridek előállítását lehetővé tévő genetikai
adottságok, a keltetőtojások és napos állatok egyszerű és viszonylag olcsó szállíthatósága mind olyan
tényezők, amelyek a baromfitenyésztés világméretű előretörését nagyban segítették.
• Az étkezési tojástermelés, valamint a baromfihús-előállítás során a megetetett takarmány jól hasznosul, e
tekintetben e szektor megelőz minden más állattenyésztési ágazatot.
• Világszerte megteremtődött a baromfi árutermelés takarmányszükségletének biztonságos termelési háttere –
különösen a gabonafélék és a szója terméshozamok ugrásszerű növekedése révén – és az erre épülő fejlett
keveréktakarmány-gyártás.
• Megteremtődött a széles néprétegek körében a vásárlóerő és a folyamatos igény az előállított termékek iránt.

1.1. A tyúktenyésztés világ- és nemzetgazdasági jelentősége
A tyúkot háziasítása óta döntően két nagy biológiai értéket képviselő termék, a tojás és a hús termelése
érdekében tenyésztették és tartották.
A tyúktojás az egyik legértékesebb emberi táplálék. A tyúkok fajtától és a tartási módtól függetlenül beltartalmi
értéküket tekintve gyakorlatilag azonos minőségű tojást tojnak. A minőséget a tojáshéj színe sem befolyásolja.
Különleges összetételű takarmányokkal a tojás összetevőit valamelyest lehet módosítani, ezek az eljárások
azonban a világ összes tojástermelésében viszonylag szűk körben kerülnek alkalmazásra.
A tojás héjon belüli tartalmának közel háromnegyede víz, a szárazanyag 96 %-a szerves anyag, a maradék
ásványi anyag.
A tyúktojás főbb beltartalmi összetevőit az 1. táblázat mutatja, külön megadva a tojás teljes, valamint külön a
tojásfehérje és sárgája összetételét. Feltűnő, hogy a tojásfehérje zsírmentes, minden zsír a sárgájában van.
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1.1. táblázat - 1. táblázat A tyúktojás beltartalma (Scholtyssek, S. nyomán, 1987)
100 g anyagban
Víz (g)

Teljes tojás

Fehérje

Sárgája

74,57

88,07

48,76

Energia (kJ)

661

204

1546

Fehérje (g)

12,14

10,14

16,40

Zsír (g)

11,15

0

32,93

Szénhidrát (g)

1,20

1,23

0,21

Nyersrost (g)

0

0

0

0,94

0,56

1,70

56

11

152

Hamu (g)
Ásványi anyagok
Kalcium (mg)
Vas (mg)

2,09

0,03

5,58

Magnézium (mg)

12

9

15

Foszfor (mg)

180

11

508

Kálium (mg)

130

137

90

Nátrium (mg)

138

152

49

Zink (mg)

1,44

0,02

3,38

A tojás fehérjéjében összesen 18 aminosav található, az összes 9 esszenciális aminosavat optimális arányban
tartalmazza. A tojás fehérjéi a legjobb minőségűek és az anyatejjel azonos értékűek, ezért a tyúktojás
fehérjéinek biológiai értékéhez viszonyítják a többi élelmiszer értékét. Így az anyatej és a tojás biológiai értéke
egyaránt 100, viszonyításul néhány élelmiszer esetében ugyanez az érték a sertés- és csirkehúsé 82-84, a halhúsé
80-92, a szójaliszté 74-78 közötti, a búzaliszté 53.
Egyetlen tojás elfogyasztása az ember napi teljes fehérjeszükségletének 10-12%-át fedezi. Az elmúlt évtized új
kutatási eredményeinek tükrében a tojás fehérjéinek jelentős részéről kiderült, hogy baktérium- és vírusölő,
illetve azok szaporodását gátló hatása jelentős (pl. ovotransferrin, ovoglobulinok, lizozin, immunoglobulinok).
Ezek a fehérjék védik a tojásban fejlődő embriót, és a szikimmunitás révén a tojásból kikelő fiatal csibéket. A
legutóbbi időben széles körű kutatások indultak számos tojásban lévő fehérje hatásának vizsgálatára, állat- és
humángyógyászati alkalmazási lehetőségek felderítésére.
A tojás sárgája tartalmazza a teljes zsírmennyiséget, ez 6 g körüli egy átlagos tojásban. A zsírsavak kb. fele az
egyszeresen telítetlen olajsav, amely a többszörösen telítetlenekkel együtt megközelíti a kétharmadot. Az
egyharmadot alig meghaladó telített zsírsavak közül a palmitinsavból van a legtöbb, 26 %, míg a sztearinsav 10
% körüli, ami az emberi szervezetben telítetlen olajsavvá alakul. A tojásban tehát azt a tökéletes összetételű zsírt
találjuk, azaz 2/3-nyi a telítetlen és harmadnyi a telített zsírarány, amely a modern táplálkozástudomány szerint
ideális. Ez nagyon hasonlít az anyatejhez. A kétszeresen telítetlen linolsav elengedhetetlen az emberi szervezet
számára, ez az esszenciális anyag a tojás zsírjának 11 %-a, hasonlatosan az anyatejéhez. A tojás bőséges forrása
a foszfortartalmú zsírsavaknak is (lecitin, kefalin), mindkettő fontos szerepet tölt be az emberi anyagcserében. A
tojás zsírjai között meg kell említenünk a koleszterint, amellyel kapcsolatban a szakirodalomban sokszor
pontatlanul magas értékeket ad meg. A tojásban lévő zsírok 4 %-a koleszterin, így egy átlagos magyar tojásban
mintegy 200-220 mg koleszterin van a sárgájában. A legújabb kutatások döntő többsége a tojásban lévő
koleszterin élettani hatását korántsem tartja oly kedvezőtlennek, mint azt korábban hirdették. Az átlagosnál jóval
magasabb tojásfogyasztás sem növeli meg a koleszterinszintet egészséges embereknél.
A tojásban a C-vitamin kivételével az ember számára szinte minden fontos vitamint megtalálunk, némelyiket
kifejezetten nagy mennyiségben tartalmazza többek között ez a D-vitamin, melynek a tojás a legfontosabb hazai
forrása. A tojás bőséges forrása a szervezet számára fontos ásványi anyagoknak is (foszfor, vas, réz, cink,
kálcium, magnézium, kálium). Általában a különböző ásványi anyagok felszívódása a szervezetben igen jó
hatásfokú. Már napi egyetlen tojás elfogyasztása is döntően fedezi az ember linolsav, foszforsav, vas, B3 és B12
vitaminszükségletét.
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A tojásnak, mint nagyon magas biológiai értékű komplex táplálékforrásnak a legújabb ismeretek alapján is
nagyobb szerepet kellene játszania a népélelmezésben, hiszen aligha vitatható ma már, hogy a tojás
egészségvédő táplálék is.
A tojásnak különleges szerepe lehet fogyókúrázók diétájában, mert a tojás zsírnemű anyagainak rendkívül
kedvező hatása van az epeműködésre és az epefolyadék epehólyagból történő kiürítésére. Az egészséges
emésztésnek ez fontos feltétele. Ugyanakkor, mint tökéletesen hasznosuló nagy biológiai értékű táplálékforrás,
hasznos szerepet játszik a diétában azáltal is, hogy a tojás energiatartalma viszonylag nagyon alacsony a többi
állati eredetű élelmiszerhez képest.
A tojás nélkülözhetetlen alkotóeleme a sütő-, illetve élelmiszeripar számtalan termékének, javítva azok biológiai
táplálóértékét, gyártástechnológiai és konyhatechnikai tulajdonságait. A tojás fontos ipari alapanyag is (pl.
kozmetikai ipar, bőripar, takarmányipar, gyógyszeripar stb.).
A pecsenyecsirke, a brojlerek húsa az egészséges emberi táplálkozás egyik meghatározó elemévé vált az utóbbi
3-4 évtizedben a fejlett és gyorsan fejlődő országokban. A csirkehús emésztés-élettanilag magas biológiai
értékű, fehérjében gazdag, könnyen emészthető, zsírban viszonylag szegény húsféleség. Előnyös tulajdonsága,
hogy sokféleképpen elkészíthető, és a modern konyhatechnikai feltételek között nagyon jól kezelhető, ízletes
élelmiszer.
A feldolgozóipari folyamatok során a pecsenyecsirke különböző testrészeiből készített továbbfeldolgozott
termékek igen széles választékát állítják elő világszerte. A pecsenyecsirke különböző vágott testrészeinek
egymástól jelentősen eltérő összetétele, táplálóanyag-tartalma és élvezeti értéke – a fogyasztói igények
sokféleségét is figyelembe véve – nagyon alkalmassá teszi azokat arra, hogy számtalan továbbfeldolgozott,
félkész és konyhakész termék alapanyagául szolgáljanak. A 2. táblázatban a különböző vágott testrészek
összetételét mutatjuk be.

1.2. táblázat - 2. táblázat A vágott pecsenyecsirke emberi fogyasztásra széles körben
felhasznált testrészeinek összetétele (Moran, E. T. nyomán, 1995)
Megnevezés

Víz %

Fehérje %

Zsír %

Hamu %

59,1

17,5

16,0

3,2

73,6

24,0

2,8

1,5

70,4

19,6

10,2

1,1

Szárny

65,6

14,6

18,5

15,4

Máj

70,0

19,9

8,0

1,3

Zúza

76,0

17,8

5,0

1,2

Szív

70,8

13,4

14,1

1,2

Belezett,
teljes test

pucolt

Mellhús
Combhús (bőr
csont nélkül)

és

A tyúktenyésztési tevékenység során keletkező fő termékeken, a tojáson és húson kívül jól felhasználhatók a
melléktermékek is. A tollból a takarmányipar toll-lisztet, a vágóhídi – emberi fogyasztásra kevéssé vagy
alkalmatlan – részekből megfelelő továbbfeldolgozás révén többek között értékes állateledelek készülnek a
hobbi- és társállattartóknak. Ma már utóbbi tevékenység külön erős iparággá fejlődött.
A tyúktrágya és a pecsenyecsirke előállítás során keletkező almos trágya 13 olyan tápanyagot tartalmaz, ami a
növények fejlődése szempontjából fontos. Nem véletlen, hogy a baromfitrágyát széles körben használják a
talajerő visszapótlására. Különböző fizikai, kémiai és biológiai fermentációs eljárások alkalmazásával a
baromfitrágya értékes állati takarmánnyá dolgozható fel, amit elsősorban kérődzők, de megfelelő állati fehérje
kiegészítésével halak takarmányozására is alkalmas.
Az almos trágya eredményesen hasznosítható hőtermelésre, fermentációval biogáz, sőt etanol előállítására is. Jól
használható az intenzív gombatermelésben mint táptalaj, megfelelő érlelési eljárásokat alkalmazva.

1.2. A pulykatenyésztés világ- és nemzetgazdasági jelentősége
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A világ és az Európai Unió pulykahús-termelésének, valamint a világ pulykahús-exportjának országonkénti
megoszlását az 1., 2. és 3. ábra mutatja.
A pulykahús ma már világszerte közkedvelt élelmiszer, igazi térhódítása azonban csak akkor kezdődött, amikor
a folyamatos termelés feltételei megteremtődtek. Az angolszász országokban többszáz éves hagyománya volt a
szezonális pulykahús-fogyasztásnak, Nagy-Britanniában Karácsonykor, az Egyesült Államokban november
negyedik csütörtökén a Hálaadás Napján.
A pulykatenyésztés dinamikus fejlődésének alapját ugyanazok a tudományos és gyakorlati ismeretek
biztosították – heterózistenyésztés, intenzív technológiák – amelyek megalapozták a tyúktenyésztés fejlődését is.
A pulykahús termelés látványos növekedésének okai a XX. század második felében a következők:
1. A pulykahús rendkívül tápláló, könnyen emészthető, magas fehérje (átlagosan 21-24 % nyersfehérje) és
alacsony zsírtartalmú (átlagosan 0,5-3,0 % nyerszsír) élelmiszer. A pulykahús szerves részévé vált az
egészséges táplálkozási gyakorlatnak. 100 g sült mellfilé mindössze 1,7 g zsírt és 22,6 g fehérjét tartalmaz.
2. Részben magasabb fehérjetartalmának, részben pedig alacsonyabb egységárának köszönhetően az összes
többi húsféleséghez viszonyítva 1 gramm fehérje megvásárlása a pulykahúsban a legolcsóbb.
3. Koleszterintartalma – a friss ehető részek százalékában kifejezve – az egyik legalacsonyabb (0,045-0,05 %),
ami nagyságrenddel kedvezőbb mint a marha-, borjú- vagy a sertéshús esetében.
4. A pulykáról fehér (mell) és vörös azaz sötét hús (comb) is nyerhető, tehát egyidejűleg különböző fogyasztói
igények kielégítésére alkalmas.
5. Rendkívül sokféleképpen feldolgozható. Az 1990-es években a pulykahúsból készült tovább feldolgozott
termékek száma elérte a 300-at.
6. A fejlett ipari országokban az emberek életmód-stratégiát alakítanak ki. Jó értelembe véve „divat‖ ma
egészségesen élni és táplálkozni, melybe a pulykahús fogyasztása még a csak részben vegetáriánus
fogyasztók körében is népszerűségnek örvend.
7. A pulykahús fogyasztását nem tiltják vallási szokások.
Fenti tényezők együttes következménye, hogy napjainkban a világ pulykahús termelése meghaladja az 5 millió
tonnát, részesedése a világ baromfihús termelésén belül pedig eléri a 7 %-ot.

1.3. A lúd- és kacsatenyésztés világ- és nemzetgazdasági
jelentősége
A ludat húsáért, tolláért és kihizlalt májáért tartjuk. Ezek mindegyikének világpiaci megítélése igen kedvező. A
liba húsát elsősorban különleges íze miatt fogyasztják szívesen. Speciális hizlalási módszerekkel a termékek
színe, zsírtartalma változtatható. Egyes lúdtermékek régóta ismert különlegességek, amelyek az utóbbi időben
felértékelődtek. A lúdtoll, különösen a libapehely, a szintetikus töltőanyagok iránti kereslet csökkenésével került
előtérbe és vált keresetté, értékessé. A libamáj nem mindennapi, becses csemege, fogyasztása regionálisan és
mennyiségileg is behatárolt. Sok országban kedvelt a libazsír is. Végül néhány kuriózum is szerepel a
lúdtermékek sorában: a libaprém különleges eljárással készül az egészben lefejtett lúdbőrből a pehelytollakkal, a
libanyelv és a libaláb a Távol-Keleten keresett csemege, míg a lábak szarurétegéből kígyóbőrutánzatot állítanak
elő.
Gazdasági jelentőségét a lúdfaj kedvező biológiai sajátosságai tovább növelik: nagy fiatalkori növekedési
erélye; a hústermelésének relatíve kis táplálóanyag-igénye; a zöldtakarmány és más csekély táplálóanyagkoncentrációjú, olcsó takarmányok jó kihasználása; kevés állati eredetű fehérjét igényel; jó legelőkészség,
mintaszerű takarmánykeresés, már életének első napjaitól; a csekély értékű legelők (az abszolút lúdlegelők)
hasznosítása; az istállóépületek, azok berendezése és általában az elhelyezés iránti igénytelensége; olcsón, rövid
távolságra lábon hajtva is szállíthatók; jó ellenálló képesség a baromfibetegségekkel szemben; ragaszkodás,
bizalom az emberhez (a hobbitenyésztésben fontos), és a gyors tanulás.
A lúd fehérjében gazdagabb keveréktakarmányokat csak fiatal korban és a tojástermelés időszakában igényel. A
lúdtartás döntően helyi takarmánybázisra alapozható. A ludak élettani adottságaiknál fogva a többi
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baromfifajnál jobban hasznosítják a rostos növényi takarmányokat. Ezért alaptakarmányukat olyan növények
alkothatják, amelyek nagy tömegben és olcsón előállíthatók. Elhagyott, más állatfajokkal már nem hasznosítható
épületek kis átalakítással lúdtartásra alkalmassá tehetők, de új férőhelyek létesítése is olcsón megoldható.
A felsoroltak alapján a lúdfaj a népélelmezés megoldásában fontos szerepet tölthet be a fejlődő országokban is,
ahol rövid idő alatt, kevés beruházással kell állati eredetű fehérjét előállítani.
Világszerte két kacsafaj a - házikacsa és a pézsmaréce - valamint hibridjük, az ún. mulard hasznosításával
foglalkoznak. Nagyfokú igénytelenségüknek és kiváló alkalmazkodó képességüknek köszönhetően szinte az
egész Földön - a szélsőséges klímájú vidékeket kivéve - foglalkoznak kacsatartással, kacsatenyésztéssel. A
három kacsatípus hús-, étkezésitojás- és májtermelésre szolgál világszerte, emellett tolluk is értékes termék. A
kacsaláb és a kacsanyelv a Távol-Keleten delikát élelmiszernek számít.
A házikacsa húsa magas, 20 % ot meghaladó fehérjetartalmú, kedvező aminosav-összetételű termék. Maga az
izomzat nem kifejezetten zsíros (mintegy 2 %), a kacsa bőre alá azonban tetemes zsírréteg rakódik. Tenyésztési
eljárásokkal csökkentették a házikacsa testének zsírtartalmát a húsarány javára, különleges íze ugyanakkor
megmaradt.
A pézsmaréce vörös, vadas jellegű húsa miatt keresett, a mulardkacsa tetszetősen márványozott izomzata pedig
különleges csemege. E két termék sok tekintetben eltér a házikacsától, a test alacsonyabb zsírtartalmában és a
húsminőségben különösen.
A kacsatojás századunk 20-as éveiben még Európában is a kacsa egyik fő termékének számított, ami a faj
kiváló tojástermelő képességének tulajdonítható. A paratífuszos eseteknek a 30-as években tapasztalható
halmozódása a kacsatojás fogyasztásának fokozatos korlátozásához, majd a II. világháborút követően a teljes
betiltásához vezetett.
Kelet- és Délkelet-Ázsia országainak többségében az étkezési tojás iránti igényt ma is főleg kacsatojással
fedezik; a kacsapopuláció feltehetően 60 % a tojástermelésre szolgál. A tojásokat elsősorban feldolgozott
(főzött, sózott) formában használják fel.
A kacsamáj – a kihizlalt pézsmaréce és mulard mája – a májpástétomok kedvelt alapanyaga, mert könnyebben
és olcsóbban állítható elő, mint a lúdmáj. A három májtermelő madár közül a pézsmaréce mája a legkevésbé
értékes. A mulardkacsa májtermelő képessége alig marad el a lúdétól, gazdaságosság tekintetében pedig
felülmúlja azt. A kacsamáj-termelők köre néhány országra (elsősorban Franciaországra) szűkül, közöttük van
Magyarország is.
A kacsatoll a lúdtollnál kisebb értékű, de keresett termék. A lúdhoz hasonlóan az élő állat tépett tolla és a
vágáskor kopasztott toll adja a terméket. Egy kifejlett kacsa mintegy 60 80 g – ágynemű töltésére alkalmas –
tollat ad.
A kacsa gazdasági jelentőségét tovább növelik kedvező biológiai sajátosságai: nagy fiatalkori növekedési erélye,
kiváló takarmánykereső képessége, az olcsó takarmányok jó hasznosítása, nagyfokú igénytelensége, a
környezeti feltételekhez és a tartásmódokhoz való jó alkalmazkodó képessége, kitűnő ellenálló képessége,
valamint jó szaporasága. Hátrányként (a tyúkfajjal szemben) gyengébb takarmányértékesítése, hosszabb
keltetési ideje és a szűkebb ivararány említhető meg, ebből adódóan a termelési költségek magasabbak.

2. A baromfitenyésztés és árutermelés főbb
tendenciái a világon
2.1. A tojás és pecsenyecsirke előállítás főbb tendenciái a
világban
A világ tyúkállománya meghaladja a 18 milliárdot. A tyúkállomány létszáma legnagyobb Ázsiában, ezt követi
Észak- és Közép-Amerika, majd Európa. Afrikában és Óceániában a tyúkállomány viszonylag kis létszámú.
A modern árutojás-termelés és pecsenyecsirke előállítás, az ún. brojleripar az USA-ban alakult ki már az 1930as évektől kezdődően és ott gyors ütemben fejlődött messze megelőzve a világ más részeit, az 1900-as évek
közepéig. Az 1960-as évek elejétől beszélhetünk igazán a tömegméretű árutojás-termelés és pecsenyecsirke-
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előállítás világméretű elterjedéséről, és gyors térhódításáról. Ettől kezdve minden kontinensen számos
országban és régióban kialakultak azok a komplex feltételek (takarmánytermesztés fejlődése, biológiai alapok,
állategészségügyi háttér, a takarmány- és feldolgozóipar technikai, műszaki, szolgáltatási és
humáninfrastruktúrája, a nagy vásárlóerő és tömeges igény megjelenése az előállított termékekre stb.), amelyek
nélkülözhetetlen elemei a modern baromfitermelési szektornak. Ma a baromfi árutermelés tekinthető az állati
termék előállítás világszerte elismerten legerősebb és legjobban megszervezett ágazatának. Az étkezési
tojástermelésben a tyúktojás játszik egyértelműen meghatározó szerepet, míg a vágóbaromfi termelésben az
euro-atlanti térségben a pecsenyecsirke a meghatározó nagyságrend, de számos főleg ázsiai térségben a
víziszárnyasok is jelentős tényezői az ágazatnak. A pecsenyecsirke mellett az utóbbi három évtizedben a
hústípusú pulykatartás is folyamatosan növekvő ágazat.
A világ étkezésitojás termelése több mint háromszorosára nőtt 1970 óta. Nagyon nagyok a különbségek e
tekintetben a fejlett és fejlődő országok között. A fejlett országok tojástermelése megduplázódott a vázolt
időszakban, a fejlődő országok esetében a növekedés drámai mértékben emelkedett több mint nyolcszorosára.
Az előrejelzések a fejlődő országokra vonatkozóan továbbra is dinamikus növekedést jeleznek előre a következő
évtizedben, míg a fejlett országokban a növekedés üteme mérsékelt lesz (3. táblázat).

1.3. táblázat - 3. táblázat A világ tojástermelésének változása 1970-2016 között
(*FAOSTAT 1998, **Windhorst 2008)
Országcsoport

1970*

1997*

2005**

2016**

Tojástermelés (millió t)
Fejlett

15,0

18,2

18,5

20,2

Fejlődő

5,5

31,0

42,6

57,1

Tekintettel a tojás nagyon magas biológiai értékére az emberi táplálkozásban nem érdektelen összehasonlítani az
éves tojásfogyasztásban egy főre eső különbségeket a világ különböző országaiban. Ugyanis az eltérések
megdöbbentőek. A 4. táblázat mutatja az egy főre eső éves tojásfogyasztásban mutatkozó különbségeket
országonként és a várható változásokat 2015-ig.

1.4. táblázat - 4. táblázat Az éves egy főre eső tojásfogyasztás és annak várható
változása 2005-2015 között az egyes országokban (Windhorst nyomán, 2008)
Országok

2005 (kg)

2015 (kg)

Magas fogyasztás
Kína

21,3

24,5

Japán

20,4

19,9

Mexikó

19,5

20,6

Dánia

18,0

17,0

Spanyolország

18,0

16,2

Magyarország

17,5

20,6

Alacsony fogyasztás
India

1,5

2,2

Indonézia

3,7

5,2

Chile

5,8

6,3

Brazília

7,6

8,8

A világon a legtöbb tojást a kínaiak fogyasztják, több mint 21 kg-ot, Magyarország a 6. a világranglistán.
Legalacsonyabb a tojásfogyasztás Indiában, 1,5 kg/év/fő. A közeljövőben a tojástermelés növekedésének
legnagyobb mértékben Ázsiában leszünk tanúi, ezt követi majd Afrika és Latin-Amerika. Az euro-atlanti
térségben a növekedés jóval lassúbb ütemű lesz, habár a tojás táplálkozás-élettani szempontból különösen
értékes volta és ennek széles körű elismerése fokozhatja még ebben a térségben is a fogyasztói igényeket (5.
táblázat).
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1.5. táblázat - 5. táblázat A tyúktojás-fogyasztás várható növekedése 2015-ig különböző
régiókban a 2005. évi bázishoz képest (Windhorst nyomán, 2008)
Régió

Növekedés (1000 t)

Afrika

1480

Ázsia

8075

Európa

312

Észak-Amerika

766

Latin-Amerika

1314

Óceánia

60

Összesen

12007

Az étkezési tojástermelés világkereskedelme az összes termeléshez viszonyítva nem jelentős, mert érthető
okokból a legtöbb ország, illetve régió arra törekszik, hogy lehetőleg helyben megtermelje a lakosság számára
ezt az alapvető fontosságú élelmiszert.
A világ baromfihús-termelése 1970 óta napjainkig több mint hatszorosára nőtt. A baromfihúson belül a
pecsenyecsirke több mint 85 %-ot képvisel. A fejlett országokban 1970 óta a növekedés több mint három és
félszeres, a fejlődő országokban azonban több mint 15-szörös volt, tükrözve azt a nagy gazdasági fejlődést is,
mely Ázsia számos régiójára, és Dél-Amerikára is jellemző volt. Az emelkedő életszínvonal folyamatosan
megteremtette a fizetőképes kereslet bővülését is a baromfihús iránt. A baromfihús-fogyasztásban országok
között nagyok az egy főre eső éves fogyasztásban mutatkozó különbségek. Ennek érzékeltetésére a 6.
táblázatban összefoglaltuk a világ legnagyobb és legkisebb egy főre eső baromfihús fogyasztással jellemezhető
országait. A legnagyobb és a legkisebb fogyasztású ország között több mint 220-szoros a különbség. Az európai
országok között is hatszoros a különbség (7. táblázat). A baromfihús esetében a világkereskedelem mind
jelentősebb szerepet játszik, mind több országban a gyorsan növekvő keresletet saját termelésből mind kevésbé
tudják kielégíteni.

1.6. táblázat - 6. táblázat Az egy főre eső évi baromfihús-fogyasztásban mutatkozó
különbségek a legnagyobb és a legkisebb fogyasztással jellemezhető országokban
FAOSTAT (2007-es adatok)
Baromfihús-fogyasztás kg/év/fő
Legnagyobb fogyasztás

Legkisebb fogyasztás

1. Izrael

67,8

1. Ruanda

0,25

2. Kuvait

65,3

2. Mongólia

0,47

3. E. Arab Emírségek

60,9

3. Csád

0,50

4. USA

52,1

4. India

0,54

5. Jamaica

50,7

5. Kenya

0,58

6. Luxemburg

39,9

6. Nepál

0,58

7. Szaud Arábia

39,8

7. Etiópia

0,62

8. Ausztrália

39,7

8. Szudán

0,80

9. Brazília

39,0

9. Kongó

0,81

10. Kanada

37,5

10. Niger

0,81

1.7. táblázat - 7. táblázat Európa öt legnagyobb és legkisebb egy főre eső baromfihúsfogyasztással rendelkező országa FAOSTAT (2003-2007 átlagai)
Baromfihús-fogyasztás kg/év/fő
Legnagyobb fogyasztás
1. Luxemburg

Legkisebb fogyasztás

40,9

1. Bosznia Hercegovina

7
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6,9

Bevezetés

Baromfihús-fogyasztás kg/év/fő
Legnagyobb fogyasztás

Legkisebb fogyasztás

2. Ciprus

40,0

2. Svájc

7,8

3. Magyarország

33,5

3. Szerbia

8,1

4. Nagy-Britannia

30,3

4. Albánia

9,4

5. Írország

28,1

5. Horvátország

11,6

Az USA a világ legnagyobb baromfihús előállítója 16 millió tonna feletti éves termeléssel (2009), Brazília a
második (11 millió tonna/év). Brazília 3,6 millió t/éves exportjával már megelőzte az USA-t (3,0 millió t) és
vezető helyét várhatóan meg is tartja. Ebben szerepet játszik az is, hogy az USA-ban az egy főre eső évi
baromfihús fogyasztás több 50 kg-nál. A baromfihús-termelés további erőteljes növekedését mutatja minden
előrejelzés, különösen a fejlődő országokban (8. táblázat).

1.8. táblázat - 8. táblázat világ vágóbaromfi termelésének változása 1970-2016 között
(*FAOSTAT 1998, **Windhorst 2008)
Megnevezés

1970*

1997*

2005**

2016**

Termelés (millió t)
Összes

13,1

62,6

82,6

110,4

Fejlett országok

9,8

30,0

35,7

45,4

Fejlődő országok

3,3

32,6

46,9

65,0

Joggal merül fel a kérdés, hogy a különböző állattenyésztési ágazatok között milyen jellemző különbségek
vannak egységnyi termékre vetítve a környezetterhelés és az erőforrások felhasználása tekintetében. Ebből a
szempontból különösen érdekesek azok a komplex vizsgálatok, amelyek összevetik a különböző állattenyésztési
ágazatok erőforrás-igényét és környezetterhelő hatásaikat egységnyi beltartalmi szempontból összehasonlítható
termékmennyiségre vetítve. A 9. táblázat erre vonatkozóan mutatja a baromfihús és tojástermelés, a sertés, a
marha, a juhhústermelés és a tejtermelés ágazati erőforrás-igényét és a környezetterhelő hatásokat.

1.9. táblázat - 9. táblázat Erőforrás felhasználás és környezetterhelő hatások különböző
állattenyésztési ágazatokban adott termékmennyiségre (Williams és mtsai, valamint
MacLeod, 2008)
Erőforrások Baromfihús
és környezeti
hatások

Tojás

Sertéshús

Marhahús

Tej

Juhhús

Energiafelhas
ználás, GJ

12

14

17

28

25

23

Üvegház
hatás, kg CO2
egyenérték
100 év

4,6

5,5

6,4

16

10,6

17

Eutrofizációs
potenciál kg
SO2
egyenérték

49

77

100

158

64

200

Légkörsavasít
ás kg SO2
egyenérték

173

306

394

471

163

380

Növényvédős
zer, kg/ha

7,7

7,7

8,8

7,1

3,5

3,0

Termőföldlek
ötés, ha

0,64

0,67

0,74

2,33

1,20

1,40
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A nagyszabású vizsgálatok modern, magas teljesítményű állatpopulációkra és korszerű tartástechnológiai
rendszerekre vonatkoznak. Az adatokból egyértelmű, hogy amennyiben az azonos beltartalmi és biológiai értékű
termék-előállítást tekintjük az összehasonlítás alapjának, akkor hatékonyság tekintetében a baromfihús- és
tojástermelés egyértelműen megelőzi a többi állattenyésztési ágazatot. Ilyen értelemben is a világ állati termék
fogyasztási előrejelzések, amelyek mind a tojás, mind a baromfihús-termelés további erős növekedését jelzik, a
fenntarthatóság és a környezet megóvása oldaláról is jó alternatívát jelentenek és a baromfitenyésztés
versenyképességét jelzik e tekintetben is.
A baromfitojás- és hústermelés az emberiség állati eredetű élelmiszer-ellátásában a legfontosabb állattenyésztési
ágazattá vált (több mint 140 millió tonna), megelőzi már a tengeri és édesvízi halászat és haltenyésztés
összvolumenét is (mintegy 110 millió tonna/év).

2.2. A pulykatermelés főbb tendenciái a világon
Az 1970-es években Észak-Amerikában még kétszer annyi pulykát tartottak, mint Európában. Az
ezredfordulóra a két kontinens közötti rangsor megcserélődött és ugyan csak 15 %-os fölénnyel, de Európa
átvette a vezető helyet. 2004-ben a világ pulyka állományának 75 %-át tartották Észak-Amerikában és
Európában, míg a fennmaradó negyedrészből a legnagyobb szeletet Brazíliának köszönhetően a dél-amerikai
kontinens birtokolta. A világ és az Európai Unió pulykahús-termelésének, valamint a világ pulykahúsexportjának országonkénti megoszlását a korábban bemutatott1., 2. és 3. ábra mutatja.
Az adatokból érzékelhető, hogy a világ három legnagyobb pulykahús termelő országa az Egyesült Államok, az
Európai Unió és Brazília. Európán belül a dobogón Franciaország, Németország és Olaszország áll, míg
Magyarország a Nagy-Britanniával együtt Lengyelországot követi a rangsorban. A globális kereskedelem
mennyisége a világtermelés alig 10-15 %-át teszi ki, de ebben vezető pozíciót foglal az USA, amit Brazília és az
Európai Unió követ. A változások között feltétlenül ki kell emelni Brazília egyre növekvő szerepét, mind a
termelésben, mind az exportban. Az európai kontinensen az előállított pulykahús termelés alapján alig tizenöt
évvel ezelőtt Németországot még megelőzte Olaszország és Nagy-Britannia is. Szerepe ma alig kisebb, mint a
rangsort vezető Franciaországé.

2.3. A lúd- és kacsatermelés főbb tendenciái a világon
A lúdfaj kiváló tulajdonságoknak némelyike a nagyüzemi tartás körülményei között előnytelenné vált. A nagy
legelőfelület iránti igényt ma már egyre nehezebb kielégíteni, az erős ragaszkodás és individualitás ellentétes a
tömeges tartással, ami felerősíti a szociális stresszt. Hátrányos tulajdonságként ítéljük meg gyenge szaporaságát,
a termék-előállítás szezonális jellegét, labilis tűrőképességét a tömeges tartással szemben és a legelőterület,
illetve a kifutó erős igénybevételét.
A mezőgazdaság intenzív irányú fejlesztése és a környezetvédelem erősödése - céljaik és a felsorolt negatív
sajátosságok összeegyeztethetetlensége - miatt az ágazat a legtöbb országban visszaszorult a többi
baromfifajhoz, különösen a tyúkfélékhez képest. A tendencia a fejlett gazdaságú társadalmakban ma is hasonló,
illetve a zsugorodás kis állományszinten állt meg.
A lúdtermelés és -kereskedelem elsősorban Európára koncentrálódik, ahol a szaporulattal együtt nyilvántartott
lúdállomány a következő: Ukrajna és Oroszország (kb. 25 millió), Magyarország (6 millió), Lengyelország (6-7
millió), Csehország és Szlovákia (kb. 1 millió), Franciaország (1 millió). Exportorientált a lúdágazat és ezért
nagy jelentősége van Magyarországon és Lengyelországban, míg jelentős importőr Németország és
Franciaország.
Lengyelországban a lúdtartásnak nagy hagyományai vannak, Németország jelentős libahússzállítója. Természeti
adottságaik alapján és nemzeti szokásaik szerint alakították ki a zabbal való hizlalás technológiáját, ami
számunkra azért figyelemre méltó, mert ezzel hódították meg a nyugat-európai piacot.
Franciaországnak a legfejlettebb a világon a libamájkonzerv-ipara és itt alakultak ki a legnagyobb
libamájfogyasztó körzetek is. A világon termelt libamáj mintegy 80 %-át itt dolgozzák fel. A májhasznú ludak
tenyésztésében jelentős sikereket értek el. A franciák saját libamájtermelése nem jelentős, mert az utóbbi
években inkább a sokkal könnyebben és olcsóban kitömhető mulardkacsa-máj előállítására tértek át.
Legnagyobb szállítójuk Magyarország.
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Németország a világ egyik legnagyobb libahúsfogyasztó országa. Lúdtermékeink forgalmában a legfontosabb
helyet foglalja el. Az ellátásban a belföldi termelés szerepe csekély, a szükségletnek mindössze negyedét fedezi.
A jelentős importtétel döntő része Lengyelországból és hazánkból származik.
A világ kacsaállományának becslések szerint 75-80 % a, mintegy 500-600 millió madár Kelet- és DélkeletÁzsiában található. Ázsia fejlődődő országaiban a kacsa különleges gazdasági helyzetben van, mert étkezésitojás és húsforrásként a többi baromfifajhoz képest a jelentősége nagyobb. A kacsahús és a kacsatojás az ottani
lakosság élelmezésében sokkal fontosabb szerepet tölt be, mint Európában vagy Észak Amerikában.
Délkelet-Ázsiában a növénytermelés és az állatitermék előállítás helyi formáihoz szorosan integrálódva, a
kacsatartás sajátságos, extenzív módszerei alakultak ki. A több évszázada uralkodó tartási rendszer lényege a
falkában vándoroltatás. Ennek értelmében az őshonos kacsafajtákat generációkon át arra a képességre
szelektálták, hogy táplálékuk legnagyobb részét a learatott rizsföldeken, mocsarakban, csatornákban gyűjtsék
össze. Sok országban elterjedt a kacsa és haltermelés kombinációja is, amely az előbbi formához hasonló
elveken alapul.
A fentiek alapján érthető, hogy Földünk ezen régiójában sajátságos a kacsaállomány összetétele is. A jó
élelemkereső és kitűnő gyalogló képességű ún. pingvin típusú, felegyenesedő testtartású kacsafajták játsszák a
fő szerepet (ld. futókacsák). A világ lúd- és kacsatermelésének alakulásáról ad áttekintést a vezető országok
termelését bemutató 10. táblázat.

1.10. táblázat - 10. táblázat A világ legjelentősebb országai a lúd- és kacsatermelésben
(FAOSTAT, 2006)
LÚD
Országok

KACSA

termelés, ezer
t/év

fogyasztás
kg/fő/év

Világ összesen

2528

-

Kína

2383

Egyiptom

Országok

termelés, ezer
t/év

fogyasztás
kg/fő/év

Világ összesen

3837

-

1,30

Kína

2673

1,35

42

0,53

Franciaország

233,4

3,15

Magyarország

34

4,83

Vietnam

86

0,77

Madagaszkár

13

0,72

USA

85,6

0,16

Lengyelország

9,2

0,23

Thaiföld

85

1,86

Törökország

3,5

0,07

Egyesült
Királyság

41,7

0,68

Izrael

3,4

0,70

Egyiptom

37,7

0,57

Franciaország

2,4

0,09

Németország

36,9

0,45

Magyarország

24

2,42

A fejlett országokban a kacsa, bár kedvelt termék, háttérbe szorul a tyúkhoz vagy a pulykához képest. A kacsát
elsősorban hústermelésre hasznosítják, kevésbé állati eredetű fehérjeforrás volta, inkább gasztronómiai
különlegessége miatt. Néhány európai országban májtermelésre szolgál, étkezési tojást viszont egyikben sem ad.
A kacsatartás sajátságos félintenzív vagy intenzív formái terjedtek el, amelyek teljesen eltérnek a fejlődő
országokéitól.
A kacsatermékek európai piaca határozottan magas minőségi követelményeket támaszt. A hagyományos
kacsafogyasztás a német nyelvterületre koncentrálódik, de kacsából a franciák is figyelemre méltóan sokat
esznek; igényük évente mintegy 5 %-kal emelkedik (jelenleg évi 2 kg/fő). A hústermelésben Franciaország
vezet, a Közös Piachoz tartozó országok teljes évi produktumának mintegy 60 % át adja.
Franciaországban és Olaszországban a pézsmarécén és a mulardkacsán alapul a kacsahús-termelés (a pekingi
kacsa csak igen kis arányban vesz részt benne), a többi európai országban pedig fordított a helyzet. Mindkét
termékcsoportban gyors növekedést mutat a friss és a darabolt áru iránti kereslet.
Jelentős és stabil piacot képvisel a mulardkacsa és a pézsmaréce töméses hizlalásán alapuló kacsamájtermelés is.
Franciaországban az utóbbi években a német piaci igényekre reagálva a mulard pecsenyekacsa előállítását is
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megkezdték. Különleges húsminőségével ez új és perspektivikus termék, egyúttal jó példa napjaink piacbővítési
lehetőségeire.

3. A baromfitenyésztés főbb jellemzői hazánkban
A baromfitenyésztés Magyarországon hagyományosan nagyobb szerepet játszott az agrárgazdaságban, mint a
legtöbb európai országban. Ez a jelenség mind a belföldi fogyasztásban, mind az exportban betöltött szerepében
is hosszú évtizedekre visszamenően jól nyomon követhető.

3.1. Tojótyúk és brojlerágazat
A modern tyúktenyésztés és feldolgozóipar kiépülése hazánkban – európai összehasonlításban is korán – az
1960-as évek elején kezdődött.
A baromfitenyésztés és különösen a tyúktenyésztés fejlődése a II. világháború után párhuzamosan haladt a
magyar mezőgazdaság általános fejlődésével, ezen belül az állattenyésztés színvonalának emelkedésével,
változásával. A baromfi törzsállomány alakulását 1960-2009 között a 11. táblázat mutatja.

1.11. táblázat - 11. táblázat A baromfi törzsállomány alakulása 1960-2010 között (KSH
adatok)
Baromfifaj

Törzsállomány, ezer db
1960

1970

1980

1990

2001

2009

Tyúk

25 226

31 540

40 040

28 407

34 343

32 128

Liba

913

653

778

883

2 175

1 405

Kacsa

721

1 080

1 723

1 420

2 837

3 713

Pulyka

206

211

223

411

3 924

3 018

27 066

33 484

42 764

31 121

43 279

40 264

Felnőtt
baromfi
összesen

A pecsenyecsirke előállítás döntően nagy- és középüzemi ágazat lett Magyarországon, hasonlóan a fejlett
agrárgazdasággal jellemezhető országokhoz. Az árutojás-termelésre viszont immáron több mint 40 éve a
kistermelés mellett a közép- és nagyüzemi termelés együttes jelenléte a jellemző. E tekintetben nagyban
különbözünk a fejlett országoktól, ahol a közép- és nagyüzemek uralják a tojástermelési szektort, több esetben
szigorúan szabályozott (kvótarendszer) piaci helyzetet is teremtve.
Magyarország tojás-, valamint baromfihús termelésének változására vonatkozó adatokat 1960-2009 között a 12.
táblázat mutatja

1.12. táblázat - 12. táblázat Magyarország baromfihús- és tojástermelése 1960-2009
között (KSH adatok)
Termelt mennyiség
1960

1970

1980

1990

1997

2001-2005
között

2009

Tojástermel
és (millió
db)

1 848

3 280

4 384

4 679

2 388

3 267

2 807

Baromfihús
termelés
(1000 t)

153

280

464

592

517

632

649

A magyar baromfihús termelésre mindenkor jellemző volt a közvetlen fogyasztásra történő termelés is, amely
mennyiségét tekintve kis ingadozásokkal meghaladta a 100 ezer tonnát minden évben 1960 óta az
ezredfordulóig.
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1960-1990 között a baromfitermelés felfutásában a meghatározó szerepet a pecsenyecsirke előállítás
mennyiségének növekedése játszotta.
A magyar baromfihús termelés volumenét tekintve 1988-ban volt a legnagyobb az ezredfordulót megelőzően
ebben a brojlercsirke termelés játszotta a döntő szerepet. A termelés közel kétszeresen haladta meg az egyébként
magas belföldi fogyasztást, az export 221 ezer tonnát tett ki, és hazánk a világ negyedik legnagyobb exportőre
lett. Az export több mint 60 %-a Kelet-Európába és a Szovjetunióba irányult. A rendszerváltás után a
pecsenyecsirke aránya jelentősen csökkent az össz-baromfitermelésen belül.

1.13. táblázat - 13. táblázat Az egy főre jutó baromfihús- és tojásfogyasztás
Magyarországon (KSH adatok alapján)
Év

Baromfihús (kg/fő/év)

Tojás (db/fő/év)

1960

9,3

160

1970

21,1

247

1980

18,1

317

1990

22,8

389

1995

24,2

300

2005

29,8

291

2008

28,9

271

Magyarország tojásellátása évtizedek óta – kisebb időszaki hullámzásoktól eltekintve – zavartalan. A magyar
tojástermelésre jellemző szervezetlen kistermelői szektor viszont károsan befolyásolja a termelés
szervezhetőségét, és a piac stabilitását.
Az elmúlt években Magyarországon is megnövekedett a baromfihús szerepe a húsfogyasztáson belül, és a ’80-as
évek közepe óta kis ingadozásokkal, évi 22-23 kg az egy főre eső mennyiség, az ezredforduló után enyhe
további növekedés jellemző. Jelenleg már a baromfihús több mint 45 %-át teszi ki összes húsfogyasztásunknak,
minden más húsféleséget megelőzve (13. táblázat)
A baromfiágazat az utóbbi években kialakult válsághelyzet ellenére a magyar gazdaság fontos ágazat maradt. A
hazai adottságok (takarmánytermesztési adottságok, klimatikus tényezők, műszaki-humán infrastruktúra stb.), az
ágazat rugalmassága az alapjai annak, hogy a jövőben sem csökken érdemben a tyúktenyésztés szerepe,
figyelembe véve a belföldi és külföldi igényeket a termékek iránt. Baromfitermék exportunk még mindig
jelentős maradt, így 2009-ben meghaladta a 135 ezer tonnát. Ma már az exportált baromfitermékek 70-75 %-a
Nyugat-Európába kerül. Mind a hazai, mind pedig a külföldi piacok igényessége várhatóan tovább fokozódik
majd, így mind a hazai, mind a külföldi piacaink megőrzése és bővítése csak jó minőségű vágóalapanyagból
előállított széles választékot képviselő továbbfeldolgozott termékekkel lehetséges.

3.2. Pulykaágazat
A pulykahús termelésnek Magyarországon jelentős hagyománya van, ugyanis 1870-től kezdődően hazánknak
nagy szerepe volt a nyugat-európai országok, döntően Anglia karácsonyi pulykahús szükségletének
kielégítésében. A modern, egész éven át folyamatos hústermelésről azonban, csak az 1970-es évektől
beszélhetünk. A 14. táblázat az elmúlt négy évtizedben a Magyarországon felvásárolt vágópulyka
mennyiségéről és az összes baromfihúson belüli arányának változásáról tájékoztat.
Az adatok alapján jól nyomonkövethető, hogy 1975 és 1988 között bár közel a háromszorosára nőtt a felvásárolt
pulyka mennyisége, a baromfihústermelésen belül elfoglalt helye érdemben nem változott, részaránya
mindvégig 5 és 6 % körül mozgott. Lényeges változás csak 1989-től figyelhető meg, amikor megkezdődött a
baromfihústermelés drámai csökkenése. A pulyka ágazat gyorsan átvészelte a krízist, és 1995-től dinamikus
növekedés volt rá jellemző. Napjainkban az összes Magyarországon termelt hústípusú baromfi közel 25-30 %-át
adja a pulyka.
A hazai pulykahústermelés jellege a 80-as évek közepétől jelentősen megváltozott. A feldolgozóipar
megváltozott igénye indította el ezt a fajtaváltásssal is járó folyamatot, aminek következtében a korábban 12-14
hétre vágóérett pecsenyepulykával szemben, napjainkban kizárólagos lett a lényegesen hosszabb nevelési idő
alatt, nagy testtömegre hizlalt és tovább feldolgozásra különlegesen alkalmas gigant pulyka előállítása.
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A hazai pulykahús termelés sajátosságai a következőkben foglalható össze:
• A szó klasszikus értelmében Magyarországon nem beszélhetünk pulykatenyésztésről, mert az árutermelésben
jelentéktelen szerepet játszó őshonos fajták fenntartásától eltekintve, a hazai pulykahústermelés kizárólag
import szülőpárokra alapozott. Ezzel együtt a tenyészállományok külföldről történő vásárlásával a
tartásukhoz szükséges korszerű technológiák (mesterséges termékenyítés, szelekciós program, tartási-,
takarmányozási- és állat-egészségügyi technológia) hazai bevezetésére és folyamatos alkalmazására is sor
került.
• Mivel az import szülőpár napospipék ára meglehetősen magas, továbbá mert hosszú és költséges a nevelési
időszak (29-30 hét), ehhez képest pedig rövid (24 hét körüli) a tojástermelési időszak, a pulykaszülőpárok
tartása a baromfitenyésztés egyik leginkább tőkeigényes ágazata.
• Abból következően, hogy a Magyarországon termelő szülőpárok produkciója nem fedezi a hizlalási vertikum
napospipe igényét, az ország rendszeresen keltetőtojás-importra szorul, aminek mennyisége a csökkenő
tendencia ellenére az utóbbi években is meghaladta az évi 1 millió darabot.
• Fontos szempont, hogy rendkívül jók a termelés biológiai alapjai, mivel a világ legjobb teljesítményű
hibridjeire alapozott az áru előállítás (B.U.T., Hybrid), ugyanakkor az országban hizlalt állományok döntően
nagy testű típusba tartozó hibridek. Az előbbi tényből következik, hogy a jelenlegi fajtaválaszték, nem
alkalmas az egy testben történő pecsenye- vagy bébipulyka-előállításra.
• A hazai felvásárlás a világ pulykahús-termelésének mintegy 2 %-át, a világkereskedelmi exportnak pedig 5
%-át teszi ki.
• Nem elhanyagolható szempont, hogy mindössze négy baromfiipari üzem a teljes hazai pulykafelvásárlás több
mint 80 %-át dolgozza fel. Ezt azt jelenti, hogy a termeltetés erősen koncentrált, alig néhány integráció
működtetésében valósul meg.
• A hizlalás kétfázisos rendszere (előnevelés általában 6 hetes korig, utána utóhizlalás a vágásig), jó alapot
szolgáltat az integrációs kapcsolat-rendszer kiépítésére és működtetésére. Van olyan, több mint tíz éve
eredményesen működő termelési kör, ahol a szülőpártartás, a keltetés, a végtermékek hizlalása és a
feldolgozás is egy vállalkozás kézben fut össze. Nem kétséges, hogy a hatékonyság egy ilyen típusú
rendszerben a legjobb.
• A tapasztalatok szerint, a pulykahizlalásban sok a másodlagosan hasznosított állattartó épület vagy telep.
Sajnos, a járulékos beruházások hiánya és az infrastruktúra fogyatékosságai aláássák a vállalkozások
versenyképességét.
• Bár az ipari feldolgozás az európai normáknak teljesen megfelelő körülmények között zajlik, a pulyka
esetében a darabolás kézi módszerrel történik. Ezzel együtt örvendetes, hogy a továbbfeldolgozó-tevékenység
és az ebből adódó termékkínálat évről évre dinamikusan bővül.
• Az ágazat változatlanul exportorientált, az ipari termelés közel fele külpiacokon értékesül. Az export
célországai között első helyet foglalnak el az EU tagállamai (70 % körül), más európai országokba (kb. 25
%), a FÁK utód államai (2-3 %), és a világ más országai. Az Európai Unión kívül egyébként Svájc a
tradicionális vevője a magyar baromfitermékeknek.

3.3. Lúdágazat
Magyarország a lúdtartásban és a lúdtermékek előállításában világelső. Sehol másutt a világon nincs olyan nagy
sűrűségű lúdállomány és koncentrált termelés, mint nálunk. Az előállított termékek jelentős része külföldi
piacokra kerül.
Hazánkban a lúdtenyésztésnek és -tartásnak évszázados múltja és hagyománya van. A XIX. század második
felében lúdállományunk a felnőtt baromfiállománynak a több mint 18 %-át tette ki és még 1935-ben is 2 millió
volt.
Hazánk már a II. világháborút megelőző években is igen jelentős helyet foglalt el Európában a lúdtermékek
előállításában. A máj, a toll, a hízott liba és a pecsenyeliba kedvező piacot talált Nyugat-Európa sok országában.
A termelés és a piaci kereslet is idényszerű volt. A hízott liba őszi, téli termékként jelent meg. Májának kitűnő
minősége jó hírnevet szerzett ennek az árucikkünknek. Legnagyobb vásárlónkká Franciaország vált, és ez
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napjainkra is jellemző. A fiatal pecsenyelibát vágva, tolltépés nélkül, kosarakban, jég közé csomagolva
szállították exportra.
A lúdágazat napjainkban kifejezetten exportorientált, jelentős dollár-árbevétel forrása. A dollárkitermelés
mutatói a baromfiágazaton belül a legkedvezőbbek. Termékei jól eladhatók, ami az egyik legnyereségesebb
ágazattá tette a lúdtermelést. A hazai lúdárutermelés főbb adatairól nyújt áttekintést az 15. táblázat.

1.14. táblázat - 15. táblázat A hazai lúd- és kacsatermelés főbb adatai (Forrás: Baromfi
Termék Tanács)
LÚD

2008

2009

Kikelt naposliba
(ezer db)

KACSA

2008

2009

Kikelt
naposkacsa (ezer
db)

hústípus

2.412

3.192 pekingi típus

májtípus

3.093

1.674 mulard
pézsmaréce

Keltetési
eredmény (%)

13.092

15.572

2.940

4.256

368

237

Keltetési
eredmény (%)

hústípus

66,73

66,19 pekingi típus

67,48

71,22

májtípus

63,15

63,77 mulard

52,29

62,96

67,47

74,98

40.343

48.737 (3,04)

6.034

5783 (5,58)

712

252 (5,48)

590,5

472,4

479,3

482,2

pézsmaréce
Felvásárlási
adatok

Felvásárlási
adatok (tonna)

pecsenyelúd*

3.009

hús- és zabon
nevelt lúd*

8.661

hízott lúd*

20.441

955 (5,16) pecsenyekacsa*
11.599 (5,46) mulard*
18.127 (7,12) pézsmaréce*

Hízott libamájtermelés
mennyiség (t)
átlagos
májtömeg (g/db)

Hízott kacsamájtermelés
1.556,7 mennyiség (t)

2.006,4

629,2 átlagos
májtömeg (g/db)

632,3

minőségi
megoszlás (%)

minőségi
megoszlás (%)

I. o.

51,55

41,55 I. o.

55,98

50,98

II. o.

14,99

20,04 II. o.

27,34

28,85

III. o.

18,77

22,21 III. o.

10,55

14,56

IV. o.

14,69

16,19 IV. o.

6,12

5,61

* zárójelben az átlagos élőtömeg adatok (kg/db)
Az előállított libahús (pecsenyeliba, húsliba, zabos liba, hízott liba) 65-70 %-a külföldi piacra kerül, legnagyobb
vevőnk Németország.
A 8-10 hetes korban vágott pecsenyeliba és a 13-16 hetesen értékesített fiatal hizlalt lúd kereslete napjainkban
növekszik, mióta az élve tépett lúdtoll iránti igény csökkenő tendenciát mutat.
A húsliba termelésünk (ide tartozik a zabbal hizlalt lúd is) alakulásában jelentős szerepe van a libatoll
mindenkori világpiaci helyzetének. A termék mennyisége ugyanis többnyire összefüggésben van a lúdtoll
eladhatóságával, keresettségével. Esetenként minőségi problémák is felmerülnek, amelyek abból fakadnak, hogy
kevés az igazán húshasznú, hús típusú fajtánk, illetve hibridünk.
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Hízott lúdból (máj nélküli test) is jelentős tételt termelünk és nagyrészt exportálunk, zsírossága miatt azonban
eladási gondokkal küzdünk. A felvásárolt tömeget a termelt máj mennyisége határozza meg, hiszen ebben az
ágazatban e termék világpiaci megítélése dönti el a jövedelmezőséget. Továbbfeldolgozott formában
(daraboltan, zsírtalanított, filézett, pácolt és füstölt libamell, illetve libacomb formájában) a hízott libatest is
kedvező áron értékesíthető. A libamáj szinte teljes egészében exportra kerül, legnagyobb mennyiségben
Franciaországba. Jelentős partnerünk még Japán. Termelésünkhöz megfelelő genotípusokkal rendelkezünk.
A libatollnak mintegy 90 %-át exportáljuk Nyugat-Európa országaiba, Japánba és az USA-ba. A feldolgozott
toll és pehely mennyisége az utóbbi években 2000-2500 t körül alakult. A tolltermelés helyzetét azzal az
ágazattal összefüggésben kell szemlélnünk, amelyben a toll keletkezik.
A lúdágazatra ma még a szezonalitás és az extenzív jellegű tartástechnológiák jellemzők. Kezdetét vette
azonban a korszerű hibridek és az intenzív tartástechnológiák megjelenésével az a specializáció, ami a többi
baromfifajban már évtizedekkel ezelőtt lezajlott.

3.4. Kacsaágazat
A kacsaágazat jelentőségét hosszú ideig meghatározta, hogy a kacsa kitűnően hasznosította a hazánkban
bőségesen rendelkezésre álló abszolút legelőket, tocsogókat. A század eleji kacsatartásunkra a teljes extenzivitás
volt a jellemző. A falvak és a tanyák környékén lévő vizes területeken az állatok úgyszólván ingyen felnőttek.
Ősszel töméses hizlalásra fogták őket: jó minőségű húst, zsírt, nemritkán még nagy májat is produkáltak.
A nagyüzemi kacsatermelés kialakulása a hasznosítás formáját egyetlen termékre a pecsenyekacsára szűkítette.
Az 50 es években a fiatal, 52 napos, kb. 2,5 kg tömegű termék nagy részét halgazdaságokban állították elő.
A hazai kacsatenyésztésben a Cherry Valley hibrid importja hozott először fordulatot a 70 es évek elején. Az
angol hibrid és a vele meghonosodó intenzív technológia jelentősen megváltoztatta kacsatermelésünk
hatékonyságát, a genotípus fokozatosan meghatározóvá vált. Új szakaszt nyitott a kacsatermelésben a mulard,
majd a pézsmaréce szülőpároknak a 80-as években Franciaországból történő behozatala. Mindkét típus
hasznosításában a májtermelés uralkodik.
Kacsatermelésünkben ma is meghatározó termék a pecsenyekacsa. Megfelelő genotípusokkal (főleg külföldről
származó hibridekkel) rendelkezünk ahhoz, hogy az európai piac minőségi igényeit kielégítsük. A
pecsenyekacsa felvásárolt mennyiségéről a 15. táblázat tájékoztat.
A kacsamáj-termeléssel párhuzamosan jelent meg a hízott kacsa, amelynek alapanyaga a mulardkacsa és a
pézsmaréce. A hízott lúdhoz képest számottevően alacsonyabb a test zsírtartalma, ennek köszönhetően a piaci
megítélése is kedvezőbb. Pecsenyekacsából és kacsamájból jelentékeny mennyiséget exportálunk.
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2. fejezet - A tyúk biológiai
sajátosságai
Horn, Péter

1. A tyúk származása és háziasítása
A házityúk őseként négy vadtyúk fajt valószínűsítettek. Ezek:
• a bankiva vagy vörös dzsungeltyúk (Gallus gallus, Gallus ferrugineus),
• a ceyloni dzsungeltyúk (Gallus lafayetti),
• a szürke dzsungeltyúk (Gallus sonneratti),
• a jávai vagy villásfarkú tyúk (Gallus varius).
A vadtyúkok eredeti hazája Dél- és Közép-India, Burma, Ceylon, Szumátra és a Jáva szigetén át kelet felé
terjedő szigetcsoport volt.
A házityúk eredete- pontos feljegyzések hiányában – ma már nem állapítható meg biztosan. Darwin és a
korabeli zoológusok túlnyomó többsége az ún. monofiletikus eredetet valószínűsítette. A ma élő
házityúkfajtákat a bankiva tyúktól származtatták. Ezen az alapon azonban nehezen lehetett magyarázatot adni
arra, hogy a mai tyúkfajták színében, alakjában, testnagyságában lévő nagy változatosság hogyan jött létre.
Emellett a mai tyúkfajták több tulajdonsága, pl. a fehér toll- és bőrszín, a különböző tarajformák, az 5 lábujj stb.
a bankiván hiányoznak.
A legújabb adatok újból a monofiletikus eredet mellett szólnak – megerősítve Darwin eredeti feltételezését -,
immungenetikai és molekuláris genetikai vizsgálatok alapján.
Úgy tűnik tehát, hogy a házityúk ősének tekinthetjük, de nem zárható ki, hogy a mai házityúkok több
tulajdonsága a többi dzsungeltyúkfaj és a bankivatyúk későbbi kereszteződésével magyarázható. A vad fajok
ugyanis egymás között keresztezhetők és nagyon változatos utódok jönnek létre. A jávai és a szürke
dzsungeltyúk között a kereszteződés napjainkban is gyakori.
A legelterjedtebb vadtyúk, a bankiva, kis testű, a tojók 700, a kakasok 1000 g-osak kifejlett korban. A tojó 8-12
tojást tojik, tojásaiból 19 nap alatt kelnek ki a csibék. Gyakran fordulnak elő bankiva x házityúk hibridek
természetes körülmények között is, amelyek minden esetben termékenyek.
A tyúk háziasítása. A háziasításnak négy indítéka lehetett: vallási kultusz, kakasviadalok, kedvtelés és gazdasági
haszon. A tyúk háziasítására utaló legrégebbi nyomok az időszámításunk előtti 3. évezredből származnak. A
harappai ásatások nyomán a felső Indus vidékén feltárt sírokban már találtak tyúkcsontvázat. A több mint 4000
éves kultúra egyik leletanyagából előkerült terrakotta szobor kifejezetten hústípusú tyúkot ábrázol (Mohenjo
Daro), valószínűsítvén, hogy ebben az időben már a vad őstől nagyon eltérő domesztikált típusok is léteztek. A
tyúk az időszámítás előtti 3. évezredben Kínában már jól ismert volt, sőt Fu-Hsi császár oktatta is népét a
tyúktenyésztésre.
Nyugat felé terjedését igazolták az i. e. 2. évezredből származó bronzfigurák, amelyek iráni ásatok közben
kerültek elő (luristán kultúra). Az ókori Egyiptomban ugyanebben az időszakban kultikus szerepet töltött be.
Az ókori Görögországban is széles körben elterjedt volt. Áldozati állatként, húsáért és sportcélból,
kakasviadalok tartására tenyésztették. Arisztotelész már 60 tojásnál többet termelő tyúkokat említ, valamint
sárból készült mesterséges keltetőkemencékről is tájékoztat. Hasonló keltetők létezéséről az ókori egyiptomi
időkből is ismerünk. A görögök már tojó, hús- és viador típusú fajtákat tartottak. A kiterjedt görög kereskedelem
révén a tyúk Európa-szerte elterjedt.
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A Római Birodalomban a tyúktenyésztés magas színvonalú volt. Columella 200 tyúkból álló tenyészetek
városok közelébe telepítését ajánlotta. Kifinomodott technológiával, ketrecben hizlaltak jércéket és a
húsminőség javítására előszeretettel alkalmazták a kappanozást.
A középkor elején a tyúktenyésztés színvonala visszaesett. A középkor végéig azonban francia területen
speciális húsfajták alakultak ki (pl. lafleches, faverolles, lazactyúk), melyek napjainkig fennmaradtak.
Európában jelentősen fejlődött a tyúktenyésztési kultúra a XVIII-XIX. század folyamán, amikor a szélesedő
kereskedelem révén távol-keleti fajták kerültek ide.
A XIX. század közepén és végén alakultak ki zömében a ma ismert kultúrfajták, döntően az Amerikai Egyesült
Államokban és Angliában. Ma még igen vitatott, hogy a Dél-Amerikában elterjedt, kék héjú tojást tojó araucana
fajta hogyan került oda, tény azonban, hogy Amerika felfedezése idején már elterjedt volt.

2. Kor és ivar szerinti elnevezések
A tojásból kikelt és a leszedéstől számított 48 óránál nem idősebb, teljesen felszáradt, zárt köldökű, ép,
egészséges, jól fejlett, életképes, még nem etetett és nem itatott, szállításra alkalmas egyed a naposcsibe.
Csirke a nevelésre kihelyezett állat, 8-10 hetes koráig. A pontosabb megkülönböztetés végett célszerű a kor és a
hasznosítás megjelölése is.
A brojler kifejezés nemzetközileg általánosan elfogadott megjelölése a pecsenyecsirkének. Vágáskori
testtömege a gyakorlatban viszonylag széles határok között változhat, 1500-2500 g között. Az ún. normál
brojlertípusok napi átlagos tömeggyarapodása 40 g feletti.
A brojlerhizlalásban egyes régiókban (pl. USA) speciális igények kielégítésére nagyobb, 3 kg fölötti élőtömegig
is nevelnek brojlereket, ezek az ún. roasterek. A nevelési idő 10-11 hét is lehet. Az érettebb hús, a jó vágási
kihozatal jellemző a roasterekre.
Az ökológiai organikus gazdálkodás keretei között speciális, kisebb növekedési erélyű brojlereket is nevelnek,
amelyek a 2-2,2 kg-os vágott élőtömeget 12-13 hét alatt érik el. Napi átlagos testtömeg-gyarapodásuk mintegy
25 g. Az EU-ban a pecsenyecsirke hizlalásban e típusok becsülhetően 6-7 %-ot képviselnek (pl. Labelle Rouge).
A legtöbb nagy brojlertenyésztő cégnek ma már van ilyen típusú brojlere is.
Növendék a 10 hétnél idősebb, de még nem ivarérett, tenyésztési vagy árutojás-termelési célra nevelt állat; a
nőivarút jércének, a hímivarút növendék kakasnak nevezzük.
Tyúknak vagy tojónak nevezzük a 20 hétnél idősebb, ivarérett, tojástermelő, valamint a kiselejtezett nőivarú
tenyészállatot. Lába durvább pikkelyű, mellcsont-nyúlványa elmeszesedett, nem hajlítható. Célszerű a
hasznosítási irányt is megadni, például árutojás-termelő tyúk vagy tojó-, tenyésztyúk, szülő, nagyszülő tyúk.
A kakas a 20 hétnél idősebb hímivarú egyedek megjelölésére szolgál. Lábuk durva pikkelyű, sarkantyúik
nagyok, mellcsontnyúlványuk elmeszesedett, nem hajlítható.
A hasznosítási irány figyelembevételével célszerű a tenyészkakas, ezen belül pedig a szülő-, illetve a
nagyszülőkakas stb. megjelölés.

3. A tyúk külső testalakulása és a küllem elbírálása
A fej. A fejet felülről a fejtető határolja, fölötte helyezkedik el a taraj, aminek alapját, lemezét és csipkéit
különböztetjük meg. A csőr alsó és felső kávából áll. A felső káván van az orrnyílás. A csőr mögött található az
arc, a szem, a szemhéj, a fülnyílás a tollkoszorúval, alatta a füllebennyel. Az alsó káva tövéből indul ki a két álllebeny, amely eltakarja a torokjáratot. A fej és a nyak átmeneténél található a tarkó.
A törzs. A nyak felül a tarkóval, alul pedig a torokjárattal kezdődik. Megkülönböztethetők a nyak alsó és felső
része, valamint oldalai. A baromfi nyakát dús tolltakaró borítja, ez a kakason gallért képez. A nyak alsó részén a
begytájék kezdődik, amely a törzs elülső részéig tart. A begytájék mögött helyezkedik el a váll, alatta kezdődik
a mell. Külön megemlítendő a mellcsonti taréj, amit a húsformák megítélésekor tapintással is megvizsgálunk.
Fölül a nyak a hátba, majd az ún. nyeregtájékba megy át. Ezen helyezkedik el a kakas díszes nyeregtollazata.
Alul található a hastájék, fölötte hátul a kloákanyílás, majd a farok. A kakas farktollazata a hát vonalában az ún.
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farokfedő tollakkal kezdődik. Itt találhatók még a farok kis és nagy sarlótollai, valamint az alattuk elhelyezkedő
kormánytollak.
A végtagok. Az elülső végtag, a szárny, szorosan a törzshöz simul, oldalról nézve ívet képez (szárnyív). A
vállízülettel kapcsolódik a törzshöz, felső részét szárnyfrontnak nevezzük. A szárny tollazata csak kifeszítés
után tanulmányozható.
A hátulsó végtag a csípőízülettel kapcsolódik a törzshöz. A felcomb és az alcomb között helyezkedik el a térd.
Az alcomb és a lábszár között a lábtő, a lábszár alatt a sarkantyú, a lábujjak, az ujjak közötti hártya, majd a talp
és a körmök találhatók. A hátulsó végtagot a lábtőig fedőtollazat borítja.
A tyúk testtájai többnyire megegyeznek a kakaséival, néhány elnevezés azonban különbözik. Így a nyeregtollak
helyett párnatollat, has helyett tojóhasat mondunk. A tyúknak kis és nagy sarlótolla, valamint sarkantyúja
általában nincs. Tollazata a kakaséhoz viszonyítva egyszerűbb (4. ábra).

3.1. A bőr és függelékei
A madarak és az emlősök bőre között alapvető különbség, hogy az előbbien nincsenek verejtékmirigyek, a
faggyúmirigyeket pedig a farokcsigolya fölötti fartőmirigy pótolja. Ahol a beleágyazott tollszemölcsökből
tollazat nő ki, ott vastagabb a bőr. A hajlatokban a csupasz mezőkön a bőr vékony és mozgékony. A tollal nem
fedett testtájakon (csőr, lábak, bőrfüggelékek) a bőr szaruvá vastagodott, durva. A szaruvá vastagodott bőr,
valamint a lábakon lévő pikkelyek a kor előrehaladásával durvulnak.
A bőr vastagsága fajra, fajtára jellemző. A tojófajták bőre vékony, a húshasznosításúaké vastagabb, zsíros
tapintású.
A legtöbb fajta bőrszíne sárga, némelyiké fehér, előfordul azonban a kékes, sőt palaszürke árnyalat is. A bőr
színe szorosan összefügg a csőr, láb stb. színével. Így a sárga lábú és sárga csőrű egyedek bőre is sárga.
A bőr, a láb, a csőr, a szemgyűrű, a kloákatájék stb. színeződését a sárga bőrű fajtákban arra is felhasználhatjuk,
hogy a festékanyag jelenlétéből, illetve hiányából a tojástermelés mértékére következtessünk.
A bőrben raktározott festékanyag a takarmányból ered. Ebből az következik, hogy a takarmányban nyújtott
festékanyag mennyisége sem közömbös a pigmentációra, illetve a depigmentációra. Bőséges festékanyagjuttatás mellett a depigmentációra esetleg sor sem kerül, vagy annak üteme lassúbb. Fordított esetben a
festékanyag kiürülése gyorsan bekövetkezik, a tojássárgája halványabb színű lesz.
A bőr tollal nem fedett része egyes testtájakon (csőr, lábak) elszarusodott, sőt a sarkantyúk a kor
előrehaladásával elcsontosodnak. Más – tollal nem fedett – testtájakon élénkpiros, vérbő bőrképletek alakulnak
ki, amit bőrfüggeléknek nevezünk. Ide sorolható a tyúkfélék taraja, áll- és füllebenye.
Tarajalakulások. A legtöbb tyúkfajtának egyszerű, fűrészelt taraja van. A taraj a fejtető középvonalán
kiszélesedett alapból indul ki, felfelé fokozatosan vékonyodik, lemezszerű képződmény. A tetején változó
számú és mélységű bevágások találhatók.
A taraj húsos lemezének vastagsága fajtánként, ivaronként eltérő. A lemez felületét kisebb-nagyobb dudorok,
szemölcsök borítják. Ennek minőségéből a szervezet finomságára következtethetünk. Tojó típusú (leghorn)
tyúkok között gyakori a nagyméretű, lehajló taraj, amely zavarhatja a látást is.
A borsótaraj három olyan egyszerű tarajnak felel meg, amelyek lemezei összenőttek. A csipkék közül a
középsők fejlettebbek és borsó alakú dudorrá szélesednek.
A rózsataraj a borsótarajhoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy háromnál több egyszerű taraj nőtt össze, felül a
bevágások sűrű tüskézetet alkotnak és hátul pálca alakú nyúlványban végződnek (5. ábra).
Áll-lebenyek. Csupán a tyúkféléken találhatók. A csőr alsó kávájának hátulsó harmadából indulnak ki.
Élénkpiros színű, ovális alakú, lemezszerű képződmények. A tarajnál rendszerint vékonyabbak, állományuk
felülete finomabb. A két áll-lebenyt a torokjárat finom pehely- és fonalas tollakkal borított bőre köti össze.
A füllebeny csak a tyúkféléken fordul elő. Állománya az áll-lebenyéhez hasonló. A fültájék alatt helyezkedik el.
Színe fajtánként változó, piros vagy fehér. A fehér füllebeny színe a kor és a termelés előrehaladásával
fokozatosan sárgává, néha kékesfehérré, tejfölsárga árnyalatúvá válik.
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3.2. A tollazat
A tojásból kibújt naposcsibe testét mindenütt ún. pihetollak takarják. Később, a kor előrehaladásával a
testtájakra jellemző tollféleségek egymástól elkülönülnek. Ettől kezdve a baromfi tollazata védelmét nyújt a
hideggel szemben, szolgálja a repülést, nász idején pedig a figyelemfelkeltését.
A tollazat eloszlása. A bőrbe ágyazott tollszemölcsök eloszlása a test felületén nem egyenletes. Ez legjobban a
leölt, megkopasztott állatok bőrén figyelhető meg. A tollasodás különálló, szigorúan körülhatárolt testtájakon,
az ún. tollasodási központokban kezdődik. Ilyeneket találunk a vállon, a mellen, a háton, a combokon stb.
Közöttük csupasz mezők foglalnak helyet, hogy a kemény fedőtollak mozgását, a repülést ne gátolják. A
végtagok belső felületén, a hajlatokban a csupasz mezők területe nagyobb. A tollszemölcsök elrendeződése
szerint kétféle tollasodási központot különböztetünk meg: toll-legyezőt és tollszegélyt.
A toll-legyezőből a tollak elhatárolt helyen, tetőszerűen egymásra fekve törnek elő, majd legyezőszerűen
kiszélesednek.
A tollszegélyből a tollak egymás melletti sorokba rendeződve nőnek ki.
Betollasodás. A test meghatározott szabályok szerint tollasodik be. Naposkorban a csibe testét pihetollak
borítják. Az evezőtollak és a faroktollak már az első napon felszínre törnek. Az evezőtoll és a faroktoll
növekedési üteme állományok és egyedek szerint eltérő.
Már 12 napos korban kezd kialakulni az ún. váll-legyező. Ezt a helyet a kifejlett tyúkon is széles, többszörös
tollmező jelzi. Később alakul ki az oldal- és combszegély. A torok jobb és bal oldalán két különböző tollmező
indul növekedésnek, amelyek már kb. a 7-8. héten egymásra borulnak. A mellcsont két oldalán a 6-7. héten nő
ki egy-egy párhuzamosan futó tollmező, amely később betakarja a mellet és a test alsó részét. A háton levő
tollak – a legtöbb fajtánál – rövid idő alatt (5-6 hét) teljes szélességben kialakulnak, hogy az állat részére
mielőbb megfelelő védelmét biztosítsanak. A rendkívül gyorsan növekedő húscsirkéknél a betollasodás
gyorsabb ütemű a szelekció eredményeként.
A toll szerkezete. Szabad szemmel vizsgálva a tollnak két fő részét különböztethetjük meg: a szárat és a zászlót.
A szár alsó, csupasz részét csévének nevezzük, amely a szárhoz hasonlóan a bőrbe ágyazódik. Felső része a
gerinc, amelynek keresztmetszete négyszögletes, a hegye felé elvékonyodik. A gerinc felső végén barázdáltság
figyelhető meg. Állománya viszonylag tömör, nem átlátszó, ezzel szemben a cséve üreges, áttetsző,
keresztmetszete kör alakú.
A kifejlett toll csévéjében szarusejtekből álló fehér képződmény van. Kiszáradás után ez a cséve belsejében
mozog, és rázáskor zizegő hangot ad. Ezt a toll lelkének nevezzük. A cséve alsó részén helyezkedik el a köldök.
A cséve és a gerinc találkozásánál néha ún. fattyúhajtások (vendéghajtások) fordulnak elő. A fattyúhajtás
szerkezete a pehelytollakhoz hasonló, mert a toll zászlaja laza.
A cséve fölött lévő képződményt a toll zászlójának nevezzük. A gerincből kétoldalt párhuzamos sorokban
indulnak ki az ágak, majd ebből merőlegesen a sugarak. A szomszédos ágak sugarai horgokkal kapcsolódnak
egymáshoz, s végeredményben a zászlót összefüggő lemezzé erősítik. A legerősebb kapcsolódás a szárny
evezőtollain és a farok kormánytollain van. A toll felső részén a zászló mindig erősebb, mint a cséve környékén.
A legalsó ágak rendszerint nem is kapcsolódnak egybe. Ezt a toll pelyhes részének nevezzük, szerepe a test
melegítésében van. A cséve és a gerinc találkozásánál kinövő fattyúhajtás zászlaja laza, a sugarakon a horog
hiányzik (6. ábra).
Az élő toll a köldökön keresztül táplálkozik, ezért a cséve belseje vérerekben gazdag. A növekvő toll csévéje
különösen puha, vérbő (tokos). A toll kifejlődése után a cséve belseje fokozatosan összezsugorodik a toll
lelkévé.
A baromfi testén előforduló tollakat alakjuk, nagyságuk, szerkezetük szerint három fő csoportba oszthatjuk:
fedőtollak, pehelytollak és fonalas tollak.
A fedőtollakat a merev szár s a jól fejlett zászló jellemzi. Nagyság szerint kis és nagy fedőtollakat
különböztetünk meg. A kis fedőtollak háztetőcserép-szerűen borulnak egymásra, rendeltetésük a test védelme.
Több sorban fedik a nagyobb fedőtollak alsó részét, így megfelelő átmenetet biztosítanak. Nagy fedőtollak
alakja ivar szerint is különbözik. A tojók háttolla lekerekített, a kakasoké – különösen a nyeregtájékon –
elhegyesedő.
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A pehelytollak (pihetollak) rendeltetése a test melegen tartása. Főgerincük rövid, esetleg teljesen hiányzik. A
toll főgerincéből sűrűn nőnek ki az ágak, illetve arról a sugarak. A sugarakon nincs horog, tehát a pihetoll
szerkezete laza, borzolt. A baromfi testén, főleg a hasi tájékon találhatók.
A fonalas vagy sörtetollak a tyúk toroktájékán, füllebeny mellett előforduló tollképletek.
A tollazat színe. A legfontosabb fajtákra jellemző színek: fehér, sárga, fekete, kék, vörös, sávozott.

4. A testrészek küllemi elbírálása
A baromfitenyésztésben a tenyésztői munka súlypontja a termeléssel közvetlenül összefüggő értékmérő
tulajdonságokra tevődik át. Számos küllemi bélyeg és a szín szigorú elbírálása sokat vesztett jelentőségéből.
Változatlanul igaz azonban az a régi felismerés, hogy magas szintű termelésre csak durva küllemi hibáktól
mentes állatok alkalmasak.
Több gazdaságilag fontos tulajdonság – különösen, amelyek a hústermelő képességgel függenek össze – a
küllemben is jól megnyilvánulnak. A küllemi bélyegek hasznos támpontot nyújtanak a kondícióról, a
fejlettségről, az állományok, illetve egyedek pillanatnyi termelési és egészségi állapotáról.
A küllemi elbírálás döntő tényezője az egyes testrészek összhatásában kifejeződő összbenyomás, amelyben a
típus, az ivar, a fajta, a kor, az alkalmazott tartási mód hatásai és összhatásai is szintetizálandók.
A fej egészében véve mérsékelten kicsi, széles homlokú legyen. A túlságosan nagy, durva fej, a tollazattal
benőtt arc, a vaskos, széles alapú taraj durva szervezetre utal. A túlságosan kicsi koponya, a megnyúlt,
varjúszerű fejalakulás, a hosszú, erős csőr, a csupasz arc stb. sok esetben gyengébb szervezetre,
rokontenyésztettségre enged következtetni.
Számolnunk kell azzal is, hogy a hímek fejalakulása valamivel mindig durvább, mint a tojóké. A kakas feje
rendszerint szélesebb és rövidebb, a tojóké pedig kissé megnyúlt. A tojó könnyű, finom fejalakulása élénk
vérmérsékletre, normális hormonális rendszerre utal.
Az egyoldalú húshasznosítású fajták egyedeinek a feje durvább, nagyobb, mint a tojó típusú állatoké.
Csőr. A tyúkfélék között a rövid, hajlott csőralakulás a kívánatos.
A csőr színe a bőr és a lábak színével megegyező vagy annál egy árnyalattal sötétebb. Tojástermelő állaton a
festékanyag felhasználásával párhuzamosan kivilágosodik. A kivilágosodás üteméből a megelőző időszak
tojástermelésére következtethetünk, főleg extenzív tartásmód esetén.
Szem. A szem tiszta, mozgékony, mérsékelten kint ülő és élénk fényű legyen. A szem az egészségi állapot és a
vérmérséklet kifejezője. A beteg állat szemei beesettek, színtelenek. A szemhéj körül levő festékanyag a
tojástermelés előrehaladásával csökken.
Taraj. A gazdasági tyúkfajták taraja többnyire egyszerű, fűrészelt. A kakasoké általában felálló, a tyúkok egy
részén pedig lehajló. Alakja a fajtára, színe az egészségi állapotra, az ivarszervek működésére, a szervezet
hormonális tevékenységére, tapintása pedig a szervezet finomságára utal. A taraj vérbősége, élénkpiros színe az
ivarérés, a tojástermelés közeli megindulásának jele. A szederjes-lilás, zsugorodott taréjból betegségre
következtethetünk. A vedlő, nem termelő tyúk taraja zsugorodott, színtelen.
A törzs. A törzs megítélése nagymértékben változik aszerint, hogy tojástermelő vagy húshasznosítású típusról
van szó. A tojó fajtákban főleg a tompor mögötti rész hosszúságára, a tojóhas nagyságára fordítsunk gondot,
mert a tojásképző szervek itt helyezkednek el. A húshasznosítású fajtákban a széles hátat, a jól fejlett, széles
mellet keressük. Arra törekszünk, hogy az értékes húst adó testrészek minél fejlettebbek, teltebbek legyenek.
A mell telt, széles, jól izmolt, a hát pedig egyenes é s arányos hosszúságú legyen. Az ideális tojóhas széles és
mély. Előnyös, ha a hasfal vékony, puha tapintású. A nyak fokozatos átmenetet alkosson a fej és a törzs között.
Az átmenetben ne legyen törés, a nyak gallértollai jól simuljanak rá a törzs elülső felső részére. A farok
alakulása többé-kevésbé a hátétól függ. A lefelé ívelő csapott hátvonalhoz fácánfarok, a felfelé irányulóhoz
(túlságosan ívelthez) általában mókusfarok társul. Nemkívánatos a ferde farokállás sem, mert anatómiai
rendellenességre utal.
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A végtagok. A szárny a fajra, fajtára jellemző nagyságú és szorosan a testhez simuló legyen. Kifogásolható a
szervezeti szilárdság hiányából eredő lógó, ferde vagy kicsavarodott szárny.
A lábak egészében véve középhosszúak, hátulról nézve függőlegesek, hibátlan felépítésűek és a talajon tágan
állók legyenek. Különösen fontos a hibátlan lábszerkezet a hústípusú tenyészállományok kakasainál, mert azok
párosodási képességét minden lábhiba erősen ronthatja. A húshasznosítású fajtákban kívánatos a combok jó
izmoltsága. A hosszú, túlságosan vastag lábszár durva szervezetre vall, ami a húshasznosítású fajtákban sem
kívánatos.
A legtöbb tyúkfajta lábszára csupasz, a bőr színével megegyező pikkelyek borítják. Színe a fajtajelleghez
tartozik, általában sárga, ritkábban fehér. Némely kedvtelésből tartott fajtában a tollas láb (gatyásság) is
előfordul (pl. brahma, cochin stb.).
A lábszár belső, alsó felületén növendékkorban szemölcsszerű bőrvastagodás figyelhető meg, amiből a kakasok
sarkantyúja fejlődik ki. A sarkantyú kötőszöveti állománya idővel elcsontosodik és összenő a lábszárral.
A tollazat. A tollazat fénye, állapota az egészségi állapottól, az ivari tevékenységtől, a takarmányozástól, a
tartásmódtól és a kortól függ. A beteg állat tolla tompa fényű, borzolt. A tojástermelési időszak előrehaladtával a
toll veszít csillogásából. A kakasok tollazata fényesebb a tojókénál. A tollazat ivaréréskor vagy vedlés után a
legszebb, majd a tojóidőszak előrehaladásával kopottá, töredezetté, hiányossá válik. Különösen gyorsan romlik
a hústípusú tojóállományok, valamint a ketrecben, nagy telepítési sűrűségben tartott tojóhibridek tollazatának
állapota.

5. A külső testalakulás megítélése a tenyésztői
munkában
A baromfipopulációk nemesítésének sarkalatos kérdése a mennyiségi, kvantitatív tulajdonságok állandó
javítása, a populáció teljesítőképességének növelése.
A küllem alapján csupán a nagy h2 értékű és elsősorban az olyan tulajdonságokra lehet eredményesen
szelektálni, amelyek mindkét ivarban jól megnyilvánulnak, és elbírálásuk kis szubjektív hibával terhelt. Ilyen
tulajdonság minden baromfifajban a fiatalkori és a kifejlettkori testtömeg.
A külső testalakulás alapján a húsformák (pl. mellszélesség, mell-hosszúság) is jól elbírálhatók.
Tömegszelekcióval jelentősen javíthatók az állományok, de csak akkor, ha több generáción át ugyanaz a nagy
gyakorlattal rendelkező szakember végzi a minősítést, a szelekciót. Ez a siker alapfeltétele, mert a húsformák
elbírálása már jelentős szubjektív hibával terhelt, ami a szelekciós döntések megbízhatóságát nagymértékben
ronthatja, ezután pedig fékezheti az előrehaladást. A húsformák javítását, az értékes húsrészek arányának
növelését a széles mellű fajtákban, pl. a pulykahibridek apai vonalaiban, döntően küllemi szelekció alapján
végezték és végzik ma is (pl. USA, Kanada, Anglia).
Újabban az apai brojlervonalak húsformáinak javítására is törekednek. Így a pulykához hasonlóan a küllemi
sajátosságokra (a mellhossz, a mellszélesség, a mellcsonti tarajnak a hátvonalhoz viszonyított szöge, amely
összefügg a mellhólyagosodásra való hajlammal) is nagy figyelmet szentelnek.
A külső testalakulás kritikai megítélése a baromfi konstitúciójának javítása szempontjából is fontos. Tartós,
magas színvonalú termelést csak egészséges, durva küllemi hibáktól mentes állatoktól várhatunk.
Hústípusú mindenekelőtt apai vonalakban a hibátlan lábalakulás fontos szelekciós szempont. A hústermelés
céljából tartott, igen nagy növekedési erélyű brojlercsirkék vagy –pulykák ugyanis csak abban az esetben érik el
a vágóérett kort, ha lábuk elviseli a rendkívül gyors testtömeg-termelés okozta terhelést. A hímvonalakba
tartozó kakasok hibás lábalakulása veszélyezteti a szaporítási folyamatot, annak gazdaságosságát. A korán
lesántuló kakas képtelen a tojókkal párosodni.
A küllem és a nagyszámú figyelembe veendő más értékmérő tulajdonság között gyakorlatilag alig van
hasznosítható összefüggés. Így a baromfi külleme alapján nincs módunk a tojóidőszakban várható
tojástermelésre, a tojások tömegére, a héjszilárdságra, a termékenységre és a tojások keltethetőségére stb.
következtetni.
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Általánosságban a kis a h2 értékű tulajdonságokra vonatkozóan a küllem alapján csak a pillanatnyi – a
környezeti hatásoktól nagymértékben függő – állapot ítélhető meg (tojást termelő vagy éppen nem termelő
tyúk). Ez a látszólagos állapot azonban az esetek többségében nincs összefüggésben a genetikai képességekkel.
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3. fejezet - A tyúk értékmérő
tulajdonságai
Horn, Péter
A tyúk értékmérő tulajdonságai az állat teljesítményét fejezik ki, határozzák meg. Megnyilvánulásuk mértéke
szorosan összefügg a hasznosítás irányával, így az egyes értékmérő tulajdonságok fontossága egymáshoz képest
mindig viszonylagos.
Az öröklődés módja szerint megkülönböztetünk mennyiségi és minőségi értékmérő tulajdonságokat. Előbbiek
számos kis hatásású gén által befolyásoltak, számottevően függenek a környezeti viszonyoktól is. Utóbbiakat
kevés számú jelentős hatású gén alakítja ki, és a környezet szerepe kevésbé meghatározó egy-egy adott
tulajdonság kifejeződésében.
A tyúktenyésztésben a következő mennyiségi értékmérők alapvető jelentőségűek:
• a tojástermelő képesség és a tojás minősége,
• a termékenység,
• a keltethetőség,
• a hústermelő képesség és a növekedési erély,
• a takarmányértékesítés,
• a kifejlettkori testtömeg,
• az ellenálló képesség, az egészségi állapot és
• a vérmérséklet, rossz szokások.
A különböző értékmérő tulajdonságok között vannak szelekciós szempontból előnyös összefüggések, de sok
esetben a tulajdonságok és tulajdonságcsoportok közötti kedvezőtlen genetikai és fenotípusos korrelációk
gátolják a szelekciót, antagonista értékmérők.
A 16. táblázatban néhány fontosabb tulajdonság genetikai és fenotípusos összefüggését mutatjuk be a tyúkfajban
a főbb tendenciák szemléltetése végett.
Az egyes értékmérők között – különösen a tojástermelő képesség és a hústermelő képesség között – fennálló
negatív genetikai korrelációk miatt nem lehet kiemelkedő tojástermelő és ugyanakkor jó hústermelő képességű
állományokat létrehozni. Ebből következően mind a tenyésztési munkát, mind az árutermelési tevékenységet
típusukban merőben eltérő tojó-, illetve hústípusú állományokra kellett alapozni.

3.1. táblázat - 16. táblázat A tyúkfaj egyes értékmérő tulajdonságai között fennálló
genetikai és fenotípusos korrelációk (Kinney, T. B. összefoglaló tanulmányai alapján)
Fenotípusos

Értékmérők, amelyek között a
korreláció fennáll

Genetikai
korreláció (r)

Pozitív korrelációban álló tulajdonságok
4 hetes kori testtömeg – 8 hetes kori
testtömeg

0,84

0,93

8 hetes kori testtömeg
kifejlettkori testtömeg

–

0,52

0,43

–tojás

0,36

0,23

Kifejlettkori
tömege

testtömeg

23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A tyúk értékmérő tulajdonságai

Értékmérők, amelyek között a
korreláció fennáll

Fenotípusos

Éves tojástermelés – keltethetőség
termékeny tojásra

0,31

0,13

Tojástermelés
intenzitása
keltethetőség termékeny tojásra

0,96

0,05

Termékenység – kelés berakott
tojásra

-

0,69

Első háromhavi tojástermelés – 3436 hetes kor közötti tojástermelés

0,67

0,05

Tojás tömege a termelés kezdetén –
tojás tömege kifejlett korban

0,83

0,29

8 hetes kori testtömeg – ivarérés
ideje

0,10

0,07

8 hetes kori testtömeg – éves
tojástermelés

0,12

0,07

8 hetes kori testtömeg - tojásfehérje
minősége

0,21

-

Kifejlettkori testtömeg
háromhavi tojástermelés

első

0,31

-

Kifejlettkori testtömeg – 34-36
hetes kor közötti tojástermelés

0,44

0,04

Tojás tömege – első háromhavi
tojástermelés

0,49

Tojás tömege – éves tojástermelés

0,42

Genetikai
korreláció (r)

–

Negatív korrelációban álló értékmérők

–

0,04

1. Mennyiségi tulajdonságok
1.1. Szaporaság
1.1.1. A tojástermelő képesség
A tyúkfajban a tojástermelő képesség jelentősen befolyásolja a termelés gazdaságosságát, mert potenciálisan
meghatározza az egy tojó után felnevelhető ivadékok számát mind a tojó-, mind a hústípusú állományokban.
Árutojás-termelő állományokban a termelt tojás mennyisége – akár darabban, akár kilogrammban mérjük –
ugyancsak meghatározója a tojástermelés gazdaságosságának, és jelentősen befolyásolja az egy tojás
előállítására felhasznált takarmány mennyiségét is.
A tojástermelés viszonylag gyengén öröklődő kvantitatív tulajdonság (h2=0,15-0,25). Ma már klasszikusnak
számító amerikai vizsgálatok szerint (Goodale és Hays) örökléstani értelemben a tojástermelő képességet 5
alaptulajdonság határozza meg, amelyek egymástól genetikailag többé-kevésbé függetlenek. Ezek:
1. az állóképesség vagy perzisztencia,
2. az intenzitás,
3. a hosszú szünetek hiánya,
4. a kotlás és
5. az ivarérés ideje.
A perzisztencia lényegében a biológiai év, a tojástermelési periódus hosszát fejezi ki.
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Az a tyúk tekinthető perzisztens termelőnek természetes tartási viszonyok között, amelynek az első tojás
megtojása és a következő évi vedlése között hosszú idő telik el. A perzisztencia és az éves tojástermelés között
mind a hús-, mind a tojótípusú állományokban szoros genetikai és fenotípusos korrelációs összefüggés van (r és
rG 0,6-0,8).
A perzisztencia napjainkban az állományok azon képességét fejezi ki, hogy az adott típust figyelembe véve
hosszú ideig képesek magas színvonalú tojástermelésre. A perzisztencia, az állóképesség a tojástermelési
időszak utolsó harmadában jut kifejezésre igazán.
A legperzisztensebb tojástermelők általában a leghorn típusú hibridek, az elsőéves tojástermelési időszak akár
65 hétre is megnyújtható úgy, hogy az állomány tojástermelése még meghaladja a 70 %-ot. A középnehéz, barna
héjú tojást termelő hibridek tojástermelési intenzitása 54 tojástermelési hét után jelentősebben csökkenhet. A
hústípusú tojók perzisztenciája lényegesen gyengébb, ezért a tojástermelési időszakot nem is nyújtják 35-40
hétnél hosszabbra.
A tyúk tojásrakásában szabályszerű ritmus állapítható meg, ami abban mutatkozik, hogy a folyamatos, minden
egyes napon bekövetkező tojásrakást kisebb-nagyobb szünetek szakítják meg.
Azt az időtartamot, amely alatt a tyúk mindennap tojik, ciklusnak nevezzük.
Az új ciklus egy vagy több nappal a megelőző ciklust követően indul meg. A gyengén tojó tyúkok tojásrakási
szünete a két ciklus között több napra is kiterjed, és az egyes ciklusok alatt is csak néhány tojást tojnak. Az
intenzíven tojó tyúkok egy-egy ciklusban több tojást raknak, és a ciklusok között csak egy-egy nap szünetet
tartanak. Rekordtermelésű tojók 223, sőt 365 tojást is termeltek egy ciklusban már évtizedekkel ezelőtt is.
Ma a tojóhibridek jelentős számú egyede megközelíti vagy eléri a 350-360-as tojástermelést egy ciklusban.
A tojástermelés ciklusosságát a már ismertetett élettani törvényszerűség, a tojásképződéshez szükséges 24
óránál hosszabb idő okozza. Ha pl. a ciklus első tojását egy tojó reggel 8 órakor tojta, és a következő napi tojást
délelőtt 10 órakor, akkor a tyúk az egymást követő 5 nap mindegyikén tojik egy-egy tojást. 16 óra után a tyúk
általában nem szokott tojni. Ezután egy, esetleg kétnapos szünet következik, és a következő ciklus első tojására
újból a reggeli órákban számíthatunk.
A tojástermelés intenzitása többféle módszerrel ítélhető meg. Az egyik az átlagos ciklusnagyság, amelyet egy
adott tyúkra nézve a következő módon számíthatunk ki:

Ha egy tojó egy tojóév alatt 280 tojást termelt 40 ciklusban, akkor az

A 7-es intenzitás azt jelenti, hogy a kérdéses tojó éves átlagban 7 tojást termelt ciklusonként. Az intenzitás
rövidebb termelési periódusokra is kiszámítható.
Egy állomány intenzitásának kifejezésére jó támpontot nyújt a tojástermelés százalékos alakulása a tojásrakás
szakaszában. Az a kedvező, ha ez a szakasz a lehető legmagasabb értékek mellett minél hosszabb ideig tart.
Tojótípusú állományokban a csúcstermelés idején ez az érték 90 % fölötti, a hústípusú tyúkoké pedig néhány
százalékkal 80 fölött lehet. Az átlagos intenzitást az egész tojóév átlagában nyújtott %-os termelés is jól tükrözi.
Hosszú szüneten a tojóidőszakon belül előforduló négynapos vagy annál hosszabb szünetet értjük. Ez a
termelési év bármely időszakában előfordulhat, és tojótípusú állományokra ma már alig jellemző, szemben a
kettős hasznosítású és hústípusú állományokkal. A zárt, intenzív tartás, a világítási program mérsékli a hosszú
szünetek gyakoriságát, természetes viszonyok között viszont a hőmérséklet és a megvilágítási hatások –
különösen télen és késő ősszel – szinte törvényszerű hosszú szüneteket okoznak. Jellegzetes hosszú szüneteket
okozhat a kotlás is.
A kotlás ideje alatt szünetel a tojástermelés, ezért szelekcióval a kiküszöbölésére törekednek.
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A kimondottan egyoldalú tojástermelő fajták, vonalak és hibridek nem kotlanak. A ketreces tartás amúgy is
gátolja a kotlás kialakulását. A kettős hasznosítású és a hústípusú állományokban kotlás még előfordul. Az
alternatív tojástermelési rendszerekben a kotlás egyes tojóhibridek esetében gyakrabban tapasztalható.
A korai ivarérés gazdasági szempontból azért nagy jelentőségű, mert így lerövidül a nevelés időtartama, és
emiatt csökkennek a felnevelési költségek.
A korai ivarérésre tojótípusú és vegyes hasznosítású állományokban szelektáltak már több évtizede. Ezért az
egyoldalú tojástermelő fajták és hibridek már korán, 4-5 hónapos korban (144 napos korban; adott fajtára vagy
hibridre vonatkozóan) ivarérettek.
A tojástermelést befolyásoló alaptulajdonságok megítélése a korszerű tenyésztési eljárások tükrében számos
vonatkozásban módosult a klasszikus értelmezéshez képest. A kereskedelmileg forgalmazott tojóhibridek kotlási
hajlamát szinte teljesen sikerült kiküszöbölni, vagy jelentősen mérsékelni. A hústípusú és a vegyes hasznosítású
állományokban a kotlási hajlamot még nem sikerült tökéletesen megszüntetni, így ott még várható érdemi
szelekciós előrehaladás.
Más megítélés alá esik napjainkban a korai ivarérés is, mert mind a tojó, mind a vegyes hasznosítású, mind
pedig a hústípusú állományok genetikailag igen korán érők. Ma már a túl korai ivarérésből adódó hátrányok
kiküszöbölése jelenti a nagyobb gondot, döntően a hústípusú állományoknál. A perzisztencia vagy állóképesség
megítélése a klasszikus felfogáshoz képest nem sokat változott. A korszerű tojóhibridek perzisztenciája ma
messze meghaladja az összes fajtákét, ami annyit jelent, hogy vedlésük igen későn következik be, és ezt a
világítási programokkal még későbbi időpontra igyekszünk eltolni. A korszerű hibridek döntő többsége még
viszonylag magas színvonalon – 70-75 % között – termel a tojástermelési időszak végén is. A perzisztencia
javításában még számottevő genetikai tartalékok vannak.
A hústípusú állományok perzisztenciája a tojó típusúakénál jóval gyengébb, és a csúcstermelés elérése után
sokkal jelentősebb mértékű a tojástermelés csökkenése is. Ez okozza, hogy a hústípusú állományok
tojástermelésének időszaka 8-10 hónapra rövidült, szemben a tojótípusú hibridek 13-15 hónapos tojástermelési
idejével.
A tojástermelés megítélésének tenyésztelepeken ma is legmegbízhatóbb módja az egyedi ellenőrzés, illetve
termelési nyilvántartás. Ennek a munkának hagyományos módja az ún. csapófészkes ellenőrzés. Napjainkban a
legelterjedtebb az egyedi ketreces rendszerre épülő adatgyűjtés, illetve a kettő kombinációja a nemesítő
központokban.
A tojástermelést befolyásoló alaptulajdonságok kizárólag egyedi ellenőrzéssel állapíthatók meg.
Üzemi viszonyok között a tojástermelés mérésének többféle módja lehetséges.
Objektív képet kapunk az állomány tojástermeléséről, ha az átlaglétszámra vetített tojástermelést számítjuk ki:

Kiszámítható az évi átlagos tojástermelés a beólazott állatok száma alapján is, a következő képlettel:

A tojóállományok termelési színvonalát az utóbbi mérési mód fejezi ki a legjobban, mert figyelembe veszi a
gazdasági szempontból igen fontos életképességet is. A különböző számítási módszerekkel kapott eredmények
közötti különbség annál nagyobb, minél több a tojóházi kiesés.
A tyúk tojástermelése természetes tartási körülmények között az első tojóévben a legnagyobb, a második
tojóévben a termelés az elsőhöz viszonyítva 20-25 %-kal, a harmadik tojóévben 30-35 %-kal kisebb. A
megadott általános tendenciáktól, a tojók típusától függően lehetnek nagyobb eltérések is.
A genetikai tényezők mellett a környezeti tényezők is jelentősen befolyásolják a tojástermelő képességet. Ezek
közül a legfontosabbak:
• a megvilágítás,
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• a takarmányozás,
• az istálló-klimatikus tényezők (hőmérséklet, szellőztetés stb.),,
• a telepítési sűrűség,
• a kondíció.
A fény szerepével a tartástechnológiai fejezetekben foglalkozunk. A takarmányozási tényezők közül a
takarmányok nyersfehérje-, ásványianyag- és vitamintartalma a legfontosabb. Az istállóklíma komponensei
közül a hőmérséklet, a ventilláció mértéke hat jelentősen a tojástermelésre. A telepítési sűrűség növelésének
hatására minden tartásrendszerben csökken a tojástermelés, egyrészt azáltal, hogy rontja az istálló
mikroklímáját, másrészt közvetlen stresszorként hat a tyúkokra. Az említett környezeti tényezők hatásaival
részletesebben a tartástechnológiai fejezetben foglakozunk.
1.1.1.1. A tojás minősége
A tojások minősége jelentősen befolyásolja a tojástermelés gazdaságosságát. A minőséget jellemző
tulajdonságok közül a tojás tömege, a tojáshéj szilárdsága, színe, a vér- és húsfoltos tojások gyakorisága a
legfontosabb. Kisebb jelentőségű a sűrű- és hígfehérje aránya, a fehérje magassága, a sárgája színe.
A tojás tömege jól öröklődő értékmérő tulajdonság (h2=0,5-0,6), ami a legnagyobb mértékben a tyúk korától
függ (7. ábra).
Tojótípusú hibrid állományoktól ma már megkívánjuk a 60-62 g-os átlagos tojástömeget. Számos kettőshasznú
és kedvtelésből tartott fajtánál az átlagos tojástömeg kisebb.
Az elmúlt három évtized során a tenyésztőknek szelekcióval sikerült a tojástömeg kortól függő változását úgy
módosítani, hogy az ivarérés után a tojástömeg sokkal gyorsabb ütemben növekedjék, mint ami a tyúkfajra
egyébként jellemző volt. Evvel nagymértékben csökkentették a kisebb értéket képviselő, ún. jércetojások
számát.
A genetikai tényezőkön és a tojók korán kívül a tojás tömegét befolyásolja az istálló hőmérséklete, a
megvilágított órák száma és a takarmányozás. Klimatizált és világítási programot lehetővé tévő istállókban a
beólazás időpontja gyakorlatilag nincs érdemi hatással a tojás átlagos tömegére.
Széles körű vizsgálatok szerint 14 °C istállóhőmérsékleten felül minden 1 °C-os hőmérséklet-emelkedés
átlagosan a tojástömeg 0,2 g-os csökkenésével jár. Nyáron tehát a klimatizáció és a ventilláció döntő jelentőségű
a tojóházi tartásban. Ha a megvilágítási idő meghaladja a 16 órát, a tojás tömegének csökkenése tapasztalható
(0,5-0,6 g).
Beltartalmi szempontból kifogásolható, túlzottan kis fehérje-tartalmú takarmány etetésekor 1,8-2 g-mal
csökkenhet a tojás tömege anélkül, hogy a tojástermelésben visszaesés következne be.
A mai tojóhibridek tojástömege sokkal gyorsabban nő a tojóidőszak elején, mint korábban. Az állományok
genetikai adottságainak megfelelő nagyságú tojások termeltetésének tehát mindenkor megvannak a
tartástechnológiai, környezeti feltételei, amelyek megteremtéséről gondoskodnia kell a tenyésztőnek.
A tojáshéj színe kizárólag kereskedelmi jelentőségű, mert beltartalmi tekintetben a fehér és a barna héjú tojások
között semmiféle objektív különbséget nem sikerült kimutatni. Kétségtelen viszont, hogy számos országban a
barna héjú tojás iránt nagyobb a kereslet. A tojáshéj színe fajtánként és egyedenként is változó. A mészfehértől a
csokoládébarnáig mintegy 50 színárnyalat különböztethető meg. A könnyű testű, fehér leghorn típusú hibridek
mészfehér héjú tojást, az egyéb, általában rhode island, new hampshire, plymouth és más, korábban kettős
hasznosítású fajtákból kitenyésztett vonalakból előállított hibridek pedig általában barna héjú tojást termelnek.
A tojáshéj színét a környezeti tényezők kevésbé befolyásolják. Kereskedelmileg előnyös, ha egy-egy
tojóállomány a héj színárnyalatát tekintve is kiegyenlített tojásokat termel.
A tojáshéj szilárdsága fontos értékmérő tulajdonság, amelynek javítására folyamatosan szelektálnak
(örökölhetőségi érték h2=0,3-0,4). Kereskedelmi értéke ugyanis csak az olyan tojásnak van, amely jól viseli az
automatikus gépi gyűjtést, osztályozást, csomagolást és a nagy távolságra való szállítást. A tojáshéj szilárdsága
nincs közvetlen összefüggésben a vastagságával. A héjszilárdságra az örökletes tényezőkön kívül jelentős hatást
gyakorol a takarmányozás, különösen annak ásványianyag-összetétele.
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Szoros az összefüggés a héjszilárdság és a hőmérséklet között. Magas tartási hőmérsékleten – különösen nyáron,
ketreces tartásban – jelentkeznek a gyenge héjszilárdsággal kapcsolatos gondok. A nagy termelőképességű
hibridek tojásainak héjszilárdsága a tojóév vége felé általában romlik, összefüggésben a szervezet tartalékainak
kimerülésével, a nagyobb átlagos tojástömeggel.
A héjszilárdság műszeres vizsgálatokkal vagy a tojás sűrűségének (fajsúlyának) mérésével állapítható meg.
Ezeket a módszereket elsősorban a tenyésztő, a nemesítő, a minőség-ellenőrző tevékenység idején alkalmazzák.
A tojás alakja legyen szabályos. A szabályos alakú tojás csomagolása, szállítása könnyebb, a tojástörés, sérülés
veszélye kisebb. A tojás alakja öröklődik, szelekcióval mind szabályos, mind szabálytalan (gömbölyű,
hosszúkás) tojásalakulással jellemezhető populációk kialakíthatók. A tenyésztojásoktól akár hús, akár tojó
jellegű állományról van szó, megkívánjuk a szabályos, ovoid alakot (a hosszanti átmérő 1,2-szerese a
keresztátmérőnek).
A vér- és húsfoltosság a tojás minőségét rontó hibák, ezek kiküszöbölésére a tenyésztőmunka folyamán
törekednek. A leghorn típusú tojóhibridek tojásai igen ritkán tartalmaznak vér- vagy húsfoltot, mert a mészfehér
tojáshéjszín könnyebbé teszi a vér és húsfoltos tojások lámpázással való tökéletes kiválogatását, a rendellenes
tojásokat termelő egyedek kiselejtezését. A barna héjú tojást termelő tyúktípusok tojásainak átvizsgálása már
több hibaforrással terhelt, így azok ma még nagyobb gyakorisággal termelnek vér- és húsfoltos tojásokat. A
vérfoltos tojások gyakoriságára a genetikai tényezőkön kívül a hőmérséklet, sőt a tartási rendszer is hatást
gyakorol.
A tojás különböző alkotórészeinek aránya úgyszintén befolyásolja a tojásminőséget, habár az egyes országokban
ezeknek nagyon eltérő mértékben tulajdonítanak jelentőséget. Kereskedelmi, táplálkozási szempontból a sárgája
után a tojásfehérje sűrűállománya a legértékesebb. A tyúktojás sűrűfehérje-állománya 45-85 % között változhat.
A sűrűfehérje arányának növelésére egyes esetekben szelektálnak a fehérjeindex alapján (a sűrűfehérje hiány %a az összes tojásfehérjének).
A tojás minőségét és főleg az azzal összefüggő frissességet a következő módszerekkel minősítik:
Az üveglapra felütött tojásban:
• sűrűfehérje-magasság = a feltört tojás sűrűfehérjéjének átlagos magassága,
• sárgájamagasság = a sárgája legkiemelkedőbb pontjának magassága,
• Haugh-egység = 100 log (h – 1,7 G0,37 + 7,6), ahol h = tojásfehérje-magasság (mm-ben), G = a tojástömeg (gban).
Minél nagyobbak a mért értékek azonos tömegű tojások összehasonlításakor, annál jobbnak tekintik a
tojásminőséget.
A tojás tárolási idejének növekedésével csökken a sűrűfehérje magassága és a Haugh-egység. A tojás nem
megfelelő tárolásakor erősen veszít víztartalmából, növekszik a légkamra, a tojás eltérő szárazanyag-tartalmú
alkotórészei között diffúziós folyamatok zajlanak le, amelyeknek következtében a mintegy 12 %-os
szárazanyag-tartalmú fehérjéből a víz részben átdiffundál a nagyobb, 51 % szárazanyag-tartalmú sárgájába.
Ezért az öregebb tojás sárgája világosabb színű, vizesebb, szétfolyóbb állapotú lesz. Ugyanígy a híg- és a
sűrűfehérje viszkozitása is kedvezőtlenül megváltozik. Az ezen folyamatok következtében létrejött elváltozások
a tojás kereskedelmi értékét jelentősen csökkentik.

1.1.2. A termékenység
Termékenynek nevezzük az olyan tojást, amelyben a megtojás pillanatában életképes zigóta van.
A termékenység tenyésztési és szaporítási célokat szolgáló állományaink igen fontos értékmérő tulajdonsága.
Erre a tulajdonságra mind a hím-, mind a nőivarú állatnak jelentős a befolyása.
A termékenység kismértékben öröklődő tulajdonság (h2=0,05-0,16). A hústípusú állományok termékenysége
gyengébb, mint a tojótípusúaké.
A termékenységet számos belső és külső környezeti tényező befolyásolja, ezek:
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• a termelésben eltöltött idő,
• a ivararány,
• a hőmérséklet,
• a megvilágítás,
• a tartási mód,
• a takarmányozás.
A termelésben eltöltött idő függvényében a termékenység igen határozott változásokat mutat. Gyengébb a
termékenység a tojástermelés megkezdését követő néhány héten, legjobb a csúcstermelés idején és az azt követő
3-4 hónapban, és újból romlik a tojástermelési időszak utolsó szakaszában. A termékenység kortól függő
változásának tendenciája kifejezettebb a hústípusú, mint a kimondottan tojó jellegű vagy kettős hasznosítású
állományokban ( 8. ábra).
Az ivararány azt fejezi ki, hogy egy kakasra hány tojó jut. Könnyű testű állományokban 1 kakas:12-15 tojó,
nehéz testű, hústípusú állományokban 1 kakas:8-10 tyúk a kedvező ivararány. Ezek az irányszámok természetes
pároztatásra érvényesek. Mesterséges termékenyítés esetén egy kakasra jóval több tojó számítható (1 kakas:40
tojó vagy több). A nem megfelelő ivararány rontja a tojások termékenységét.
A termékenységre jelentős hatást gyakorol a környezet hőmérséklete. Nyáron, nagy melegben romlik a
termékenység és a hideg is kedvezőtlen hatású.
A termékenység szempontjából döntő fontosságú a megfelelő időtartamú és intenzitású fény. Tojó- és hústípusú
állományok reakciója a megvilágított órák idejére és erősségére különböző. Ezért a különbségekre a
technológiai fejezetekben kitérünk. (Pontos előírásokat a technológiák tartalmaznak.)
A tartási mód sok szempontból befolyásolja az állatok teljesítményét is. Bizonyos padozatrendszerek
kedvezőtlenül hatnak a termékenységre azáltal, hogy nehezítik a kakasok párzását (pl. lécrács padozat). A
zsúfoltság is egyértelműen kedvezőtlen.
A takarmányozás alapvető fontosságú a termékenység színvonalának fenntartásában. Különösen a takarmányok
fehérje- és vitamintartalmának van döntő jelentősége.
A termékenység a tenyésztojások lámpázásával ellenőrizhető. A tyúktojásokat a 6-7. keltetési napon
ellenőrizzük. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy a korai stádiumban elhalt embriót tartalmazó tojást
az első hét végén végzett lámpázáskor gyakran üresnek, terméketlennek látjuk. Különösen nagy a hibaszázalék
akkor, ha barna héjú vagy kiegyenlítetlen színű, nagyságú és héjminőségű tojásokat lámpázunk.
A korai elhalást sokszor a túlzottan hosszú ideig tartó és szakszerűtlen tojástárolás okozza. Ennek a veszélye
nagyobb a hústípusú, mint a tojótípusú állományokban.
Az eredményes párzás után 18-20 órával általában már számíthatunk az első termékeny tojásra. A tojók a
párzást követően még 6-20 napig raknak – erősen csökkenő arányban – termékeny tojásokat. Ennek a
jelenségnek gyakorlati jelentősége elsősorban a tenyésztőmunkában, egyes kakasok átpárosítása esetén, illetve a
mesterséges termékenyítéskor van.

1.1.3. A keltethetőség
Keltethetőségen a megtermékenyített tojásnak azokat az alaki, fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait értjük,
amelyek – megfelelő keltetési technológia mellett – lehetővé teszik az embrió normális fejlődését, az életerős
csibe kikelését a tojásból. A keltethetőség rendkívül komplex értékmérő, mert a tojás szabályos alakjától, kémiai
összetételétől, az egyes alkotórészek arányától, sőt az embrió genotípusától is függ.
Az előbb felsorolt tényezők önmagukban is számos genetikai és külső környezeti tényező hatása alatt állnak,
függetlenül attól, hogy az embriónak genetikailag milyen az életképessége, vitalitása.
A keltethetőség örökölhetősége – érthetően – kismértékű (h2= 0,05-0,15).
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Biológiai értelemben a keltethetőséget a termékeny tojások számához viszonyított kelési % alapján bíráljuk el.
Kiszámítási módja a következő:

A gyakorlatban mind tenyésztési, mind gazdaságossági megfontolásból az összes gépbe rakott tojások száma
alapján is gyakran kiszámítják a keltethetőséget:

A keltethetőséget a legnagyobb mértékben a következő örökletes és környezeti tényezők befolyásolják:
• a tenyészállomány típusa,
• a rokontenyésztés, illetve keresztezés,
• a tenyészállományok termelésben töltött ideje,
• a tojások tömege,
• a tojások minősége (héj, alak, szennyezettség stb.),
• a tojástárolás ideje,
• a takarmányozás.
Általában jobb a keltethetősége a tojó- és vegyes hasznosítású tyúktípusoknak, és gyengébb a hústípusúaknak.
A rokontenyésztés egyértelműen rontja a keltethetőséget, a keresztezés viszont javítja. Különösen kedvező, ha
az anyai állományok maguk is keresztezettek és a tőlük nyert ivadékok egy harmadik vonalba tartozó apától
származnak (hármas keresztezés). Ez utóbbi felismerést hasznosítjuk a brojlercsirke előállításában. Különösen
határozottak ezek a törvényszerűségek, ha a berakott tojásra számítjuk a kelési százalékot.
A keltethetőség az ivarérést követően gyengébb, a csúcstermeléskor és az azt közvetlenül követő időszakban a
legjobb, majd a tojástermelési ciklus második felében fokozatosan romlik. A tojóidőszak második felében
tapasztalható rosszabb kelési százalék okai sokrétűek.
Igen fontos tényezője a kakasok és a tojók termékenységének csökkenése, így a gyengébb minőségű sperma, a
kakasok párzási kedvének romlása, a tojók petefészkének elzsírosodása stb.
A másik döntő tényezőcsoport a tojások beltartalmi értékének, biológiai minőségének romlása, ami a tojók
szervezetének mind fokozottabb kimerülésével függ össze. Emiatt a tojás az embrió optimális fejlődéséhez
egyre kevésbé biztosítja a megfelelő feltételeket.
A tojások tömege a termelésben eltöltött idő előrehaladásával minden tyúktípusban nő. A tojás tömege
növekedésének döntő részét a fehérje abszolút és relatív arányának növekedése jelenti, mert a sárgájának a
tömege viszonylag állandó, így a sárgája:fehérje arány tendenciájában a tojóév vége felé mind jobban változik,
eltávolodva az embriófejlődés számára optimális arányoktól. Ily módon függetlenül a korral összefüggő egyéb –
negatív hatású – tényezőktől, a keltethetőség bizonyos mértékben automatikusan is romlana csupán a tojás
tömegének folyamatos növekedése következtében.
Az adott fajtára és korra jellemző átlagos tojástömegnél jelentősen kisebb és nagyobb tojások a keltetésre
kevésbé alkalmasak, de például a brojler szülőpárok 70 g-os tojásainak gépbe rakása is indokolt lehet
gazdaságossági megfontolásokból, különösen a tojástermelési ciklus második felében.
A nem megfelelő minőségű, repedt héjú, szennyezett, vékony héjú és a szabályostól jelentősen eltérő alakú
tojások rossz eredményt adnak. A tojás alakjának a tyúkfajra – kis eltérések mellett – jellemzőnek kell lennie.
Ez válogatáskor szemmértékkel kellő pontossággal becsülhető.
A tojás tárolási idejének növelése rontja a keltethetőséget, növeli a kelési időt, fiatal állományok tojásai
kevésbé, öregebb állományok tojásai fokozottan érzékenyek a tárolási idő meghosszabbítására.
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Az optimális tojástárolási idő 1-3 nap. A kelési százalék jelentősen romlik, ha a tojásokat 7 napnál tovább
tároljuk. A hústípusú állományok kelési százaléka a hosszabb tárolás hatására nagyobb mértékben csökken, mint
a tojótípusúaké.
A tojások keltethetősége sokkal érzékenyebben jelzi a takarmányozási hibákat, mint a tojástermelés intenzitása.
Számos olyan takarmányreceptúra állítható elő ugyanis, amellyel igen jó tojástermelési eredmény érhető el,
ugyanakkor a keltethetőség nem lesz kielégítő. Különösen fontos e tekintetben a takarmányfehérjék minősége és
mennyisége, valamint az egyenletes A1-, D3-, B2-, B12-vitamin, az ásványianyag- és nyomelem-ellátottság.

1.2. A hústermelő képesség
A hústermelő képesség jelentősége a pecsenyecsirke-előállítás iparszerűvé válása óta rendkívüli mértékben
megnőtt. A pecsenyeáru előállításakor az a célunk, hogy minél rövidebb idő alatt érjék el állataink a vágási
testtömeget. A ma tartott brojlerekkel megfelelő takarmányozás mellett 5-6 hetes korra elérhető az 2,0-2,5 kg-os
átlagos testtömeg. Európa legnagyobb brojlertermelő országaiban a pecsenyecsirkéket 1,90-2,30 kg-os
élőtömegig nevelik vágásig vegyes ivarban. A korszerű brojlerek viszonylag rövid lábúak, jól izmolt combbal és
mellel. Az ilyen állat mellcsonti taraja vágásra érett korban alig látszik ki az izmok közül. A hústermelő
állományok fiatalkori növekedési erélye igen nagy, ami azt bizonyítja, hogy az erre irányuló tenyésztőmunka
igen eredményesnek mutatkozott.
A növekedési erélyt tekintve a hím- és nőivarú állatok között jelentős a különbség. A kakasok növekedési erélye
a 7-8 hetes kori élő testtömegüket figyelembe véve 20-25 %-kal nagyobb, mint a jércéké, de már 30-35 napos
korban is nagyobb 10-12%-nál, meghaladja a 200 g-ot. Ez a különbség a szelekció és a jobb takarmányozás
hatására növekvő tendenciát mutat abszolút, de nem feltétlen relatív mértékben. A növekedési erélyt és a
húsformákat minden baromfifajban nagymértékben befolyásolják a genetikai tényezők (h2=0,3-0,4). A
környezeti tényezők közül kiemelkedő szerepet játszik a takarmányozás.
A pecsenyecsirke élőtömegét adott hizlalási idő alatt a legnagyobb mértékben a takarmányok fehérje- és
energiatartalma, valamint ezek egymáshoz viszonyított aránya (energia:fehérje arány) befolyásolja. A
nyersfehérje-szint (megfelelő aminosav-összetétel mellett) és az energiaszint növelése bizonyos határig javítja a
testtömeg-termelést, ezután a testtömeg-termelés romlik. Granulált, illetve morzsázott formában etetett
takarmány javítja a tömeggyarapodást.
A pecsenyecsirke testtömeg-termelésére a hőmérsékletnek is hatása van. Mind az optimálisnál alacsonyabb,
mind a magasabb hőmérséklet kedvezőtlen hatású.
A növekedés üteme, a testtömeg-termelés a megvilágítás időtartamától, a fény erősségétől, az istállóklíma
egyéb összetevőitől (ammónia-, CO2-koncentráció, az óránkénti friss levegő mennyisége stb.), az etető- és
itatóférőhely nagyságától, a telepítési sűrűségtől is függ. Az egy csoportban tartott brojlerek száma is jelentősen
hatótényező. (Az egyes tényezők hatásait részletesebben a Brojlernevelés c. fejezetben tárgyaljuk.)
A pecsenyecsirke testtömege mellett döntő kívánalom, hogy már fiatal korban megfelelő mértékű legyen a mell
és a comb izmoltsága. A legértékesebb húsrészeket ugyanis ezek szolgáltatják. A húsformák javítására – jól
öröklődő jellegüknél fogva – eredményes szelekció folyik a nemesítőtelepeken.
Az értékes húsrészek arányát, a vágási veszteség mértékét a genetikai tényezők jelentősen befolyásolják. Ezt
bizonyítják a 17. táblázat adatai.
Szembetűnő a húshibridek sütésre kész testtömegének az élőtesttömeghez viszonyított, a kettős hasznosítású
típusénál jelentősen kedvezőbb aránya, mindamellett, hogy a húshibridek élőtesttömege kétszerte nagyobb volt
már az 1980-as években is. Napjaink brojlerei a szelekció eredményeképpen már 32-35 napos korra elérik azt a
vágási testtömeget, amelyet 30 évvel ezelőtt 56 napos korban értek csak el, jobb mell- és combarány mellett.

3.2. táblázat - 17. táblázat A fajta és típus hatása a húscsirkék legfontosabb vágási
tulajdonságaira (Horn P., 1981)
Fajta és ivar

Vágás előtti
testtömeg (g)

Sütésre kész
testtömeg (g)

Sütésre kész
testtömeg az élő
testtömeg %-ában
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Fajta és ivar

Vágás előtti
testtömeg (g)

Sütésre kész
testtömeg (g)

Sütésre kész
testtömeg az élő
testtömeg %-ában

A combok és a mell
tömege a sütésre
kész testtömeg %ában

1020

652

63,9

61,7

New hampshire tojó

844

539

63,9

63,3

Középnehéz
tojóhibrid (Tetra SL)

1133

728

64,3

62,1

Húshibrid* hímivar

2086

1428

68,8

64,2

Húshibrid* tojó

1701

1172

68,8

64,2

New
hímivar

hampshire

(*nevelési idő 56 nap)
A vágásra érett brojler értékes testrészeinek arányában ivartól függően különbségek vannak. A jércék
mellaránya, a kakasok combaránya kedvezőbb a belezett testtömeghez viszonyítva.
A különböző testrészek élőtesttömeghez viszonyított aránya szoros kapcsolatot mutat az életkorral. Az
összefüggés általánosan érvényes jellegét a 9. ábra mutatja. A kevésbé értékes húsrészek: a nyak, a szárnyak, a
hát élőtesttömeghez viszonyított aránya csak kismértékben változik, ugyanakkor a mell és a combok aránya a
kor előrehaladtával nő, jelentősen javítva a pecsenyecsirke vágóértékét.
A 18. táblázatban a 2010-es évekre jellemző brojlertípus hímivarú egyedeinek élőtömegét, a mell arányát és a
felső+alsócomb arányának változását mutatjuk be 35-63 napos kor között.

3.3. táblázat - 18. táblázat Az életkor (nevelési idő) hatása a nagy növekedési erélyű
brojlercsirke testtömegére és az értékes húsrészek arányára (hímivar) (Baeza és mtsai,
2010)
Életkor vágáskor (nap)
35

42

49

56

63

Élőtömeg (g)

2046

2889

3638

4380

5066

Mellhús (%)

18,7

19,7

21,2

22,2

22,3

Felső és alsócombhús (%)

22,5

22,9

23,4

23,9

24,2

A baromfiipari feldolgozás és továbbfeldolgozás (pl. darabolás) szempontjából a nevelési idő növekedése, a
vágási veszteség csökkenése az értékes húsrészek arányának növekedése folytán kedvező hatású az értékes
húsrészek arányára. Ezeknek a tendenciáknak egyoldalú figyelembevételével azonban mindig szemben
állhatnak az adott piaci igények, valamint a nevelési tevékenység ökonómiai jellegű szempontjai, ami felső
határt szab az adott időben üzemileg megvalósítható és optimális nevelési idő hosszának.
Tekintettel arra, hogy a vágott-testtömeg, valamint az egyes ehető testrészek tömege az élőtesttömeggel igen
szoros, (r=+0,9) összefüggést mutat, mindazok a tényezők, amelyek a testtömegtermelést negatív vagy pozitív
irányban befolyásolják a nevelés ideje alatt, hasonlóan hatnak a vágótulajdonságokra is. Nem véletlen, hogy
világszerte – függetlenül az ipari minősítésben alkalmazott kisebb-nagyobb eltérésektől – az adott korra a
nagyobb átlagos testtömeget elérő brojlercsoportok általában kedvezőbb minősítési eredményeket érnek el a
feldolgozó üzemekben egy adott fajtán, hibridtípuson belül.
A ma tenyésztett hústípusú csirkéknek nemcsak a fiatalkori növekedési erélye igen nagy, hanem növekedési
kapacitásuk is, különösen a hímivarú pecsenyecsirkéké. A 10. ábrán 20 hetes korig nevelt brojlerek
élőtömegének, a mellnek és a comboknak a tömeggyarapodását mutatjuk be. Joggal állíthatjuk, hogy a brojlerek
potenciális hústermelő kapacitásának csak kis részét használjuk ki a gyakorlatban a rövid 5-6 hetes nevelési idő
alatt.
A brojlercsirke teljes testének kémiai összetétele az első 4 élethétben ivarok szerint még nem különbözik
számottevően, később az ivarok közötti különbségek okozója a jércék kakasokhoz viszonyított nagyobb
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zsírbeépítési hajlama, amely magasabb nyerszsírtartalomban, evvel összefüggésben magasabb szárazanyagtartalomban és alacsonyabb nyersfehérje-tartalomban nyilvánul meg (11. ábra).
A vágottáru és a húsminőség értelmezése sok szempontból különböző lehet. A fogyasztó számára az ár mellett
meghatározó a táplálóérték, az élvezeti érték és a konyhai műveletekre való alkalmasság.
A pecsenyecsirke egyes testrészeinek arányát és kémiai összetételét mutatja a 19. táblázat.
Az átlagos brojler és a kifejlett tyúk (levestyúk) táplálóanyag-tartalmát mutatja a 20. táblázat.
A pecsenyecsirke ehető részeinek összetétele táplálkozás-élettanilag igen kedvező, jól illeszkedik a korszerű
táplálkozás irányelveihez. Kevés az energiatartalma, fehérjékben, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.
A fogyasztó által megkívánt összetett húsminőségi kívánalmakat sok tényező befolyásolja.

3.4. táblázat - 19. táblázat A vágott brojler ehető részeinek aránya és a nyers brojlerhús
kémiai összetétele (1,5 kg vágott tömeg ehető belsőségekkel) (Scholtyssek, 1987 nyomán)
Testrészek

Tömeg (g)

Arány (%)

Teljes
test+nyak+belső
ség

1512

Hát

Összetevők (%)
víz

fehérje

zsír

100

66,3

18,3

14,8

354

23

58,1

14,1

28,7

Mell

362

24

69,5

20,9

9,3

Felsőcomb

240

16

67,7

17,3

15,3

Alsócomb

220

15

72,5

19,3

8,7

Szárny

180

12

66,2

18,3

16,0

Nyak

79

5

60,0

14,1

26,2

Zúza

37

2,4

76,2

18,2

4,2

Szív

6

0,5

73,6

15,6

9,3

Máj

32

2,1

73,6

18,0

3,9

3.5. táblázat - 20. táblázat A pecsenyecsirke és a kifejlett tyúk táplálóanyag-tartalma
100 g ehető részre vonatkozóan (Scholtyssek, S. 1995)
Energ
Testré Fehérj
ia
Zsír (g)
szek
e (g)
(kcal/
kJ)

Ásványi anyagok (mg)

Vitaminok (mg)

Ca

P

K

Na

Fe

A

B1

B2

Niacin

Brojle
r
egész

20,6

5,6

144/6
02

12

200

359

82

1,8

39

83

160

6

Mell

22,8

0,9

109/4
57

14

212

264

66

1,1

60

70

90

10

Comb

20,6

2,4

113/4
73

15

188

250

95

1,8

150

100

240

5

Máj

22,1

4,7

142/5
94

18

240

218

68

7,4

12800

32

2490

11

Tyúk

18,5

20,3

274/1
104

11

178

400

50

1,4

32

60

170

9

A genetikai adottságok a testarányokat és a zsírosodási hajlamot határozzák meg. A pecsenyecsirke korának
előrehaladtával javul a vágási kihozatal, jobb az értékes húsrészek aránya, csökken a csontok részaránya. Vágott
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testben kedvezőbbé válik az esszenciális aminosavak aránya a fehérjében, és fokozódik az egészséges telítetlen
zsírsavak beépítése a zsírokba.
A pecsenyecsirke legértékesebb része a mell. A mellhús (mellfilé) több húsminőséget befolyásoló tulajdonsága
is változik a vágáskori életkorral, ami a fogyasztó szempontjából húsminőséget meghatározó tényező. A
változások jellegét 35-63 napos kor között vágott brojlerekkel végzett kísérletek alapján mutatjuk be (21.
táblázat).

3.6. táblázat - 21. táblázat A vágáskori életkor hatása pecsenyecsirke mellizmának
néhány húsminőségét meghatározó jellemzőjére (kakasok) (Baeza és mtsai, 2010)
Jellemzők

Életkor vágáskor (nap)
35

42

Hűtés
utáni
vízveszteség (%)

2,02

1,19

49

56

63

Víztartalom (%)

74,35

73,87

73,81

73,41

73,06

Fehérje (%)

23,44

24,22

24,41

24,10

24,90

Zsír (%)

1,29

1,42

1,65

1,68

1,92

Sütési veszteség
(%)

18,85

Nyíróerő, a hús
sütés
utáni
omlóssága*

6,31

1 % körül változatlan

17,4 - 17,7 körül változik
7,53

8,58

8,89

9,44

*az érték növekedése rostosabb, feszesebb (érettebb) húsminőséget jelez
A hizlalási idő növekedésével csökken a mellhús hűtés utáni vízvesztesége és víztartalma, 42 napos kor után
érdemben nem nő a sütési veszteség, növekszik, ha kismértékben is, a fehérjetartalom és a zsírtartalom.
Számottevően feszesebb (érettebb) benyomást kelt a mellhús, ha nő a nevelési idő hossza. Az ízletesség javul.
A takarmányozás erősen befolyásolja a zsírosodás mértékét és ütemét, befolyásolja a zsír színét. A mozgáshiány
zsírosít, a mozgás fokozza a mell és combizmok szövetei közötti szerkezeti különbségeket és előidézi a combok
sötétebb színét. A jó tartási körülmények, a kíméletes vágás minimálisra csökkenti a bevérzéseket, sérüléseket.
A brojlertermelésben több más állatfajhoz viszonyítva ritkán találkozunk olyan húsminőségi hibákkal, amelyek
érdemi kárt okoznak a feldolgozás során vagy a fogyasztónak.
A vágott pecsenyecsirke esetében a legtöbb húsféleséghez viszonyítva csekélyek a főzési veszteségek (17-18
%), grillezésnél mintegy 23-25 %, sütésnél 20-21 % az átlagos veszteség.

1.3. A takarmányértékesítő képesség
A takarmányértékesítő képesség az egyik legfontosabb gazdaságosságra ható tulajdonság. Az elfogyasztott
takarmány értéke ugyanis az önköltség 60-75 %-át teheti ki mind a tojás-, mind a pecsenyecsirke-előállításban.
Bár nem vitatható, hogy a takarmányértékesítő képesség örökletes tulajdonság, alakulására mégis sok tényező
hat közvetlenül és közvetve is. Ezek külön-külön is örökletesek lehetnek. A takarmányértékesítést, mint
értékmérő tulajdonságot külön kell tárgyalnunk a tojóállományokra és külön a pecsenyecsirkére vonatkozóan.

1.3.1. A tojótyúkok takarmányértékesítő képessége
A tojástermelő tyúkállományok takarmányértékesítését – amit általában az egy darab vagy egy kilogramm tojás
előállításához felhasznált takarmány mennyiségével fejezünk ki – a következő tényezők határozzák meg:
• az egy tojó által termelt tojás mennyisége, össztömege,
• a tojók testtömege,
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• a tojók kora,
• a tartási rendszer,
• a takarmányok minősége,
• az istálló hőmérséklete.
A tojótyúk takarmányértékesítését a legnagyobb mértékben az általa termelt tojások tömege és a kifejlettkori
testtömege határozza meg.
Az azonos tojástermelési színvonalú állományok közül – kisebb létfenntartó táplálóanyag-szükségletük miatt – a
kisebb testtömegű tojók a jobb takarmányértékesítők. Érthető törekvésük tehát a nemesítőknek a tojótyúkok
testtömegének csökkentése, amennyire azt a biológiai korlátok lehetővé teszik.
A vizsgálatok szerint az azonos környezetben és azonos takarmányozásban részesülő tojótyúkok
takarmányértékesítésében mérhető varianciának mintegy 70 %-a vezethető vissza a tojók testtömegére és az
adott időszak alatt termelt tojások számára, illetve összes tömegére. A tojástermelési időszak előrehaladásával –
a csúcstermelés utáni időszakban – a tojók takarmányértékesítése, összefüggésben a csökkenő tojástermelési
intenzitással, romlik.
A ketreces tartásban a takarmányértékesítés 7-10 %-kal jobb, mint almon vagy rácspadlón, és más alternatív
tartási rendszerekben, mert az állatok kevesebbet mozognak és kevesebb a takarmánykiszóródás is.
Ha alacsony az istállóhőmérséklet, a hőveszteség pótlásához szükséges többlet-táplálóanyag igény rontja a
takarmányértékesítést. A túlzott meleg és hideg pedig a tojástermelés csökkentése révén közvetett úton növeli az
egy tojás előállításához szükséges takarmány mennyiségét.
A biológiailag megfelelő összetételű takarmányok javítják, a túlzottan kis nyersfehérje-tartalmú és
energiatartalmú tápok rontják a takarmányértékesítést.
A tojóhibridek (1,6-2,2 kg kifejlettkori testtömeg) 1,9-2,2 kg takarmány-felhasználással, kettőshasznú, jól tojó
típusok (2,5-2,6 kg testtömeg), 2,9-3,0 kg takarmányból hústípusú tojóállományok (szülőpár), melyek
kifejlettkori testtömege 3,3-3,6 kg közötti, 5,0-5,5 kg takarmányból állítanak elő egy kg tojást jó átlagos tartási
és takarmányozási feltételek mellett.

1.3.2. A pecsenyecsirke takarmányértékesítő képessége
A pecsenyecsirke takarmányértékesítését az egy kilogramm testtömeg-gyarapodáshoz felhasznált takarmány
mennyiségével fejezzük ki.

A pecsenyecsirke takarmányértékesítő képességét a legnagyobb mértékben
• az állat kora,
• genetikailag meghatározott növekedési erélye,
• az ivara és
• a nevelőtér hőmérséklete határozza meg.
Minél fiatalabb a csirke, annál jobb a takarmányértékesítése. Így pl. a mai gyors növekedésű brojlerek
háromhetes korban 1,3-1,4 kg, négyhetes korban 1,4-1,5 kg, öthetes korban 1,7-1,8 kg takarmányból állítanak
elő egy kilogramm élőtömeget, üzemi viszonyok között Európában a 2,0-2,3 kg-os élőtömegig vegyes ivarban
nevelt brojlerek átlagosan 1,7-1,9 kg-os takarmányértékesítés mellett állítják elő.
Minél nagyobb a pecsenyecsirke genetikailag meghatározott növekedési erélye, minél rövidebb idő alatt éri el a
kívánatos vágótömeget, annál kedvezőbb a takarmányértékesítés. A testtömeg növekedési sebessége és
takarmányértékesítés között szoros, r=+0,8 körüli korreláció áll fenn adott állományon belül.
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Az állat mindenkori táplálóanyag igényének megfelelő összetételű, granulált vagy morzsázott formában etetett,
rendszerint drágább takarmányok etetése – az időegységenként elérhető nagyobb testtömeg-termelés és rövidebb
hizlalási idő folytán – kedvezően befolyásolja a takarmányértékesítést, a hizlalás gazdaságosságát.
A hím- és nőivarú brojlercsirke takarmányértékesítése között a nevelés első 3-4 hetében nincs számottevő
különbség, 5-6 hetes korra azonban a kakasok – nagyobb növekedési erélyük révén – 80-150 g-mal kevesebb
takarmányt igényelnek egy kilogramm testtömeg-termeléshez, mint a jércék, a különbség mintegy 4-5 %.
Ha 17-21 ˚C-os tartási hőmérsékletnél jelentősen alacsonyabb a környezet hőmérséklete, az rontja a
takarmányértékesítést, mert sok táplálóanyag szükséges a testhőmérséklet fenntartásához. A magasabb
hőmérséklet döntően csak a testtömeg-termelést befolyásolja hátrányosan az étvágy csökkenése miatt.

1.4. A kifejlettkori testnagyság
A kifejlettkori testnagyság jól öröklődő quantitatív tulajdonság.
A baromfira is érvényes az az általános megállapítás, hogy a kisebb testű egyedek vagy típusok élénkebb
vérmérsékletűek, testfelületük viszonylag nagyobb, ezért létfenntartásukhoz – egységnyi testtömeget figyelembe
véve – viszonylag több táplálóanyagot igényelnek.
A kifejezetten tojástermelésre specializált könnyűtestű Leghorn hibridek átlagos éves kori testtömege 1,6-1,7
körüli, a barnahéjú tojást termelőké 1,9-2,1 kg.
Átlagos termelési viszonyok mellett széles körű tapasztalatokkal rendelkezünk arra vonatkozóan, hogy minél
kisebb testtömegű egy tojóállomány, annál érzékenyebben reagál különböző káros környezeti hatásokra. Ennek
részben az az oka, hogy a túlzottan kis testű tojók szervezetében a tápláló- és ásványianyag- (pl. kalcium-),
tartalék is kisebb, mint a nagyobb testűekében.
A testtömeg szélsőséges csökkentésével (pl. 1,3-1,4 kg) már romlik a termelés biztonsága, illetve nagyobbak
lesznek a tartástechnológiával és a takarmányozással szemben támasztott igények. Így a tojótyúkok testtömege
bizonyos határon túl csak a termelési biztonság rovására csökkenthető. Nem hagyható figyelmen kívül az sem,
hogy túlzottan kis testű tyúkok tartásakor a tojás tömegének megfelelő színvonalon tartása is genetikai
akadályokba ütközik. Úgy tűnik, a hazai átlagos üzemi viszonyok között az 1,6-1,8 kg-nál kisebb kifejlettkori
testtömegű tojókat nem célszerű termelésbe állítani.
A könnyű testű és a nagyobb testű típusok összehasonlításakor lényeges különbség, hogy a középnehéz
tojóhibridek hajlamosabbak az elhízásra, és ez kedvezőtlenül befolyásolja az állományok tojástermelését,
amennyiben táplálék-felvételüket nem szabályozzuk.
A hústípusú tenyészállományok és anyai szülőpárok kifejlettkori testtömege 3,3-3,6 kg között jelölhető meg,
korlátozott takarmányozási programok alkalmazásával. Az ideális természetesen az lenne, ha ezek az
állományok legalább 1 kg-mal könnyebbek lennének. Mivel azonban a fiatalkori növekedési erély és a
kifejlettkori testtömeg között pozitív genetikai korreláció áll fenn, a növekedési erély javítását célzó szelekció
évek hosszú sora óta növelőleg hatott a hústípusú szülőpárok genetikailag meghatározott kifejlettkori
testtömegére. Ebből következik, hogy ezek az állományok egy tojás előállítására legalább 210-220 g takarmányt
használnak fel.
Mind a hús, mind a tojó típusú tyúkok kifejlettkori testnagyságát 25-30 %-kal lehet csökkenteni egy nagyhatású
ivari kromoszómához kötötten öröklődő gén – jele „dw‖ – hasznosításával.

1.5. Ellenálló képesség, életerő
Ellenálló képességen a szervezetnek a betegségekkel, a környezet különböző károsító tényezőivel szembeni
ellenállását értjük.
Tartós, magas színvonalú termelés csak egészséges állatoktól remélhető. Az iparszerű, tömeges, zárt tartás
keretei között azonban nincs lehetőség az állatok egyedi kezelésére. Olyan állományok szükségesek, amelyek
károsodás nélkül viselik el az üzemi tartási feltételeket (nagy állományok, kis férőhely állatonként, mesterséges
klímahatások, a mozgási lehetőség korlátai stb.).
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Az ellenálló képesség és az életerő legmegbízhatóbb mutatószámai – a tojástermelési és a testtömeg-termelési
eredmények mellett – a kelési eredmény, a felnevelés alatti és a tojóházi elhullás mértéke, százalékos aránya.
Az állományokat a legnagyobb mértékben a különböző fertőző betegségek veszélyeztetik (pl. Marek-féle
betegség, légzőszervi megbetegedések, kokcidiózis és több más járványos betegség).
Annak ellenére, hogy jelentős erőfeszítések történtek a múltban egyes betegségeknek ellenálló tyúkállományok
kitenyésztésére, ezek nem jártak kellő eredménnyel.
Ma megfelelő szűrővizsgálatokkal (pl. tyúktífusz), vakcinázással (pl. Marek-féle betegség), fertőzésmentes
állományok kialakításával, forgalmazásával (mikoplazmózis) és prevencióval sokkal eredményesebben
védhetjük meg baromfiállományainkat, ugyanakkor nem kell lemondanunk a szelekcióval elérhető maximális
előrehaladásról sem a termelőképesség tekintetében.
Napjainkban az általános stressztűrő képesség fokozására, a ketreces tartás, a nagyobb telepítési sűrűség
elviselésére, a tojószervi megbetegedések csökkentésére törekednek a tenyésztők. Az utóbbi 20 évben – a
világon forgalmazott tojóhibridek átlagában – ily módon 30-40 %-kal sikerült csökkenteni a tojóházi
elhullásokat. A korszerű tojóhibridek a ketreces és nagycsoportos tartást sokkal jobban tűrik, mint bármely más
tyúkfajta.
A tojóházi tartásban általában a tojóhibrideknek a legnagyobb az életereje, ellenálló képessége (0,4-0,5 %
tojóházi elhullás havonta), a legkisebb vitalitásúak a hústípusú állományok (0,9-1,5 % tojóházi kiesés havonta).
A hústípusú állományokat szigorúan korlátozott adagú takarmányozásban kell részesítenünk, mert étvágy
szerinti etetés esetén – a legújabb kísérletek tanúsága szerint – a túlzott tömegnövekedés és elzsírosodás a
tojóházi tartás során az állomány 50-60 %-ának elhullásához, illetve kieséséhez vezet.
A pecsenyecsirke-nevelésben – megfelelő minőségű naposcsibe és tartási feltételek mellett – 5-6 hetes hizlalási
idő alatt az elhullások mértéke normális esetben nem haladja meg a 4 %-ot. Az ellenálló képességet és a
vitalitást a genotípuson kívül természetesen az életkor, az ivar és a tartási, takarmányozási körülmények is
befolyásolják. Fiatal korban az állományok fogékonyabbak (pl. a kokcidiózissal, a Marek-féle betegséggel
szemben), a kakasok általában érzékenyebbek, mint a tojók. Minden olyan takarmányozási és tartási hiba, amely
az egyéb értékmérőkre károsan hat, egyben csökkenti az ellenálló képességet, a vitalitást.

1.6. A vérmérséklet és a rossz szokások
A nyugodt vérmérsékletű fajták főleg hústermelésre, az élénkebb vérmérsékletű típusok inkább tojástermelésre
alkalmasak.
A túl élénk, ideges vérmérsékletű állomány a környezetből eredő minden váratlan ingerre (fény, zaj, mozgás
stb.) szinte hisztérikusan reagál, ami egyértelműen negatív hatású a tojástermelésre. Nyugodtabb állományokban
a termelés csökkenése sokkal kisebb mértékű. Ezért újabban még a legkisebb testű, leghorn típusú tojóhibrid
állományokban is külön szelektálnak a nyugodt vérmérsékletre. A barna héjú tojást termelő tojóhibridek
általában nyugodt vérmérsékletűek. A húshibridek nyugodtak, flegmatikusak, hiszen ezek előnyös
tulajdonságok a testtömeg-termelés és a takarmányértékesítés szempontjából.
A legnagyobb kárt okozó rossz szokások: a tojásevés, a toll- és lábcsipkedés, valamint a kannibalizmus.
A tojástermelés növelésére irányuló szelekció hosszú évtizedekig ketreces tartásban megváltoztatta a tojó típusú
tyúkok viselkedési szokásait, általában agresszívebbekké váltak, ami a kiscsoportos ketreces tartásban
csőrkurtítás mellett nem okozott gondokat. A hagyományos ketreces tartásmód mellett azonban számos fejlett
országban terjednek az alternatív, madárház típusú padlós, sőt kifutós rendszerek is, ahol nagycsoportos tartás a
jellemző. A tollcsipkedés és kannibalizmus nagy gazdasági veszteséget okozó viselkedési formává vált.
Az ezredforduló óta a nemesítésben törekednek a tollcsipkedési és kannibalizmusra való hajlam csökkentésére,
mert mindkét viselkedési forma öröklődik.
A különböző rossz szokások tömeges kialakulásának veszélye mindig nagyobb az élénk vérmérsékletű, mint a
nyugodtabb állományokban. Rossz szokások kialakulására elsősorban akkor számíthatunk a hagyományos
tartási rendszerekben, ha a tartási, takarmányozási feltételek nem megfelelőek (túl erős fény, zsúfolt tartás,
ásványianyag-forgalmi zavarok, hiányos vitamin- és fehérjeellátás stb.).
Tojásevés ellen a tojások gyakori összeszedésével legeredményesebb a védekezés.
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A legtöbb gondot általában a kannibalizmus okozza. A kannibalizmust is könnyebb megelőzni a
tartástechnológia előírásainak megtartásával, mint megszüntetni. A nevelés alatt fellépő kannibalizmus
megszüntethető a megvilágítás erősségének jelentős csökkentésével. A másik hatékony eszköz a csőrkurtítás.
Egyidejűleg gondoskodni kell az elsődleges, kiváltó okok megszüntetéséről.

2. Minőségi tulajdonságok
2.1. A toll és a bőr színe
A gazdasági célból tartott tyúkfajták és –típusok esetében a toll és a bőr színének érdemi gazdasági jelentősége
lehet.
A tyúkfajban a tollazat és a bőr színének öröklődését már jól ismerjük, legalábbis azokét, amelyeknek érdemi
gazdasági jelentőségük van. A toll és bőr színeződését befolyásoló gének többsége autoszomális.
A pecsenyecsirke-előállításban a fehér vagy legalábbis világos tollszín a kívánatos. Egyes régiókban sárga
bőrszínű, másokban fehér bőrszínű pecsenyecsirkéket kedvelnek.
A naposkori ivarmeghatározásban széles körben hasznosítják az ivari kromoszómákhoz kötötten öröklődő és a
tollazat színére, annak eloszlására, rajzolataira ható géneket.
A tojóhibridek tenyésztésében elsősorban az arany- és az ezüstszín, valamint a sávozottság génje meghatározó
jelentőségű. A hústípusú tyúkok tenyésztési programjaiban elsősorban a tollasodásra ható, valamint az arany és
ezüst tollszínt meghatározó géneknek és egy, a kifejlettkori testtömeg csökkentését előidéző génnek van
gyakorlati jelentősége.
A 22. táblázatban összefoglaljuk azokat a géneket és öröklődésük módját, amelyek a legnagyobb gazdasági
jelentőségűek.
A legtöbb tollszínt azonban sohasem egyetlen gén határozza meg, hanem azok a különböző kromoszómákban
lévő gének együttes hatása révén jönnek létre (epi- és hiposztázis).

3.7. táblázat - 22. táblázat A tyúkfaj fontosabb nagy hatású génjei (Horn, 1981)
Autoszomális gének
Domináns gének

Recesszív gének

C = pigmentképző

c = pigmentképzést gátló

E = fekete pigmentmezőket kiterjesztő

e = fekete mezőket korlátozó

I = domináns pigmentgátló

i = pigmentképző

R = rózsataraj

r = egyszerű (fűrészelt) taraj

Na = kopasz nyak

na = normális nyaktollazat

W = fehér bőr- és lábszín

w = sárga bőr- és lábszín
Ivari kromoszómához kötötten öröklődő gének

S = ezüst tollszín (látszólag fehér)

s = arany tollszín

B = sávozottság

b = sávozottság hiánya

K = lassú tollasodás

k = gyors tollasodás

Dw = normális kifejlettkori testtömeg

dw = a normálisnál 25-30%-kal kisebb testtömeg

Néhány fontosabb tyúkfajta tollszínét meghatározó génkombinációt szemléltetünk a 23. táblázatban.

3.8. táblázat - 23. táblázat Néhány tyúkfajta tollszínét meghatározó génkombináció
(Horn, 1981)
Tyúkfajta
Fehér leghorn

Autoszomális gének
BS BS

EE, II, CC
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Tyúkfajta

Autoszomális gének

Fenotípusos tollszín

New hampshire

Bs bs

Ee, ii, cc

Sárga

Fehér plymouth

BS Bs

EE, ii, cc

Fehér (recesszív)

Sávozott plymouth

BS BS

EE, ii, CC

Sávozott

-ben foglalt gének az ivari kromoszómán vannak
A naposkori ivarmeghatározásban, különösen tojóhibrideknél a leggyakrabban az arany- és az ezüstszín,
valamint a sávozottság génjeit hasznosítják a tenyésztők (sárga apai és ezüst anyai vonal keresztezésekor
minden nőivarú csibe sárga, a hímivarú keléskor fehér pihetollazatú). Gyorsan tollasodó (genotípus kk) apai
vonal és lassan tollasodó anyai vonal (K) keresztezésekor minden hímivarú naposcsibe lassan tollasodó (KK)
genotípusú, minden jércecsibe (k-) gyorsan tollasodó lesz.

2.2. A tollasodás
A tollasodás genetikai értelemben átmeneti értékmérő, mert egy nagy hatású gén (K, illetve k) szerepe
naposkorban és az egyedfejlődés korai szakaszában meghatározó, később számos kis hatású gén és a környezeti
feltételek befolyásolják.
A nagyüzemi pecsenyecsirke-előállítás térhódításával a gyors tollasodás jelentős tulajdonsággá vált. Az
értékesítés, a vágás időpontjában ugyanis a pecsenyecsirkének teljesen betollasodottnak kell lennie, különben a
kopasztás a tolltokok visszamaradása miatt nem végezhető el tökéletesen (tokosság).
A genetikailag gyorsan és jól tollasodó fajta a tollfejlődés fehérjeigényét a szervezet testtömeg-termelésének
rovására is biztosítani igyekszik, míg a gyengén tollasodók esetén a testtömeg-termelésé a prioritás.
Az élénkebb vérmérsékletű tojófajták általában gyorsan és jól tollasodnak.
A jércék tollasodása rendszerint jobb, mint a kakasoké. Ennek oka feltehetőleg az, hogy a kakasok nagyobb
növekedési erélyüknél fogva több fehérjét igényelnek testtömeg-gyarapodásukhoz. Így a kakasokban a nagyon
fehérjeigényes tollfejlődési folyamatok és a testtömeg-termelés fehérjeigénye között nagyobb élettani „verseny‖
alakulhat ki, különösen akkor, ha a takarmányok fehérjetartalma és főleg kéntartalmú aminosav-tartalma nem
optimális.
Mindamellett, hogy a gyors tollasodás erősen genetikai tényezők függvénye, befolyást gyakorol rá a
takarmányozáson kívül a hőmérséklet és a páratartalom is. Így pl. mind a túl száraz, 50 % alatti, mind a túl
nedves, tartósan 70 % fölötti páratartalmú istállólevegő kedvezőtlenül hat a tollasodásra. Ugyanígy – különösen
pecsenyecsirkéknél – a nyári túl nagy meleg is rontja a tollasodást.

2.3. Öröklődő rendellenességek
A tyúkfajra vonatkozóan nagyszámú letális és szubletális öröklődő rendellenességet ismerünk. Ezek többsége
egy génpár által meghatározott, autoszomálisan öröklődő tulajdonság, kisebb részük az ivari kromoszómákhoz
kötötten öröklődik.
Napjainkban ritkán találkozunk öröklődő rendellenességgel, mert a hibridek széles körű elterjedése szinte
kizárja ezek előfordulását. A tenyésztőközpontokban a tiszta vonalak szelekciója során nagy biztonsággal
kizárhatók a tenyésztésből még a recesszív géneket hordozó egyedek is. Örökletes rendellenességekkel azonban
az extenzíven tartott kettőshasznosítású fajtákban és a kedvtelésből tenyésztett fajtákban gyakrabban
találkozunk. A különböző anatómiai elváltozásokat okozó gének számát adjuk meg a 24. táblázatban.

3.9. táblázat - 24. táblázat A rendellenességeket okozó gének száma hatásuk szerint
(Somes, R. G., Crawford, R. E., Somes és mtsai, 1990 nyomán)
A kifejlett hatás jellege

Az öröklődő rendellenességek száma

Tollfejlődés

34

Bőr és bőrképletek

23

Csontos váz

35
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A kifejlett hatás jellege

Az öröklődő rendellenességek száma

Izomzat

3

Az idegrendszer elváltozása

19

Légzőszervi elváltozás

1

Reprodukciós szervrendszer

4

A kiválasztás szervrendszere

2

Hormonális szabályozás

6

Keringési rendszer

1

Hangadás

1

Látásszervi elváltozás

6

Az ismert rendellenességek közül több mint 100 letális, és az egyed pusztulásához vezet vagy már a keltetés
után, vagy az egyedfejlődés későbbi szakaszában.
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4. fejezet - A Tyúk viselkedése
Horn, Péter
Több országban mind erősebbek a törekvések arra, hogy haszonállatainkat olyan módon tartsuk, hogy a fajra
örökletesen jellemző viselkedési formáikat kifejezhessék. E mozgalmak eredményei sokhelyütt már
tükröződnek az állattenyésztés és –tartás környezeti és műszaki feltételeit előíró jogszabályokban (pl.
állatvédelmi, állattenyésztési törvények).
A vadon élő baromfifélék nagyobb csoportokban élnek, a zárt életterekben is megőriztek sok szokást,
viselkedési módot vagy az azokra ható örökletes hajlamot a háziasítás hosszú folyamata során is.
A magatartásformák (minták) rendszerezésére nincsen általánosan elfogadott módszer.
Célszerűségi okokból leginkább az alábbi módon csoportosítják a viselkedési formákat:
• táplálkozás (evés, ivás és ürítés),
• mozgás (helyváltoztatás, pihenés, alvás),
• szexuális viselkedés (udvarlás, párzás, tojásrakás, kotlás),
• társas viselkedés (agresszió, csipkedés, sorrend),
• komfortérzetet tükröző magatartásformák,
• hang- és egyéb jelzések.
Mindegyik említett viselkedési forma számos jellegzetes mozzanatot takar, amelyek tipikusak és jól
megfigyelhetőek, így például a komfortérzet kifejezője a tollászkodás, a szárny- és a láb kinyújtása, a
szárnycsapkodás, a porfürdőzés.
Maga a porfürdőzés is bonyolult, pontosan és jól ismételhetően leírható mozgássorozat.
A baromfifajok esetében a különböző viselkedési formák (mintázatok) megnyilvánulásának gyakorisága,
intenzitása és időtartama függ a genotípustól, az ivartól, az életkortól, az évszaktól, és erősen függ a napszaktól,
valamint a tartási körülmények számos tényezőjétől.
A 25. táblázatban példaként bemutatjuk egy ketrecben tartott tojótyúk egyes tevékenységeinek időbeli
megoszlását 13 órás megvilágítási időtartam esetében.

4.1. táblázat - 25. táblázat Ketrecben tartott tojótyúkok különböző viselkedésformáinak
időbeli megoszlása (%) 13 órás megvilágítási idő során (Bessei, 1980, cit. Scholtyssek,
1987)
Viselkedési forma

Az összes időtartam %-ában

Ketreccsipkedés

9,8

Tollcsipkedés

1 alatt

Evés

40,0

Ivás

14,0

Helyváltoztatás

21,3

Tollászkodás

10,8

Pihenés (ülés)

2,7

Agresszív csipkedés

1 alatt

Ürítés

1 alatt

Tojásrakás

1 alatt
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Magatartáskutatók (etológusok) vizsgálatai világosan rámutatnak arra, hogy a tyúk csoportjai viselkedése
minden esetben sok belső és külső tényező kölcsönhatásának függvénye.
A tyúkfaj minden egészséges egyede képes a fajra jellemző magatartásformák bármelyikének végrehajtására.
Az, hogy ezek közül melyek mutatkoznak meg fenotípusosan, a nagyon komplexen ható környezeti feltételek és
ingerek sokaságának és azok kölcsönhatásainak függvénye. Így a tartásrendszerek, az etetési, itatási
technológiák, a klimatizáció és a világítási programok külön-külön is és kölcsönhatásaikban is jelentős
hatótényezők. A tyúk viszonylag jól tűri az élettér korlátozását, különösen akkor, ha a tartás kis csoportokban
történik, csökkentve az agresszióra való hajlamot.
A kérdéskör komplex voltának és a kölcsönhatások sokrétűségének arra kell intenie minden szakembert –
állatvédőket és állattartókat -, hogy minden esetben a döntések előtt szakszerűen és higgadtan vizsgáljanak meg
minden kérdést, ami az állatvédelem területén felmerül.

1. A tyúkfajra jellemző néhány viselkedési forma
A tyúkra jellemző viselkedési formák sokasága közül csupán a legfontosabbakat tárgyaljuk, kérve az olvasót:
akit e tárgykör részleteiben érdekel, tájékozódjon a megadott irodalom alapján.

1.1. Táplálkozás
A tyúkfélék az etetés elején mohón eszik az eléjük tett takarmányt. Az evési gyorsaság később csökken, végül
csipegetve, válogatva folytatódik a takarmányfelvétel. Az állat először tehát éhségét csillapítja, majd válogatni
kezdi a kívánatosabb falatokat.
Az evés megkezdése után mintegy 5 percig igen gyorsan esznek, ezután válogatnak a takarmányban. Az evési
idő – természetesen az életkortól függően – egy alkalommal 10-40 percig tart. Az evési sebesség tehát az evés
megkezdését követő időszakban igen nagy. Ez az éhségérzet elmúlásával (kb. 4-6 perc után) rohamosan
csökken. Az evési sebességre vonatkozó tájékoztató adatokat a 26. táblázat mutatja.

4.2. táblázat - 26. táblázat A tyúkfélék evési sebessége különféle takarmányok
adagolásakor (Czakó, J., 1978)
Evési sebesség (g/perc)
Takarmányféleség

Éhségperiódus

Étvágyperiódus

0-5 perc

6-10 perc

11-15 perc

Kukorica, szemes

50-80

20-30

5-10

Búza, szemes

50-100

20-40

10-15

120-150

30-40

5-10

40-60

15-25

5-10

Zöldtakarmánnyal
dara

kevert

Száraz darakeverék (táp)

Ha a tyúkféléknek módjukban áll a takarmányok között válogatni, a következő sorrendet alakítják ki: 1. búza, 2.
kukorica, 3. árpa, 4. rozs, 5. zab. Ezeket a takarmányokat elsősorban nagyságuk, alakjuk, keménységük és
színük alapján különböztetik meg.
Ha a tyúkfélék előtt állandóan takarmány van, lényegesen többet esznek, mint adagolt eleség esetén. Ez a
többletfogyasztás 41-50 % is lehet. Az energiában dúsabb takarmányokból a tyúkok kevesebbet fogyasztanak,
mint a kevesebb energiát tartalmazókból.
A csirkék a sós, a savanyú és a keserű ízekre jobban reagálnak, mint a tyúkok. A keserű csillagfürtöt a tyúkok
50 %-a nem eszi meg.
Az életfolyamatok napszaki alakulása – elsősorban az evés ideje és mennyisége – részben az életkortól, részben
a megvilágítás módjától függ.
A csirkék 4-8 órával a kelés után már táplálékot vesznek magukhoz. A kelés utáni első napokban egy állandó
jellegű mozgás és evés figyelhető meg. A tyúkok, ha kifutóban is tartózkodhatnak, döntően a reggeli órákban,
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valamint este 18 óra körül esznek. Közben a kifutóban a pihenőhelyen, közel az istállóhoz helyezkednek el. A
déli pihenést főleg tollazatuk ápolására fordítják.

1.2. Ivás
A tyúkfélék csőrüket a vízbe mártva felszippantanak egy korty vizet, miközben felemelik fejüket. A tyúk egy
ivási periódus alatt 8-14 alkalommal mártja a csőrét az ivóvízbe. A tyúkok könnyen megtanulnak szelepes
itatókból is inni. A tojótyúkok vízfelvétele igen változó. Nagyban függ mindenkor a környezet hőmérsékletétől,
hiszen a kilélegzett vízpárának alapvető szerepe van a hőháztartásban (hiperventilláció).
Megfigyelték, hogy egyes egyedek a napi takarmányadag 8-10-szeresét képesek meginni, mások viszont csupán
a takarmányadag 2-3-szorosát kitevő vízmennyiséget igényelnek. Az ún. „szonyós‖ baromfiak sok problémát
okoznak, mert ezek trágyája lágy, vizes, rontja a baromfiól levegőjét és nedvesíti az almot. A kevesebb vizet
ivók trágyája szárazabb, értékesebb. Azt is megállapították, hogy a kevesebb vizet ivó tyúkok nem rosszabb
termelők, mint a sok vizet fogyasztók.
A tyúk vízfogyasztásának mértékét – ezáltal a trágya víztartalmát is – mai ismereteink szerint két nagyhatású
gén befolyásolja. Napjainkban a vízfogyasztás is szelekciós szempont egyes tojóhibridek nemesítésében.
(elsősorban környezetvédelmi okokból kis nedvességtartalmú trágya a kívánatos.)

1.3. A társas viselkedés
A kotlós és a csibe közötti kapcsolat alapja a mozgás látása és a hang. A tojásból való kibúvás előtt és után a
csibe segélyt kérő hangjára a kotlós hívó (kotyogó) hanggal válaszol. A csibék megelégedést kifejező hangját
lehet hallani akkor, ha a kotlós szárnya alá hívja őket.
A fiatal állatok és anyjuk közötti viszony az életkor előrehaladásával megváltozik, a szülő és az ivadék közötti
kapcsolat fokozatosan gyengül, majd megszűnik. Ez a folyamat természetes viszonyok között 8 hetes korban
kezdődik, és legkésőbb 10-12 hetes korban befejeződik a fészekalj végleges megválása az anyától. A fészekalj
leválasztása akkor indul meg, amikor az anya egyre növekvő ellenséges magatartást tanúsít a csirkékkel
szemben, s amikor már nem hívogatja vissza őket, ha elkalandoznak. Ha a fiatal állatok 5-10 méterre
eltávolodnak az anyától, a szülő és az ivadékok között a kapcsolat hamar megszűnik.
A növendékcsirkék 16-20 hetes korig együtt maradnak. Ekkor kezdődik a különböző fészekaljak összeolvadása
és új csoportok kialakulása. Rendszerint egy fiatal kakas elfut valamilyen irányba. Ekkor nemcsak a saját
fészekaljbeli társai követik, hanem mások is. Ez az osztályozódási rohanás naponta többször megismétlődik és
napokig tart. Végül a különböző fészekaljakból új csoportok alakulnak ki, amelyekben megindul a társas
rangsor kialakulása is.
Üzemi körülmények között a csibéket kotlós nélkül nevelik. A kotlós nélkül nevelt csibék számos viselkedési
jellemzője nem alakul ki, illetve azok másképp érvényesülnek. A kiscsibék nem gondoskodnak egymásról
mindaddig, míg néhány percre nem jön létre közöttük fizikai kapcsolat. A bensőségesebb fizikai kapcsolat a
kelést követő 72 órát követően alakul ki. A kotlós nélkül nevelt csibék 3-4 napos korig gyakran hallatják az ún.
elhagyatottsági csipogást, mert hiányzik a biztonságot jelentő kotlós. Kiesik a kotlóshoz kapcsolódó kontakt
zónán belüli elhelyezkedés, helyette megkezdődik az ún. szétszóródási időszak, amikor a csibék a terület adta
korláton belül szétszélednek, ügyelve arra is, hogy néhány megismert társuk látókörükön belül maradjon. Az
anya nélkül felnevelt csibék menekülési reakciói hevesebbek, mint a kotlóssal nevelteké. Igaz ugyan, hogy ez a
jelenség 10 napos kort követően válik kifejezetté, ha szokatlan tárgyat vagy élőlényt észlelnek.
Természetes körülmények között a tyúkok mozgási területe (revier) három körre terjed ki. Az első és belső kb.
25-50 m sugarú körrel jellemezhető, amelyben a tyúkok a táplálékukat keresik meg, ezt a területet jól ismerik, és
ott biztonságban érzik magukat. A következő kör vagy úgynevezett biztonsági zóna 100 méterre terjedhet. Ezen
a területen a tyúkok ismerik a búvóhelyeket (bokor, mélyedés stb.), amelyekben veszély esetén
elrejtőzködhetnek. Ezen kívül helyezkedik el a harmadik kör, amelyet az állatok már nem ismernek, a tárgyakat
már nem tudják megjegyezni. Ha ezen a területen éri a tyúkot valamilyen szokatlan esemény, pánikszerűen
menekül.
Az intenzív, zárt tartásban is fellelhető ez a mozgási terület, amely 3-4 méteres területre korlátozódik, ami
döntően a pecsenyecsirkékre jellemző. Az etető- és itatóhelyeket az állat ilyen távolságig keresi fel.
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1.4. Csipkedési sorrend, a rangsor kialakulása (támadó
viselkedés)
Szociális összeütközések a fiatal csibék között az első 3 napon belül nem figyelhetők meg. Kotlóssal nevelt
csibék között amúgy is igyekeznek megakadályozni a csibéik közötti agressziót. Hozzávetőleg a 14-15 naptól
kezdődnek meg a fiatal csibék közötti szociális összeütközések játékos formában. Általában 2 hetes korukig a
csibékhez behelyezett idegen társakat minden különösebb ellenállás nélkül befogadják, sőt tudomást sem
vesznek róluk, ha azok testnagyságban nem térnek el jelentősen. Ettől kezdve az idegen egyedeket csipkedik
mindaddig, míg meg nem szokták egymást. A kisebb testű fajtáknál az összeütközések valamivel fiatalabb
korban kezdődnek és a jércéknél előbb, mint a kakasoknál. A jércecsibék sokszor már 10 napos korukban
kiharcolják a szociális pozíciójukat, míg a kakasok csak teljesen ártalmatlan erőpróbákat tesznek.A
rangküzdelmekben résztvevő egyedek testtartása mindkét ivar esetében hasonló. A csibék nyújtott nyakkal
egymással szemben állnak, magasan kifeszített törzzsel, kölcsönösen szemükkel „szuggerálják‖ egymást.
Igyekeznek a vetélytársat fején vagy nyakán csőrükkel megcsípni, miközben előre irányuló lábaikkal erőteljes
szárnycsapások mellett támadnak. Két-két csibepár harca a többieket is hasonló küzdelemre csábítja, rövid időn
belül kialakulnak az egymással szembenálló párok. A csibéknél az első általában ártalmatlan rangküzdelmeket
követően nyugodtabb periódus következik, helyzeti előnyüket a rangsorban magasabban elhelyezkedő egyedek
nem használják ki.
Az érdemi rangsor általában az ivari érettség elérése időszakában alakul ki. A rangsoron belüli helyért folyó
harc a fiatal kakasok között sokkal kifejezettebb, mint a nőivarúaknál.
A rangsorban elöl álló állatok, ha a rangsorban hátrább lévők nem tartják be a velük szemben szükséges egyedi
távolságot, fenyegető testtartást vesznek fel, szárnyukat kissé megemelik, farktollaikat felborzolják. Ha a
rangsorban hátrább álló egyedek erre sem reagálnak, akkor megzavarják őket. Ha a rangsorban hátrább álló állat
úgynevezett behódoló testtartást vesz fel – tollait szorosan a testéhez húzza, nyakát meggörbíti, lábait behajlítja , az üldözés abbamarad.
Ha fiatal kakast tesznek a tyúkok közé – annak ellenére, hogy bizonyos izgalmi tünetek mind a két részről
tapasztalhatók –, viadal nem alakul ki. A fiatal kakas először általában a rangsorban leghátul lévő tyúkokkal
kezdi el a nemi játékot, s ha eredményt ér el, párosodik a rangsorban előbb állókkal. Végül a rangsorban legelső
tyúkkal történik a párzás.
Ha fiatal kakasok kerülnek a jércék közé, pár nap szükséges ahhoz, hogy a rangsor kialakuljon. Ha a kakasok
nem eléggé ivarérettek, a jércék gyakran néhány napig csipkedik őket.
Ha fiatal jércéket visznek idősebb tyúkok közé, a jércék közötti korábbi rangsor megmarad, az idősebb tyúkok a
rangsorban mind a fiatalok elé kerülnek. Tehát a rangsorban leghátul lévő tyúk is előbb helyezkedik el, mint a
rangsorban legelöl lévő jérce. Ha a jércék közül valamelyik viadalt kezd egy tyúkkal, az idősebbek közül többen
együttesen késztetik meghátrálásra.
Ha új kifejlett egyedek kerülnek kifejlett egyedek közé, a régebben együtt levők és az újak között kialakulhat a
viadal. A harc általában akkor következik be, ha az új egyedek nagyobb testűek, mint a régiek. Egyébként az új
rangsor harc nélkül is kialakul a csoportban.
A rangsorral kapcsolatos ismertetőjelek és a kifejezések különbözőek, emberi szemmel nehezen
különböztethetők meg egymástól. A baromfiak viszont jól eligazodnak a különféle ismertetőjelek között. Az
ismertetőjelet az egyed sajátos viselkedése szolgáltatja.
A rangsor egy azonos korú egyedekből álló csoporton belül úgy alakul ki, hogy a legharciasabb tyúk kivívja
magának a rangelsőséget, és a többiek is agresszivitásuk mértékének megfelelően helyezkednek el a rangsorban.
A rangsor a csoportban az állatok életkorával nem változik.
A rangsor magasabb fokán álló növendékek előbb érik el az ivarérettséget. Előnyöket élveznek az etetéskor,
itatáskor és a tojófészekben. Az agresszívebb állatok egyes vizsgálatok szerint jobb termelőknek bizonyulnak. A
kakasok között nem a rangsor élén állók a legjobb termékenyítőképességűek. Az élénkebb vérmérsékletű, tehát
a rangsorban előrébb álló kakasok azonban több tyúkkal párosodnak, így több tojást termékenyítenek meg, mint
a szelídebb vérmérsékletűek.
Nagyüzemi tojóházakban mélyalmos tartásban megfigyelték, hogy a tyúkok mozgástere 12-15 méteres körre
korlátozódik. Ezen a területen belül a tyúk ismer minden vele találkozó társat, így egy természetes rangsor
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alakulhat ki a körhöz tartozó egyedek között. Még a kifejlett tyúkoknál élénkebb, 12-15 hetes növendékek sem
lépik át a csoporthatárokat, még akkor sem, ha a nagy csoportokat elválasztó kerítéseket eltávolítják.

1.5. Társas stresszhatás
Érdekes az a megfigyelés, miszerint a zsúfoltabb elhelyezés, az egyedenkénti tér csökkentése a baromfiféléknél
kevésbé befolyásolja a termelést, mint a szarvasmarháknál vagy a sertéseknél. A tyúkok a sűrűn benépesített
kiscsoportos ketrecekben (3-5 tyúk ketrecenként) jól megférnek egymással. A ketrecekben már nincs elegendő
hely az egymás elleni küzdelemre, és az élelemért vívott harc is elmarad, ha a megvilágítási idő, az etető- és
itatótér elegendő, és a fényviszonyok jók. Padlón tartáskor a csirkék és a tyúkok között – elsősorban
nagycsoportos, zsúfolt tartásban – úgynevezett társas feszültség (szociális stressz) lép fel, amely gátolja a
csoport egyedeit abban, hogy elegendő táplálékhoz jussanak. A társas rangsor alacsonyabb fokán lévő állatok
kevesebb táplálékhoz jutnak. Hosszabb ideig tartó vagy állandó társas feszültség teljesítménycsökkenést és
viselkedésmódosulást idézhet elő. Erre a stresszhatásra a tyúkok nem azonos módon reagálnak. Az állatok egy
részének közérzetét nem érinti a társas feszültség. Ezeknél a tollászkodás, a porfürdőzés és a társaikkal szemben
tanúsított fenyegető mozdulatok normális mértékben fordulnak elő. A következő csoportokba tartoznak azok,
amelyeknél már a következő viselkedésbeli zavarok mutatkoznak: szárnycsapkodás, szárnyleeresztés, izgatott
tollászkodás, a fej rázogatása. A harmadik csoportban már hisztériás tünetek (menekülés, az evezőtollak
sérülése) figyelhetők meg.

1.6. A tyúk egyes komfortviselkedési formái
A komfortviselkedés körébe tartoznak olyan jellegzetes viselkedési módok, amelyek a legmegfelelőbb területek
kiválasztására irányulnak, ahol az egyedek számára optimális a mikrokörnyezet. Jellegzetes példája ennek,
amikor a fiatal csibék, majd az idősebb állományok a számukra legmegfelelőbb hőmérsékletű, megvilágítású,
huzatmentes területet keresik fel táplálkozás, pihenés, porfürdőzés céljából. A naposcsibék telepítésekor nagy
biztonsággal lehet következtetni a csibék viselkedéséből arra, hogy a csibefogadás hőmérsékleti viszonyai
megfelelők-e. A szükségesnél alacsonyabb hőfokon a csibék ösztönszerűen szorosan összebújva melegítik
egymást, míg kedvező hőmérsékleten, az almon viszonylag egyenletesen szétterülve a hőforrástól különböző
távolságra pihennek, esznek, isznak vagy játszanak.
Az állatjóléttel kapcsolatos mozgalmak nyomán több új alternatív tartásmód is terjed azzal a céllal, hogy
javítható legyen az állati jólét és az úgynevezett komfortviselkedési formák minél nagyobb mértékben
terjedhessenek, az állatoknak módjuk legyen azokat szabadon gyakorolni. Ezek közül a fontosabbakat soroljuk
fel.
Tollborzolás. A tyúk vagy a kakas nyakát kinyújtja, nyaktollazatát felborzolja, miközben egész testét a hosszanti
tengely mentén megrázza. A porfürdőzés befejezési mozzanataként is megfigyelhető.
Kapirgálás. Kaparáskor a tyúk először a jobb, majd bal lábával felhasítja a talajt, majd ha az kellően laza,
erőteljes mozdulattal ferde irányban hátraszórja. A porfürdőzés bevezető mozdulatai is kaparással kezdődnek,
de a tyúk élelemkeresés céljából is kapirgál.
Pihenés. A tyúkok meglehetősen sokat pihennek. A hústípusú állományok többet, a tojó típusúak kevesebbet.
Pihenésük idején felszínes és mély alvási periódusok váltják egymást. Pihenés céljára szívesen választják a
magasabb helyeket, amely elsősorban a könnyű testű fajtákra jellemző (ülőrudak, szabad tartásban alacsony fák
ágai).
Porfürdőzés. A porfürdőzés a tisztálkodás egyik módja, amihez porhanyós, laza talajt keresnek. A földet először
lábukkal jól fellazítják, majd leülnek és befészkelik magukat a porfürdőzésre kiszemelt helyre. Ülés közben
egyik lábukkal a talajt tovább kaparják, ugyanazon oldalon oldalmozgást végeznek, és az evezőtollak
segítségével magukra szórják a porszerű földet, homokot. A leírt alapmozgás többször ismétlődik úgy, hogy
mindig másik oldalra fordulva kezdik újra a porfürdőzést. Időnként felállnak, szárnyaikat kiterjesztve
csapkodnak, testüket megrázzák, tollazatukból kirázva a port, majd csőrükkel eligazítják a tollaikat.
Csőrükkel is tisztálkodnak a tyúkok. Ilyenkor egyik szárnyukat felemelik, csőrükkel tollaik tövéből a szennyező
anyagot az ektoparazitákat, valamint kilazult tollaikat kicsipegetik. Csőrükkel a lábaikat is tisztítják, míg a
fejüket és a csőrtájékot lábaikkal érik el. Ha a tyúkok nedvesített takarmányt fogyasztanak, vagy ivás után a
vizes csőrükkel fogyasztják a száraz tápot, a csőrük kávájára rakódott takarmány maradékát eltávolítják.
Ilyenkor fejüket félrefordítva csőrük egyik vagy másik oldalát végighúzzák a talajon és ezt mindaddig ismétlik,
amíg a csőr tiszta nem lesz. A társas tisztogatás során a csőre rakódott takarmánymaradékot egymásról is
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letisztítják a tyúkok, de sokszor egymás tollazatát is tisztogatják csőrükkel. A tyúkok többet és ügyesebben
tisztogatják magukat, mint a kakasok. Gyakrabban olajozzák tollaikat is a farktőmirigyek váladékával.
Nyújtózkodás. A tyúkok jó közérzetének egyik kifejeződése e mozgásforma, amikor az egyik lábát hátrafelé
kinyújtóztatja, miközben azonos oldali szárnyát megemeli a tyúk.
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5. fejezet - Tenyésztési és szaporítási
rendszerek a tyúktenyésztésben
Horn, Péter
A tyúk- és általában a baromfitenyésztésben a nagy szaporaság, a gyors nemzedékváltás, a kisebb egyedi érték,
a minőségi tömegtermelésre való átállás már az 1950-es évek óta rákényszerítette a tenyésztőket a genetikai,
állatorvosi, élettani, műszaki, informatikai és automatizálási ismeretek hatékony és komplex felhasználására a
nemesítőmunkában. Ezért a baromfitenyésztésben alkalmazott és alkalmazható módszerek több vonatkozásban
eltérnek más állatfajokétól. A tyúk- és baromfitenyésztésben a nemesítés, a szelekció alapvető eljárásai a
következők:
fajtatiszta tenyésztésen belül (azonos populáción)
• tömegszelekció,
• családszelekció,
• ivadékvizsgálat.
keresztezésen alapuló eljárások (hibridtenyésztés)
• beltenyésztett vonalak keresztezése,
• nem beltenyésztett vonalak keresztezése,
• reciprok rekurrens szelekció.
Az összes nemesítési módszer célja az adott állomány egy vagy több (mennyiségi és minőségi) értékmérő
tulajdonságának generációról generációra történő megváltoztatása, amely változtatások mértékét, jellegét és
irányát alapvetően két fő szempont befolyásolja: az árutermelés hatékonyabbá tétele (önköltségcsökkentés) és a
fogyasztók – általában időről időre változó – igénye.
Kivételt ez alól csupán a géntartalék-populációk (pl. őshonos fajták) fenntartása jelent, ahol a cél az állományok
genetikai sajátosságainak megőrzése minél hosszabb időn át.
Mindegyik nemesítési, szelekciós eljárás célját tekintve lehet egyirányú és többirányú, attól függően, hogy egy
vagy több tulajdonság megváltoztatása-e a tenyésztőmunka célja. Az egy- és többirányú szelekcióra vonatkozó
általános törvényszerűségek és hatásuk a szelekciós előrehaladásra a baromfifajoknál és más állatfajoknál
azonosak.

1. A tömegszelekció
A tömegszelekció során a kiválasztás alapja a populáció egyedeinek saját teljesítménye vagy megjelenési
formája, fenotípusa (pl. testtömeg, húsforma, tojástermelés, tollszín, tarajalakulás stb.).
Tömegszelekciót ma döntően egyes apai vonalak, fajták növekedési erélyének és húsformáinak javítására
alkalmaznak. Hatékony módszer, ha nagy a populáció létszáma, megbízhatóan elbírálható az adott tulajdonság,
az öröklődés döntően additív, nagy a variancia és az alkalmazható szelekciós intenzitás. Nagy előny, ha az adott
tulajdonság mindkét ivarban jól megnyilvánul.
A tömegszelekciós eljárások hatékonyságát tovább fokozhatják azok az új technikai eljárások, amelyek az
egyedek károsítása nélkül élő állapotukban – in vivo – szolgáltatnak pontos adatokat az értékes izmok, a mell és
combok méreteiről, a csontozat szerkezetéről, sőt a zsírdepókról is (pl. UH-scannerek, komputeres tomográfok).
Kvalitatív, kevés gén által meghatározott tulajdonságok esetében tömegszelekcióval könnyű és gyors egy vagy
néhány recesszív allélra nézve homozigóta populációkat előállítani, hasonlóan más állatfajokhoz.
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Dominánsan öröklődő tulajdonságokra tisztán örökítő állományok kialakítása biztonságosan és kevés generáció
alatt csak ivadékvizsgálattal lehetséges (pl. domináns fehér).
A tömegszelekció lassú eljárás a nemkívánatos recesszív bélyegek kiküszöbölésére is. Különösen fontos ez
akkor, ha recesszív letális vagy szubletális (halált vagy szervezeti defektusokat hozó) tényezőket óhajtunk
kizárni. Ilyenkor a homozigóta recesszívek – életképtelenségük folytán – önmagukat selejtezik ugyan, de a
heterozigóták csorbítatlanul szaporodnak. A megoldás tehát csak a heterozigóta recesszívek selejtezésén
keresztül lehetséges, ivadékvizsgálat alapján.

2. A családszelekció
A baromfitenyésztés gyakorlatában szűkebb értelemben család fogalmán azonos apától és anyától származó,
teljes testvérekből álló ivadékcsoportot értünk. Leggyakrabban azonban azonos apától, de különböző anyáktól
származó féltestvérekből álló ivadékcsoportok alkotnak egy családot (apai féltestvér család, kakascsalád).
Családszelekció esetén a családokat átlagos teljesítményük alapján rangsoroljuk, és az általuk megszabott
színvonalnál gyengébben termelők tagjait selejtezzük.
A tömegszelekció és a családszelekció közötti elvi különbséget a 27. táblázat szemlélteti.

5.1. táblázat - 27. táblázat A tömegszelekció és a családszelekció közötti különbség
Családok

Tojástermelés (db)
100

120

140

A

A1

A2

A3

B

B1

C

C1

C2

C3

180

200

220

260

A4

140

B2

D

240
B3

C4
D1

D2

Családátl
ag

D3

B4

200
145

D4

210
Állományátlag 174

Ha tömegszelekciót alkalmaznánk, és az egyedek felét kellene selejtezni, az A4, a B2, a D2, a C4, a D3, a B3, a
D4 egyedek maradnának továbbtenyésztésre, családszelekció esetén viszont a B és D család minden tagja.
Mindkét módszerrel a legjobb termelőképességű egyedek maradnak a szelektált csoportban (B3, B4, D4).
Látható azonban, hogy a két, koncepcionálisan alapvetően különböző szelekciós rendszernek a populációra
gyakorolt hatásait tekintve vannak egymáshoz hasonló és eltérő vonásai is.
A családszelekcióval elérhető generációnkénti előrehaladást a

Összefüggés adja meg, ahol
∆ GF = a generációnkénti szelekciós előrehaladás,
r = a család tagjai közötti genetikai korreláció,
t = a család tagjai közötti genotípusos korreláció,
h2 ∆S = a tömegszelekciótól várható előrehaladás, ahol:

h2 = az örökölhetőség,
∆S = a szelekciós differenciál.
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A családokra tagozódó populációkban édestestvérek között r=0,5, féltestvérek között r=0,25, nem rokon
egyedek között pedig r=0 a genetikai korreláció. A fenotípusos korreláció t= h2. r, ahol h2 = az adott tulajdonság
örökölhetősége. A tyúktenyésztésben döntően a teljes testvérek és az apai féltestvérek teljesítményei alapján
végzik a szelekciót.
A tömegszelekció hatékonysága h2=0,3 értékű tulajdonságok esetén gyakorlatilag azonos a családszelekcióéval.
Az ennél gyengébben öröklődő értékmérők és növekvő családlétszám esetén a családszelekció hatékonysága
jobb, mint a tömegszelekcióé.
A család- és tömegszelekciót a gyakorlatban bizonyos mértékig együtt alkalmazzák. A tenyésztőmunka közben
általában a populációt alkotó családokat értékeljük, majd a továbbtenyésztésre kijelölt családok egyedeit
minősítjük. A jól öröklődő tulajdonságok javítása céljából családokon belül a tömegszelekciót alkalmazzuk,
kiselejtezve az átlagosnál gyengébb családtagokat.

3. Az ivadékvizsgálat
A baromfitenyésztésben az egyéb háziállatfajok tenyésztésében széles körben alkalmazott ivadékvizsgálati
módszerek napjainkban sokat veszítettek jelentőségükből. Ennek okai a következők:
• az ivadékvizsgálatok minimálisan 30-60 %-kal növelik a generációs intervallumot;
• a jól vagy közepesen (h2=≥0,3) öröklődő tulajdonságok tekintetében az egyedek sajátteljesítménye alapján
tömegszelekcióval is hatékony a nemesítőmunka;
• a kisebb örökölhetőségi értékű tulajdonságok javítására – a tenyésztőüzemek erősen megnövekedett férőhelyés tesztkapacitása következtében – a családszelekción alapuló módszerek hatékonyan alkalmazhatók egyes
fajták, illetve vonalak nemesítésében;
• a különböző fajok szaporasága, a mesterséges termékenyítés, a keltetőtojások hosszabb ideig való tárolási
technológiáinak kidolgozása lehetővé tette, hogy egy időben az egy vagy a két keltetésből származó családok
létszáma megközelíthesse a családszelekció, a teljes- vagy a féltestvérteszt szempontjából csaknem optimális
létszámot;
• a tömeg-, a család-, a teljestestvér- vagy a féltestvérteszt kevesebb környezeti tényezőre visszavezethető
hibaforrással terhelt, mint általában az ivadékvizsgálatok;
• technikailag nem könnyű feladat az ivadékvizsgálatok lezárásáig nagyszámú apaállat tartása,
tenyészkondíciójuk megőrzése mellett; az ivadékvizsgálat (az additív hatásokon alapuló genetikai variancia
hasznosítására kidolgozott módszer) a hibridizációs tenyésztési eljárások széles körű elterjedésével
szükségszerűen veszített a jelentőségéből, mert a heterózist kiváltó genetikai hatások hasznosítására
hagyományos formájában nem alkalmas.

4. Egyirányú és többirányú szelekció
A tyúktenyésztésben, más állatfajok szelekciójához hasonlóan, lehet egyirányú és több tulajdonság egyidejű
javítására irányuló szelekció.
A tyúktenyésztésben a legritkább esetben fordul elő, hogy egyetlen értékmérő tulajdonság javítása a cél. Még ha
sor kerül is ilyen módszerre, az csupán egy-két generációra terjed ki (pl. fiatalkori növekedési erély), de még
ilyen szélsőséges esetben is erősen érvényesül a természetes szelekció a vitalitással kapcsolatos
tulajdonságokban.
A tyúktenyésztésben általános gyakorlat a szelekció során egyidejűleg legalább 3-4 értékmérő tulajdonság
figyelembevétele.
A többirányú, több tulajdonság javítására irányuló nemesítésben a tandem szelekció és a szimultán szelekció
mindkét módszerének a minimum elve alapján meghatározott független szelekciós határokon alapuló, valamint
a függő szelekciós határok szerinti indexszelekció alkalmazására gyakran kerül sor.
Tekintettel arra, hogy e módszerek alapelvei hasonlóak más állatfajokéihoz, ezekre itt részletesen nem térünk ki.
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A Henderson által kifejlesztett nagy hatékonyságú tenyészérték-becslési módszer, a BLUP (Best Linear
Unbiased Prediction – legjobb lineáris, hibamentesített tenyészérték-becslés) gyorsan terjed számos
állattenyésztési ágazatban. A BLUP tenyészérték-becslési módszert ma már a baromfinemesítő vállalatok is
alkalmazzák.

5. A molekuláris genetika és a markerek segítségével
végzett szelekció (MAS) szerepe a
baromfitenyésztésben és –nemesítésben
A legutóbbi három, négy évtizedben mind a tyúkok tojástermelését, mind a pecsenyecsirkék növekedési erélyét
folyamatosan és jelentősen sikerült növelni. Az évenkénti szelekciós előrehaladás a brojlerek
súlygyarapodásában megközelítette vagy meghaladta a 2 %-ot évente, a tojótyúkok tojástermelését is több mint
1-1,5 %-kal sikerült növelni. A látványos és az ágazat fejlődését alapvetően meghatározó előrehaladást döntő
mértékben a populációgenetika elvein alapuló szelekcióval és az ezekre épülő keresztezési eljárásokkal sikerült
elérni.
A molekuláris genetika utóbbi két évtizedben bekövetkezett látványos és gyors ütemű fejlődése lehetővé teszi
néhány kérdés megválaszolását, valamint ezen új genetikai eszköztár alkalmazását a baromfi szelekciójában is.
Amióta a kutatók a tyúkfaj genetikai állományát feltérképezték 2004-ben, több mint 2,8 millió egyedi nukleotid
polimorfizmust azonosítottak- Ennek köszönhetően mód nyílik annak megválaszolására is, hogy a
baromfitenyésztő vállalatok által szelektált nagy teljesítményű vonalak genetikai változatossága mennyiben
módosult. Megállapították, hogy napjainkban a világ különböző tojó- és hústípusú hibrideket forgalmazó
vállalatai által tenyésztett vonalak a tyúk fajra eredetileg jellemző genetikai diverzitást milyen arányban
vesztették el. Az adatok azt mutatják, hogy ez megközelíti a 70 %-ot. Ennek a génveszteségnek mintegy
egynegyedét lehetne pótolni, ha a jelenlegi összes tenyésztővállalat által fenntartott vonalakat újra kereszteznék.
Érdekes ugyanakkor, hogy a tyúkfajra jellemző teljes genetikai változatosság beszűkülése már azelőtt
bekövetkezett, mielőtt kialakult a modern baromfitenyésztést jellemző vállalati rendszer és megkezdődött volna
az intenzív szelekció. Ugyanakkor mind a tojó típusú állományokban, mind a hústípusú állományokban
számottevő még a genetikai változatosság, különösen azokban a tulajdonságokban, amelyekre korábban kevésbé
intenzív volt a szelekció.
A már említett géntérképezési programmal párhuzamosan folynak azok a tenyésztési kísérletek, amelyek célja a
kvantitatív tulajdonságokat meghatározó lókuszok (QTL quantitative trait loci) azonosítása volt.
A molekuláris genetikai módszerek (MAS) gyakorlati alkalmazása a szelekcióban a következő részterületeken
várható elsősorban a tyúktenyésztésben. Számos genetikai marker segítségével könnyebb lesz az egyetlen ivarra
korlátozott tulajdonságok javítása, pl. a tojástermelésé, azon belül is a perzisztenciáé. Bizonyos területeken
genetikai előszelekció lehetséges igen fiatal korban, ennek következtében szükségtelenné válik az állományok
egy jelentős részének termelésbe állítása, és a termelés ellenőrzése hosszabb időre. Egyes speciális
tulajdonságok javítására történő szelekció meggyorsulhat, így pl. egyes tojások halra emlékeztető szagát okozó
génhiba kiküszöbölése, ami egyes barnahéjú tojást termelő tojóhibrideknél tapasztalható. Várható továbbá a
tyúkok ellenálló képességét egyes betegségek ellen fokozódó gén gyors tesztelése és a szelekcióban történő
gyakorlati alkalmazása.
Az sem vitás, hogy hatékonyabbá, gyorsabbá, sőt olcsóbbá váló molekuláris genetikai módszerek segítséget
adnak majd a minőségellenőrzési folyamatokban, segítve a márkavédelmet, a tiszta vonalak genetikai
származásának ellenőrzését, a termékek nyomon-követhetőségét.
A MAS (MAS=marker assisted selection) célja az, hogy a fenotípusos, illetve a hagyományos módszerekkel
végzett szelekciót DNS-szintű szelekcióval helyettesítse. MAS alkalmazása során genetikai markerek
használatával, fenotípusos mérések (adatfelvételek) nélkül azonosíthatók lesznek a populáció legjobb egyedei.
Aligha kétséges, hogy a genom további gyors feltérképezése, a nagyszámú új mikroszatellit és új QTL-ek
megismerése, a genomanalízisek új, gyors, olcsóbb és automatizált elvégzését szolgáló módszerek és műszerek
fejlődése a MAS gyakorlati alkalmazását a szelekció hatékonyságának növelése érdekében lehetővé fogja tenni.

6. A hibridtenyésztés
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Az a nagy átalakulás, amely az ipari jelleget öltő nagyüzemi baromfitenyésztésben különösen az utóbbi négy
évtizedben bekövetkezett, nemcsak istállózási és tartási vonatkozásban hozott nagyszámú új felismerést, hanem
a baromfiállományok előállításának genetikai jellegű kérdéseit is más megvilágításba helyezte. Azok a ma már
egyértelműnek vehető megállapítások, amelyek szerint a keresztezett állomány termékenységi, felnevelési,
elhullási stb. eredményei kedvezőbbek, sőt megfelelő fajták és vonalak keresztezése esetén a
termelőképességben is fölényt mutatnak, a keresztezésből származó állományok előretöréséhez vezetett. Egyes
nagy baromfitenyésztési kultúrájú országokban ma már az árutermelő tyúkállomány 80-99 %-a keresztezésből
származik.
A keresztezési eljárások tették lehetővé a specializált apai és anyai vonalak kialakítását, a szelekciós célok
szétválasztását, a negatív genetikai korrelációk káros hatásainak nagymértékű csökkentését.
A hibridek genetikai felépítettsége heterozigóta voltuknál fogva más, mint a fajtatiszta egyedeké, tenyésztésük
módszere is különbözik a fajtatiszta tenyésztéstől. Ez utóbbi ugyanis genetikailag inkább homozigóta egyedek
előállítását célozza. A hibridtenyésztés célja pedig olyan egyedek, vonalak létrehozása, amelyek keresztezésből
származó ivadékaikban határozott heterózist is eredményeznek, hasznosítva – a keresztezés módjától függően –
az individuális, az anyai és a típusheterózist is. Erre a genetikai felépítettségre való szelektálás azt jelenti, hogy
különleges genetikai kombinálódásra és kölcsönhatásra tenyésztünk.
Nagy populáció-létszám és nagy genetikai variancia esetén természetesen jelentős és hosszú ideig tartó
előrehaladás érhető el fajtán belüli szelekcióval is. Nagy szelekciós nyomás és sok generációra kiterjedő
szelekció hatására az additív genetikai tényezők rögzítődnek, további előrehaladás fajtán belül az adott
tulajdonságot illetően már csak igen kismértékben lehetséges. Ilyenkor beszélünk a fajta elöregedéséről vagy
fejlődésképtelenségéről. Utóbbi helyzet létrejöttét gyakran az egymással negatív genetikai korrelációban álló
tulajdonságok siettetik.

7. Tojóhibridek előállítására használt eljárások
7.1. A beltenyésztéses (rokontenyésztéses) heterózistenyésztés
A beltenyésztéses heterózistenyésztés viszonylag régi klasszikus módszer nagy termelőképességű tojóhibridek
előállítására. Rokontenyésztett vonalakból indulnak ki. Egy-egy vonalon belül két-három generáción át
testvérpárosítást folytatnak. Ez a szoros beltenyésztés az egyes vonalak határozott genetikai elkülönülését
eredményezi. A beltenyésztett vonalakból legalább 8-at, 10-et kell megalapozni. Ezek kialakításával egy időben
folynak a tesztpárosítások (próbakeresztezések) a különböző vonalak keresztezésekor jelentkező heterózishatás
mértékének megállapítására.
A gyakorlat azt mutatta, hogy két beltenyésztett vonal egyszerű keresztezésekor (single cross) a
rokontenyésztett vonalak gyenge szaporasága és vitalitása túlzottan megdrágította a tojóhibrid naposcsibe
előállítását. Ezért – a kukoricahibridizáció klasszikus módszerét alkalmazva – áttértek a keresztezett vonalakból
származó egyedek kétszeres keresztezésére (double cross). A kétszeres keresztezés sémája hasonlít az egyszeres
keresztezéshez, a rokontenyésztett vonalak helyébe azonban az egyszeres keresztezésből származó állomány
lép. A double cross módszerben érvényesül az individuális és az anyai heterózis.
A 12. ábrán szereplő CJ és MT jelzésű vonalak egyszeres és azok keresztezett ivadékainak ismételt keresztezése
kiemelkedő eredményeket ad. A kedvező kölcsönhatást eredményező és jelentős heterózist adó vonalakat jól
kapcsolódó vonalaknak nevezzük. A kétszeres keresztezéssel létrehozott tojóhibrid állományokkal a
szülőpártartás már gazdaságosabb, hiszen ebben a tenyésztési rendszerben már a szülőpárok is keresztezés
termékei. Szaporaságuk és vitalitásuk sokkal jobb, mint a rokontenyésztett vonalaké, a heterózis akár 40-50 %os is lehet.
A heterózistenyésztés e jellegzetesnek mondható formáját ma már nem alkalmazzák, jóllehet ez vezetett az első
tojóhibridek előállításához (pl. Wallace HyLine, Ames Incross). A vázolt módszer viszonylag költséges, a
beltenyésztett egyedek 90 %-át sok esetben szervezeti gyengeség és egyéb okok miatt selejtezni kell. További
hátrány, hogy a négyszeres keresztezés miatt nagyszámú hibridkombináció tesztelése szükséges. Ezen
túlmenően új hibrid előállításakor szinte lehetetlen egy-egy vonal kicserélése jelentős heteróziscsökkenés
nélkül.
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7.2. Egyszerű keresztezés (single cross) nem beltenyésztett
vonalakkal, fajtákkal
A beltenyésztéses keresztezési eljárások említett hátrányai miatt a tenyésztők más módszereket is kerestek. E
próbálkozások közben bebizonyosodott, hogy jelentős heterózishatás érhető el akkor is, ha két különböző, zárt
tenyésztésben tartott, egymással jól kombinálódó, de nem beltenyésztett vonalakat, fajtákat kereszteznek
egymással. Ezeket rokontenyésztés elkerülésével, zárt tenyésztés formájában szaporítják.
Egy-egy vonal legalább 40-100 egykakasos törzsből áll, törzsenként legalább 10 tojóval. Azonos állatlétszám
esetén általában előnyösebb, ha több kisebb létszámú törzzsel dolgozunk, mintha egyenként nagyobb létszámú,
de kevesebb tenyésztörzzsel. Ezáltal a rokontenyésztés mérsékelhető, egyben a gének véletlenszerű kiesése
(drift) is könnyen elkerülhető.
A heterózishatás javítása céljából előnyös, ha az egyes vonalak tulajdonságait specializálják. Így például az
egyik vonalban a tojások száma, a másikban a tojásnagyság, a harmadikban a tojás minősége lehet elsődleges
szelekciós szempont. Néhány évi zárt tenyésztés után az egyes állományok, vonalak között létrejön a genetikai
differenciálódás, és megkezdődhetnek a tesztpárosítások. Ezek célja annak megállapítása, hogy mely vonalak,
illetőleg a vonalakon belül mely törzsek keresztezése adja a nagyobb mértékű heterózist.
A tesztpárosítás módszere azonos a beltenyésztéses hibridizációéval. A különböző próbakeresztezési
kombinációk teljesítménye alapján jelölhetők ki a legjobban kombinálódó vonalak. A továbbiakban ezek
keresztezésével állítják elő a kereskedelmi forgalmazásra szánt hibrideket. Ezeket a vonalakat nevezik
kereskedelmi vonalaknak.
A gyakorlatban számos kétvonalas, három-, és négyvonalas tojóhibrid kombinációt is kipróbáltak. A
tojástermelésben a kétvonalas hibridek bizonyultak a legjobbaknak, ezek esetében sikerült a legnagyobb
heterózist elérni (28. táblázat).

5.2. táblázat - 28. táblázat Heterózis (%) kétvonalas, három- és négyvonalas leghorn
keresztezésekben (Fairfull, R. S. és mtsai (l987) adatai alapján)
Tulajdonság

Kétvonalas

Háromvonalas

Négyvonalas

5,2

11,5

11,8

Az ivarérés ideje (nap)

-2,7

-2,7

-2,3

Tojástermelés beólazottra

11,9

9,9

6,4

Tojástermelés
átlaglétszámra

10,5

8,7

6,7

Testtömeg

5,2

5,5

4,6

Keltethetőség
tojásra, %

termékeny

A nem beltenyésztett vonalakkal folytatott heterózistenyésztés speciális módja a reciprok rekurrens szelekció.

7.3. A reciprok rekurrens szelekció
A reciprok rekurrens szelekciót számos tenyésztővállalat alkalmazza nagy teljesítményű tojóhibridek és szapora
hústípusú anyai szülőpárállományok előállítására.
Az eljárás lényege és célja, hogy a vonalakat a kombinálóképesség – mint értékmérő tulajdonság – alapján
tovább javítsák, szelektálják.
A tenyésztőmunka első szakaszában számos, zárt tenyésztésben tartott, magas termelési színvonalú, nem
beltenyésztett vonallal próbakeresztezést folytatnak. Ezt mindaddig végzik, amíg a rendelkezésre álló vonalak
közül nagy biztonsággal ki tudják választani azt a kettőt, amelyek keresztezéséből a legjobb teljesítményű
hibrideket kapják. A próbakeresztezések után a két legjobban kombinálódó vonalat elszaporítják úgy, hogy a
további munkához vonalanként legalább 100 egykakasos törzs álljon rendelkezésre.
A reciprok rekurrens szelekció leglényegesebb elemeit sematikusan a 13. ábra szemlélteti. Az A vonalhoz
tartozó törzseket (kakasokat és jércéket egyaránt) aszerint szelektálják, hogy a B vonal törzseivel keresztezve az
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ivadékok milyen mértékű heterózist mutatnak, és viszont. Az így selejtezett törzseket (féltestvércsoportok) a
legjobban kombinálódók egyedeivel pótolják, ily módon az egyes vonalak létszáma nem csökken. A
tenyésztővállalatok rendszerint nagy szelekciós intenzitással dolgoznak. Egyes vonalakból minden generációban
jelentős számú törzset selejteznek.
A reciprok rekurrens szelekció klasszikus formájában a vonalakon belüli tenyészkiválasztásra nem fordítanak
gondot. A szelekció célja kizárólag a kombinálódóképesség növelése, ezúton a hibridek termelőképességének
javítása. A szelekció eredményeként a két kiinduló vonalban olyan genetikai átalakulás következik be, amely
mind alkalmasabbá teszi azokat az egymással való keresztezésre és a heterózis maximalizálásra.
Az RRS szelekció eredményességét mutatja be a 29. táblázat, amelyben két szelektált TETRA SL vonalnak és
hibridjeiknek teljesítményváltozását mutatjuk be 20 generáció alatt.

5.3. táblázat - 29. táblázat A reciprok rekurrens szelekcióval nemesített tiszta vonalú és
keresztezett állományok teljesítményének változása 1977 és 1997 között (Horn és mtsai,
1998)
Genotípus
Értékmérők

Keresztezett állomány

Tiszta vonalak
1977

1997

Változás

1977

1997

Változás

Az
ivarérés
ideje (nap)

178

163

-15

178

158

-20

Tojástermelés
(db/tyúk)*

256

301

+45

276

323

+47

Átlagos
tojástömeg (g)

61,0

63,0

+2,0

62,6

64,8

-0,26

Kifejlettkori
testtömeg (kg)

2,37

2,18

-0,19

2,48

2,22

-0,26

*550 napos korig
A reciprok rekurrens szelekció végül a vonalakat fokozatosan homozigótává alakítja. Amíg azonban fajtatiszta
zárt tenyésztés esetén véletlenszerűen növekszik a homozigócia, addig a reciprok rekurrens szelekcióval
tudatosan tenyésztünk olyan homozigócia irányába, amely növeli a várható heterózishatást.
Az elkövetkező időszakban a tojóhibridek előállításában valószínűleg továbbra is a reciprok rekurrens szelekció,
illetve annak módosított változatai – amelyekben a tiszta vonalakon belül is szelektálnak jól öröklődő
tulajdonságokra – maradnak a heterózisnemesítés alapvető módszerei.

8. A hústípusú tyúktenyésztésben alkalmazott
keresztezési eljárások
A hústípusú baromfitenyésztés kialakulásának kezdetén az USA-ban egyszerű fajtakeresztezéseket használtak
az 1930-as, ’40-es években, döntően new hampshire és plymouth rock fajtákat használva, később a fehér
plymouth anyai vonalakat fehér cornish kakasokkal párosítva állították elő a pecsenyecsirke végterméket.
Ezekben a programokban csupán az individuális heterózis és kismértékben a típusheterózis érvényesülhetett.
Az 1950-es évek végétől az anyai szülőpárokat mind nagyobb részt két anyai vonal keresztezésével állították
elő, kihasználva az F1 tojókra jellemző heterózishatást a jobb tojástermelő képességben és életképességben.
Több vizsgálat igazolta, hogy a keresztezett tyúk termékenysége is felülmúlja fajtatiszta társaiét. Az F 1 tojóktól
várható naposcsibetöbblet elérheti a 10-15 %-ot (anyai heterózis) a tiszta vonalakba tartozó anyai
állományokhoz képest. Az F1 tojókhoz egy harmadik, ún. apai vonalba tartozó, általában fehér cornish kakast
párosítottak, kialakítva a hármas keresztezések (three way cross) szaporítási gyakorlatát.
A mai húshibridek háromvonalas vagy négyvonalas (double cross, four way cross) keresztezések, attól függően,
hogy az apai ágon tiszta vonalba tartozó kakast vagy két vonal keresztezésével nyert kakast használnak a
végtermék előállítását célzó programban.
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Az anyai vonalak legtöbbször fehér plymouth jellegű populációk, jó tojástermelők, nagy növekedési erélyűek,
közepes húsformákkal. Az apai vonalak általában cornish jellegűek voltak régebben, ma már ún. szintetikus
állományok, domináns fehérek, nagy növekedési erélyűek, kifejezetten jó húsformájúak, széles és hosszú
mellizmokkal, jó lábszerkezettel.
Az apai vonalak tojói gyenge tojástermelő képességűek. A háromvonalas és különösen a négyvonalas
keresztezésekben a heterózis minden lehetséges összetevőjét (individuális, anyai, apai, típusheterózis)
kihasználják a hatékonyság növelése érdekében. Ezek együttes hatása az árutermelés hatékonyságát legalább 20
%-kal növeli bármilyen fajtatiszta tenyésztési programhoz képest. A korszerű brojleripar húshibridek nélkül ma
már elképzelhetetlen lenne.

9. A szelekció szüneteltetésének és a hibridek
továbbszaporításának hatása a tyúk értékmérő
tulajdonságaira
A tojástermelésre szelektált, zárt tenyésztésben tartott tyúkfajták szelekciójának néhány generációra kiterjedő
elmaradása következményeként a tojástermelés csökkenésével kell számolnunk. A többi értékmérő
tulajdonságban viszont néhány generáció alatt nem számottevőek a változások.
A kereskedelmi forgalomban világszerte jelentős szerepet játszó tojóhibridek továbbszaporításával előállított F2
utódnemzedék termelőképességének az eredeti hibridhez (F1) viszonyított változásairól a 30. táblázatban közölt
adatok tájékoztatnak.

5.4. táblázat - 30. táblázat Az egyes értékmérő tulajdonságok változásának mértéke
különböző leghorn tojóhibrid-állományokban (F1) és azok továbbszaporított
utódnemzedékei (F2) esetén (1Flock, D. K., 2Horn, P. és Bohren, B. B. adatai alapján)

Tojóhibridek F1

Az F2 utódnemzedék teljesítményváltozásának mértéke és iránya az F 1
teljesítményének %-ában
a tojástermelés
induló létszámra

a kifejlettkori
testtömeg

a tojás tömege

tojóházi elhullás
(%)

A1

-8,0

-2,4

-2,5

+2,6

B2

-14,6

-4,9

-2,6

+0,5

2

-11,2

0,0

+1,9

-0,5

2

-14,4

-3,7

-1,8

-1,6

-12,1

-2,7

-1,2

+0,2

C

D

Átlag

Az eredeti hibridek (F1) tojástermeléséhez viszonyítva a továbbszaporított (F2) utódnemzedék termelése
jelentősen, mintegy 12,1 %-kal romlott. A testtömeg és a tojás tömege kismértékben csökkent, a tojóházi
elhullások mértéke gyakorlatilag nem változott.
A tojástermelésben tapasztalható teljesítménycsökkenés egyben igazolja a heterózistenyésztésen alapuló
szelekciós eljárások hatékonyságát is. A kísérleti adatok alapján a hibridek továbbszaporítása olyan mértékű
termeléscsökkenést okoz, amely miatt nem célszerű a továbbtenyésztett (F2) generációk termelésbe állítása.

10. A géntartalékok, illetve őshonos fajták megőrzése
Mértékadó becslések szerint Észak-Amerika és Nyugat-, illetve Közép-Európa jelenlegi tyúkállományának 8090 %-a amerikai fajtáktól, azokon belül pedig egyes tenyészetek állományából származik.
A domesztikáció folyamán létrejött nagy genetikai variabilitást képviselő fajta- és típusválaszték csökkenése
jelentős génveszteséggel jár. Az emberiség számára minden kipusztuló fajtával örökre elvesznek azok a gének,
amelyek csak abban a fajtában voltak fellelhetők.
A kultúrfajták, a hibridizációs programokban kulcsszerepet játszó fajták és típusok elterjedésének egyértelmű
velejárója a genetikai bázis, azaz a genetikai variancia erős beszűkülése. Ez gátjává válhat a további szelekciós
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előrehaladásnak, hiszen mind kevésbé lesz módunk új genetikai varianciát képviselő populációk felkutatására és
hasznos génjeiknek termelési céljaink szolgálatába állítása.
Nem véletlen tehát, hogy világméretű mozgalom bontakozott ki a baromfipopulációk megőrzésére és
fenntartására.
A különböző fajták, vonalak fenntartása érdekében két alapkövetelménynek kell megfelelni:
1. a fajtákat úgy kell fenntartani, hogy géngyakoriságuk ne változzék, ne érvényesüljön a szelekció; minimális
mértékű legyen a génsodródás (drift) és beltenyésztés növekedése a populációban,
2. az alkalmazott tenyésztési rendszer tegye lehetővé viszonylag kis létszámú tenyészállomány fenntartását.
Az USA-ban a géntartalék-állományok (pulyka, tyúk) fenntartására sikerrel alkalmazták a 40 hím és 40 nőivarú
egyedből álló populációkat.
Számítások szerint 250 körüli effektív populációméretű állományok esetén adott fajta már szinte korlátlan ideig
fenntartható. A genetikai variancia nem változik, mert a drift és a mutációs ráta ellentétes hatásai kiegyenlítik
egymást. Ez gyakorlatilag 125 hím- és 125 nőivarú törzsállat fenntartását igényli.
Hazánkban négy évtizede, a világon az elsők között, állami feladattá vált a régi magyar fajták fenntartása, amit
az MgSZH (Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, illetve jogelődje az Országos Állattenyésztési Felügyelőség
- OTÁF) hatáskörébe utaltak.
Az 1993-ban elfogadott állattenyésztési törvény állami feladatként írja elő a következő őshonos tyúkfajták
fenntartását: erdélyi kopasznyakú tyúk, sárga, fehér és kendermagos magyar tyúk, sárga, régi típusú magyar
tyúk.

11. Tenyésztés és szaporítás
Az ipari jellegű baromfitenyésztés és árutermelés kibontakoztatása alapjaiban átalakította a tenyésztés és a
szaporítás teljes rendszerét. Kétségtelen, hogy a különböző baromfifajok között az egyes ágazatok fejlettségi
szintjétől függően vannak kisebb-nagyobb különbségek. Alapvetően azonban a szorosan vett tenyésztő-nemesítő
munka, a szaporítási tevékenység és az árutermelés ma már szakosodott üzemekben folyik.
Kialakultak a nemesítőüzemek vagy –vállalatok, amelyeknek kizárólagos feladata nagy genetikai értékű
tenyészállatok, hibrid-előállításra alkalmas vonalak nemesítése. A nemesítőüzemektől vásárolják a
tenyészállományokat a szaporítótelepek, amelyek az adott fajta- vagy hibridkonstrukciót elszaporítják. A
legszélesebb kört az árutermelést folytató telepek alkotják, a szaporítótelepektől vásárolva a hús- vagy az
árutojás-termelés céljából tartandó naposállományt.
Világszerte tapasztalható tendencia minden baromfifajt illetően a tenyésztő- és nemesítőmunkát végző telepek,
vállalatok számának csökkenése, kapacitásuk egyidejű és folyamatos növekedése mellett. Ma már sok esetben a
tenyésztővállalat egy része csupán a hatalmas integrációknak, ahol a takarmánygyártás, a vágás, a feldolgozás és
a fogyasztóig érő értékesítési lánc egy vállalatcsoport tevékenységi területét képezi.

11.1. Tenyésztőüzemek
A tenyésztőüzemek – ha nem elég nagyok – általában csak egyetlen fajta tenyésztésével foglalkoznak. A világ
tojóhibrid- és húshibrid állományának döntő részét 5-6 tőkeerős multinacionális vállalathoz tartozó tenyésztőcég
állítja elő.
A heterózistenyésztést végző üzem felépítése más, mint a fajtatiszta tenyésztést folytatóké. A hibridelőállító
üzemek fontosabb egységei:
• törzsólak (elit vagy pedigré) a különböző, zártan tenyésztett vonalak elhelyezésére;
• tesztistállók, ahol a különböző vonalakból származó utódcsoportok (lehetnek tiszta vonalúak vagy
keresztezettek is) teljesítményvizsgálata folyik;
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• keltető, az elit- és tesztállományok tojásainak keltetésére, valamint az első szaporítási fokozatba tartozó
nagyszülő- illetve ősnagyszülő állományok tojásainak keltetésére;
• nevelőistállók;
• adatfeldolgozó központ vagy alközpont.
Különösen nagy forgalmazási háttérrel rendelkező tojóhibrid- és brojlercsirke-tenyésztő vállalatoknál szükség
van a forgalmazott hibrid végtermék előállításában részt vevő elit szülői vonalak elszaporítására abból a célból,
hogy mindenkor előállítható és leszállítható legyen az igényelt létszámú nagyszülő-naposállat. Ennek a
feladatnak csak az ún. ősnagyszülő-állományok kialakításával felelhetnek meg, amelyek az elit vonalak első,
közvetlen leszármazottai. Az ősnagyszülő-telepen előállított tenyésztojásokat a tenyésztőüzem keltetőjében
keltetik.

11.2. Szaporítótelepek
A szaporítótelepek lehetnek nagyszülő- és szülőpártartó telepek.
A nagyszülőtartó telepek a tenyésztővállalattól kapják a megfelelő vonalakba tartozó naposállatokat, fajtól és
hasznosítási iránytól függő ivararányban.
A nevelés és a tojatás már üzemi méretű és felszereltségű istállókban folyik. A nevelés idején mind az apai,
mind az anyai vonalakban az előírt időpontokban és az előírt szempontok szerint szükséges mértékben
(vonalspecifikusan) szelektálnak.
A nagyszülőtelepeken előállított tenyésztojásokat saját keltetőikben keltetik, majd az ott keltetett
naposállományokat vonalanként megfelelő ivararányban adják el a szülőpártartó telepeknek, ahol a befejező
keresztezés révén állítják elő az árutermelés céljait szolgáló hibrid végtermékeket.
A szülőpártartó telepek a szaporítóhálózat utolsó lépcsőjét alkotják, ahol a nevelő- és tojóházak általában
megegyeznek az üzemi istállókkal.
Kisebb mértékben a szülőpártartó telepeken szelektálhatják az állományt attól függően, hogy adott fajta- vagy
hibridkonstrukció esetén mit írnak elő a tenyésztőüzemek, -vállalatok).

11.3. A tenyésztő- és a szaporító tevékenység összefüggése
A szaporítási folyamat egyszerű, ha a nemesítőtelepek egyetlen fajta fenntartásával, nemesítésével foglalkoznak
a fajtatiszta-tenyésztés keretein belül (pl. new hampshire tyúk). Ebben az esetben a szaporítás sémája a
következő:

A szaporítótelep mindkét ivarú naposállatból megfelelő arányban kap.
A hibridizációs programok elterjedésével a szaporítási folyamat bonyolultabbá vált, ugyanakkor a tenyésztési,
technológiai fegyelem javult.
A szaporítóhálózat feladata alapvetően kettős:
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1. az állományok folyamatos és hatékony szaporítása,
2. a nemesítő vállalat által előírt keresztezési és szelekciós terv következetes végrehajtása, hogy a hibrid
(végtermék) a termelőknél képességei maximumát nyújthassa.
A különböző baromfifajokon és hasznosítási irányokon belül alkalmazott hibridprogramok szaporítóhálózatának
tagozódása eltér egymástól, e különbségek legfontosabb elemeit a 14. ábrán mutatjuk be.
Az egyes szaporítási fázisokban tevékenykedő üzemek csak a szigorúan előírt vonalakhoz tartozó és
meghatározott ivarú állományokkal dolgozhatnak. A tojóhibrid-szaporítási tevékenység igen kevés arra
specializált üzem feladata.
A húshibrideket nagyszülői szinten országosan általában 2-3 üzemben szaporítják. A húshibrid (brojler)
szülőpártartás azonban már számos szülőpártartó gazdaságot igényel.
A szülőpárokkal előállított keresztezett végtermék továbbtenyésztésre már nem kerül, kizárólag az árutermelés
(tojás és hús) célját szolgálja. A brojlercsirke szaporítási folyamata rendkívül hatékony. Ennek szemléltetésére
szolgál a 31. táblázatban bemutatott modellkalkuláció, amelyben az 5000 nagyszülő tojótól származó szülőpárés brojler-végtermék mennyiségét, a 32. táblázatban pedig az egyetlen nagyszülői, apai vonalba tartozó kakastól
származó pecsenyecsirke mennyiségét számítottuk ki. A számításokban nem számoltunk maximális
reprodukciós teljesítményekkel.

5.5. táblázat - 31. táblázat Modellkalkuláció 5000 nagyszülő tyúktól származó szülőpárés brojler-végtermék mennyiségének kiszámításához
Megnevezés

Nagyszülő

Szülőpár

(induló

100

130

Kelési eredmény a gépbe
rakott tojás %-ában

75

80

Keltetőtojás
tyúkra, db)

Elhullás a nevelés alatt
(%)

Végtermék (brojler)

5

A nagyszülő tojók száma
(db)

5000

A
szülőpár-naposcsibék
száma vegyes ivarban (db)

375 000

Szülőpár naposjércék (db)

187 500

Beólazható szülőpár tojók
(db)

178 125

Brojler
(végtermék)
naposcsibe (db)
Egy nagyszülő
származó
végtermék (db)

19 535 000

tojótól
brojler

3 907

5.6. táblázat - 32. táblázat Az egyetlen beólazott nagyszülői (brojler) apai vonalba
tartozó kakas után várható pecsenyecsirkék mennyisége
Megnevezés
Ivararány

Nagyszülők (apa)
Hím

Tojó

1

8

Szülőpár (db)
Apa

Az egy apai
vonalba tartozó
nagyszülő
kakastól

143
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Megnevezés

Nagyszülők (apa)
Hím

Szülőpár (db)

Tojó

Apa

Anya

Végtermék (db)

származó,
beólazható
(szülőpár)
kakasok száma
Az apai vonal
kakasaihoz
párosítható
anyai szülőpár
tojók száma

1430

A szülőpároktól
(143 kakas x
1430
tojó)
várható naposbrojlerek száma

148 720

Paraméterek:
Apai vonalba tartozó tojók keltetőtojás-termelése 90 db
Apai vonalba tartozó nagyszülők tojásainak keltethetősége 60 %
Apai vonalba tartozó (szülőpár-) kakasok elhullási és selejtezési aránya együttesen 30 %
Anyai szülőtojók keltetőtojás-termelése 130 db
A tojások keltethetősége 80 %
Egy (szülőpár-) tojóra eső naposcsibe (brojler) száma 104 db
A hibridek előállítását végző szaporítóhálózat működése eredményes, ha minden résztvevő partner magas
színvonalon látja el feladatát.
A szaporítóhálózat szakembereinek nagy felelősségére utal, hogy minden nagyszülő (anyai vonalba tartozó)
tojótól majdnem 4000 pecsenyecsirke utód származik. Még elgondolkodtatóbb az, hogy egyetlen apai nagyszülő
kakasnak több mint 140 000 brojlerivadéka lehet. Ha ez a kakas csupán 10 grammal képes növelni a végtermék
testtömegét, az már 1,4 tonna többlet-baromfihúst eredményezhet az árutermelésben.
Elméletileg ugyanakkor minden 10 gramm tévedés a nagyszülő brojler apai vonal kakasainak szelekciója
alkalmával előírt testtömeg-méréskor ±0,28 tonnával (h2=0,4) változtathatja meg a brojlerivadékok élő
testtömegét a nevelési időszak végére.
A legkisebb tenyésztési és technológiai fegyelemsértés is súlyos károkat okoz, ugyanis minden kicsinek tűnő
hiba hatása megsokszorozódik a szaporítási folyamat során.

12. Teljesítményvizsgálatok
A teljesítményvizsgáló állomások feladata, hogy a különböző baromfifajták, -vonalak vagy –hibridek
(végtermékek) gazdasági értékét objektív módszerekkel megállapítsák, és az eredményekről tájékoztassák a
szakmai közvéleményt.
Fontos, hogy a vizsgálatokat pártatlan szerv – rendszerint állami ellenőrzés mellett – végezze, és az
eredményeket hivatalosnak ismerjék el. A módszereket a vizsgálat célja határozza meg. Eszerint a legtöbb
országban tojó-, és brojlervégtermék tesztvizsgálatokat végeznek.
A tojóteszt-vizsgálat tenyészetenként a keltetőtojás begyűjtésével kezdődik, ezeket központilag a
teljesítményvizsgáló állomás keltetőjében keltetik. A tojásokat az állomás szakembere szúrópróbaszerűen, a
véletlenre bízva, több ezer tojásból választja ki. Tojó-tesztvizsgálatokban döntő szempont, hogy a különböző
hibridek lehetőleg több csoportba, a tesztistállón belül véletlenszerűen sorsolt helyekre kerüljenek
58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tenyésztési és szaporítási rendszerek
a tyúktenyésztésben
(randomizáció). Ezáltal a környezethatások nem torzíthatják az eredményeket. A több csoportban folyó
vizsgálat (ismétlés) egyben a statisztikai összehasonlítást is lehetővé teszi, amely a tényleges különbségek
megbízhatóságának ellenőrzése szempontjából fontos. Az ismétlések számának növelésével bizonyos határig
javítható a tesztek megbízhatósága, és csökken a különböző populációk termelőképessége között statisztikailag
megbízhatónak tekinthető különbség (szignifikáns differencia).
Az utóbbi években terjed az a gyakorlat is, hogy tojóhibrideket egy időben többféle környezeti feltétel közepette
vizsgálnak (eltérő telepítési sűrűség ketrecenként, különböző ketrecrendszerek, eltérő beltartalmi értékű
takarmányozás stb.). Ily módon információk kaphatók a hibridek eltérő környezeti reakcióiról is.
A brojler-tesztvizsgálatok célja és módszere hasonló az ismertetetthez. A vizsgálat a tojás begyűjtésével, majd
keltetésével kezdődik. A kelésből minimálisan 200 vegyes ivarú csibét hagynak meg brojler-kombinációnként.
Ezeket legalább két csoportba osztva – tenyészetenkénti jelölés után – ólazzák. A vizsgálat teljesen azonos
tartási és takarmányozási viszonyok között 7-8 hetes kor betöltéséig folyik. A takarmányfogyasztásról, továbbá
az elhullásról rendszeres feljegyzést vezetnek. A vizsgálat végén egyedenként mérik a csibéket, így
csoportonként a nagyságban levő szóródás is kiszámítható. Az átlagos testtömeget ivaronként külön is
megállapítják. Minimálisan 10, az átlagos testtömegnek megfelelő jércét és ugyanennyi kakast vágópróba
alapján is minősítenek. A ráhízás és a feletetett takarmány összehasonlításából kiszámítják az 1 kg élő-testtömeg
előállítására fordított takarmánymennyiséget. Kiszámítják a különböző jövedelmezőségi mutatókat is. A
vizsgálatok megbízhatóságát növeli, ha nagyobb létszámú állományokat több csoportban ivaronként külön
tesztelnek.
A brojlercsirke teszteket is célszerű egymás után többször megismételni. Magyarországon napjainkban
mélyalmos tartási rendszerben végeznek brojlerteszteket legalább 3-4 ismétlésben. Az ismétlések növelik a
vizsgálatok megbízhatóságát, míg a többféle környezeti feltétel az egyes kombinációk közötti különbségek
korábbiaknál sokoldalúbb elemzését teszi lehetővé.
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6. fejezet - Tyúkfajták és -hibridek
Horn, Péter
A házityúk domesztikációja közben több mint 200 fajta alakult ki. A legtöbb fajta az árutermelés szempontjából
ma már alárendelt jelentőségű, másoknak rendkívüli mértékben megnövekedett a szerepe és az elterjedési
területe, különösen amióta a baromfi-hibridizáció uralkodóvá vált.
A tyúkfajták csoportosításának számtalan lehetősége van: küllemi bélyegek, földrajzi elterjedés, igényesség,
testtömeg, tenyésztési cél stb. szerint. Számunkra legfontosabb a hasznosítási irány szerinti csoportosítás. Ennek
alapulvételével ugyanis mind a fajtatisztán fenntartott fajták, mind pedig a fajtákba nem osztható hibridek
típusokba sorolhatók.
A fajtatisztán tenyésztett tyúkok a világ baromfitenyésztésében háttérbe szorultak. A hibrid-előállításban
azonban egyes fajtákon belül kialakított speciális vonalak minden korábbit felülmló jelentőségre tettek szert.
A gazdasági szempontból fontos szerepet játszó tyúkfajták egyoldalú tojástermelő, vegyes hasznosítású és
hústípusú fajták csoportjára oszthatók. A hibridek tojástermelő (tojóhibridek) és hústermelő (húshibridek)
típusokba sorolhatók.
A kifejezetten árutermelés céljait szolgáló fajták és hibridek mellett ma világszerte terjednek a kedvtelésből és
sportcélból tartott tyúkfajták is, amelyek tartásakor a tojástermelés vagy hústermelés másodlagos szerepet
játszik.
A világ géntartalékainak megőrzésében ma már sok országban – mint pl. Németországban, Angliában,
Kanadában, az USA-ban, valamint Magyarországon is – az ún. hobbitenyésztők kezében levő állományok
meghatározó szerepet töltenek be. Ezért röviden néhány nagyon elterjedt, kedvtelésből tartott fajtával is
foglalkozunk.

1. Az árutermelésben döntő szerepet játszó fajták és
hibridek
1.1. Tojástermelő (tojótípusú) tyúkfajták
1.1.1. Leghorn
(1. kép)
Az olasz parlagi tyúkból – a wyandotte és minorka fajtával is keresztezve – a XIX. század első felétől kezdve
tenyésztették ki az Amerikai Egyesült Államokban. Nevét az olasz Livorno városáról kapta, ahol az Amerikába
került olasz állományok döntő részét 1835 körül hajóra rakták. A leghorn volt az első olyan tyúkfajta, amelyet
kizárólag a tojástermelő képesség alapján szelektáltak, elhanyagolva számtalan, a termelés szempontjából
mellékes küllemi bélyeget.
Több mint húsz fajtaváltozata alakult ki, amelyek testalkatra nézve megegyeznek, kivéve a tollazat színét és a
tarajformát. Ezek közül az egyszerű fűrészelt tarajú fehér leghorn gazdasági jelentősége a legnagyobb, a többi
változatot főként kedvtelésből tartják.
A fehér leghorn kiváló tojástermelő képessége és igen jó honosuló-képessége folytán az egész világon széles
körben elterjedt. Hőtűrő képessége is jobb a többi tyúkfajtáénál. Kifejezetten tojástermelő fajta, amelynek
nagyszámú vonalát tenyésztik szerte a világon nagy teljesítményű, könnyű testű tojóhibridek előállítása céljából.
A kifejlett tojók testtömege egyéves korban 1,5-2,1 kg, a kakasoké 1,9-2,5 kg között változik a tenyészcéltól
függően. A hibrid-előállítás céljára fenntartott leghorn vonalak egyedei általában kisebb, a fajtatiszta tenyésztés
keretében fenntartottakéi pedig nagyobb testűek. Viszonylag gyors fejlődésű és növekedésű fajta. Fiatal korban
gyorsan tollasodik, ellenálló, élénk vérmérsékletű. Ivarérése korán, mintegy 4,5-5 hónapos korában következik
be. Tojástermelése fajtatisztán is eléri a 200-250 darabot. Ritkán, rövid ideig vagy egyáltalán nem kotlik. A
leghorn tojások héjának színe mészfehér, átlagos tömege 55-60 g. A tenyésztojások keltethetősége igen jó.
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A fehér leghorn bőrszíne sárgás, a csőr és a láb sárga, a tojóidőszak előrehaladtával a sárga pigmentáció
fokozatosan csökken.
A naposcsibék pihetollazata világossárga. A fehér leghorn hústermelésre nem alkalmas. A tenyésztési
szempontból felesleges naposkakasokat a szexálást követően célszerű kiirtani. A leghorn tojók a tojóidőszak
végén kereskedelmi szempontból csekély húsértéket képviselnek. A hobbitenyésztők számos színváltozatát
tenyésztik, rózsatarajú változatokat is.

1.2. Vegyes hasznosítású tyúkfajták
1.2.1. Rhode Island
(ejtsd: rodájlend - 2. kép)
A múlt század közepén tenyésztették ki az Amerikai Egyesült Államokban. Alapanyagul a Rhode Island
területén élő vörös parlagi tyúkfajtát használták, amelyet több (cochin, vörös maláji, szalmasárga sanghaji)
fajtával kereszteztek a húsformák javítása végett, majd a tojástermelés növelése céljából a barna leghorn
kakasokat használták fel. A tenyésztőmunka előnyben részesítette a fénylő, meggypiros színű egyedeket, és ez –
különösen Európában – nagymértékben fékezte a legfontosabb értékmérő tulajdonságok javítását célzó
tenyésztőmunkát (káros színformalizmus). Ma két színváltozatának van jelentősége: a vörös (genetikailag
arany) és a fehér tollszínű (genetikailag ezüst) változatnak.
A fajta gazdasági jelentőségét napjainkban főként annak köszönheti, hogy a tenyésztővállalatok a fajtán belül
kialakított számos vonalát használják fel a barna héjú tojást termelő tojóhibridek előállítására.
A tojók testtömege egyéves korban 2,3-2,6 kg, a kakasoké 2,9-3,5 kg. A fajtatiszta állományok éves
tojástermelése 180-230 db barna héjú, 56-61 g nagyságú tojás. A tojóhibridek előállítása céljából kitenyésztett
vonalak egyedeinek testtömege kisebb, tojástermelése és tojásainak tömege nagyobb a fajtára jellemzőnél. A
többi kettős hasznosítású fajtához viszonyítva húsformái gyengébbek, tollasodása eredetileg viszonylag lassú, a
gyors tollasodásra irányuló szelekció következtében azonban ma már több jól tollasodó vonalát állították elő. A
hobbitenyésztők a fénylő sötétvörös változatot kedvelik.

1.2.2. New hampshire
(ejtsd: nyuhemsir - 3. kép)
Az USA-ban a rhode island red fajtából kiindulva, fajtán belüli szelekcióval tenyésztették ki úgy, hogy 1912
után nem végeztek új keresztezéseket. A közel 25 évig tartó céltudatos tenyésztő munka elsősorban a húsformák
javítására, a gyors tollasodásra, a korai ivarérésre, az életerő javítására és a téli tojástermelés növelésére irányult,
ugyanakkor előtérbe helyezték az egységes gesztenyevörös tollszín kialakítását is.
Új fajtának 1935-ben ismerték el, kitenyésztésének helye New Hampshire állam. Magyarországra 1948-ban
került, és azóta a háztáji tyúktartásban jelentős szerepet tölt be. Kifejezetten kettős hasznosítású fajta. A tyúkok
testtömege éves korban 2,4-3,0 kg. A kakasoké 3,2-4,2 kg. Éves tojástermelése 180-230 db barna héjú tojás,
melyek átlagos tömege 56-61 g.
A tenyésztojások keltethetősége jó. A naposcsibék barna pihetollazatúak, a begy és a hastájék világosabb
árnyalatú, a csibék a szárnyredő színe alapján vonaltól függően 80-90%-os pontossággal szexálhatók.
Mérsékelten élénk vérmérsékletű, ellenálló fajta. A háztáji tartásban elterjedt, intenzív tartásra azonban kevésbé
alkalmas, mert viszonylag rosszul tűri a ketreces tartást. Nagy kifejlettkori testtömege miatt az egy tojásra
felhasznált takarmány mennyisége mind ketrecben, mind mélyalmon jelentősen meghaladja a tojóhibridekét (kb.
190-200 g tak./tojás).
Kifejlett korban közepes húsformákat mutat, a tyúk selejtezéskori húsértéke nagyobb, mint a barna héjú tojást
termelő tojóhibrideké. Fiatalkori növekedési erélye jó.
A fölösleges kakascsibék a háztáji gazdaságokban félintenzív viszonyok között hizlalhatók. A new hampshire
kakasokkal intenzív hizlalásban a 7. hétre 0,7-0,8 kg testtömeg, a 8. élethétre 0,9-1,0 kg testtömeg érhető el 2,52,6 kg takarmányértékesítés mellett.
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A fajta fenntartását és nemesítését hazánkban a Hőgyészi New Hampshire Tenyésztők Országos Egyesülete,
valamint a Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet végzi. A new hampshire fajtán belül kialakított
könnyebb testű, nagy tojástermelő képességű és tojástömegű vonalak számottevő szerepet játszottak több
középnehéz testű tojóhibrid előállításában is. Hobbitenyésztők a Németországban (1956) elismert fehér
változatát is kedvelik.

1.2.3. Plymouth rock
(ejtsd: plimut rok)
Sávozott színváltozatát az USA Massachusetts államában dominikánus kakasok és fekete cochin tyúkok
keresztezésével állították elő. Önálló fajtaként 1874-ben ismerték el. Európába a fajta 1880-ban került. A
sávozott plymouth (4. kép) jelentős szerepet töltött be az iparszerű, nagyüzemi brojler-előállítás kezdeti
szakaszában, mert a nagy fiatalkori növekedési erély, a jó tojástermelés, a nagy vitalitás kiváló anyai, esetenként
apai vonalak előállítását tette lehetővé az 1940-1950-es években.
A sávozott plymouth fajtán belül kialakított kisebb testű (2,2-2,6 kg), nagy tojástermelő képességű (240-260
db/év) vonalak napjainkban is több tollszín szerint szexálható, középnehéz testű, barna héjú tojást termelő
tojóhibrid (pl. Harco) előállításában vesznek részt. A fehér plymouth (5. kép) fajtát jóval később tenyésztették
ki, és kitenyésztése szorosan összefüggött az iparszerű, modern pecsenyecsirke típusának kialakításával, a
brojleripar létrejöttével. A brojlertenyésztő vállalatok szerte a világon számos vonalának létrehozásában
meghatározó szerepet játszottak. A jelenleg előállított anyai keresztezési partnerek a fehérplymouth fajtán belül
kialakított vonalak. Joggal állítható, hogy ma nincs korszerű húshibrid fehér plymouth nélkül.
A fehér plymouth tojók (6. kép) testtömege éves korban 3,0-3,5 kg, a kakasoké 3,6-4,5 kg.
A fehér plymouth állományok naposcsibéinek pihetollazata a fehértől a szürkéig változhat.
Egyes fehér plymouth-vonalak lehetnek domináns fehérek, sőt genetikailag ezüst genotípusúak is, az
utóbbiaknak aranyszínű apáktól származó utódai tollszín szerint szexálható brojlert adnak.
A fehér plymouth fajtán belül kialakított vonalak között vannak fehér bőr- és lábszínű, illetve sárga bőr- és
lábszínű vonalak is, amelyeket attól függően használnak a különböző brojler-keresztezésekben, hogy adott
területen milyenek a pecsenyecsirkék bőr- és lábszínével szemben támasztott igények. A gyorsan és lassan
tollasodó fehér plymouth vonalaknak a tollasodás alapján naposkorban szexálható brojlerkombinációk
előállításában van szerepük. A felsorolt főbb típusok tojástermelésben és egyéb értékmérőikben alig
különböznek egymástól. Tojástermelő képességük 150-170 tojás 9 hónapos tojástermelési időszak alatt, a
tojások színe a fehértől a barnáig terjedhet. A tojások átlagos tömege 59-64 g. A hobbitenyésztők fekete, világos
és a fogolyszínű változatát is tenyésztik.

1.2.4. Magyar nemesített tyúk
(7. kép)
Magyarországon a kiegyezés után az 1800-as évek végén a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium
kidolgozta a magyar baromfitenyésztés fejlesztési stratégiáját. Célja az volt, hogy a magyar, nagyon heterogén
és kb. 50 tojás termelésére képes tyúkállományt javítsa és egységesítse. Az akkori nemzetközileg is elismert és
nagyra értékelt program keretében a minisztérium anyagi támogatásával kicserélték a kisgazdák közönséges
parlagi kakasait ismert származású tojó minőségű kakasokra. A gazdáknak le kellett adniuk a selejtezett parlagi
kakasokat. Tenyésztojás cseréket is szerveztek az országban. Jellemző adat, hogy 1896-1908-ig mintegy 86 ezer
javító hatású kakast osztottak ki a tyúktartók között. Az 1902-ben létrejött Baromfitenyésztők Országos
Egyesülete anyagi támogatásával a tárca nagyon sikeresen segítette a hazai tyúktenyésztés fellendítését. A
magyar nemesített tyúk kialakulása e folyamatnak köszönhető. A magyar nemesített tyúkokat sárga,
kendermagos és fehér színváltozatban tenyésztették. Legszélesebb körben a sárga változat terjedt el. A fajta
jelentős visszaszorulása az 1960-as évektől kezdődött, amikor a nagyüzemi baromfitenyésztési program
megkezdődött.
A magyar nemesített tyúkra a kitűnő élelemkereső képesség, edzettség és az igénytelenség jellemző. Kotlási
hajlama is számottevő. A tyúkok testtömege 2-2,5 kg, a kakasoké 2,8-3 kg. A sárga magyar tojástermelése
megközelíti a 200 tojást évente. A tojások héjszíne barna és krémszínű között változik. A tojások egyedi tömege
55-59 g közötti.
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A sárga magyar tyúkfajta mindinkább kiszorul a háztáji tartásból is, mert helyébe jobb tojás- és hústermelő
képességük folytán félextenzív viszonyok között a new hampshire, intenzív viszonyok között a tojó- és
húshibridek kerülnek.
A sárga (8. kép), a fehér (9. kép) és a kendermagos magyar (lásd: 7. kép), mint védelem alatt álló őshonos
tyúkfajták fenntartása állami támogatással történik az 1960-as évek eleje óta. A magyar nemesített tyúkfajták
szerepe kétségtelenül jelentős volt akkor, amikor még nyomuk sem volt hazánkban az iparszerű termelési
módszereknek, és a tojás- és baromfihús termelés kisüzemi, extenzív körülmények között folyt. Előállításukban,
nemesítésükben Báldy Bálint (1896-1970) szerzett elévülhetetlen érdemet.

1.2.5. Sussex
(ejtsd: szaszex - 10. kép)
A fajta a régi római húsjellegű dorking fajtára vezethető vissza. A helyi parlagi és a brahma fajták
keresztezéséből alakult ki a ma ismert sussex fajta a XIX. század első felében Dél-Angliában. A XX. század
elején a fajta kiváló hús- és tojástermelőnek számított.
A fajtára a fehér tollszín mellett a jellegzetes columbián rajzolat jellemző: a nyak- és a faroktollak feketék, fehér
szegéllyel. Gazdasági értékét viszonylag jó húsformái, finom rostú húsa és jó közepes tojástermelése határozza
meg. Kisebb testű vonalait az 1960-1970-es években még használták középnehéz tojóhibridek anyai
vonalaiként.
Jellegzetessége a fehér bőr- és lábszín, amely egyes országokban a pecsenyecsirke értékesítésekor előnyt jelent
(pl. Anglia), máshol hátrányt, ezért sárga láb- és bőrszínű típusát is kitenyésztették. Régebben húshibrid előállító
anyai vonalként egyes keresztezési kombinációkban is szerepeltették. Ma a sussex fajta nem felel meg az utóbbi
kívánalmaknak, mert sem a növekedési erélyt, sem a húsformákat illetően nem veszi fel a versenyt a fehér
plymouth fajtával.
Az utóbbi időben a szabad tartásra alkalmas alternatív pecsenyecsirke típusok előállításában újra szerepet kapott
az ezüst columbián változat. Aranyszínű vagy vörös hústípusú kakasokkal párosítva a sussex tojókat a
naposcsibék tollszín alapján szexálhatók. A pecsenyecsirkék 12 hetes korra könnyen elérik a kívánatos 21002250 g-os élősúlyt.
A Hobbitenyésztők között kedvelt színváltozatai: a világos, a sárga és a vörös columbián rajzolattal.

1.2.6. Australorp
(ejtsd: ausztralorp - 11. kép)
E vegyes hasznosítású, jó tojástermelő tyúkfajtát Ausztráliában tenyésztették ki az 1920-as évek táján úgy, hogy
a fekete orpingtont tojástermelő képességre szelektálták. Jelenleg a fajta átlagos tojástermelése meghaladja a
230-250 barna héjú tojást 12 hónap alatt. A tojók egyéves korban 2,7-3,0, a kakasok 3,7-4,0 kg testtömegűek.
Ausztráliában és Új-Zélandon az australorp fajtával előállított leghorn-keresztezésekben elterjedt, és döntő
szerepet játszott sokáig a nagyüzemi tojástermelésben. Ezek az államok ugyanis állat-egészségügyi okokból
erősen megnehezítik a tenyészállat- és tenyésztojás importot, így a tojóhibridek sem terjedtek el úgy, mint
Európában vagy a világ más részein. Kedvtelésből fekete, fehér és kék szegélyes változatait tenyésztik.

1.3. Hústípusú tyúkfajták
1.3.1. Fehér cornish
(ejtsd: kornis - 12. kép)
A fehér cornish tyúkfajtát az Amerikai Egyesült Államokban tenyésztették ki. A fajta, mint apai keresztezési
partner, döntő szerepet játszik a mai pecsenyecsirke hibridek előállításában. A fajta őse az indiai vörös viador
tyúk volt. Ebből alakították ki a múlt század végén Angliában a cornwall viadort. A cornwall viador fajtára az
igen széles, izmos mell, az erős combok voltak jellemzőek, amellett a többi viadorhoz képest sokkal szelídebb
vérmérsékletű volt. A kakasok (13. kép) élőtömege 4-6 kg, a tojóké 3,5-5 kg. A cornwall viador kivételesen jó
húsformái, csekély elzsírosodási hajlama és nagy növekedési kapacitása hívta fel az amerikai tenyésztők
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figyelmét e fajtára, amely potenciálisan alkalmas volt arra, hogy keresztezésekben apai fajtaként húshibridek
létrehozásában fontos szerephez jusson.
Az USA-ban a szelekció, a húsformák és a fiatalkori növekedési erély javítására, a jobb termékenységre, a gyors
tollasodásra és a domináns fehér tollszín kialakítására irányult. Több kívánatos genetikai sajátosság (pl.
domináns fehér tollszín, nagyobb fiatalkori növekedési erély) bevitele céljából keresztezést is alkalmaztak.
A korszerű fehér cornish gazdasági értékét ma kiemelkedően jó húsformái, nagy fiatalkori növekedési erélye és
növekedési kapacitása határozza meg. Ezeket a tulajdonságokat a fajta megbízhatóan örökíti. Tojástermelése
mérsékelt. 9 hónap alatt 100-110 db, 55-60 g átlagos tömegű tojás. A tojáshéj a krémszínűtől a világosbarna
árnyalatig változó. A kakasok testtömege 4,5-6,5 kg, a tojóké 3,8-4,5 kg. A fajta kotlásra hajlamos. Viszonylag
gyenge szaporasága nem okoz alapvető gondot csak, mint apai keresztezési partner játszik szerepet a
pecsenyecsirke előállításában. A toll színe fehér (domináns), a vállakon és a szárnyon előfordulhatnak sárgás
tollak. A láb, a csőr és a bőr színe sárga. A fajtának vörös színváltozatát is kitenyésztették, speciális húshibridek
előállítására.
A cornish fajtán belül a különböző tenyésztővállalatok igen sok értékes vonalat hoztak létre. Ezek a vonalak
egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérnek. A legismertebb vonal hosszú időn át a Vantress volt, amelyet a
hasonló nevű tenyésztővállalat forgalmazott. A ’60-as években a Vantress-cornishok uralták apai vonalként a
világ brojleriparát mind az USA-ban, mint Európában. Ma már az apai vonalak ún. szintetikus vonalak,
amelyekben a cornish mellett jelentős a különösen nagy növekedési erélyű, döntően plymouth eredetű
populációk genetikai hatása is. Ma a legismertebbek: a Cobb, az Arbor Acres, a Ross, a Shaver, a Hybro, a
Lohmann vonalak.
Újabban a cornish fajtán belül homozigóta arany vonalakat is kitenyésztettek, amelyek apai partnerként szóba
jöhetnek tollszín szerint szexálható brojlerkombinációk előállításában.

2. Az árutermelésben szerepet játszó hibridek
2.1. Tojástermelő hibridek
A fajtatiszta állományok tenyésztése és szaporítása világszerte erősen háttérbe szorult, különösen azokban az
országokban, ahol az árutermelésben az iparszerű, nagyüzemi módszerekre tértek át. A különböző hibridek
gazdaságosabb termelést tesznek lehetővé, egyúttal termelőképességüket nagyobb stressztűrő képességük,
vitalitásuk folytán üzemi körülmények között biztonságosabban képesek ismételni. A hibridek kisüzemi
viszonyok között is terjednek, és ahol a minimális takarmányozási és technológiai igények kielégíthetők, a
termelési eredmények igen kedvezőek.
A tojóhibrideket étkezési tojás termelése céljából tartjuk. Egy tojóhibridtől – típustól függetlenül – a következő
általános teljesítmény-színvonalat kell megkívánnunk:
• tojástermelés beólazott tojóra 12 hónap alatt 300-320 db
• átlagos tojástömeg 60-63 g,
• életkor az 50 %-os tojástermelés elérésekor 145-150 nap,
• elhullás a nevelés alatt (18. élethétig) 2-5 %,
• elhullás tojóházi tartás alatt (12 hónap) 5-16 %,
• egy kg tojás előállítására felhasznált takarmány 1,90-2,0 kg.
Az 1950-1960-as évek óta a tojóhibrideket előállító tenyésztő vállalatok száma drámaiam lecsökkent az éles
verseny, a szelekciós programok mind nagyobb tőkeigénye miatt. Ma a tojóhibridek döntő többségét az egész
világ számára gyakorlatilag öt tenyésztő vállalat állítja elő, mindegyik széles típusválasztékot kínál fehér, barna,
sőt krémhéjszínű (tinted) tojást termelő hibridektől, ezek a Wesjohann-Lohmann, a HyLine-Heisdorf Nelson, a
Hubbard-Isa, a Hendrix és a Bábolna Tetra. Az általuk tenyésztett és forgalmazott tojóhibrideket a 33.
táblázatban foglaltuk össze.
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6.1. táblázat - 33. táblázat A világ legnagyobb tenyésztő vállalatai és az általuk
forgalmazott tojóhibrid típusok
Tenyésztő vállalat

Leghorn típusú hibridek

Wesjohan-Lohmann

Lohmann White

HyLine-Heisdorf

Hy-Line White

Hy-Line Silver Brown

Nick Chick

Hy-Line Brown

ISA White

Babcock 380

Shaver St. 288

ISA Brown

Nelson
Hubbard-ISA

Barnahéjú tojást termelő hibridek
Lohmann Brown
Lohmann Silver

Bovans Brown

Hisex White

Bovans Gold Line

Hendrix

Bovans Nera

DeKalb White

DeKalb
Bábolna Tetra SL

Bábolna-Tetra

Bábolna Harco

A tojóhibrideket általában leghorn típusú és barna héjú tojást termelő csoportra osztjuk. A két alaptípus között
az értékmérőkben mutatkozó különbségek nagymértékben csökkentek 1980-2005 között (34. táblázat).

2.1.1. Leghorn típusú tojóhibridek
Közös jellemzőjük a kis kifejlettkori testtömeg (1,5-1,8 kg), a mészfehér tojáshéjszín, az élénk vérmérséklet, a
kedvező takarmányértékesítés, valamint a kiemelkedő perzisztencia a tojástermelési időszak alatt. Selejt
tyúkként csekély vágóértéket képviselnek. A takarmányozással szemben viszonylag igényesek, különösen a
fehérje- és ásványianyag-szükséglet kielégítése döntő fontosságú a törésmentes tojás-termeléshez, a genetikai
képességek kibontakoztatásához. A ketreces tartást jól tűrik A leghorn tojóhibridek világszerte elterjedtek
mindenhol, ahol a mészfehér héjú tojás a piacokon jól értékesíthető. Hazánkban az 1960-as évek elején a
tojóhibridtartás meghonosításában elévülhetetlen érdemet szerzett a Bábolnai Állami Gazdaság és a Bólyi
Állami Gazdaság. Mindkét program keretében az adott időszakban legjobb teljesítményű leghorn hibrideket
honosítottak (Nick Chick, Shaver Starcross 288) átütő sikert arattak. A tojóhibridtartás gyorsan terjedt el
Magyarországon, megelőzve sok nyugat-európai országot is. Az ezredfordulóra a leghorn hibridek kiszorultak a
hazai piacról, a barnahéjú tojást termelő hibridek terjedtek el.

6.2. táblázat - 34. táblázat A leghorn típusú (L) és a barna héjú tojást termelő
tojóhibridek (B) teljesítményének változása a főbb értékmérő tulajdonságokat tekintve
1980 és 2005 között
1980

1996

2005

L

156

146

146

B

158

145

147

L

274

302

320

B

270

301

318

L

61

62

61

B

63

64

62

L

16,6

18,8

19,2

B

16,8

19,2

19,6

Életkor (nap) 50%-os termelésnél

Tojástermelés (db), beólazott tojóra

Tojástömeg (g)

Tojástömeg (kg)
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1980

1996

2005

Takarmányértékesítés (kg tak./kg tojás)
L

2,62

2,19

2,01

B

2,70

2,21

2,10

L

1840

1770

1690

B

2400

2100

2010

L

7,4

3,3

5,2

B

6,4

5,2

5,1

Testtömeg (g) a tojóév végén

Elhullás (%) tojóházban

2.1.2. Barna héjú tojást termelő hibridek
Közös jellemzőjük a 2,0-2,3 kg kifejlettkori testtömeg, a barna tojáshéjszín, a nyugodt vérmérséklet. Kissé
nagyobb létfenntartó takarmányszükségletük ellenére 1 kg tojást a legjobb hibridek kevesebb takarmány
felhasználásával állítanak elő, mint a leghorn hibridek. A takarmányok kismértékű beltartalmi változására
kevésbé érzékenyen reagálnak. Selejt tyúkként nagyobb a húsértékük, mint a leghorn hibrideké. A ketreces
tartást a legtöbb barna héjú tojást termelő hibrid jól tűri, habár nem mindegyik viseli el egyformán jól a nagy
ketrecenkénti telepítési sűrűséget a tojástermelés jelentős csökkenése nélkül. A tojóházi kiesések mértéke
kisebb, mint a könnyűtestű hibrideknél. A hazánkban is forgalmazott barna héjú tojást termelő tojóhibridek a
Bábolna-Tetra SL, a Bábolna Harco, a HyLine Brown, a Bovans Gold Line és Nera, a Hisex Brown és ISA
Brown hibrid.
Kettős hasznosítású típusban egyetlen, államilag elismert háromvonalas keresztezéssel előállított tyúkhibridet
forgalmaznak hazánkban, ez a Tetra H. (tenyésztő Bábolna Rt.). A tollazat döntően barna, annak minden
árnyalatában, a faroktollak vége fehér. Sötétbarna tollazat fekete faroktoll szegéllyel is gyakori.
A jó húsformákat mutató hibrid háztáji viszonyok között 3-4 %-os elhullással nevelhető. A kakasok 7-11 hetes
nevelés végén 1200-2100 g élőtömegűek. A jércék 21-22 hetes korban ivarérettek 2,0-2,2 kg élőtömeg mellett.
A tyúkok 230-250 db 60-62 g-os tojás megtermelésére képesek. Egy kg tojás előállításához 2,95-3,15 kg
takarmányt igényelnek.

2.2. A húshibridek
A hibridizáció előnyei a hústermelésben még inkább megmutatkoznak, mint a tojástermelésben. Évi 270-290
tojást termelő tyúkok, ivadékcsoportok már 70-80 évvel ezelőtt, a fajtatiszta tenyésztés virágkorában is léteztek.
Megközelítően 2,1-2,5 kg testtömegű, 5-6 hetes pecsenyecsirkék előállítása azonban elképzelhetetlennek tűnt. A
régebbi fajtákkal ilyen eredményeket a legjobb esetben is csak 14 hét alatt lehetett elérni, 4 kg-ot meghaladó
takarmányértékesítés mellett.
A hazai brojlertermelés megszervezésében, a húshibridek elterjesztésében az 1960-as évek kezdetétől
meghatározó szerepet játszott a Bábolnai Állami Gazdaság. Először a Lohmann cég által alkalmazott
technológiát és fajtát (Nichols-Lohmann húshibrid) honosította meg, majd a hatvanas évek végétől saját
tenyésztőbázist alakított ki (Tetra B).
Az első hazai tenyésztésű brojlert Felsőbabádon állították elő és nemesítették Várady Barna irányításával. E
programban anyai vonalakként fehér plymouth × sárga magyar, apai partnerként fehér cornish vonalakat
használtak. A B 61-es brojlert az 1960-as évek közepéig forgalmazták.
Az 1960-as évek közepétől a hetvenes évek közepéig a Gödöllői Kisállattenyésztési Kutató Intézet G 65-ös,
majd G 72-es brojlerkombinációja – amely egy plymouth × cornish típusú brojler volt – jelentős szerepet
játszott a hazai brojlertermelésben.
A modern nagy testtömegű és jó izmoltságú, igen gyorsan növekedő brojlercsirke anyai és apai ágon is olyan
géneket örököl, ami ezt lehetővé teszi. Ezért a mai húshibrideket nagy növekedési erélyű anyai és apai vonalak
keresztezésével állítják elő. Annak érdekében, hogy mind az apai, mind az anyai (szülőpár) állományok
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optimális tenyészkondícióban maradjanak, ne hízzanak el, szigorúan adagolni, illetve korlátozni kell napi
takarmányfelvételüket, fékezni kell egyúttal testtömeg-gyarapodásukat.
Az anyai szülőpár tojók testtömege – korlátozott, adagolt takarmányozás mellett – 22 hetes korban általában
2,4-2,6 kg, a tojóházi tartás végén 3,5-4,0 kg. Az apai vonalhoz tartozó kakasok 22 hetes korra 3,0-3,2 kg, a
tojóházi tartás végén 5,0-5,3 kg testtömegűek. Az anyák tojástermelése 40 tojóhét alatt, induló létszámra
számítva 160-180 db, amelyből 150-170 keltetésre alkalmas. Szülőpár tojónként 140-150 értékesíthető brojler
naposcsibe nyerhető. A keltetésre berakott tojások számához viszonyítva a keltethetőség 80-85 %-os, az egész
tojástermelési időszak átlagában.
A pecsenyecsirkék (húshibrid végtermékek) jellemző sajátosságai. A brojlerek 5-6 hetes hizlalási idő alatt üzemi
viszonyok között elérik az 1,9-2,3 kg átlagos testtömeget vegyes ivarban. Az 1 kg testtömeg-termeléshez
felhasznált takarmány mennyisége 1,7-2,0 kg közötti. A húshibridek genetikai képességei ennél jobbak, amit
számos teljesítményvizsgálat adata bizonyít.
A brojlerek tollazata döntően fehér (néhány tarka folt előfordulhat), gyorsan betollasodnak. Ez a tulajdonság a jó
minőségű gépi kopasztás elengedhetetlen előfeltétele. A hizlalási kiesések mértéke nem haladja meg a 3-4 %-ot.
Hazánkban a sárga láb- és bőrszín a kívánatos. A legismertebb nagy növekedésű húshibridek, amelyeket
világszerte forgalmaznak: Arbor Acres, Aribro, Cobb, Hybro, Lohmann, Ross, Shaver, Hubbard-ISA.
Különleges igényeket kielégítő brojlerkombinációk. Törpésített anyai vonalak. A hagyományos típusú
brojlerkombinációkon kívül több tenyésztővállalat előállított recesszív törpe anyai vonalakat a dw gén
segítségével.
A szülőpárok tartása, a brojler naposcsibe előállítása törpésített anyákkal mintegy 30 %-kal olcsóbb, a kisebb
létfenntartó takarmányszükséglet, a jobb keltethetőség következtében. Ma a törpe anyáktól és normál testtömegű
apavonalak kakasaitól származó brojlerek egyes kombinációit kisebb végsúlyig hizlalt brojlerek előállítására
használják.
Szín és tollfejlődés alapján szexálható brojlerkombinációk. A ’70-es évek óta több tenyésztővállalat dolgozik
olyan brojlertípusok kialakításán, amelyeknek ivara tollszín vagy tollfejlődés alapján már naposkorban
biztonsággal megállapítható. E célból arany faktorral bíró cornish apai és ezüst plymouth anyai vonalakat
állítottak elő. Hasonló célból, tollfejlődés alapján szexálható brojlerkombinációkat is létrehoztak.
Az utóbbi évtizedben kialakítottak olyan hústípusú hibridkombinációkat is, amelyek növekedési erélye kisebb
az ún. intenzív brojlereknél, a nevelési idő általában 6-8 hét, 7 hetes hizlalás során átlagos elősúlyuk vágás előtt
eléri vagy meghaladja a 2000 g-ot. Tollazatuk általában színes. Tipikus képviselőik pl. A Redbro, a Rusticbro, a
Master Gris. Húsformáik jók, a vágási kihozatal is kedvező. Takarmányértékesítésük mintegy 2 kg a hosszabb
nevelési idő ellenére.
Legszélesebb körben Franciaországban, de már Magyarországon is nevelnek kisebb növekedési erélyű
brojlertípusokat, amelyeket 81-84 napos korban vágnak 2 kg körüli élőtömeg elérésekor. Legismertebb ezek
közül a francia importból a Saxo vonalainak felhasználásával előállított brojler, amely az ismert francia Label
Rouge program alapját is képezi. A kifutós szabadtartásos rendszerekben kedvelt brojlertípus.

3. Széles körben elterjedt, kedvtelésből tartott
tyúkfajták
Az állattenyésztés világviszonylatban leggyorsabban fejlődő ága a kedvtelésből tartott állatok tenyésztése. Az
ún. hobbiállattartás ma már hatalmas üzletág (madarak, kutyák, macskák, halak stb.) a fejlett és fejlődő
országokban. Kedvtelésből világszerte mind többen tartanak különböző fajtába tartozó tyúkokat is. Ezért
röviden néhányat itt is tárgyalunk. A tenyésztett fajták és változataik száma meghaladja a 300-at.

3.1. Tojótípusú fajták
3.1.1. Olasz tyúk
(14. kép)
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A legtöbben a rómaiak által mintegy 2000 éve kitenyésztett tojótípusú tyúktól származónak tekintik.
Legelterjedtebb a fogolyszínű változat. A tojók testtömege 1,7-2,4 kg, a kakasoké 2,2-2,9 kg. Tojástermelése
160-180 db, 54-55 g átlagos tömegű mészfehér héjú tojás.
Számos színváltozata ismert: fehér, arany (15. kép), ezüst, sávozott, sárga, fekete stb. Ezek a díszbaromfi-tartók
kedvelt állatai és igen elterjedtek. A fogolyszínű változat naposcsibéi szín alapján szexálhatók.

3.1.2. Minorka
(16. kép)
Spanyolországból származó importpopulációkból az 1850-es évek körül tenyésztették ki Angliában. A fajta szép
testalkatú, egyszerű tarajú, feltűnően nagy fehér füllebennyel. A leggyakoribb a fekete színváltozat. A csőr és a
lábak palaszürkék. A kakasok 2,5-3,5, a tojók 2,2-3,0 kg-osak lehetnek. Tojástermelése 170 mészfehér héjú, 5759 g átlagos tömegű tojásra tehető. Másodéves korban is 140 tojás termelésére képes.

3.2. Kettős hasznosítású fajták
3.2.1. Wyandotte
(ejtsd: vajandott - 17-18. kép)
E rózsatarajú fajtát 1883-ban ismerték el az USA-ban önálló fajtaként. Fehér, fekete, sávozott, sárga, arany-,
ezüst-, kék és fogolyszínű színváltozatai ismertek. Éves termelése 160-180 db, 55-57 g átlagos tömegű tojás. A
tojáshéj a krémszínűtől a sötétbarnáig változik. A tojók 2,5-3,0, a kakasok 3,0-3,5 kg testtömegűek éves korban.
A fajta nagyon közkedvelt a díszbaromfi tartók körében (Németország, Anglia, USA stb.).

3.2.2. Orpington
(19. kép)
A fajtát a múlt század végén tenyésztették ki Angliában, számos fajta keresztezése révén (dorking, minorka,
plymouth, langshan, cochin). Az 1900-as évektől kezdve kedvező tulajdonságai folytán széles körben elterjedt
Európában. Tojástermelése 150-160 világosbarna, barna héjszínű tojás évente. A tojók 2,6-3 kg, a kakasok 3,54,5 kg testtömegűek. Legelterjedtebb színváltozata a sárga, a fekete, a kék, a vörös és a fehér.

3.3. Hústípusú fajták
3.3.1. Cochin
(ejtsd: kosin - 20-21. kép)
Az 1800-as évek közepétől Kínából Sanghajon át Angliába és Észak-Amerikába vitt eredeti ázsiai fajta. A
legtöbb mai kultúrfajta kialakításában szerepet játszott, a sárga bőrszín és a zömök, mély törzs – több kettős
hasznú fajtának jellegzetessége – is a cochintól származó bélyeg. E nagytestű fajtát laza tollazat, gatyás láb, kis
fej és fűrészelt taraj, igen széles és mély törzs jellemzi. A tojók testtömege 3,5-4,5 kg, a kakasoké meghaladja az
5,5 kg-ot. Tojástermelése 60-80 db 50-58 g-os barna héjú tojásra tehető. A legelterjedtebb színváltozatok: a
sárga, a fekete, a fogolyszínű és a kék.

3.3.2. Brahma
(ejtsd: bráma - 22-23. kép)
A fajta ázsiai eredetű, feltehetőleg a cochin és a maláji fajta keresztezése révén állították elő Indiában, majd a
ma ismert változatát az onnan importált állományokból nemesítették tovább amerikai tenyésztők a múlt század
közepétől kezdve. Önálló fajtának 1874-ben ismerték el.
Jellemzője a borsótaraj, a cochinhoz hasonló testfelépítés, tollazata a cochinéhoz viszonyítva szorosabban a
testhez simuló. Tojástermelése 90-100 tojásra tehető, a tojások világosbarna héjszínűek, átlagosan 50-55 g-osak.
A tyúkok testtömege 3,5-4,5 kg, a kakasoké 4,5-6,0 kg. Gyakoribb színváltozatai: világos (fehér alapon
columbián rajzolat), a sötét ezüst és a sárga.
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3.4. Viadorok
A viadortyúkok kialakításában elsősorban sportcélok vezérelték évezredek óta a tenyésztőket, újabban több
fajtát döntően küllemi szempontok alapján szelektálnak.
A fajtacsoport általános jellemzői: kis fej és taraj, igen széles, izmos mell, rendkívül jól izmolt, hosszú combok,
hosszú és erős lábak, feszesen a testhez simuló, tömör, rövid tollazat, meredek testtartás. Minden fajtára
általánosan jellemző a gyenge termékenység és tojástermelés. A legelterjedtebb fajták az indiai viador (24. kép),
az angol viador (25. kép), a belga viador, a maláji (26. kép), az orlof vagy orosz viador (27. kép). A
viadorcsoportba sorolandók a kimondottan dísztyúkként nemesített, zömében távol-keleti japán eredetű fajták is,
mint pl. a phoenix (28. kép), amelynek jellegzetessége, hogy kakasainak esetenként 3-5 m hosszú farktollai
vannak; a zöldesfekete fényű szumátrai (29. kép) és a rendkívül dekoratív, fehér alapon vörös nyeregtollazatú
yokohama (30. kép) fajták.

3.5. Bantam és törpe fajták
A törpe tyúkokat őstörpékre és törpésített fajtákra oszthatjuk. Az őstörpék japán eredetűek. Az őstörpék feje
viszonylag nagy, a hát, a láb rövid, a szárny evezőtollai hosszúak, ideges, agresszív természetűek. Az őstörpék
testtömege 650-700 g, elterjedt fajták a bantam, chabaud (ejts: sabó - 31. kép), és a sebright bantam (ejtsd:
szibrájt - 32-33. kép). A törpenövést több ivari kromoszómához kötötten öröklődő gén, valamint kellőképpen
még nem analizált növekedésre ható más gének okozzák. Az őstörpék, valamint a legtöbb normál testtömegű
fajta keresztezésével ma már majd minden kultúrfajtán belül kitenyésztettek törpe változatokat, amelyek az
eredeti fajták többé-kevésbé tökéletes és arányos kicsinyített hasonmásai. A törpésített fajták közül a
legelterjedtebbek a leghorn, a rhode island, a hampshire, a plymouth, a wyandotte, az orpington, a cochin, a
brahma, a langshan, a selyemtyúk (34. kép), a houdan, a holland bóbitás (35. kép) és a viadorok törpésített
változatai, amelyeket a legkülönbözőbb színváltozatokban tenyésztenek. Kis, 700-1200 g-os testtömegűek,
viszonylagosan jó tojástermelő képességűek, kis férőhely- és takarmányigényük miatt kedvtelésből való tartásuk
jóval olcsóbb és egyszerűbb, mint a nagy testű, eredeti fajtáké. Fontos szempont, hogy szépen gondozott
kertekben szabadon tartva őket, kevés kárt tesznek a növényzetben.
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7. fejezet - Tartástechnológiák
alapelvei - A tyúk termékelőállítás
technológiái
Horn, Péter

1. Tenyészállományok tartása
A modern pecsenyecsirke és árutojás termelés széles körű elterjedésével néhány hibridtenyésztő vállalat
feladatává vált a legmagasabb tenyésztési, szaporítási fokozatokba tartozó tyúkállományok (pl. kereskedelmi és
kísérleti vonalak, keresztezési kombinációk, ősnagyszülők) különleges biztonsági, állategészségügyi, higiénés
feltételek közötti nevelése, a tenyésztési programokkal összhangban történő szelekciója, szaporítása, illetve
fenntartása. E nagyon szűk kört érintő speciális szakmai kérdésekre nem térhetünk ki.
A húshibridek és tojóhibridek szaporítását a tenyésztő vállalatoktól vásárolt szülőpárokkal a szaporító-telepek, a
szülőpártartó telepek végzik. Minden fejlett baromfitenyésztéssel jellemezhető országban a hústípusú, brojler
szülő-pártartó üzemek vannak döntő többségben, mert a százmilliós nagyságrendben igényelt pecsenyecsirke
előállítása jóval több szaporító-telepet, illetve szülőpárt igényel, mint a tojóhibridek esetében. Majd minden
országban, így hazánkban is, vannak ezeken kívül fajtatiszta tenyésztést folytató nemesítő, illetve fajtafenntartó
(pl. new hampshire, sárga magyar) tenyészetek és ezekkel együttműködő szaporító-telepek. Ezek száma
előbbiekhez képest sokkal kisebb.
E fejezetben előbbiekből következően érdemben csupán a hústípusú szülőpárok tartástechnológiai kérdéseivel
foglalkozhatunk.
A tenyészállományok nevelése és tartása során döntő jelentőségű az állategészségügyi, járványvédelmi
rendszabályok betartása minden termelési folyamat során. A növendék- és tenyészállományok rendszeres és
szigorú szabályokat követő vizsgálatával (pl. vérvizsgálatok) ellenőrizni kell, hogy az állományok mentesek-e
adott kórokozóktól, fennállnak-e a szigorú állategészségügyi garanciák a tenyészállományra, a tőlük származó
keltető-tojásra, illetve naposcsibékre vonatozóan.
A tenyésztelepeken ezért fokozottan ügyelni kell az istállók, illetve telepek közötti izolációs távolságokra
(minimum 300 m), külső fertőzések veszélyének minimalizálására (fehér-fekete öltözők és kapcsolódó higiénés
előírások, látogatások korlátozása), az átlagosnál hosszabb üresen állási periódusok betartására, az alapos
takarítást és fertőtlenítést követően.
Alapvető követelmény, hogy egy időben csak azonos származású és korú állományok lehetnek a szülőpártartó
telepen, és kitelepítésük is egy időben történjék („all in-all out‖ elv).

1.1. Egy- és többfázisú tartás
A szülőpártartók egy része ugyanabban az istállóban neveli az állományokat, mint amiben tojatja. Elkerülhető
az áttelepítés és kisebb az állategészségügyi kockázat.
A folyamatos tenyésztojás előállításhoz döntően húshibridek esetében célszerű a nevelési és tojóházi tartási
fázisokat elkülöníteni. A folyamatos nevelés és termelés megoldásához egy nevelő és egy tojótelepre van
szükség.
A kétfázisos rendszer előnyei: jobb a férőhely- és eszközkihasználás, a telepek személyzetének speciális
begyakorlottsága jobban biztosítható.
A nevelés állományváltozása nagymértékben meghatározza a különböző korú állományok elhelyezését, ezért az
állománysűrűség kérdését itt tárgyaljuk. Az állománysűrűség, a telepítési sűrűség fogalma önmagában csak az
állatok fizikai értelemben vett területi igényét jelenti, azt azonban sohasem szabad más környezeti tényezőktől
elszigetelten kezelni (pl. istálló klimatizálás, illetve saját hőtermelés, évszak, padozat, etető- és itatótér).
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A hústípusú szülőpár állományok nevelése során a betelepítéstől kezdve a 4 hetes kor végére az
állománysűrűséget, négyzetméterenként 7-10 madárra állítjuk be, majd a 6-7. héttől a 20. hétig az ideális
állománysűrűség – a tartási körülményektől függően – 4-7 közötti jércéknél, a kakasok nevelésekor 3-4 között
kívánatos. Adott genotípusok esetében a tenyésztővállalatok speciális ajánlásait indokolt figyelembe venni.
Az etetőberendezések lehetnek vályús (kaparóláncos) típusok, felsőpályás surrantócsöves és spirális tányéros
etetőrendszerek. Kis-gazdaságokban gyakran használnak vályús és hengeres etetőket is. Szakszerű
üzemeltetéssel mind alkalmasak tenyészállományok nevelésére. A spirális tányéros rendszerek előnyei a
többivel szemben, hogy:
• csökken a takarmánykiszórás, mert a tányérokon több szintre állítható a takarmány magassága,
• az etetőtányért felülről műanyag rács borítja,
• az etetőtányér peremmagassága könnyen állítható a csibe növekedését követve,
• nem okoznak sérülést,
• az etetőfelület nagyon egyenletesen osztható el az istállótérben,
• az etetőtányérok szabad mozgást biztosítanak az itatókhoz,
• üzembiztosak,
• az állományváltáskor nem kell azokat szétszerelni, és nem is igényelnek általában napi karbantartást.
A hagyományos itatóberendezések lehetnek vályús rendszerűek, és függesztett nyíltvíztükrös súlyszelepes
köritatók. A mai korszerű szelepes itatórendszerek az istálló mennyezetére függeszthetők, soronként emelhetők
és süllyeszthetők. Helyes beállítás esetén az állatok feje fölött lévő itatószelepekből az állat úgy tud inni, hogy a
talpát még nem kell felemelnie. A vízáram alomra cseppenés nélkül közvetlenül jut az állat csőrébe, a
megmaradt takarmánymorzsák sem hullanak az alomra, hanem a madár ezt a vízzel együtt nyeli le. A szelepes
itatórendszerek napos kortól biztosítják a megfelelő és higiénikus vízellátást. A korszerű szelepes
itatórendszerek legfőbb előnyei a többi meg-oldással szemben az, hogy: könnyen állítható a magasság, a
madarak test-méretéhez igazodva, bőségesen szolgáltatnak vizet, alacsony nyomáson – 1 bar – működnek,
csöpögésmentesek, könnyű a takarításuk, az itatórendszer szakaszosan is üzemeltethető, állományváltáskor a
rendszert nem kell szétszerelni.
A hústípusú tenyészállományok itató- és etetőtér szükségletét mutatja be a 35. és a 36. táblázat.

7.1. táblázat - 35. táblázat Hústípusú tenyészállományok itatótér igénye a nevelés alatt
Itató típusa

Itatótér (mindkét ivar)

Vályús itató

1,5 cm / madár

Szelepes itató

1 db / 8-12 madár

Tányéros itató

1 db / 20-30 madár

7.2. táblázat - 36. táblázat Hústípusú szülőpárok etetőtér igénye a nevelés alatt
Életkor, nap

Etetőfelület, cm (mindkét ivar)

0-35

5 cm / madár

35-70

10 cm / madár

70-140

15 cm / madár

Az istállók légcseréjét az istállóklíma szabályozásával mesterséges szellőzéssel szükséges biztosítani.
Részletesebben e kérdéskörrel „A brojler-nevelés‖ és „A tojótyúktartás‖ c. fejezetekben foglalkozunk. A jó
istállóklíma biztosítása a tenyészállományok nevelése során legalább annyira fontos, mint a pecsenyecsirke
nevelésekor.
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Az istállók fűtése történhet teremfűtő berendezésekkel és műanyákkal, és a kettő kombinációjával. Tenyészállat
neveléskor a legjobb megoldás a kombinált fűtés, mert nagyobb lehetőséget ad arra, hogy az állatok mindenkor
megkeressék a számukra optimális hőmérsékletű helyeket.
A világítóberendezések lehetnek különböző izzólámpák, fénycsövek, esetleg higanygőz- és nátriumlámpák.
Utóbbiakat csak különlegesen magas belmagasságú épületekben célszerű használni (4-4,5 m2), ezért ritkán
alkalmazzák.
A hagyományos izzók és a fénycsövek a legelterjedtebbek. A fénycsövek az elektromos áramot 4-5-ször
hatékonyabban alakítják át fényenergiára (izzólámpa 10-13 lumen/W, fénycsövek, kompakt fénycsövek 40-70
lumen/W). A fénycsövek jól használhatók baromfiistállók világítására. A meleg fehér (warm white) fényű
csövek ajánlottak a baromfitartásban, mert a fénysugarak színe élettanilag kedvezőbb, mint a hideg fehér (cool
white) fénycsöveké. Bármely világítótest mellett döntünk, be kell tartani a szigorú tűz- és balesetvédelmi
műszaki előírásokat. Alapvető szabály, hogy az állatok megvilágítása mindenhol egyenletes legyen, emiatt
célszerű inkább több kisebb teljesítményű fényforrást telepíteni, mint kevesebb nagyobb teljesítményűt. A
világítási programok alkalmazása óta automatakapcsolók terjedtek el. A fényerő szabályozók segítségével
tetszőlegesen változtatható a megvilágítás erőssége, ez különösen nevelőistállókban fontos. A fényerő
szabályozók igen jól működnek izzólámpás istállókban, fénycsöves világításkor csak a drága, műszakilag magas
színvonalú szabályozórendszerek működnek megbízhatóan.

1.2. Napos- és növendék állatok fogadása
Betelepítés előtt elő kell készíteni az istállót.
Az istállók előkészítése számos munkafolyamat tökéletes elvégzését jelenti:
• a kiürített istállóból mindent el kell távolítani, a technológiai berendezéseket ki kell szerelni, a trágyát el kell
távolítani és az istállót szárazon ki kell takarítani (seprűtiszta állapot).
• Ezután az összes istállófelületet és a berendezendő tárgyakat magasnyomású berendezéssel tisztára kell
mosni, és a mosás után az egész istállót fertőtleníteni szükséges. A régi trágya helye és az istállót körülvevő
utak is hasonlóan kezelendők. E munkafolyamat végén kell a szociális épületet és helyiségeket takarítani. A
víz- és csatornarendszer tisztítása elengedhetetlen.
• A takarmánysilók és behordó-rendszerek mosása és fertőtlenítése szerves része az előkészítésnek.
• A tisztára mosott és fertőtlenített istállóban kell a technológiai berendezéseket összeszerelni és beüzemelni. A
gáz és villany fűtő-berendezések nem mosathatóak, ezek sűrített levegővel tisztíthatók.
• A takarítás, mosatás, fertőtlenítés, szárítás, valamint a szerelési munkák befejezését követően újabb
fertőtlenítés szükséges, amit formalingázzal végeznek.
• Az állományváltás idején elengedhetetlen a különböző rágcsálók és más kártevők elleni speciális védekezési
módszerek alkalmazása.
• A férőhely teljes előkészítését követően lehet bealmozni. A naposetetők és itatók behelyezése után a
csibegyűrűk alakíthatók ki.
• A zárófertőtlenítésre formalingázt használnak, amely csak 20 °C felett hatékony, ezért télen a fertőtlenítés
előtt a berendezéseket, az istállót fel kell fűteni.
• A zárófertőtlenítés után a járványvédelmi szabályokat alkalmazni kell. A lezárt telepre csak teljes ruhacserét
és fürdést követően lehet csak belépni. Gépjármű a telepre csak fertőtlenítést követően jöhet (magasnyomású
berendezés).
A naposállatok betelepítése akkor kezdhető, ha minden leírt követelmény teljesült.

1.3. A naposcsibék szállítása és betelepítése
A naposcsibék szállítási körülményei fontos tényezői az eredményes felnevelésnek. A szállításkori elhullások
mértéke messze nem elegendő indikátora a szállítás körülményeinek. Jól ismert tény – különösen brojlereknél –,
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hogy a hizlalási teljesítményt nagyban befolyásolja a kelés utáni időszak. A kedvezőtlen szállítási körülmények
eleve nagyon megterhelik a naposcsibéket.
Általában a pecsenyecsirkék szállítási ideje rövidebb, de különösen tenyészállományok naposcsibéit nem ritkán
24 órás vagy hosszabb szállítási idő is terhelheti. Nagyon fontos, hogy a szállítás során a naposcsibék a 40 °C-os
testhőmérsékletüket, ami az optimális, minél tökéletesebben megőrizhessék. Ilyenkor jól érzik magukat, a
stressz kicsi, és a csibék csendben maradnak, és gyakran alszanak. Ha alacsonyabb a hőmérséklet, a
stresszállapotot a naposállatok hangos csipogással jelzik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha túl melegük van, így a
szárnyuk felemelésével is próbálnak hőt veszteni. 41 °C-os testhőmérséklet fölött már gyors levegővételekkel is
növelik a párolgási hőelvonást. Optimális szállítási hőmérsékleten a naposcsibék általában egy-két gramm vizet
vesztenek 24 óra alatt. Az emésztéssel a szikzacskóból is egy-két gramm vizet nyernek, így lesz ugyan
súlyveszteségük, de nem száradnak ki. Amennyiben a túlzottan magas hőmérséklet miatt folyamatosan tátognak,
akár 5-10 gramm vizet is veszthetnek 24 óra alatt, ami már káros és veszélyes kiszáradáshoz vezet. A szállítási
tér relatív páratartalmának növekedése csökkenti ugyan a csibék vízveszteségét, viszont rontja a hőleadási
képességüket. Fiatal szülőállományok kisebb súlyú naposcsibéi valamivel magasabb környezeti hőmérsékletet
kívánnak, az optimum szintén 40 °C testhőmérséklet, de saját hőtermelésük kisebb. Természetesen ez a
szállításra is vonatkozik.
A csibéket az előzetesen kidolgozott telepítési terv szerint helyezik el az istállóban, vonal, ivar szerint
elkülönítve aszerint, hogy a program mit ír elő.
A naposcsibék minél korábbi etetése segíti a növekedést és az emésztőtraktus kifejlődését. A naposállományok
természetükből adódóan, ha takarmányhoz jutnak, a szik is energiaforrás, de a fehérjék már a testépítést
szolgálják és a szervrendszerek fejlődését. Ha a naposállat nem jut takarmányhoz, a szikanyagot használja
energiaforrásnak, de szükségképpen a fehérjét is energiatermelésre használja föl. Emiatt nem jut elegendő
fehérje az izomzat és a fontos szövetek kellő fejlődésének. Ezért nagyon fontos a naposcsibék indításánál, hogy
hamar takarmányhoz jussanak, hogy a szikanyagok fehérjetartalmát testük kiegyensúlyozott fejlődésére
fordíthassák. A naposcsibék szállítása a termelési folyamat egy nagyon rövid szakasza, mégis sokszor
alábecsülik jelentőségét mind tenyész-, mind brojlerállományoknál.
A nevelés eredményessége szempontjából döntő fontosságú, hogy a csibék minél gyorsabban megtalálják az
ivóvizet, majd a takarmányt. Ügyelni kell arra, hogy a szállítódobozokból kivágott etetőket és kúpos itatókat
egyenletesen osszuk el a hullámpapír kerítőn (csibegyűrű) belüli térben (15. ábra).
A korai elhullások oka gyakran az, hogy a naposállatok későn jutnak vízhez, a kiszáradásnak súlyosak a
következményei. A kiegészítő kúpos itatók behelyezése ezért fontos az első napokban.
Amennyiben növendékek áttelepítésére a nevelés alatt szükség van, az istálló előkészítés minden művelete
hasonló a leírtakhoz, az eltérések értelemszerűek (pl. hőmérséklet, férőhelyszükséglet stb.).
Az áttelepítéseket lehetőleg gyorsan, de kíméletesen kell végezni. Az állatokat kézi erővel, mindkét lábukat
összefogva kell ki-, illetve behordani az istállóba. A hústípusú tenyésznövendékek még érzékenyebbek, mint a
tojó típusú állományok (pl. sérülések).

1.4. Világítási programok
A világítási programokkal a nevelés idején és a tojóházi tartás során érdemben befolyásolható az ivarérés
időpontja, a testtömeg, a tojástermelés mennyisége, az egyes tojások tömege, a tojástermelési ciklus időtartama
és az állatok viselkedése is. Kellő hatékonyságú világítási programok csak zárt, ablaktalan, külső
fénybeszűrődésektől mentes istállókban hajthatók végre, hazánkban ezek terjedtek el.
A különböző húshibrid szülőpár típusok számára ajánlott világítási programok között lehetnek kis különbségek.
Egy tipikus programot a 37. táblázatban mutatunk be.

7.3. táblázat - 37. táblázat Hústípusú tenyészállományok nevelésére ajánlott világítási
program
Kor (nap)

Időtartam (h)

Intenzitás (lux)

1-2

23

20-30

3

19

15-20
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Kor (nap)

Időtartam (h)

Intenzitás (lux)

4

16

15-20

5

14

15-20

6

12

10-20

7

11

10-20

8

10

10-20

9

9

10-20

10-139

8

10-20

Hústípusú tenyészállományoknál az ivarérés kezdetétől, 20 hetes kortól emelendő a megvilágítás tartama és
erőssége, heti egy óra növeléssel, egészen 15 óra összes időtartamig, amit egészen a tojóidőszak végéig tartani
kell. A megvilágítás intenzitása növelendő 20 hetes kor után és a 30-60 lux közötti tartományban tartandó.
A megadott programok ablaktalan istállókra vonatkoznak. Minden hibridelőállító vállalat megadja az adott
típusnak optimálisan ajánlott világítási programokat a tojóházi tartásra is.
Minden program az első élethéten hosszú és erős megvilágítást ad a fiatal csibéknek, ezután típustól függően
eltérő mértékben ugyan, de gyors ütemben csökken a megvilágítás tartama és erőssége, majd minimális szinten
marad az ivarérés idejéig (20-22 élethét), ezt követően határozottan érvényesül az időtartam és fényintenzitás
növelése, elérve a 15-16 órás megvilágítási maximumot, amit a termelési időszak végéig állandó szinten
tartanak. Nagyszámú vizsgálat igazolja azt, hogy ahhoz, hogy a tojóállományok a maximális tojástermelést
elérjék, tojó típusú állományok tartásakor 16 órás, hústípusú tojók esetében 15 órás megvilágítás szükséges.
Természetes megvilágítású nevelő, illetve tojóházakra vonatkozóan részletes világítási programokat ismertetnek
az ajánlott irodalomban megadott szakmunkák.
Amint már korábban is utaltunk rá, a világítás időtartamának szabályozása a növendék és tojóidőszakban
elősegíti a maximális tojástermelést, és megelőzi a - genetikailag nagyon korai ivarérésre hajlamos
állományokban - túlságosan korán bekövetkező ivarérést.
A tojótyúkok termelésbe lendülésének ideje és a termelési időszaknak különösen annak az első harmadában
megtermelt tojások tömege között szoros összefüggés van. Ha a termelés fiatalabb korban - és így kisebb
élőtömegűek is a tojók - indul számottevően kisebbek a tojások, amelyek zöme így keltetésre alkalmatlanná
válik. Az ivarérés idejének késleltetése, optimalizálása számottevően megnöveli a tojóidőszak első szakaszában
a tojások tömegét. Az ivarérés késleltetését szolgálja, segíti a takarmányadagok erős korlátozása is a nevelés
alatt, amely hústípusú állományok nevelésekor ma már alapvető és nélkülözhetetlen tartástechnológiai eljárás.
A kakasok későbbi termékenyítő képességére a felneveléskori világítási programnak kevésbé vannak
kimutatható hatásai. Ha azonban a tojóidőszakban csökken a megvilágítás, az ondó mennyisége is csökken. A
tojók számára előírt világítási program minden eddigi tapasztalat szerint a kakasok reprodukciós teljesítményét
is kellő színvonalon tartja.

1.5. A takarmányozás technológiája nevelés alatt
A takarmányozási programok a tenyészállatok nevelése során egy célt szolgálnak: olyan tojástermelésre
élettanilag és kondícióban is kiváló állományok nevelését, amelyek kis egyedi szórás mellett maximális
reprodukciós teljesítményre képesek az adott termelési időszak alatt.
Az állomány kiegyenlítettségét - megfelelő genetikai képességet és állategészségügyi állapotot feltételezve döntően az állománysűrűség, az etető- és itatóférőhelyek optimális aránya biztosítja, összhangban a
takarmányadagolás rendszerével, és a berendezések meghibásodásának minimalizálásával.
A hústípusú és tojó típusú tenyészállományok nevelése között takarmányozástechnikai szempontból a
legdöntőbb különbség az, hogy tojó típusú növendékek nevelése során a növekedésnek nem szabunk korlátokat,
különösen a mai, genetikailag korán ivarérő tojóállományoknál.
A hústípusú tenyészállományok örökletesen szélsőségesen nagy étvágyúak, rendkívül gyors növekedésűek,
zsírosodásra hajlamosak, ivarilag korán érők. Mindegyik tulajdonság hátrányosan befolyásolja a nő- és hímivarú
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egyedek reprodukciós képességeit, és életképességét. A brojler-előállítás szempontjából gyors növekedés
kibontakozását a tenyészállományok nevelése során mesterségesen kell korlátozni. Ezt a napi takarmányadagok
erős csökkentésével (az étvágyhoz képest), és a vízfogyasztás szabályozásával lehet és kell elérni. Az étvágy
szerint etetett hústípusú tojók tojástermelése a felét sem érné el azokénak, amelyeket korlátozottan
takarmányoznak a nevelés alatt, és a tojóházi elhullások elérték a 40-60 %-ot is.
Hústípusú állományoknál a kakasok nevelése során éppoly fontos a takarmányadagok korlátozása, mint a jércék
esetében, meggátolva a túlzott testtömeg-gyarapodást, a zsírdepozíciót, a tojóházi tartás során káros
elnehezedést, előbbiek következményeként a gyenge termékenyítő képességet.
Hústípusú állományoknál a takarmányfelvétel fizikai csökkentésének az ún. takarmánykorlátozásnak alapvetően
két módja alakult ki világszerte: a minden nap korlátozott adag etetése és a napkihagyásos módszer.
A naponta történő etetés során az adott életkorra előírt, az étvágyhoz mérten erősen korlátozott adagot az állatok
naponta megkapják, így a nevelés folyamán egyenletesebb a tápanyagok felvétele. Ez általában csak spirál
rendszerű etetőberendezéssel oldható meg, amely egy időben képes kijuttatni az esetenként igen kicsi napi
takarmányadagokat.
A napkihagyásos rendszerekben a takarmányozás napját követően nem kapnak takarmányt az állatok. Az etetési
napokon kétnapi adagot kap az állomány (skip a day program). A módszer finomításával jöttek létre a
korlátozási programok különböző változatai (pl. 4+3, 5+2). A napkihagyásos módszerekkel a növendék
állományokban kialakul az a szokás és képesség, hogy egyszerre, rövid idő alatt nagymennyiségű takarmányt
vegyenek fel, amely tulajdonság a tojóidőszakban luxusfogyasztási hajlamban nyilvánul meg.
Egy tipikus hústípusú szülő jérceállomány takarmányozási programját mutatja be a 38. táblázat. Tekintettel arra,
hogy a kakasokat célszerű külön nevelni és takarmányozni, a kakasok takarmányozási programját is bemutatjuk
(39. táblázat). A megadott programokhoz képest a különböző húshibridek esetében kisebb eltérések lehetnek,
ezért az adott tenyésztővállalat által előírtakat célszerű betartani.

7.4. táblázat - 38. táblázat Hústípusú jérceállomány kívánatos testtömege és
takarmányozási programja
Életkor (hét)

Testtömeg (g)

Heti testtömeg növekedés Takarmány (g) állat/nap
(g)

0-1

115

2

215

100

29

3

335

120

33

4

450

115

39

5

560

110

44

6

660

100

46

7

760

100

48

8

860

100

50

↓

↓

↓

↓

15

1560

100

65

16

1670

110

70

17

1790

120

75

18

1915

125

81

19

2050

135

81

20

2195

145

96

21

2345

150

104

22

2500

155

113

23 5%-os tojástermelés

2660

160

125

24

2820

160

130

ad libitum
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Életkor (hét)

Testtömeg (g)

Heti testtömeg növekedés Takarmány (g) állat/nap
(g)

25

2975

155

139

26

3120

145

147

27

3245

125

156

28

3340

95

165

29

3395

55

165

30

3435

40

165

31

3465

30

165

32

3490

25

165

33

3510

20

165

34

3525

15

165

↓

↓

↓

↓

64

3975

15

148

7.5. táblázat - 39. táblázat Hústípusú szülőpár kakasok testtömege és takarmányozási
programja
Életkor (hét)

Testtömeg (g)

Heti testtömeg növekedés Takarmány (g) állat/nap
(g)

0-1

150

2

310

160

36

3

505

195

44

4

720

215

54

5

900

180

54

6

1075

175

66

7

1215

140

67

8

1345

130

68

9

1465

120

70

ad libitum

↓

↓

↓

↓

16

2305

120

88

17

2435

130

93

18

2580

145

97

19

2730

150

101

20

2880

150

106

21

3030

150

116

22

3180

150

120

23

3330

150

124

24

3480

150

127

25

3620

140

127

26

3745

125

130

27

3815

70

132

28

3865

50

133

29

3895

30

134

↓

↓

↓

↓

64

4945

30

151
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A hústípusú szülőpár jércék korlátozó takarmányozási programja jól mutatja a genetikai növekedési erély
nagyon erős visszafogását a 14. hétig, amikortól kezdve a takarmányadag növelésével előkészítjük az ivarérést,
a tojóérettség optimális elérését ideális kondícióval. Ezt az állapotot a csúcstermelés időszakában is fenntartjuk,
ugyanakkor a 33. élethéttől nagyon szigorúan ügyelni kell arra, hogy a heti súlynövekedést n agyon alacsony
szinten, de a tojóidőszak végéig fenntartsuk.
A kakasok felnevelése során is a növekedés korlátozása igen erős 15 hetes korig, ezt követően elősegítendő az
ivarérést és a kakasok tenyésztési kondícióba hozását a 27 hetes korig emeljük a takarmányadagokat, a heti
testsúly-gyarapodás is növekszik, majd szigorú takarmányadag korlátozással gyakorlatilag a tojóidőszak végéig
ügyelünk arra, hogy a kakasok testsúly-növekedése ne haladja meg a heti 30 grammot. Termékenyítőképességük
és optimális tenyészkondíciójuk csak így biztosítható.
A korlátozott takarmányozási programok végrehajtása során az állomány testtömegét hetente mérni kell. Fontos
az állomány kiegyenlítettsége a nevelés és tartás teljes időszaka alatt. A nevelés során a kiegyenlítettséget
egyedi testtömeg méréssel hetente kell ellenőrizni. Az ideális kiegyenlítettség a cv %-kal mérve 8 körüli érték.
Ha szükséges, az állományt fejlettség, illetve testtömeg szerint csoportosítani kell. Csak egyöntetű, homogén
növendékállománytól várható jó teljesítmény. Akár 1-2 %-os reprezentatív mérésen alapuló eltérés a
takarmányadag hasonló mértékű emelését, illetve csökkentését indokolja. A technológiákban megadott adagokat
befolyásolhatja az etetett takarmány beltartalmi értéke, a klimatikus viszonyok és más tényezők. Az állatok
élőtömege a meghatározó adott korra, ehhez igazítandó az adag.

1.6. Tenyésztojás termelés
A tenyésztojás termelés tartástechnológiai szabályainak betartása nagy gondosságot, igényességet követel, amit
indokolnak az elérendő célok is:
• olyan környezeti feltételek teremtendők, amelyek között az állományok egészségi állapota kifogástalan, a
tenyészkondíció tartósan fenntartható,
• a keltetésre alkalmas tojások aránya a lehető legmagasabb,
• a kakasok és tojók kiegyensúlyozott ivari működése és szexuális aktivitása fenntartásával a terméketlen
tojások aránya minimális szinten marad,
• a tojás optimális beltartalmi értékű, biztosítva a jó minőségű naposcsibék előállításának lehetőségét.

1.7. A tojóidőszak rotációja és a tojóházak
A tojóidőszak akkor kezdődik, amikor az állomány tojástermelése eléri az 5 %-ot. Ekkor a növendékeket
tojótyúkokká, illetve tenyészkakasokká minősítik. Kiegyenlített, kellően fejlett állományokban ettől kezdve a
tojásrakó, ivarérett egyedek aránya rohamosan nő. A tenyészérettség ennél később következik be, akkor, amikor
a tojások tömege is eléri a keltetőtojással szemben támasztott követelményeket.
A tojó típusú szülőpároknál az 5 %-os termelést - megfelelő nevelési technológia esetén -21 hetes korban,
hústípusú tenyészállatoknál ugyanez 23 hetes korban kívánatos. A tenyészérettséget kiegyenlített állományok
általában típustól függően, az 5 %-os termelési intenzitás elérését követő 2-4. héten belül érik el.
A tojóidőszak hossza típustól, fajtától, a technológiától, az adott állomány termelési színvonalától, a keltetőtojás
iránti kereslet jellemzőitől és nem utolsósorban a termelési költségek és az árak alakulásától is függ. A tojó
típusú tenyészállományok potenciálisan 50-55 tojóhéten át, hústípusúak 40 tojástermelési héten át tarthatók
termelésben. Mesterséges vedletést követően újabb termelési ciklus is indítható.
Általában a következő tojástermelési időtartamok a szokásosak:
• fehér tojóhibrid szülőpárok 40-44 hét
• barnahéjú tojást termelő tojóhibrid szülőpárok 42-46 hét
• new hampshire törzsállományok 40-48 hét
• húshibrid szülőpárok 36-40 hét
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A tojóházak lehetnek mélyalmosak, rácspadlós- és mélyalmos tartás kombinációi és teljes rácspadlós
rendszerűek.
Mélyalmos rendszerben a tiszta és száraz alom alapkövetelmény, feltétele a tiszta keltetőtojás előállításának. Az
alomtojások magas száma veszteséget okoz, jó minőségű naposcsibe alomtojásokból nem keltethető.
A hústípusú szülőpárokat leggyakrabban rácspadlóval kombinált mélyalmos istállókban tartják. A rácspadlóval
kombinált mélyalmos tartást összevetve a mélyalmos rendszerrel, az alábbi megállapítások tehetők:
• a kombinált rendszerben nehezebb a mélyalmos rész megfelelő átszellőztetése,
• a tojóházi elhullások kissé magasabbak a kombinált istállóban,
• az alomtojások száma egyharmadára csökken a rácspadlóval kombinált mélyalmos tartásban, néhány tyúk
azonban hajlamos a rácsra tojni,
• mélyalmos istállóban a tojók 3-5 tojással többet termelnek,
• mindkét rendszerben a keltetőtojás előállítási költsége azonos.
Teljes rácspadlós tartás nem ajánlott a hústípusú állományok tartására, mert keveset mozognak, még
hajlamosabbak az elhízásra, gyakoribbak a lábdeformációk.
A fa rácspadló vagy a drótpadozat kiváltására különböző gyártmányú műanyag padozatok is terjednek, mert
csökken a talp- és lábszerkezeti sérülés és deformációk száma, kevésbé fordul elő mellfekély. Hátrányuk, hogy
áruk igen magas.
A tojóházak a nevelőházakra vonatkozóan már ismertetett berendezések mindegyikét tartalmazzák.
A tenyészállományok részére egyedi tojófészkek szükségesek, legjobban beváltak a kétemeletes típusok. A
tyúkok szívesebben tojnak tojófészkekbe, ha azokat az istállók hossztengelyére merőleges blokkokban
helyezzük el, ily módon az istállók keresztirányú átszellőztetését is megkönnyítjük. A tojófészkek elé felugrórudak szerelendők, ez csökkenti az alomtojás gyakoriságát.
A tojóházak berendezéséhez tartozhat a kotlásleszoktató, amely 30 cm-es lábakon álló 200×100 cm alapterületű,
1 m magasságú drótháló fenekű ketrec. Kotlásra részlegesen hajlamos tenyészállományok tartásakor
szükségesek.

1.8. Ivararány a tojóidőszak alatt
Az optimális ivararány betartása a tojások magas termékenységi arányának záloga. A túl sok kakas éppúgy
csökkenti a termékenységet, mint a túl kevés.
Hústípusú tenyészállományokban mélyalmos tartásban 100 tyúkra 10 kakas, rácspadló és mélyalom
kombinációja esetén 100 tyúkra 11 kakas az általánosan ajánlott ivararány 1000 tojóra a tojástermelés
kezdetekor. Később folyamatosan a leggyengébb kakasok selejtezésével a tojóidőszak közepére 100 tojóra 7-8
kakas elegendő. A tojóidőszak utolsó szakaszára 6-7 jó kondíciójú kakas számítandó 100 tojóra.

1.9. Állománysűrűség, etető- és itatótér
A napjainkban általánosan elfogadott állománysűrűség ajánlás hústípusú tenyészállományokra vonatkozóan 44,5 állat/m2-t jelöl meg almos tartásban, míg 5-5,5 db/m2-es sűrűséget javasolnak rácspadlóval kombinált almos
istállókra.
A tojástermelési időszakban ugyanolyan fontos a megfelelő etető- és itatótér biztosítása, mint a nevelés
folyamán (40. táblázat).

7.6. táblázat - 40. táblázat Hústípusú szülőpár tojók etető és itatóférőhely szükséglete
Hústípus
Etetőtér szükséglet
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Hústípus
Láncos etető: cm/állat

15

Felsőpályás etető: állat/cső

12

Spirál etető: állat/etető

10-12

Itatótér szükséglet
Vályús itató: cm/állat

2,5

Szelepes itató: állat/szelep

6-10

Függesztett itató: állat/itató típustól függően

20-50

1.10. Istállóklíma
A tojóházak legkedvezőbb hőmérséklete 18-21 °C, habár a termelés ennél szélesebb határok között is magas
szinten tartható (5-26 °C). Az optimálisnál alacsonyabb tartományban növekvő takarmányfogyasztással ennek
megfelelően romló, egy tenyésztojásra vonatkoztatott takarmányértékesítéssel kell számolni. A kívánatosnál
magasabb (27 °C) hőmérséklet mérsékli a takarmányfelvételt. Először az egyedi tojástömeg csökken, majd a
termelés is. Tartós kánikulában a hőguta által okozott fokozódó kiesések gyors beavatkozást indokolnak.
Hústípusú állományok érzékenyebbek, mint a tojó típusúak. Nagy melegben maximálisra fokozandó a
ventilláció, növelve a belső légsebesség hűtőhatását. Biztosítsunk folyamatosan hideg vizet, feleslegesen ne
mozgassuk az állományt, a takarmányozás idejét a kora reggeli órákra időzítsük, mindent elkövetve azért, hogy
az állatok saját hőtermelési maximuma ne essék egybe a legmelegebb kora délutáni napszakkal.
Az istállót fűtés hiányában az állomány fűti. A téli üzemelés legnagyobb gondja a relatív páratartalom
emelkedése, az alom átnedvesedése, letapadása. Az átnedvesedett almot friss alomra kell cserélni. A szellőztetés
módjának megválasztásakor abból kell kiindulni, hogy a tyúkok számára mindig kedvezőbb a hűvösebb, de
szárazabb, mint a melegebb, de nedvesebb környezet. Az istálló belső légterének fagypont alá hűlését meg kell
akadályozni, a tarajon és állebenyen fagyás alakulhat ki, rohamosan lecsökken a tojástermelés és részleges
vedlés is bekövetkezhet tartós termeléskiesést okozva.

1.11. A tojástermelés és ellenőrzése
A tartási-takarmányozási előírások megtartásával az egészséges, gondosan felnevelt tenyészállomány a típusára
jellemző korban kezdi meg a tojás-termelést, a kakasok elérik ivarérettségüket. Adott tenyészállományra
jellemzően, de mindig gyors ütemben érik el az állományok a csúcstermelést, minden törés nélkül. A felmenő
tojástermelési szakaszban beálló minden visszaesés jelentős hibára hívja fel a figyelmet, ami azonnali
beavatkozást igényel, az okokat feltárva és megszüntetve.
A csúcstermelés időszakában az állományok "erejükön felül" termelnek, ezért fokozottan érzékenyek.
Az egészséges, jól tartott állományok viszonylag hosszú ideig a csúcs közelében termelnek, és a tojóidőszak
végéig egyenletes, lassú ütemben csökken az állomány tojástermelési intenzitása. A tojástermelésben beálló
minden hirtelen érdemi eltérés (ez mindig csökkenés) komoly hibára utal, és az esetek döntő többségében együtt
jár a termékenység és a keltethetőség romlásával is.
A termelés minden érdemi mutatóját naponta ellenőrizni kell. A tenyészkakasok megfelelő arányát minden
egyes állománycsoportnál külön is rendszeresen biztosítani szükséges.
A 16. ábra hústípusú tenyészállományok tojástermelési intenzitásának (%) változását mutatja a tojóidőszakban,
a 17. ábra ugyanezt szemlélteti a tenyésztojások keltethetőségét illetően. Mindkét ábrán szemléltetésképpen tojó
típusú szülőpárokon jellemzően is bemutatjuk a tipikus jellemzőket.
Jól érzékelhetők a hús- és tojó típusú állományok közötti jellegzetes eltérések, amelyek nemcsak a
tojástermelési intenzitás kortól függő különbségeiben, a termelési időszak hosszában, hanem a tenyésztojások
keltethetőségében mutatkozó különbségekben is világosan tükröződnek. Egy napjainkra jellemző tipikus
hústípusú szülőpárállomány tojástermelését, a tojások keltethetőségét és naposcsibe előállító kapacitását mutatja
be a 41. táblázat.
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7.7. táblázat - 41. táblázat Egy tipikus hústípusú szülőpárállományra jellemző termelési
mutatók a tojóházi tartás teljes időszakára vonatkozóan
Termelési hét Életkor (hét) Termelési %/
átminősített
tyúk

Göngyölített
tojás/tyúk

Göngyölített
tenyésztojás
db/tyúk

Keltethetőség (%)

Göngyölített
naposcsibe
db/átminősítet
t tyúk

1

25

5,4

0,4

2

26

21,5

1,9

1,1

75,6

0,8

3

27

51,3

5,5

4,3

78,9

3,3

4

28

72,3

10,6

9,0

81,7

7,1

5

29

81,1

16,3

14,4

84,0

11,6

6

30

84,7

22,2

20,1

85,9

16,5

7

31

85,3

28,2

25,9

87,5

21,6

8

32

84,4

34,1

31,7

88,7

26,7

9

33

83,2

39,9

37,4

89,3

31,8

10

34

82,0

45,6

43,0

89,5

36,8

11

35

80,8

51,3

48,6

89,6

41,8

12

36

79,6

56,9

54,1

89,6

46,7

13

37

78,4

62,4

59,5

89,6

51,5

14

38

77,2

67,8

64,8

89,6

56,3

15

39

76,0

73,1

70,0

89,5

61,0

16

40

74,9

78,3

75,2

89,3

65,6

17

41

73,7

83,5

80,3

89,1

70,1

18

42

72,5

88,6

85,3

89,9

74,5

19

43

71,3

93,6

90,2

88,6

78,8

20

44

70,2

98,5

95,0

88,2

81,3

21

45

69,0

103,3

99,7

87,4

87,3

22

46

67,8

108,0

104,4

87,0

91,4

23

47

66,7

112,7

109,0

86,4

95,4

24

48

65,5

117,3

113,5

85,9

99,3

25

49

64,4

121,8

117,9

85,2

103,1

26

50

61,0

126,2

122,2

84,6

106,8

27

51

62,1

130,5

126,5

84,0

110,4

28

52

61,0

134,8

130,7

83,2

113,9

29

53

59,9

139,0

134,8

82,4

117,3

30

54

58,7

143,1

138,8

81,7

120,6

31

55

57,6

147,1

142,7

80,9

123,8

32

56

56,5

151,1

146,6

80,0

126,9

33

57

55,4

155,0

150,4

79,0

129,9

34

58

54,3

158,8

154,1

78,1

132,8

35

59

53,2

162,5

157,7

77,2

135,6

36

60

52,1

166,1

161,2

76,2

138,3

37

61

51,0

169,7

164,6

75,2

140,9

38

62

49,9

178,2

168,0

74,1

143,4

39

63

48,8

176,6

171,3

73,0

145,8
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Termelési hét Életkor (hét) Termelési %/
átminősített
tyúk
40

64

47,7

Göngyölített
tojás/tyúk

Göngyölített
tenyésztojás
db/tyúk

Keltethetőség (%)

Göngyölített
naposcsibe
db/átminősítet
t tyúk

179,9

174,5

71,7

148,1

A 42. táblázatban egy tipikus kettőshasznosítású new hampshire állomány tojástermelését, keltetőtojás
termelését és várható naposcsibe hozamát mutatjuk be.

7.8. táblázat - 42. táblázat New hampshire állományok tojástermelése, a keltetőtojások
aránya és kelési százaléka (Biszkup F., 1981)
Termelési hónap

Az állat kora a hó
végén, nap

Havi átlaghozam,
tojás db

Ebből keltetőtojás,
%

Kelési eredmény a
berakott tojás %ában

1

180

6,0

-

-

2

210

16,5

-

-

3

240

19,5

65

75

4

270

19,5

70

75

5

300

19,5

75

80

6

330

19,0

80

80

7

360

18,0

80

77

8

390

18,0

80

77

9

420

16,0

80

75

10

450

15,0

80

73

11

480

12,0

80

73

12

510

9,0

80

73

A tenyésztojások gyűjtésével, a keltetés előtti tárolással, és a tojások kezelésével kapcsolatos kérdésekkel „A
keltetés‖ c. fejezet foglalkozik részletesebben.

2. Pecsenyecsirke-nevelés
Napjainkban a baromfihús legnagyobb hányadát intenzív módszerrel hizlalt, zárt istállókban tartott
pecsenyecsirkével állítják elő. Számos fejlett baromfi-tenyésztéssel jellemezhető országban az összes előállított
baromfihúsnak több mint 90 %-a pecsenyecsirke.
A mai közgazdasági környezetben a pecsenyecsirke-nevelés már csak akkor gazdaságos, ha az üzemben
mindazokról a környezeti feltételekről folyamatosan gondoskodunk, amelyeket a nevelési technológiák
foglalnak egységes rendszerbe, és amelyek lehetővé teszik a genetikai teljesítőképesség lehető legnagyobb
mértékű kibontakoztatását a gazdaságosság szabta határok között.
A mai húshibridek potenciális genetikai képessége a testtömeg-gyarapodás és a takarmányértékesítés
tekintetében legalább 10-15 %-kal jobb, mint amit az üzemi eredmények mutatnak.

2.1. Hizlaló-telep és a hizlalóházak
A pecsenyecsirke-hizlalásnak alapvetően két módozata ismert: a mélyalmos és a ketreces tartási rendszer. A
pecsenyecsirkét almos tartásban állítjuk elő, hazánkban a ketreces hizlalás nem terjedt el a kedvezőtlen
tapasztalatok következményeként és állatjóléti megfontolásokból.
A hizlalóüzem vagy telep nagysága mindenekelőtt az üzem adottságaitól függ, amelyet az ágazatnak a
mezőgazdasági üzemben játszott szerepe határoz meg. Egy-egy üzem több hizlalótelepet is üzemeltethet.
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A hizlalóüzem nagyságának felső határát az egyszerre betelepítés, illetve kiürítés lehetősége szabja meg Ma a
szaporítóüzemek nagyságát, valamint a keltető-állomások kapacitását figyelembe véve az előbbi (betelepítés)
nem látszik gondnak, a vágóüzemek kapacitása azonban ennél jóval behatároltabb. Ezért olyan „mamut-telepek‖
létesítése teljesen indokolatlan, amelyek állománya a nagy létszám miatt 2-3 nap alatt nem vágható le.
A hizlalóházak típusa a legkülönbözőbb átalakított épületekből a legmodernebb új istállókig változhat.
Minden almos, brojler-nevelőnek néhány alapkövetelményt maradéktalanul ki kell elégítenie:
• naposcsibék fogadására az istálló egész alapterületét ki lehessen használni,
• benne elegendő itató- és etetőférőhely legyen,
• klimatizálása feleljen meg a brojlerek által támasztott igényeknek,
• kiszolgálása egyszerű és áttekinthető legyen,
• az istálló padozata, falai és mennyezete könnyen jól takarítható és fertőtleníthető legyen.
Az átalakításból származó hizlalóépületek nagysága adott, újak létesítésekor nincs merev megkötöttség. Az
épület nagyságának alsó határa az egy dolgozóra jutó gondozási egység, felső határa ennek 2-3-szorosa is lehet.
Nem helyes olyan épületek létesítése, amelyekben nehéz a közlekedés, és amelyeknek átszellőztetése túl nagy
méreteik miatt gátolt.

2.2. Állományváltás, rotáció
Az egy-egy istállóban vagy hizlalótelepen évente felnevelt brojlercsirke állomány mennyiségét az évi
állományváltások száma a rotáció, illetve az egy-egy alkalommal az istállóba telepített egyedek száma határozza
meg.
A hizlalási idő hazánkban általában napos kortól 35-42 napos korig tart. A hibridek genetikai képességeinek és a
nevelés környezeti feltételeinek javulása rövidíti a hizlalási időt, adott vágáskori élőtömeget véve figyelembe.
Rövidebb nevelési idő mellett javul a takarmányértékesítés, a gyakoribb állományváltás miatt jobb az istállók
férőhely-kihasználása.
A 43. táblázatban az éves rotációk számát adjuk meg a nevelési időtől és a két rotáció közötti takarítási és
szerviz-idő hosszától függően, néhány tipikus nevelési idő-változatot véve figyelembe (pl. intenzív gyors
növekedési képességű brojlerek és a vágási életkort később elérő brojlerek).

7.9. táblázat - 43. táblázat Az évenkénti rotációk száma a hizlalási időtől és a
szervízperiódus időtartamától függően
A hizlalási idő hossza
napokban

Az évenkénti tervezések száma, ha a szervízperiódus hossza (nap)
7

10

14

35

8,1

7,6

7,4

42

7,5

7,0

6,5

49

6,5

6,2

5,8

56

5,8

5,5

5,2

2.3. Telepítési sűrűség
Brojler-hizlaláskor az állománysűrűség a gazdaságosság egyik döntő tényezője. A telepítési sűrűség optimumot
meghaladó növelése kedvezőtlen hatású a testtömeg termelésre, a takarmányértékesítésre, növeli az
elhullásokat, és növeli a hiányosan betollasodott állatok számát, rontja az alom minőségét (44. táblázat).
Befolyásolja a megválasztható telepítési sűrűséget a hizlalási idő hossza is, mivel ettől függ a hizlalás végén az
istállóban meglévő összes élő testtömeg. Az Európai Unióban a telepítési sűrűséget szigorú előírások is
szabályozzák.
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7.10. táblázat - 44. táblázat A telepítési sűrűség általánosan érvényes hatásai a brojler
értékmérő tulajdonságaira mélyalmos tartásban (North McO. adatai alapján, 198)
Telepítési Értékmérők
sűrűség
Brojler
db/m2

Test-tömeg
kg/m2

Brojlerek testtömege
Abszolút
kg

Elhullás %

Relatív
csökkenés
%

Takarmány-értékesítés
kg/testtömeg kg
Abszolút

Rosszul
tollasodó
egyedek
Relatív
aránya,
%
változás, %

11,1

20,7

1,87

0

2,1

2,05

0

0,2

12,5

23,3

1,86

-1

2,3

2,06

+1

0,2

14,3

26,3

1,84

-2

2,6

2,08

+2

1,0

16,6

30,2

1,82

-3

3,0

2,11

+3

4,2

20,0

35,8

1,72

-4

3,6

2,15

+5

7,1

25,0

43,7

1,75

-5

4,5

2,20

+7

nincs adat

Az előbb vázoltak, valamint hazai körülmények között végzett vizsgálatok alapján almos tartásban az ajánlott
állománysűrűség 27-32 kg/m2-ben határozható meg. Ez 2 kg-os átlagos testtömegre hizlalt állományban 14-16
brojlercsirkének felel meg négyzetméterenként. E tartományban a brojlerek genetikai adottságaikat képesek jól
kifejteni mindkét ivarban.
Adott istálló optimális telepítési sűrűségét végül is az istálló műszaki, technikai felszereltsége és a hizlalási
tapasztalatok racionális egyeztetése alapján lehet meghatározni. A telepítési sűrűség növelése kritikus
helyzeteket teremthet nyáron, mert nehezíti a brojler hőleadását is. Az EU-ban a telepítési sűrűséget a Brojler
Jóléti Direktíva szabályozza attól függően, hogy az istálló komplex technológiai felszereltsége és a management
színvonala tartósan milyen, így általában 33 kg/m2 az ajánlott, ha a feltételek a szigorúbb állatjóléti előírásoknak
megfelelnek, 39 kg/m2 az előírás. Kivételesen magas színvonalú feltételrendszer esetén maximálisan 42 kg/m2 is
megengedhető. Az ajánlások részletes leírása „A baromfitartás állatvédelmi kérdései‖c. fejezetben olvasható.

2.4. Világítás
A brojler-tartásban általában az első napon 24 órás a megvilágítás annak érdekében, hogy a csibék nagy
biztonsággal etetőket és itatókat találjanak a nap bármely szakában. Ezután egyhetes korig 22-23 óra világos
periódust 1-2 óra sötétség követ (45. táblázat). Ezután a fényerőt is indokolt mérsékelni, mert a túlzott világítás
egyrészt drága, másrészt fokozott aktivitást kiváltva agresszívebbé teszi az állományt, ami kannibalizmus
kialakulásához is vezethet. Újabban terjed a megszakításos világítási program is egy rövid és egy hosszabb sötét
periódussal.

7.11. táblázat - 45. táblázat A pecsenyecsirke neveléskor alkalmazott világítási program
Életkor, nap

Megvilágított órák száma

Fényintenzitás, lux

1

24

30-40

2-7

23

20-30

7 vágásig

18 (2007 43/EU direktíva szerint)

20 (2007 43/EU direktíva szerint)

Az összesen 6 órás sötét periódus két részletben is biztosítható úgy, hogy a hosszabb sötét időszak legalább 4
óra legyen. A brojlerek teljesítménye egyébként jobb, ha a hizlalás 2. hetétől kisebb lehetne a megvilágítás
intenzitása (5-10 lux).

2.5. Itatás, ivóvíz-ellátás
A víz minden élettani folyamathoz nélkülözhetetlen. A brojlercsirke testösszetételének mintegy 70 %-a víz, a
testtömeg-termelésen belül így a vízé a meghatározó szerep. Nyugodtan állítható, hogy a víz a legfontosabb
takarmányozási komponens. Csak jó minőségű, az emberi fogyasztásra is alkalmas víz itatható.
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A brojlercsirke vízigényét elsősorban ivóvízből, másodsorban a közbülső anyagcsere-folyamatok közben
keletkező vízből – összes szükségletének mintegy 15 %-át -, harmadsorban az elfogyasztott takarmányból
fedezi. A csirke testtömegéhez viszonyított vízigénye a kor előrehaladásával csökken (napos korban a napi
vízszükséglet a testtömeg 45 %-a, ez 16 hetes korra 12 %). Ezért is döntő jelentőségű, hogy a naposcsibék
fogadásakor azonnal zavartalan legyen az ivóvíz-ellátás. Hőmérsékletemelkedés hatására jelentősen nő a
vízigény még akkor is, ha a takarmányfogyasztás már visszaesik. A 18. ábra az istálló belső hőmérsékletének
függvényében mutatja a brojlerek vízfogyasztásának változásait, bemutatva azt, hogy 36 °C-on kánikulában az
állatok vízfogyasztása több mint kétszerese a 18 °C-on mérhetőnek.
Általában 21 °C felett 1 °C emelkedés 6,5 %-os vízfogyasztás növekedéssel jár.
Minden olyan tényező, ami a vízfogyasztást gátolja, rontja a testtömeg-termelést és a brojler-előállítás
gazdaságosságát. Ezért a vízfogyasztást minden istállóban mérni és ellenőrizni kell. A vízfogyasztás gyors
csökkenése előrejelzi betegség kitörését. A brojler-nevelésben a vízfogyasztás soha nem korlátozható. Általános
szabály, hogy a brojlercsirke az istálló bármely részén 2-3 m távolságon belül találjon vizet, könnyen
hozzáférhető módon. Itatásra mind a vályúitatók, mind pedig a függesztett itatók jól megfelelnek. Az itatókat
naponta egyszer alaposan ki kell mosni.
A legkorszerűbb itatási rendszer a szelepes itató, munkaerő-takarékos, higiénikus.
A különböző itatótípusokból 1000 állatra a következő irányszámok betartása ajánlott:
• 2 literes kúpos itatóból 1 hetes korig 20 db/1000 brojler
• harang alakú köritatóból 8-10 db/1000 állat (40 cm-es átmérő)
• itatóvályú 20 m/1000 állat
• szelepes itató 70-83 db/1000 állat.
A 46. táblázat a brojlerek jellemző vízfogyasztását mutatja a kortól és itatótípustól függően.

7.12. táblázat - 46. táblázat Vegyes ivarban nevelt pecsenyecsirkék vízfogyasztása a
kortól és itatótípustól függően (1000 állat/liter/nap) (20 °C)
Életkor (nap)

Szelepes itató csészék
nélkül

Szelepes itató csészével Függesztett harang alakú
itató

7

61

65

68

14

106

112

119

21

171

182

193

28

237

252

266

35

293

296

329

42

336

357

378

49

363

386

409

2.6. Brojleristállók klimatizálása
A mai nagyon gyorsan növekvő brojlerek összehasonlíthatatlanul érzékenyebbek az istállóklímára (hőmérséklet,
páratartalom, levegő-szennyezettség, légcsere intenzitás) mint egy-két évtizeddel ezelőtti csekélyebb növekedési
képességű elődeik.

7.13. táblázat - 47. táblázat A brojlercsirke hőmérsékletigénye
Életkor

Teremfűtés, °C

Kombinált fűtés, °C
műanya alatt

teremben

1. napos

30

30-34

28

2. napos

30

30

27
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Életkor

Teremfűtés, °C

Kombinált fűtés, °C
műanya alatt

teremben

3. napos

28

28

25

6. napos

27

27

24

9. napos

26

26

24

12. napos

25

25

21

15. napos

24

25

21

18. napos

23

24

24

21. napos

22

23

23

24. napos

21

22

23

27. napos

20

20

20

A megfelelő istállóhőmérséklet irányértékeinek betartása alapvető követelmény (47. táblázat).
Annak betartása télen könnyebb feladat, mint nyáron.
A hizlalás tartama alatt az istállólevegő jó minősége – a jó oxigénellátottság, a csekély CO2 és
ammóniakoncentráció, a megfelelő páratartalom és a viszonylagos pormentesség – a nevelés sikerét jelentősen
befolyásoló tényező. A szellőzés mértékét mindenkor az állomány kora, testtömege, telepítési sűrűsége, a külső
levegő és az istállótér hőmérséklete szabja meg.
A nevelés első 1-2 hetében érdemleges és rendszeres ventillációra nincs szükség, mert a megfelelő
hőmérsékletről fűtéssel kell gondoskodni. A csirkék saját hőtermelése és páratermelése abban az időszakban
minimális, és az alomból sem képződnek káros gázok. Az istálló levegőjének relatív páratartalmát úgy célszerű
beállítani, hogy a nevelés első 10 napjában 70-75 %-os, ezt követően 50-60 %-os legyen. A megadott
paraméterek ideális állapotot feltételeznek, amit a gyakorlatban csak megközelíteni lehet.
A 2. élethéttől kezdve a ventillációnak mind nagyobb a szerepe a szükséges istállóklíma megteremtésében.
Adott istálló szellőzőkapacitását úgy kell méretezni, hogy az lehetővé tegye – a hizlalás befejezésekor fennálló
maximális brojler-testtömeg figyelembevételével – testtömeg-kilogrammonként szükséges friss levegő
óránkénti bejuttatását. A pecsenyecsirke testtömeg-kilogrammonkénti frisslevegő igényét az életkortól és a
külső levegő hőmérsékletétől függően a 48. táblázat mutatja.

7.14. táblázat - 48. táblázat A brojlercsirkék légcsere igénye a külső hőmérséklet és a
páratartalom függvényében (Budai Z., Szép I. 1997)
Külső
hőmérséklet oC

Légcsere igény (m3/óra/kg)
50

60

16

2,27

2,72

17

2,33

18

70

80

90

3,17

3,63

4,08

2,80

3,27

3,73

4,20

2,40

2,88

3,36

3,84

4,32

19

2,47

2,96

3,45

3,95

4,44

20

2,53

3,04

3,55

4,05

4,56

21

2,60

3,12

3,64

4,16

4,68

22

2,66

3,20

3,73

4,26

4,80

23

2,73

3,28

3,83

4,37

4,92

24

2,80

3,36

3,92

4,48

5,03

25

2,86

3,44

4,01

4,58

5,15

26

2,93

3,52

4,11

4,69

5,27

27

3,00

3,59

4,19

4,79

5,39

% relatív páratartalom esetén
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Külső
hőmérséklet oC

Légcsere igény (m3/óra/kg)
50

60

70

80

90

% relatív páratartalom esetén
28

3,06

3,67

4,28

4,90

5,51

29

3,13

3,75

4,37

5,00

5,63

30

3,19

3,83

4,47

5,11

5,75

31

3,20

3,91

4,56

5,22

5,87

32

3,33

3,99

4,65

5,32

5,99

33

3,39

4,07

4,75

5,43

6,11

34

3,46

4,15

4,84

5,53

6,23

35

3,53

4,23

4,93

5,64

6,35

A nem megfelelő szellőztetés eldöntheti a hizlalás eredményességét. Mesterséges és hatékony szellőztetés
nélkül éghajlati viszonyaink nem tennék lehetővé az intenzív brojler-hizlalást.
Hazánkban a legelterjedtebb mesterséges szellőztetési rendszerek az alábbiak:
• Negatív nyomású szellőztetés, a zárt istállóból szívóventillátorokkal negatív nyomást létesítenek, a beáramló
levegő mennyiségét és irányát légbeejtőkkel korlátozzák (19. és 20. ábra).
• A túlnyomásos rendszerben nyomóventillátorok befújják, megforgatják, majd kifújják a levegőt, szabályozva
a levegő mennyiségét is.
Újabban gyorsan terjed a negatív nyomású alagútrendszerű ventilláció. Itt a légbeejtőkön az istálló elejében
ugyanannyi levegő áramlik be, mint amennyi levegőt az istálló végén üzemelő nagyteljesítményű ventillátorok
kiszívnak a belső légtérből. A szívóventillátorok az egész légtérben – egyenletes hosszanti légáramlást
biztosítva – nagy hatékonysággal cserélik a levegőt. Az alagútrendszerű szellőzési rendszerek elterjedését segíti,
hogy a mai brojlerek sokkal érzékenyebbek a hőstresszre és gyakoribbak a nagyon meleg nyári időszakok. Az
alagútrendszerű szellőzéssel ellátott istállókban a hűtőpaneles párologtató hűtés is hatékonyan alkalmazható
meleg időszakokban a madarak hőérzetének javítására.
A szellőztetés fő feladata évszaktól függő. Meleg időben az állatok és az épület túlmelegedésének meggátlása a
fő cél. A brojlercsirke saját hőtermelése rendkívül nagy (49. táblázat), e hőtől folyamatosan meg kell
szabadulniuk az állatoknak, ami nyáron nagy nehézségekkel jár.

7.15. táblázat - 49. táblázat A brojler hőtermelése a testtömegtől függően
Élőtömeg, kg

Hőtermelés, Watt/óra
testtömeg kg-onként

egyedenként

0,45

17,27

7,8

0,91

11,91

10,8

1,36

9,86

13,4

1,81

8,63

15,6

2,27

7,78

17,7

2,72

7,08

19,3

A pecsenyecsirkék növekedési erélyének folyamatos genetikai fokozása egyúttal a napi takarmányfelvétel gyors
emelkedésével is járt. A mai pecsenyecsirkék döntő többsége a hőstresszre sokkal érzékenyebb, mint akár 10-15
éve. A brojlerek kétféle módon: közvetlen és közvetett hőleadással tudják szabályozni testhőmérsékletüket. A
13-24 °C közötti levegőhőmérsékleti tartományban a hőleadás főként sugárzás és hőáramlás útján történik, a
hidegebb környezeti területek felé. Ha a hőmérséklet tovább emelkedik, a madarak a hőt főleg párologtatás útján
tudják leadni, lihegéssel, a légzési intenzitás fokozásával. Amíg 25 °C-on a közvetlen hőátadás mintegy 70 %-ot
képvisel, párologtatással a hőátadás 23 %-a történik. Kifejezett kánikulában, 35 fokon a brojlercsirke már
csupán 10 %-át tudja sugárzás és áramlás révén hőmérsékletét csökkenteni, míg lihegéssel és párologtatással
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történik a hőleadás 90 %-a. A lihegéssel a madár úgy csökkenti testhőmérsékletét, hogy a légzőszerv felszínéről,
illetve a légzsákokból vizet párologtat el. A levegő páratartalmának növekedése a lihegés hatékonyságát
csökkenti. Amikor a hőmérséklet hosszú ideig magas, és ez esetleg magas páratartalommal is párosul, a brojlert
erős hőstressz éri. Ilyenkor a belső testhőmérséklet emelkedik, az optimális 41 °C fölé, a szívműködés és az
egész keringési rendszer terhelése megnő, csökken a vér oxigén-ellátottsága. Ez az állapot gyakran elhulláshoz
vezet, leggyakrabban a kakasok között. Ennek elkerülése miatt is rendkívül fontos a korszerű szellőzés, és
lehetőség szerint az istállólevegő hűtése is hűtőpanelekkel.
Az épület túlmelegedését megfelelő szigetelés csökkentheti. A telepítési sűrűséget a ventilátor kapacitással kell
arányban tartani.
Hideg időben a szellőztetés fő célja elegendő friss levegő biztosítása, a páratartalom növekedésének
megakadályozása, a káros gázok és a por feldúsulásának mérséklése a megfelelő hőmérséklet biztosítása mellett.
A ventillációnak, különösen a hizlalás második felében – a megfelelő fűtéssel együtt – döntő szerepe van a
kívánatos alomminőség fenntartásában, mert a brojlerek vízleadásának mind nagyobb hányada jut a trágyán
keresztül az alomba (21. ábra).
A brojler-hizlalás második szakaszában a csirkék napi trágyatermelése ugrásszerűen nő, hasonlóan a takarmányés vízfogyasztáshoz, az alomminőséget állandóan veszélyeztetve. A jó minőségű alom az egyik előfeltétele a jó
közérzetnek, egészségi állapotnak, így kihat a növekedésre, sőt a vágott áru minőségét is befolyásolja. Az
átázott, majd megkeményedett, letapadt almon nevelt brojlerek között sokkal gyakoribb a mellhólyagosodás, a
mellcsonti taraj deformációja, a lábdeformáció és a talpfekély is.

2.7. A brojlerek takarmányozása
A brojler-termelés költségeinek 62-65 %-át a takarmányköltség teszi ki, ezért a nevelés gazdaságossága döntő
mértékben a takarmányozás függvénye.
A hatékony takarmányozás két kulcsfontosságú eleme a megfelelő beltartalmi értékű és fizikai formájú
keveréktakarmány, valamint a veszteségek minimalizálása.
Alapkövetelmény, hogy az állatok előtt mindig legyen takarmány (ad libitum etetés). A takarmányfogyasztást
minden nap ellenőrizni kell, a csökkenés technológiai hibákra vagy betegségre hívja fel a figyelmet. Mindkettő
azonnali beavatkozást igényel. Az etetők napi egyszeri kiürítése ajánlatos!
A keveréktakarmányok energiaszintjének növelése – bizonyos határig, de egyre csökkenő mértékben- fokozza a
növekedést, ugyanakkor javítja a fajlagos takarmányértékesítést is. A takarmányok energiaszintjének növelésére
irányuló törekvések az utóbbi jelenséggel magyarázhatók (pl. zsírdúsítás).
A különböző energiaszintű keveréktakarmányokból a brojlerek változó napi mennyiséget, de napi igényüknek
megfelelő energiamennyiséget vesznek fel. Csekély energiatartalmú takarmányokból viszont képtelenek olyan
nagy mennyiséget elfogyasztani, ami energiaszükségletüket fedezné. Túlzottan nagy energiatartalmú
takarmányból pedig olyan kevés is elegendő lehet a kalóriaigény fedezésére, hogy abban a növekedés
szempontjából alapvető fontosságú fehérjét nem tudják kellő mennyiségben felvenni. Mindkét jelenség a
testtömeg-termelés csökkenését okozza.
A brojlercsirke takarmányfelvételét, főként napi táplálóanyag-felvételét, annak energiatartalmán kívül térfogata
és sűrűsége (fajsúlya) is befolyásolja. A lisztes, a dercés és a nyersrostban gazdag takarmányok sűrűsége kisebb,
terimésebbek, emiatt térfogategységükre jutó energiatartalmuk sokkal kisebb. Ezért a baromfitakarmányok
sűrűségének (fajsúly) 0,58 fölött kell lennie.
A granulálás azzal jár, hogy növeli a takarmány térfogategységére jutó energiatartalmát (és fehérjetartalmát) is.
A nagy energia- (és fehérje-) tartalmú tápok granulálásának kisebb, a kisebb energiatartalmúakénak pedig
biológiailag nagyobb a jelentősége a brojlerek testtömeg-gyarapodásának növelésében. Az 50. táblázatban
bemutatott adatok jól mutatják az összefüggéseket.

7.16. táblázat - 50. táblázat granulált és nem granulált formában etetett takarmány
hatása brojler kakasok testtömegére a takarmány energiatartalmától függően (Linares
és Huang nyomán, 2010)
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A takarmányok metabolizálható
energiaszintje 100 % =3175
kcal/kg

Élőtömeg 42 napos korban (g)

Granulált ME 100 %

2978

Granulált ME 95 %

2982

Granulált ME 90 %

2855

Dercés ME 100 %

2802

Dercés ME 95 %

2641

Dercés ME 40 %

2478

Átlag (g)

2938

2640

A granulálás hatására minden egyes granulátumon belül egységes lesz a táplálóanyag-, a vitamin-, az
ásványianyag- és egyéb hatóanyag-összetétel, valamint kisebb mértékű lesz a takarmánykiszóródás is. Az
alomba kiszóródott granulátumot a csibék ép, egészséges állapotban fel tudják venni, így az romlás veszélye
nélkül hasznosul. A granulálás csíraszám-csökkentő hatású. A brojler-hizlalásban granulált tápok etetése
indokolt.
A telepítést megelőzően az etetőket és itatókat úgy kell egyenletesen elhelyezni az istálló alapterületén, hogy
azokhoz a csibék könnyen hozzáférjenek. Az első napokban kiegészítő etetőfelületek kialakítása célszerű (pl.
műanyag etetőtálca, papír tojástálca). Az első napokban az etetőkben 4-5 mm vastag rétegű legyen a takarmány.
A jó etető-berendezésekkel szemben támasztott alapkövetelmények:
• magasságuk állítható legyen, a helyesen beállított etetők pereme az állatok hátmagasságával egyező szintű,
• a takarmány nem szóródik ki, nem szennyeződik alommal és ürülékkel,
• könnyen tisztítható és fertőtleníthető,
• nagy üzembiztosságú és tartós.
Az etetőberendezések lehetnek: kaparóláncos, tányéros, felsőpályás surrantócsöves és spirál etetők.A
takarmánykiszórás mérséklése érdekében a körtányéros etetőket 1/4 magasságig töltsük fel, a láncos etetőknél a
takarmány vékonyan fedje a láncot.
Kézi feltöltéses köretetőket kisüzemekben még használnak ezekből, egy etetőre 50 brojler jusson.
A vályús kaparóláncos etetőknél 2,5 cm kétoldalú vályúhossz férőhely szükséges brojlerenként, felsőpályás
surrantócsöves etetőből 45-55 brojler, spirális tányéros etetőből 60-75 brojler tud megfelelően enni.
Brojlerek számára a függesztett etető (és itató) rendszerek előnyösebbek, biztosítják a zavartalanabb mozgást,
könnyű és gyors a szabályozhatóság, takarításkor magasra emelhetők.
Az 51. táblázatban egy 35-40 napos korban vágásra érett brojlertípus testtömeg-gyarapodásának, halmozott
takarmányfogyasztásának és takarmányértékesítésének változását mutatjuk be a nevelés hosszától függően.

7.17. táblázat - 51. táblázat Egy napjainkra jellemző 35-40 napos korban vágásra érett
brojler
élőtömeg-gyarapodása,
halmozott
takarmányfogyasztása
és
takarmányértékesítése a nevelési időtől függően
Életkor (nap)

Élőtömeg (g) (vegyes
ivar)

Összes takarmányfogyasztás (g) egy
egyedre

Takarmányértékesítés
(tak. kg/élőtömeg kg)

0

40

-

-

5

116

88

10

261

279

15

483

602

1,25

20

777

1047

1,35
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Életkor (nap)

Élőtömeg (g) (vegyes
ivar)

Összes takarmányfogyasztás (g) egy
egyedre

Takarmányértékesítés
(tak. kg/élőtömeg kg)

25

1113

1579

1,42

30

1474

2203

1,49

35

1852

2945

1,59

40

2244

3766

1,68

45

2633

4655

1,77

50

3353

6650

1,87

A kereskedelmi forgalomban széles körben elterjedt brojlerkombinációk teljesítményei a megadottól ±10 %-kal
eltérhetnek a genotípustól, a takarmányozástól és más környezeti hatásoktól függően.

2.8. A hizlalás befejezése
A feldolgozásra érett brojlerrel szemben támasztott követelmények:
• élőtömege feleljen meg a feldolgozó igényének
• a tollazat száraz, tiszta, ép és érett legyen
• legyen jól táplált, a bőr sima, a végtagok épek
• mellhólyagosodás és talpfekély ne lépjen fel
• a vágócsirke begye és az emésztőcsatorna üres legyen, a telt emésztőszerv igen sérülékeny és a
feldolgozáskor könnyen felszakad, szennyezve a testet és a berendezéseket.
A vágás előtti koplaltatás általános ideje 8-12 óra. A szükségesnél hosszabb koplaltatatás növeli a testtömegveszteséget, ezért kerülendő, sőt tilos.
A brojlerek 10-15 %-a is selejtté válhat sérülések, zúzódások miatt. A zúzódások megközelítően azonos
arányban keletkeznek a nevelés, a szállítás és a feldolgozás folyamán. A veszteségek csökkenthetők a gondos,
nyugodt bánásmód által. A gondozónak kellő időt kell a nevelőházban töltenie, hogy az állatok rendszeresen
hozzászokjanak a mozgáshoz. A sérülések jelentős része a rakodás, szállítás alatt következik be. Az elmúlt
évtized műszaki fejlesztése arra irányult, hogy olyan élő állat rakodási technológiát alakítson ki, amelyek
minimálisra csökkentik a sérülések lehetőségét. Ezek a konténeres élőállat szállító rendszerek. A konténereket a
nevelőházba szállítják, ahol rövid úton, minimálisra csökkentik a sérülések lehetőségét. A gondozók
kíméletesen, mindkét lábánál összefogva rakják meg a konténereket, szigorúan betartva a darabszám előírásokat
a csirkék élőtömegétől és a külső hőmérséklettől függően.
A feldolgozó üzemben a szállítóketrecekből közvetlenül a felső pályára függesztik a csirkéket, jobb módszer
azonban az, amikor a konténerekből a csirkéket kibillentve azokat egy szállítószalag továbbítja a függesztésre
szolgáló, körforgást végző asztalra. Utóbbi módszer minimalizálja a sérüléseket. Sok sérülés keletkezhet akkor
is, ha a felfüggesztéskor a csirkék combjait túl erősen fogják meg, bevérzéseket okozva a combokon.
Keletkezhet zúzódás a kábítás, a vágás és a kivéreztetés közben is, ezeket a területeket az állatok nyugtatása
érdekében jóval sötétebben szabad csak megvilágítani.

2.9. Pecsenyecsirke hizlalás ritkábban alkalmazott módszerei
A pecsenyecsirkék döntő többségét zárt istállókban, almos tartásban nevelik és a technológia keretében nagy
növekedési erélyű pecsenyecsirkéket vegyes ivarban tartják vágásig, általában 35-42 nap közötti életkorig.
Az ivarok szerint elkülönített brojlerhizlalás létjogosultságát és indokoltságát az adja, hogy a hím- és nőivarú
pecsenyecsirkék növekedési erélye, a takarmány beltartalmi összetevőivel szemben támasztott igények, az
értékes húsrészek arányai, sőt a stressztűrő képessége is eltér. A különbségek különösen háromhetes kor után
válnak érzékelhetővé, és a kor előrehaladtával gyakorlati szempontból is mind fontosabbá. Az ivar szerint
elkülönített és úgy nevelt brojlerállományok testtömegének és méreteinek szórása kisebb, így kiegyenlítettsége
nagyobb, ami a vágás és a továbbfeldolgozás szempontjából előny. Az ivar szerint elkülönített nevelési
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rendszerektől várható előny annál nagyobb gazdasági és feldolgozás-technológiai szempontból, minél nagyobb
súlyra történik a pecsenyecsirke előállítás, illetve mennél tovább tart a hizlalás.
A pecsenyecsirkék nagy élőtömegre történő hizlalása az ún. roaster előállítás. A modern pecsenyecsirke
típusok növekedési erélye és kapacitása igen nagy, amit a 35-42 napos általánosan elterjedt rövid hizlalási
időszak alatt csak részben tudunk kihasználni. Ennek érzékeltetésére elég annyit megemlítenem, hogy a modern
brojlerkakasok 9 hetes hizlalási idő alatt már elérhetik vagy meghaladják az 5 kg-os élőtömeget. Ugyanezeket
35-40 napos korban vágjuk 2-2,6 kg-os élősúlyban általában Európában. A nagy súlyra történő brojlerhizlalás,
amely legalább 3,5 kg-os vagy afölötti testtömegű brojlereket jelent, főleg továbbfeldolgozási célokra,
darabolásra állítják elő. A legelterjedtebb a roaster-hizlalás az USA-ban.
Az alternatív pecsenyecsirke előállítási technológiák skálája széles, felöleli az almos tartásban zártan tartott
kisebb növekedésű brojlerkombinációk előállítását hosszabb nevelési idővel, valamint a különböző
szabadtartással kombinált pecsenyecsirke előállítási rendszereket. Ezek mindegyikére jellemző, hogy általában
jobban behatároltak az egy istállóban, illetve telephelyen tartandó állománylétszámok, jóval alacsonyabb a
telepítési sűrűség és sokkal hosszabb 81 nap vagy több a nevelési idő, ami alatt az így tartott pecsenyecsirkék
elérik vagy megközelítik a 2000 g-ot. Általában az alternatív tartási rendszerekben előállított brojlerek
márkázott termékeket állítanak elő és lehetnek organikus és nem organikus terméket előállítók.
Mind az ivar szerint elkülönített brojlerhizlalás, mind a roaster-előállítás, mind pedig az alternatív
brojlerhizlalási és nevelési rendszerekre vonatkozó részletesebb információkat a tisztelt olvasó a hivatkozott
szakirodalomban találja meg. Ezek részletes tárgyalása meghaladja e kötet lehetőségét.

3. Az árutojás-termelés
A brojler-hizlalást követően az árutojás-termelés a tyúktenyésztés második legnagyobb ágazata világszerte.
Nagyüzemek, közép- és kisgazdaságok egyaránt részesei a tojástermelő iparnak. A nagy- és kisüzemek
alapjában véve ugyanazokkal a tojástermelésre specializált hibridekkel (fajtákkal) és ugyanazokkal az alapvető
tartástechnológiai megoldásokkal termelik a tojást, avval a különbséggel, hogy a kisüzemek általában kevesebb
munkafolyamatot gépesítenek, automatizálnak (pl. tojásgyűjtés).
Egyfázisú a tartásmód, ha a napos-állományt ugyanabban az istállóban nevelik fel, ahol az állomány a
tojástermelési időszak végéig marad. Ritkán alkalmazzák.
A kétfázisú nevelés során a nevelési periódust követően általában 17 hetes korban tojóházba telepítik át az
állományokat.
-6 hetes korig tart, az utónevelés 17 hetes korig
fejeződik be.
A tojóállományok nevelése alapvetően két módon történhet, a padozaton és ketrecben. A tojástermelés
hazánkban és a világban döntően ketreces tojóházakban történik, az EU országaiban terjednek az alternatív
tartásrendszerek is állatjóléti megfontolásokból.

3.1. Tojó típusú tyúkállományok általános takarmányozási
irányelvei a nevelés és tojóházi tartás során
A következőkben röviden összefoglalt irányelvek alapvetően függetlenek a tojótyúkok felnevelése és tojóházi
tartása során alkalmazott tartástechnológiai megoldásoktól. E rövid fejezetben a legáltalánosabb elvek
összefoglalása a célunk.
A jércék felneveléskori takarmányozása. A nevelés első 8 hetében az elsődleges cél a csibék növekedési
képességének minél jobb kihasználása, ami jó minőségű indítótáp étvágy szerinti etetésével valósítható meg, ez
egyúttal biztosítéka a csontozat és a különböző szervrendszerek megfelelő fejlődésének, a csibék ellenállóképességének maximális megőrzésével. Ebben az időszakban a táp metabolizálható energiatartalma 11,5 MJ/kg
körüli, nyersfehérje tartalma a legmagasabb a nevelés és tojóidőszak során legalább 19 %. Természetesen a
megfelelő aminosav-összetétel és komplett vitamin- és ásványianyag-ellátás alapkövetelmény.
Nevelőtáp etetésére a 9-15 élethét között kerül sor, ennek ajánlott metabolizálható energiatartalma 11,3 MJ/ kg
és kiegyensúlyozott aminosav-ellátás mellett a nyersfehérje tartalom 16 %. Az etetés étvágy szerint (ad libitum)
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mindamellett a testtömeg folyamatos kontrollja elengedhetetlen. A nevelési időszak alatt egészen a tojástermelés
erőteljes megindulásáig rendszeresen próbaméréseket szükséges végezni. Legcélszerűbb a hét azonos napján és
órájában az állomány véletlenszerűen kiválasztott mintegy 2 %-át egyedileg lemérni 5 hetes kortól kezdve. A
mérésekre legalább kéthetente sort kell keríteni. Az egyedi mérések alapján akkor egyöntetű egy jérceállomány,
ha az állomány az egyedi testtömegek az átlagtól ± irányban nem térnek el jobban 10 %-nál. Amennyiben a
testtömeg-mérési adatok az adott tojóhibrid típusára megadott értékektől nem térnek el 5 %-nál jobban, akkor a
nevelés végéig ad libitum takarmányozunk. Ha ennél nagyobb az eltérés, és ez többletsúlyban mutatkozik, akkor
ne csökkentsük a takarmányadagot, hanem ún. visszatartási programot alkalmazunk úgy, hogy azonos szinten
tartjuk a napi takarmányadag mennyiségét mindaddig, amíg az állomány testtömege nem éri el az adott
technológia szerint megadottat.
Az 52. táblázatban egy tipikus
takarmányfogyasztását mutatjuk be.

barnahéjú

tojást

termelő

jérceállomány

testtömeg-fejlődését

és

7.18. táblázat - 52. táblázat Egy barnahéjú tojást termelő tojóhibrid jérce testtömeggyarapodása és takarmányfogyasztása 20 hetes korig
Életkor (hét)

Testtömeg (g)

Takarmány (g/nap)

Halmozott
takarmányfogyasztás
(kg)

1

70

9

0,06

2

125

22

0,21

3

195

26

0,40

4

280

31

0,62

8

380

36

0,87

6

480

39

1,14

7

585

44

1,45

8

690

48

1,79

9

790

51

2,15

10

885

54

2,53

11

975

56

2,92

12

1060

59

3,33

13

1140

63

3,77

14

1220

68

4,25

15

1295

72

4,75

16

1370

76

2,28

Áttelepítés 17

1440

78

5,83

↓ 18

1520

80

6,40

↓ 19

1610

ad libitum tak.

ad libitum tak.

↓ 20

1725

ad libitum tak.

ad libitum tak.

A növendékjércék tojóházba történő áttelepítése előtt 2-3 héttel a jércék jelentős élettani változáson mennek
keresztül. Csontrendszerükben jelentős átalakulás mellett megnövekszik a kalcium-tartalom előkészítvén a
tojókat a tojástermelési periódusra, a héjképzés megnövekedő igényére. Ezért a megfelelő kalcium felvétele
ebben az időben fontossá válik. A 16. héttől ezért a 18. hétig tojó előkészítő táp etetése indokolt, amelyben
jelentősen magasabb a kalciumtartalom (2,5 %). Az energia- és aminosav-szintek kiegyensúlyozott növelése is
kívánatos, hiszen a tojószervek gyors fejlődése jelentős fehérjeigénnyel jár (petefészek, tojócső). A napi
testtömeg-gyarapodás is megnövekszik a tojástermelési időszak megkezdése előtt, sőt kellő mennyiségű tartalék
zsírképzésre is szükség van a zavartalan petefészek működéshez, az ovulációkhoz. A tojó előkészítő tápot is ad
libitum etetjük. A tojástermelés megkezdésekor a jércéknek el kell érniük az adott technológiában megjelölt
testtömeget ahhoz, hogy a tojástermelés megkezdése zavartalan és a későbbi termelés is kielégítő legyen.
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A tojástermelés időszakát takarmányozási szempontból két nagy szakaszra oszthatjuk: az első a 19. élethéttől a
60. hétig tart, ez alatt az idő alatt az állományok nagyon magas szinten termelnek, és ezen időszak első felében
még testállományuk is számottevően gyarapszik. A tojástermelés kezdeti időszakában gondoskodnunk kell a
magas szintű tápanyag-szükségletről, hiszen a tyúk szervezete rendkívül nagy igénybevételnek van kitéve,
hiszen majd minden nap egyéb életfunkciójuk ellátása mellett egy tojást meg kell termelniük, aminek az egyedi
tömege is viszonylag gyorsan nő. Ebben az időszakban takarmányozás ad libitum és minden olyan környezeti
tényező, ami a takarmányfelvételt csökkentené, annak hatását minimalizálnunk kell. A 19. és 60. élethét között
egyes típusú tojótáp etetése indokolt, kb. 11,5 MJ/kg metabolizálható energia, 17,7 % nyersfehérje-tartalommal,
kiegyensúlyozott aminosav-összetétel mellett. A takarmány kalciumtartalma 3,75 %. A tojóidőszak második
felében a 60. élethéttől a tojástermelés intenzitása folyamatosan csökken, ezért a takarmányban a tápanyagkoncentráció csökkenthető, mind az energiaszint, mind a nyersfehérje, ezen belül a legfontosabb aminosavak
koncentrációja is. A tápban a kalciumszint enyhe növelése indokolt, javítva a tojáshéj szilárdság takarmányon
keresztüli javításának élettani lehetőségeit.
Mind a jércék, mind a tojótyúkok takarmányfelvételét jelentősen befolyásolja az istállóhőmérséklet. 20 °C alatt
a jércék és tojók több takarmányt vesznek fel, amelynek egy részét hőtermelésre fordítják. A gyakorlatban
nagyobb gondot okoz a magas hőmérséklet által előidézett étvágycsökkenés, ami érdemben 27 °C fölött igényel
általában beavatkozást. Célszerű – ha erre mód van – a takarmány energiaszintjét csökkenteni a
fehérjekoncentráció növelése mellett. Növelhetjük a takarmányfelvételt az etetők gyakoribb járatásával, ezáltal
mindig friss takarmány kerül az etetőkbe. Adott esetben javasolható granulált takarmány átmeneti etetése is
mészgritt adagolással.
A különböző etetőberendezések típusával szemben általában a tojóhibridek nem támasztanak különleges
követelményeket, kivéve azt, hogy a takarmányhoz minden állat könnyen hozzáférjen, és az etető típusa ne
tegyen lehetővé takarmánykiszóródást.
Ha láncos vagy spirális etetőt használnak, akkor ezek sebessége legyen elég gyors ahhoz, hogy az állat azonos
adagot tudjon enni, az állatállomány egyöntetűen fejlődjön és érjék el az életkornak megfelelő ideális
testtömegüket. Ennek elősegítésére használjunk lehetőleg nagysebességű etetőköröket (12-18 m/perc),
kiegészítő garatokat az etetőkörön.
Az automata etetők mindaddig folyamatosan működjenek, amíg az állatok a takarmányadagot el nem
fogyasztják. Ezáltal biztosítható a takarmány egyenletes kiosztása és megelőzhető, hogy az állatok megrohanják
az egyes etetőket.

3.2. Tojóállományok felnevelése
3.2.1. Padozatos nevelés
A nevelőistállókban gyakrabban kétféle padozat alakítható ki: mélyalmos, és a részlegesen rácspadlós.
Tekintettel arra, hogy Magyarországon leghorn tojóhibrideket nem tartanak, ezért részletesebben csupán a
barnahéjú tojást termelő tojóhibridek tartásával kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze (53. és 54. táblázat).
Tájékoztatás kedvéért néhány esetben leghorn típusokkal kapcsolatos információkat is megadunk.
Az ajánlott telepítési sűrűség a nevelés alatt eltér kissé az almos és a rácspadlóval ellátott nevelőházakban.

7.19. táblázat - 53. táblázat Az ajánlott telepítési sűrűség a jércék típusától, korától és a
tartási módtól függően
Tartási mód
Típus és életkor

Mélyalmos

Rácspadlós*
Telepítési sűrűség db/m2

Leghorn típusú 8 hetes korig

15-16

18-20

18 hetes korig

10-12

12-13

7-8

8-9

Barnahéjú tojást tojó típus 8 hetes
korig

14-15

16

18 hetes korig

9-10

12-13

18 hetes kor felett
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Tartási mód
Típus és életkor

Mélyalmos

Rácspadlós*
Telepítési sűrűség db/m2

18 hetes kor felett

6-7

8

*mélyalom:rács aránya 60:40%
A nevelés alatt a kellő etető- és itatótér alapfeltétele annak, hogy minden egyed kellő mennyiségű takarmányoz
és ivóvízhez jusson, az állomány növekedése optimális legyen, és a testtömegbeli egyedi szóródást a
biológiailag normális tartományban tartsuk.

7.20. táblázat - 54. táblázat Barnahéjú tojást termelő hibridek itató- és etetőtér
szükséglete
Itatótér
Életkor
0-2 hét

Szelepes itató
(madár/szelep)

Etetőtér
Itatóvályú
(hossz/csibe)

Etetőhossz
csibénként

8 db + kiegészítő Itatás kúpos itatókból 3,5 cm + kiegészítő
itatók 50 madár/kúp
50 madár/kúp
etetés az első héten

Csibék száma 40cm
ø köretetőre
70 db + kiegészítő
etetés az első héten

3-18 hét

8 db

2,5 cm

7 cm

35 db

18 hét felett

8 db

4,5 cm

10 cm

30 db

Naposállatok fogadásakor többlet etetőteret biztosítunk úgy, hogy egy csibekartont számítunk 100 csibére. Az
első napokban kúpos itatókból itatjuk a csirkéket, függetlenül a felszerelt többi itatótól úgy, hogy 1 m 2-en belül a
csibék itatót találjanak.
3.2.1.1. Alom
A legjobb a búzaszalma vagy puha faforgács alom, amelynek száraznak, portól, penésztől és idegen anyagoktól
mentesnek kell lennie.
3.2.1.2. Csibegyűrűk
A csibegyűrű alacsony, általában hullámpapírból készített alacsony kerítés, amellyel a naposcsibéket kisebb
csoportokra osztva megfelelő hőmérsékletű területen, illetve az etetők, itatók közelében tartjuk (lásd: 15. ábra).
A 4-5. naptól bővítendő a csibék rendelkezésére álló terület, két-három műanya egybekerítésével. A
csibegyűrűk a 9-10. napon eltávolítandók, addigra a csibéknek rá kell szokniuk a végleges etetőkre és itatókra.
3.2.1.3. Hőmérséklet-igény
A tojóhibridek nevelése során legjobb a műanyás vagy sugárzó fűtési rendszereket használni. A tojóhibrid
csibék optimális hőmérsékleti igénye (csibemagasságban) napos kortól a felnevelés végéig 32-33 °C-ról 18-20
°C-ra csökkenhet (55. táblázat).

7.21. táblázat - 55. táblázat Tojóhibrid csibék hőmérsékleti igénye
Kor

Hőmérséklet, °C

1-4. nap

32-33

5-7. nap

30

2. hét

28

3. hét

26

4. hét

24

5. hét

22

6-18. hét

20
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3.2.1.4. Világítás a nevelés alatt
A világos órák száma, a fény intenzitása erősen hat a tyúkfaj reprodukciós folyamataira, világítási programokkal
befolyásolható az ivarérés ideje, a tojástermelés intenzitása, a tojások tömege, sőt a tojástermelési időszak
hossza is. A naposkori betelepítésnél minimálisan 20 lux legyen a fényintenzitás, hogy a csibék gyorsan
megtalálják az itatókat. A világítás döntő hatását a tyúk tojástermelésére jól mutatja a 22. ábra, amely ugyancsak
a tojótyúk-állománynak a tojástermelését mutatja attól függően, hogy természetes megvilágítást vagy
mesterséges programozott megvilágítást alkalmaztak.
Növendékkorban alapvető szabály, hogy a világos órák száma nem növekedhet, lehetőség szerint egy minimális
szintet elérve és azt tartva csak az ivarérést közvetlenül megelőző időszakban növelhető a megvilágított órák
száma és a fény erőssége. Hatékony világítási programok csak ablaktalan istállókban, mesterséges világítással
valósíthatók meg.
A nevelés során a világos órák számának változtatásával jelentősen befolyásolható az ivarérés ideje. Egy
tojóhibrid állomány világítási programját mutatja be a 23. ábra attól függően, hogy az ivarérést gyorsítani vagy
lassítani akarják.
Ablakos istállókban külön e célra kidolgozott világítási programok vannak, amelyekkel a csibe kelésének pontos
idejét figyelembe véve lehet az adott esetben legkedvezőbb megoldást választani.
3.2.1.5. Istállóklíma
Tojóhibridek nevelése során kissé könnyebb a megfelelő istállóklímát biztosítani, mint a brojler-hizlalásnál,
mert kisebb a saját hőtermelésük, sokkal kevesebb a pára- és trágyatermelésük is. Az istállón belüli
klímaviszonyokkal függ össze az alom állapota is. A megfelelően száraz (20-30 % nedvességtartalmú) almot az
állatok jól tudják mozgatni, amit – különösen télen – szemes takarmánynak az alomba szórásával még fokozni is
lehet.
3.2.1.6. A tojóhibrid növendék állományokkal kapcsolatos egyéb műveletek
Az előírt állategészségügyi teendőket a megfelelő programok és technológiák megadják.
A tojóhibrid állományokból a feltűnő testi hibákkal rendelkező egyedeket folyamatosan selejtezni célszerű. A
szexálási hibából bennmaradt kakasokat, amint azok felismerhetők, el kell távolítani (szexhibás kakas).
A tojóállományok csőrkurtítása elterjedt gyakorlat, mert így kiküszöbölhető az agresszívebb állományoknál a
tollcsipkedés, súlyosabb esetben a kannibalizmus. A csőrkurtított állományok takarmánypazarlása csökken, és
mérsékli a tojáshéj feltörésének, a tojásevésnek a gyakoriságát is. Nyugodt vérmérsékletű tojóhibrideknél a
csőrkurtítás legnagyobb előnye a takarmánykiszórás csökkentése.A csőrkurtítást akkor végzik jól, ha az a lehető
legkisebb stresszt okozza az állománynak, és a csőr nem nő ki újra. A csőrkurtítást csak nagyon gyakorlott
ember végezheti.
A csőrkurtításkor a csőr mindkét kávájának meghatározott részét elektromos árammal izzított pengével (800 A
nevelőketreceknél általában vályús etetőket használnak, a ketrecek belső részében helyezik el az állítható
magasságú csészés vagy szopókás itatókat.) eltávolítják. Akkor jó a kurtítás, ha az orrlyukak előtt 2 mm-rel vág
a kés úgy, hogy az alsó csőrkáva hosszabb marad a felsőnél (24. ábra). Gyakorlati tapasztalatok alapján sok
előnye miatt a legjobb a csőrkurtítást 6-8 napos korban célszerű végezni.
A csőrkurtítás elvégzése fiatal korban kis stresszhatással jár, nem akadályozza a csibék zavartalan fejlődését.
Csőrkurtítás után egy hétig az itatók víz- és az etetők takarmányszintjét magasabban kell tartani, mert a csibék
nehezebben esznek és isznak. Szopókás itatók esetén kiegészítő nyílt víztükrös itatók beállítása is indokolt.

3.2.2. Tojóhibridek ketreces nevelése
Az árutermelés céljából tartott tyúkállományoknak több mint 75 %-át hagyományos ketreces rendszerekben
tartják világszerte. Az EU-ban eltérő tendenciák érvényesülnek, a tojótyúkok tartását számos vonatkozásban
ajánlások és nemzeti törvények szabályozzák.
Ketreces tartásban javul az épület-kihasználás, jól szabályozható a tojótyúkonkénti kiegyenlített takarmány- és
ivóvíz-ellátás, a munkafolyamatok könnyen gépesíthetők, az állatok sokkal kevésbé fertőződhetnek (paraziták,
kokcidiózis) az ember egészségére nézve minimalizálja a veszélyforrásokat (pl. porártalmak), könnyebb jó
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istállóklímát kialakítani alapvetően azért, mert a trágya folyamatosan elválasztható a belső térből. Hátránya,
hogy jóval nagyobb a kezdeti beruházási igény, az állatvédők nehezményezik, hogy a ketreces tartás erősen
korlátozza a csirkék és tojók számos gyakori viselkedési formájának gyakorlását (porfürdőzés, kaparás stb.).
Ketrecben nevelt jércéket csak ketreces tartási módban ajánlott tojatni. Ugyanakkor bármely padozatos
módszerrel nevelt jérce jó teljesítményt nyújthat ketreces tartásban.
Ma már egy fázisban történik a jércenevelés napos kortól a tojóházba telepítésig. A jércenevelő ketreceknek
világszerte sokféle típusa alakult ki. Lehetnek egy vagy többszintesek attól függően, hogy milyenek a helyi
adottságok és igények.
A ketrecben nevelt jércék részére ajánlott telepítési sűrűséget, etető- és itatóteret a kortól függően az 56. táblázat
mutatja.

7.22. táblázat - 56. táblázat Ketrecben nevelt tojóállományok számára ajánlott férőhely,
itató- és etetőtér szükséglet
Telepítési sűrűség

Itatótér

Etetőtér

Életkor

Csibe/m

Terület/csibe

Csibe/szelepes
itató

Itatóvályú
hossz/csibe

Etetőhossz/csibe

0-2 hét

66

150 cm2

15

2,5 cm

2 cm + kiegészítő
etető

29

2

4

5 cm

8 cm

2

4

10 cm

10 cm

2

3-8 hét
9-18 hét
18 hét felett

4 cm
18

350 cm
750 cm

3.2.2.1. Naposcsibék fogadása, istállóklíma
A naposcsibék fogadáskor azokban a ketrecekben (sorokban, szinteken) kell az előírt hőmérsékletet biztosítani,
ahová a csibéket telepítettük. Egy vagy esetleg kétszintes ketrecrendszernél igen gazdaságos az ún. helyi fűtés
alkalmazása (pl. műanya). Többszintes ketrecrendszereknél a teremfűtés az általános és biztonságos. A
tojóhibrid csibék hőmérsékletigényét az 57. táblázat szemlélteti.

7.23. táblázat - 57. táblázat A tojóhibrid csibék hőmérsékletigénye ketreces tartásban
Kor (nap)

Hőmérséklet (°C)

1-4

33-34

5-7

32

8-14

30

15-21

27

22-28

24

29-35

22

36-119

20

Az első napokban a megfelelő páratartalom biztosítása alapvető fontosságú, mert a csibék könnyen
kiszáradhatnak.
A naposcsibéket az ún. fogadószintekre telepítik (ez pl. 3 szintes rendszerben a legfelső szint). A
fogadószinteken legyen optimális és erős a megvilágítás (35 lux) és az előírt a hőmérséklet.
A ketrecek aljára naposcsibe fenékrács (pelenka) kerül, amit tiszta száraz, durva felületű papír is helyettesíthet,
amire a takarmány is szórható. Szelepes itatóknál a szelepek mozgatásával jól látható, csillogó vízcseppeket kell
képezni, hogy a csibék azonnal megtanuljanak inni. Csészés itatókból a csillogó vízfelület ivásra ingerli a
csibéket.
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A világítási alapprogram azonos, mint a padozatos tartásban, az eltérés annyi, hogy 4 napig 24 órás megvilágítás
ajánlott.A csibék széttelepítése a nevelőházba minél gyorsabban célszerű az állatok fejlettségétől, a klimatizálási
és a többi műszaki-technológiai elem állapotától függően.
3.2.2.2. Csőrkurtítás, selejtezés
A csőrkurtítás ketreces tartásban éppúgy ajánlott, mint padlós tartásban, időpontja is azonos.
A nevelési idő alatt általában két alkalommal: 8 hetes kor körül és a tojóházba telepítéskor selejteznek. Célszerű
az állomány selejtezése minden olyan alkalommal is, amikor amúgy is kézbe vesszük az állatokat (pl. oltások).
Selejtezni az alkati és egészségi szempontból nem megfelelő egyedeket kell, valamint a szexálási hiba folytán a
jércék között maradt kakasokat.
A gyengén fejlett, a beteg, a hibás csőrű és lábú, a görbe mellcsonti taréjú és nem a jércére jellemző másodlagos
ivarjelleget mutató egyedeket nem szabad a tojóházba áttelepíteni. Ezek ugyanis ott csak takarmányfogyasztók
lesznek anélkül, hogy kielégítő tojástermelést érnének el. Tojóházba csak egyformán fejlett, egészséges jércéket
telepítsünk.
3.2.2.3. Áttelepítés a tojóházba
A tojóházba telepítés megterheli az állati szervezetet, ezért az állatokat lehetőleg kék fényben vagy
félhomályban fogjuk össze a lehető legkíméletesebb módon. A jércéket mindkét lábuknál összefogva kell a
szállítóketrecekbe tenni. Vigyázni kell arra, hogy a ketreceket ne zsúfoljuk túl állatokkal. A szállítást a lehető
legrövidebb időre korlátozzuk.
Nyáron a hűvös napszakokat válasszuk, ha hideg időben szállítunk, a megfázás veszélyének mérséklésére a
szállító járművön levő ketrecek elejét és tetejét takarjuk le ponyvával.
A tojóhibrideket legkésőbb 17 hetes korban telepítsük át a tojóházakba. A már tojástermelésüket megkezdett
vagy az azt éppen megkezdő állományok számára az áttelepítés túl nagy stresszel jár, hiszen szervezetüket az
ivaréréssel és tojástermeléssel járó élettani-hormonális folyamatok amúgy is erősen terhelik.

3.3. A tojóházi tartás
Az árutojás-termelés alapvetően két tartási módszerrel történhet: padlós és ketreces rendszerben. Az utóbbi
másfél évtizedben néhány európai országban döntően az állatvédelmi mozgalmak hatására ún. alternatív tartási
módszerek is terjednek.

3.3.1. Padlós tojótyúk-tartás
Az almos tartásban az istálló alapterületét 8-10 cm vastagon bealmozzák. Az etetők, itatók az alom fölött
vannak, az istálló hosszanti irányában leggyakrabban a falak mentén vannak a tojófészkek, ha lehet, előnyösebb
azokat blokkokban, a falakra merőlegesen elhelyezni.
A részben mélyalmos, részben rácspadlós istállóban az etetők és az itatók a rácspadlón, a tojófészkek lehetnek
középen egymásnak háttal, de elhelyezhetőek a harántfalak mentén is.
A teljesen fa vagy drótrácsos rendszerben a tojófészkeket a falak mentén és az istálló középső részén keresztben
célszerű elhelyezni úgy, hogy azok legkevésbé akadályozzák a keresztirányban kialakított szellőzést.
Mélyalmos nevelőistállóból rácspadlós tojóházba lehet áttelepíteni jércéket, fordítva azonban nem, a kokcidiózis
veszélye miatt.
A különböző padlós tartásrendszerekben a telepítési sűrűség eltér egymástól. Padlós, almos tartásban 7 tyúk/m 2,
rácspadlóval épített istállóban 8 az ajánlott sűrűség.
A tojóházak fontos berendezési tárgyai a megfelelő kivitelű és számú tojófészkek.
Az egyedi tojófészek 30-35 cm magas, 25 cm széles és 30-35 cm mély, anyaga legyen könnyen tisztítható, színe
sötét árnyalatú A tojófészkek 2 vagy 3 szinten egymás fölé építhetők, az alsó szintet a padozattól 60 cm magas
lábazat válassza el. Egy tojófészek 4 tyúkra elegendő.
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A csoportos tojófészkek 2-2,5 m hosszúak, 60 cm szélesek, a bebúvó-nyílások oldalt vannak. 50-60 tyúk
használhat egy tojófészket.
Csoportos tojófészek használatakor magasabb a törött héjú tojások aránya, mint egyedi fészekben. Ma már
sokféle automatikus tojásgyűjtéssel kombinált tojófészek van.
A jércék betelepítésekor mindaddig, míg az állomány meg nem kezdi a tojástermelést (1-2 hét) a tojófészkeket
zárva kell tartani, ugyanakkor törekedni kell arra, hogy az első tojást már a fészkekbe tojhassák. A jól nevelt,
kiegyenlített állományoknál a termelésbe lendülés robbanásszerűen gyors, erre előre számítani kell és fel kell
készülni rá.
A tojóistállók ideális hőmérséklete 18-23 °C, melegnek a 27 °C feletti istállóhőmérséklet számít, ahol már
jelentősen nő a vízfogyasztás, csökken a takarmányfogyasztás.
A jól szigetelt istállókban, megfelelő állatsűrűség és ventilátor-üzemelés mellett télen nem kell fűteni. Nyári
tartós kánikulában 35-38 °C-ra is felmelegedhet az istálló belső tere, szükség esetén a tető és az istálló
környezetének locsolásával, maximális hatékonyságú ventillációval az etetési időszaknak a hűvös napszakokra
időzítésére lehet a vészhelyzetek kialakulását megelőzni. A tojóházakban a megvilágított órák száma a 35-36.
tojóhétig 15-16 óráig növelhető, és ez marad a tojóidőszak végéig. Az egyes hibridekre vonatkozóan kisebb
eltérések lehetnek, amit mindig megadnak a hibrideket tenyésztő, forgalmazó vállalatok.
3.3.1.1. A tojások gyűjtése
A tojók napi életritmusa igazodik az alkalmazott világítási programhoz. A tojások megtojási gyakorisága
állományszinten a villanygyújtást követő időszakban a következő:
• az első órában még kevés a tojás,
• a 2-3. órában termelődik a napi tojás 40 %-a,
• a 4-5. órában 30 %-a,
• a 6-7. órában 20 %-a,
• a 8-9. órában 10 %-a,
• a 10-11. órában alig tojnak a tyúkok.
A tojófészkeket még a tojástermelés megkezdése előtt be kell almozni (faforgács, rövidszárú szalma). A
tojóállományt a fészekhasználatra szoktatni kell. Célszerű a fészkekben eleinte egy-egy tojást hagyni. Minden
alomba vagy máshova tojt tojást azonnal össze kell szedni.
A tojófészkek este lezárandók, villanygyújtás előtt nyitandók. A tojásokat naponta legalább négyszer kell
gyűjteni, és minél hamarabb a tároló helyiségbe továbbítani.
A padlós tartási rendszerben a tyúkok egy része az alomba vagy rácsra tojik. Az ún. alomtojások jelentős
veszteség forrásai lehetnek nem megfelelő gondozás esetében.

3.3.2. Ketreces tojótyúk-tartás
A ketreces tojótyúk-tartás világszerte a legelterjedtebb módszer. Több országban kizárólag ketrecben tartják a
tojótyúkokat. A ketreces tartás előnyei a következők:
• Azonos alapterületű tojóházban többször annyi állat helyezhető el, mint bármely más tartásmód mellett,
• állategészségügyi szempontból sokkal kedvezőbbek a feltételek,
• a tojás tisztább, megszűnik vagy minimálisra csökken a tojásevés,
• kedvezőbbé tehető az istállóklíma azáltal, hogy a trágya naponta vagy meghatározott időnként eltávolítható az
épületből,
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• jelentősen növelhető a munka termelékenysége azáltal, hogy szinte minden munkafolyamat – beleértve a
tojásgyűjtést is – gépesíthető,
• könnyebbé válik a dolgozók munkája, áttekinthetőbbek, jobban el-lenőrizhetőbbek az állományok,
• csökken az egy tojás előállítására felhasznált takarmány mennyisége (kevesebb mozgás, csökken a
takarmánykiszórás),
• könnyebben megoldható a gondozói létszám időszakos csökkentése (munkaszüneti napok).
A ketrecrendszereknek két alapvető típusa terjedt el, az egyszintes (flat deck) és a többszintes ketrecrendszerek.
Hazánk klimatikus adottságai mellett mindegyik alkalmazható.
Az egyszintes rendszerű ketrecek – melegebb éghajlatú országok kivételével – kevéssé terjednek, mert az istálló
alapterületére vonatkoztatott férőhely-kihasználás nem olyan kedvező, mint a többszintes rendszerekben. Az
állatokat kaparóláncos, vályús önetetőből takarmányozzák, és súlyszelepes csepegős vagy vályús túlfolyós
itatóból itatják. A trágya a ketrecsor alján kialakított aknába hullik, ahonnan gépi úton – vagy ritkábban –
vízöblítéssel távolítják el (25. ábra).
A többszintes ketrecrendszereknek (battériák) számos változata van a kétszintestől a sokszintesig, a
gyakorlatban 5 szintnél magasabbra nagyon ritkán építenek battériás rendszereket (26. és 27. ábra).
Az elhelyezési rendszer jellemezhető a ketrecszintek egymásra építésével, és az egyes ketrecek egymáshoz
képest elfoglalt helyzetével. Az egyes szintek egymásra helyezése lehet lépcsőzetes, trágyalemezzel kombinált
vagy egymásra építve trágyaszalaggal megoldott trágyaeltávolító rendszerű. A lehetséges kombinációk száma
nagy, könnyű alkalmazkodást téve lehetővé az adott igényekhez, adottságokhoz (28. ábra).
Kialakítottak olyan többszintes (3-5) battériákat, illetve tojóházakat, ahol a trágya az egyes ketrecsorok alól az
istálló megemelt padlószintje alatt kiképzett, mintegy 2-2,5 m mély trágyatérbe hullik. Ezen a trágyatéren
áramlik át – megfelelő ventillátorrendszer segítségével – a tojóház teljes szellőztetéséhez felhasznált levegő, ami
az eredetileg 70 %-os nedvességtartalmú trágyát 30-32 %-os nedvességtartalomig előszárítja. A trágyatérből a
trágya erőgéppel vagy automata trágyakihordó berendezéssel bármikor elszállítható. Az előszárított trágya –
viszonylag kis energiaráfordítással – teljesen megszárítható, és speciálisan zsákolt trágyaként hasznosítható. Az
utóbbi technológiák kialakítására a környezetvédelmi – világszerte mind szigorúbb – előírások kényszerítették
rá az eszközgyártó vállalatokat és baromfitartókat egyaránt (29. ábra).
Általános kívánalom, hogy a ketrecek olyan anyagból készüljenek, amelyek a víznek és az ammóniának
ellenállnak, szilárdak és rugalmasak.
A tojóidőszak befejeztével a ketrecek erős vízsugárral könnyen moshatók. A gondos mosatást fertőtlenítés
követi. A ketreces tojóházakban általában formalingázosítással fertőtlenítenek. Kerülni kell minden olyan
fertőtlenítőszer használatát, amely a fém alkatrészeket megtámadhatja.
A ketrecek lehetnek egyedi vagy csoportos tojóketrecek. Egyedi ketreceket csak kísérletekben és nemesítő
központokban alkalmaznak. Az árutojás-termelésben csoportos ketreceket használnak.
A ketrecenkénti betelepíthető tojók száma igen széles határok között változik. Vannak országok, ahol törvények
szabályozzák az egy tojóra minimálisan engedélyezett férőhelyet. A legtöbb országban azonban ökonómiaibiológiai megfontolások alapján döntenek.
Az USA-ban jelenleg a gazdaságosság maximumát 320 cm2/ketrec alapterület tojónkénti biztosítása jelenti,
amely lényegesen magasabb telepítési sűrűség, mint amit az EU megenged. A ketrecenként elhelyezett tojók
számának változtatása a tojástermelést és az egyéb értékmérőket jelentősen befolyásolja (58. táblázat).

7.24. táblázat - 58. táblázat A tojótyúk értékmérő tulajdonságainak változása a
ketrecenként telepített állatlétszámtól függően (140-550 napos kor között) Horn P.
(1981)
Telepítési

Tojó típusa

Értékmérők
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sűrűség

Tojástermelé Tojástermelés
s átlaglétinduló
számra db
létszámra db

3 tojó/ketrec
leghorn
(0,053
középnehéz
m2/tojó)

Testtömeg
(éves) kg

Tojóházi
elhullás %

A tojások
átlagos tömege
g

307

292

1,79

9,6

59,8

284

272

2,47

7,9

60,5

A teljesítmények változása a 3 tojó/ketrec telepítési sűrűségen elért paraméterekhez viszonyítva
leghorn
4 tojó/ketrec
2
(0,04 m /tojó) középnehéz

-1,7%

-5,5%

-0,2%

+3,8%

-0,7%

-4,3%

7,4%

2,9%

+3,3%

-0,7%

5 tojó/ketrec
leghorn
(0,032
középnehéz
m2/tojó)

-5,9%

-12,9%

-4,3%

+10,9%

-0,7%

-15,8%

-32,8%

-10,1%

+23,9%

-1,1%

3.3.2.1. Itatás, ivóvíz-ellátás
A leggondosabb tartás és takarmányozás mellett sem érhetők el megfelelő tojástermelési eredmények, ha az
ivóvíz-ellátásban a legkisebb zavarok is mutatkoznak. A folyamatos ivóvíz-ellátásban jelentkező kiesések
sokkal nagyobb mértékű tojástermelési visszaesést okoznak, mint a takarmányellátásból eredő hibák.48 órás
vízhiány már a tojóállomány részleges vedlését, 72 órás pedig teljes vedlését okozza. 36-48 órás vízhiány – az
istállóhőmérséklettől és a termelés intenzitásától függően – két héten belül 40-70 %-os tojástermelés csökkenést
okoz. Rövid ideig tartó vízellátási zavarok hatására a tojás tömege minden esetben csökken még akkor is, ha a
tojástermelés változatlan marad.
Ha 10 °C-nál hidegebb az ivóvíz, megfázást okozhat, ha túlzottan meleg, akkor csökken a vízfogyasztás, ami
mind a tojástermelés, mind a tojás tömege szempontjából káros.
A tojótyúk napi vízfogyasztása a testtömegtől, a hőmérséklettől és a tojástermelés intenzitásától függ. A napi
vízfogyasztás 15-20 °C hőmérsékleten, étvágy szerinti takarmányozás mellett megközelítően a
takarmányfelvétel kétszerese. A tojótyúk 16 °C hőmérsékleten mért vízfogyasztása 32 °C-on megduplázódik,
mert a fölösleges hőjétől csak párologtatás útján képes a tyúk megszabadulni. A tojótyúkok vízfogyasztása
erősen függ a pillanatnyi tojástermelési intenzitástól is, ugyanakkor az állomány 90 %-os termelés esetén
majdnem 70 %-kal több vizet fogyaszt, mint 10 %-os termelés esetén.
A tojótyúk vízfogyasztása határozott napi ritmust követ (30. ábra).
Az ivóvíz-szolgáltató rendszer kapacitásának tervezésekor tehát nemcsak a tyúkok napi összes vízigényét kell
figyelembe venni, hanem a napszaktól, az etetések idejétől függő igényeket is, sőt a hőségnapok csúcsigényét is,
ami a napi takarmányfelvétel 3-4-szeresét is elérheti.
Az itatórendszerek hibátlan működésének folyamatos ellenőrzése tehát rendkívül fontos a tojóházakban, sőt
ketrecsoronként, emeletenként és itatónként külön-külön is. Vízfogyasztásmérő órák beszerelésével igen kis
többlet-költséggel mód van a tojóhibridek istállónkénti, sőt ketrecsoronkénti víz-fogyasztásának mérésére és
napi ellenőrzésére. A vízfogyasztás változása idejében felhívja a figyelmet az itatórendszerek meghibásodására,
sőt betegségek fellépésére (a beteg állatok vízfogyasztása jelentősen csökken), és takarmányozási hibákra is.
3.3.2.2. Istállóklíma
A tojótyúkok számára 13-18 °C-os istállóhőmérséklet az optimális. Az optimálisnál alacsonyabb hőmérséklet
kevésbé hátrányos (+8 °C-ig), mint a magas.
Az ideális relatív páratartalom a tojóházban 60-75 %. Alacsonyabb páratartalom mellett igen erős a
porképződés, és ez hajlamossá teszi az állatokat légzőszervi megbetegedésekre. Az erős porképződés okozza az
ún. ketreccsíkos tojások számának növekedését is ketreces tojóházakban.
A tojótyúk minimális légcsere igénye télen 1,5 m3/óra testtömeg kilogrammonként, nyáron a maximális igény 57 m3/óra testtömeg-kilogrammonként. Alapvető tehát a különbség a téli és nyári ventilláció között. Télen
ugyanis a ventillációval elegendő oxigénről kell gondoskodnunk a káros gázok és a por egyidejű eltávolításával,
az optimálisat megközelítő levegőhőmérséklet fenntartása mellett. Nyáron a ventillációnak az előbbieken kívül
az állatok hő- és páraleadásának megkönnyítését is lehetővé kell tennie. Ezt kizárólag a légmozgás
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sebességének, illetve az időegységenként átáramoltatott levegő mennyiségének növelésével érhetjük el (59.
táblázat).

7.25. táblázat - 59. táblázat A levegőáramlás sebességtől függő hűtőhatása
Légsebesség, m/s

Hűtőhatás*, oC

0-0,1

0

0,25

0,5

0,5

1,7

1,3

3,4

2,6

5,6

*Hűtőhatás: a baromfira gyakorolt hőérzetet fejezi ki.
Nyáron a porképződés is sokkal nagyobb, aminek folyamatos eltávolítása csak fokozottabb ventillációval érhető
el. A többszintes ketrecekkel felszerelt tojóházakban különös gonddal kell ügyelnünk arra, hogy a felső –
mindig a legmelegebb – légréteget is kicseréljük, átöblítsük, amit a ventillátorok terelőlemezeinek megfelelő
beállításával érhetünk el.
A korszerű, ketreces tojóházakban a jó istállóklíma optimális fenntartásához nagy jelentőségük van az
automatikusan vezérelt, elektronikusan szabályozott szellőztetési rendszereknek. Kézi vezérlés esetén is fontos,
hogy a ventillátorok fordulatszáma változtatható legyen.
3.3.2.3. A tojó típusú állományok termelésének állományszintű értékelése
A termelés során folyamatosan vezetett adatokból az alábbi, leggyakrabban használt értékelési indexek
számíthatók:

napi tojástermelés (%) induló, (beólazott) tojólétszámra = napi tojástermelés db/induló tyúklétszám × 100
Ugyanezek az indexek a megfelelő adatok behelyettesítésével módot adnak a heti, havi és évi, az egész
tojóperiódust átfogó értékelésre is.
A leghorn típusú, fehérhéjú tojást termelő, és a középnehéz barnahéjú tojást termelő tojóhibridek tojástermelő
képessége között nincsenek ma már számottevő különbségek.
A 60. táblázat egy tipikus barnahéjú tojást termelő tojóhibridre jellemző – mint amilyen a TETRA SL is –
tojástermelési intenzitást és halmozott tojástermelést mutatja be.

7.26. táblázat - 60. táblázat Barnahéjú tojást termelő tojóhibridre jellemző
tojástermelési intenzitás és halmozott tojástermelés, beólazott létszámra vetítve 18-80
hetes kor között
Életkor (hét)

Tojástermelés beólazott tojóra
%

halmozott, db

18

0,0

0,0

21

50,9

5,8

22

74,8

11,0

23

88,7

17,2

24

92,6

23,7

25

93,5

30,3

26

94,4

36,9

27

95,3

43,5
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Tojástermelés beólazott tojóra

Életkor (hét)

%

halmozott, db

28

94,7

50,2

30

93,6

63,3

34

92,7

89,4

38

90,9

115,0

42

88,6

140,1

46

86,3

164,5

50

84,1

188,3

54

82,6

211,5

58

81,0

234,4

62

79,6

256,8

70

76,6

300,4

72

75,9

311,1

76

74,5

332,1

50

73,1

352,7

A tojások egyedi tömege és az egyes tojássúly szerinti kategóriák megoszlása erősen változik a tojástermelési
időszak során. Ennek bemutatására szolgál a 61. táblázat. A nagy tojások aránya erősen megnő a tojóidőszak
előrehaladtával.

7.27. táblázat - 61. táblázat Barnahéjú tojást termelő tojóhibrid tojásainak tömeg
szerinti megoszlása a tojóidőszak különböző időszakaiban (Tetra SL)
Összes tojás %-ában

Kor (hét)

Átlagos
tojástömeg (g)

19

45,2

0,0

0,0

5,7

94,3

20

48,1

0,0

0,0

13,7

86,3

21

50,4

0,0

0,9

28,6

70,5

22

52,7

0,0

1,5

45,1

53,4

23

55,0

0,0

7,3

55,9

36,8

24

57,3

0,1

12,2

67,5

20,2

25

58,8

0,3

21,7

62,6

15,4

26

60,2

0,8

29,1

61,5

8,6

27

60,9

1,3

34,3

58,3

6,1

28

61,6

1,5

38,0

55,2

5,3

29

62,0

1,6

40,6

53,7

4,1

30

62,4

1,9

42,3

52,1

3,7

31

62,7

2,0

45,6

49,9

2,5

32

63,0

2,2

48,1

47,5

2,2

34

63,6

2,7

52,7

43,0

1,6

36

64,0

3,0

55,9

39,8

1,3

40

64,8

3,9

60,6

34,5

1,0

44

65,5

5,5

63,9

29,7

0,9

48

66,1

7,4

64,5

27,4

0,7

52

66,5

8,6

64,6

26,6

0,6

XL (Nagyon
L (Nagy) 63-73 M (Közepes) 53nagy) 73 g fölött
g
63 g
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Összes tojás %-ában

Kor (hét)

Átlagos
tojástömeg (g)

56

66,9

9,3

64,8

25,4

0,5

60

67,1

10,7

64,9

24,0

0,4

64

67,3

11,8

65,0

22,9

0,3

68

67,4

12,6

64,8

22,3

0,3

72

67,5

13,4

64,7

21,6

0,3

76

67,6

13,9

64,5

21,3

0,3

80

67,7

14,2

64,2

21,3

0,3

XL (Nagyon
L (Nagy) 63-73 M (Közepes) 53nagy) 73 g fölött
g
63 g

S (Kicsi) 53 g
alatt

A tojóhibridek tojástermelési időszaka általában 72-80 hetes kor közötti időpontig tart. Annak eldöntése, hogy a
tojástermelési periódus milyen hosszú legyen, azt döntően az állomány termelési állapota a tojások értékesítési
ára (a piac állapota) alapján lehet eldönteni.
3.3.2.4. Tojásgyűjtés és –tárolás
Kézi tojásgyűjtésnél is jól begyakorlott személy akár 30.000 tojó tojását képes gyűjteni a folyosókon tolható,
vagy felsőpályás kocsi segítségével. A tojásokat ugyanannyiszor célszerű gyűjteni, mint padlós tartás esetében.
A gépi, szalagos gyűjtőrendszerek kapacitása szinte tetszőleges.
A tojásgyűjtőről az istálló légterén kívüli tojásosztályozó gépbe juttatható a tojás. Ez tömege szerint
osztályozza, sőt egyes gépek csomagolják is a tojást. Osztályozás előtt célszerű lámpázni. Az ún. „lámpatörött‖
tojások létojásként értékesíthetők.
A tömege szerint szétválogatott és csomagolt tojásokat elszállításig hűtőtárolóban kell tárolni, amelynek
hőmérséklete a 16 °C-ot lehetőleg ne haladja meg, és a relatív páratartalom 80% körüli legyen.
A ketreces tojástermelésben a tojástörés jelentős kárt okoz. Elfogadható, ha a törött és repedt héjú tojások
aránya nem haladja meg az összes tojás 5-6 %-át, az osztályozást is beszámítva.
3.3.2.5. A hasznos termelési időszak meghosszabbításának lehetőségei a tyúktenyésztésben
A modern tyúktenyésztésben, az iparszerűvé vált termelés gyakorlatában általánosan elterjedt, hogy mind a
tenyészállományokat, mind az árutojás-termelő állományokat csupán egyetlen termelési ciklusban, az ivarérést
követő évben hasznosítjuk. Régóta ismert tény azonban, hogy a tyúkfaj, adottságainál fogva, ennél jóval
hosszabb ideig is képes – ha kissé csökkenő mértékben, és hosszabb-rövidebb vedlési időszakot közbeiktatva is
– egészsége károsítása nélkül magas színvonalú tojástermelésre.
A madárvilágban a vedlés természetes folyamat, amelynek során a madarak teljesen megújítják tollazatukat, pl.
a költözés megkezdése vagy a hideg évszak beköszöntése előtt. A házityúk őse, a bankiva tyúk egyszer vedlik
évente; a vedlés nem függ össze a tojástermelési ciklusokkal. A házityúk a tojástermelés fokozása érdekében
történő sok évszázados szelekció következtében csak a tojástermelési időszak befejezésekor esik át egy teljes
tollváltási időszakon, amely természetes körülmények között négy hónapig tart. Ez egyúttal a tojástermelés és a
reprodukció szempontjából is pihenőidőszak. Az elmúlt három évtizedben kidolgozott módszerekkel
lehetségessé vált – nagy biztonsággal és nagy állományokkal – a vedlési folyamat szabályozása, a tollváltási
folyamat felgyorsítása úgy, hogy a vedlés teljesen lezajlik 6-8 hét alatt. A mesterségesen előidézett vedlés,
illetve a vedletés képessé teszi a tyúkokat (és a kakasokat is) arra, hogy az első befejezett tojóév után – a
mesterséges vedletést és így pihentetést követően – újabb tojástermelési, illetve reprodukciós ciklusba
kezdjenek.
3.3.2.6. A tyúkállományok mesterséges vedletése, többciklusos tojástermelés
A mesterséges vedletési eljárások alkalmazását több tényező teszi indokolttá tenyészállományok és tojóhibridek
esetében is. Ilyenek lehetnek a tojásárak szezonális változása, üres tojóházi kapacitások gyors betelepítési
igénye, a túlzottan magas tyúk amortizációs költségek, váratlan többletkereslet naposcsibére vagy tojásra stb.
Tenyészállományok mesterséges vedletését indokolhatják speciális nemesítési, szelekciós megfontolások és
állategészségügyi okok is.
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A mesterséges vedletés eredményes végrehajtásának számos technikai lehetősége van, amelyek az ivóvíz, a
takarmány többé vagy kevésbé szigorú időszakos korlátozásán, vagy összetételének jelentős megváltoztatásán,
valamint a megvilágítás idejének és intenzitásának csökkentésén alapulnak.
A vedletési eljárás lényege, hogy a különböző környezeti feltételek egyidejű és jelentős megváltoztatásának
együttes hatása révén a tyúkállományok vedlése meginduljon, a tollazat elvesztése lehetőleg egy időben
történjen, a tojástermelés a lehető leggyorsabban megszűnjön. Ezt azonban úgy kell elérnünk, hogy ez a
legkisebb mértékű stresszt idézze elő az állományban és ne vezessen érdemi egészségi károsodásthoz.
A világ számos országában és régiójában (pl. Amerikai Egyesült Államok, ázsiai országok) a mesterséges
vedletés nagyon hatékony, egyúttal drasztikusnak tekinthető módszereit alkalmazzák, amelynek része a teljes
táplálékmegvonás, esetenként tíz napig vagy még annál hosszabb ideig is, amely módszer és eljárás alkalmazása
az Európai Unióban tilos. A különböző mesterséges vedletési eljárások ismertetésétől e munkában el kell
tekintenünk. A különböző lehetőségek technológiai részleteit az ajánlott irodalomban az olvasó megtalálhatja.
Tojó típusú tyúkállományokat már 9-10 havi tojástermelés után vedletni lehet, erre leggyakrabban azonban 1112 havi első termelési ciklus befejezése után kerül sor. Hústípusú tyúkállományok mesterséges vedletését
leggyakrabban a 7-8. termelési hónap lezárása után kezdik. Az elhullások mértéke szakszerű végrehajtás esetén
nem haladhatja meg a 4-5%-ot, a kieső állomány döntő részben az amúgy is legrosszabb kondícióban és
egészségi állapotban lévő egyedek közül kerül ki.
A 31. és 32. ábrákon tojó- és hústípusú tyúkállományok mesterséges vedletést követő tojástermelési
időszakaiban jellemző tojástermelését mutatunk be, összehasonlítva azokat az első ciklusban nyújtott
teljesítménnyel.
A vedletést követő tojóidőszakban a tojások egyedi tömege nagyobb, mint az elsőben. A tojáshéj szilárdsága a
vedletést követő 3-4. hónapig jobb, mint amilyen az első tojóév utolsó harmadában volt, ezután azonban
gyorsabb ütemben romlik, mint az első tojástermelési időszakban.
A vedlést követő időszakban termelt keltetőtojások kelési %-a általában igen jó és magas akkor, ha a vedletett
tojókhoz fiatal, jó tenyészkondícióban lévő kakasokat párosítunk. Tenyészállományoknál a különbség sokszor
elérheti a 8-10 %-ot is.
Mesterséges vedletésnek csak jó kondícióban lévő, egészséges tyúkállományokat szabad és érdemes alávetni. A
legnagyobb biztonsággal sikeres vedletési programokat csak ablaktalan, jól klimatizálható istállókban lehet
végrehajtani.

3.3.3. A tojótyúktartás alternatív rendszerei
A ketreces tojótyúktartás hagyományos intenzív változatai iránti ellenszenv különösen több európai országban
állatvédelmi indíttatású mozgalmakat indított, ösztönözve más, úgynevezett alternatív tartási rendszerek
kialakítását. Közöttük több olyan hagyományos módszer is van, amelyek a hazai gyakorlatban még részben ma
is megtalálható (háztáji szabadtartásos megoldások, almos, egyszintes rendszerek). A következőkben rövid
áttekintést adunk a legfontosabb alternatív tyúktartási megoldásokról, amelyeket alapvetően javított ketreces,
valamint egyszintes és többszintes, de nem ketreces tartásrendszerekre oszthatunk.
Általánosan ismert, hogy az Európai Unió sokoldalúan szabályozza a baromfitartás technológiai
követelményrendszereit. A jelenlegi helyzet szerint a hagyományos, általában többszintes ketrecrendszereket
2012-től már megtiltaná a tagországokban, helyettük az ún. feljavított ketreces rendszerek alkalmazását írja elő
új épületekben, ahol mód van a tyúkok legalapvetőbb viselkedési formáinak gyakorlására, így tojófészket, almos
részt szükséges biztosítani, ahol kapirgálni is tudnak, és ülőrudak beépítése is megkívánt.
Jelenleg Európában ilyen feljavított ketrecrendszerű istállók létesültek Svédországban, Norvégiában, csekélyebb
számban Németországban és Nagy-Britanniában. Annak ellenére, hogy a hagyományos típusú ketrecrendszerek
használata nemkívánatos 2012-től, ma még az EU-ban a tojótyúkok 60%-a ezekben termel. A hagyományos
típusú ketreces tojótyúktartás egyes észak-európai országokban gyakorlatilag megszűnt, ugyanakkor a déleurópai országokban és más közép-kelet európai országokban ennél jóval magasabb, 85-95 % közötti. A
feljavított ketrecrendszerek közül is két változat ajánlott: a kisebb méretű ketrecekből álló és a nagyobb ketreces
rendszerek, az előbbiben 10-12 tojó, a nagyobbakban egészen 60 tojó maximális létszámig telepíthető.
Más alternatív tojótyúktartási rendszerekben számos változat kialakítása történt meg, egy- és többszintes
változatokban. Ilyen a madárház, az ülőrudas ház és többszintes drótrácsos változatok. Ezek mellett
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engedélyezett a kifutós tartásrendszerek több változata is, és amennyiben zárt istállókról van szó, a padlós tartás,
amely eddig is többé-kevésbé egyik alternatívája volt a jércenevelésnek és ritkábban a tojóházi tartásnak.
Anélkül, hogy ezen újabb technológiai rendszereket részletesen tárgyalnánk – mert erre e kötetben nincs mód –
mégis érdemes röviden összefoglalni az alternatív tartásrendszerekkel, valamint a feljavított ketreces
rendszerekkel eddig nyert európai tapasztalatokat.
A hagyományos ketreces tartásrendszerekhez képest az alábbi főbb megállapítások tehetők. Mind a feljavított
ketrecrendszerekben, mind pedig az egyéb alternatív tartásrendszerekben a tojások 5-6 százaléka nem
értékesíthető (alomtojások, törött tojások, túlságosan szennyezett tojások stb.). A tyúkok tojástermelése
kismértékben csökken a ketreces tartáshoz képest, a takarmányértékesítés is romlik. A teljesítmények szórása
nagyobb, mint ketreces tartásban, a gondozók gondosságától, szakértelmétől, összességében a management
színvonalától függően. A tartásrendszer természetéből adódóan a tojáshéj szennyezettsége nagyobb, mint a
hagyományos ketreces rendszerekben, a különbségek annál nagyobbak, mennél gyengébb a gondozók
felkészültsége, lelkiismeretessége. A tojóházi elhullások általában valamivel magasabbak, mint ketreces
tartásban, de jelentősen magasabbak is lehetnek, különösen kifutós tartásrendszerekben, és azokban a
tartásrendszerekben, ahol az egy csoportban tartott tojótyúkok száma nagyobb.
Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a hagyományostól eltérő ketrecrendszerekben számolni kell a
különböző paraziták elterjedésének és kártételének növekedésével. Összességében egyértelműnek tűnik, hogy a
különböző új tartásrendszerek eredményes működtetésének a felkészült, lelkiismeretes állatgondozók
munkájának nagyon-nagy hatása van a teljesítményekre, és az előállított tojások higiéniai állapotára,
minőségére. Egy ma még nehezen megbecsülhető elem az, hogy az új típusú tartásrendszerekben dolgozók
egészségi állapotára milyen komplex hatással lesznek azok a mellékhatások, amelyek a fokozott porártalomból
és egyéb tényezőkből eredeztethetőek.
Az új tartásrendszerek kétségkívül hozzájárulnak ahhoz, hogy a tojótyúkok jólléte növekedjen, élhessék ki
veleszületett és öröklött viselkedési mintázataikat, pl. porfürdőzés, kapirgálás, nyújtózkodás, nagyobb
mozgásigény és tér, fészekre tojási ösztön stb.
Nagy valószínűséggel előre jelezhető azonban, hogy a tojástermelés költségei nőni fognak, részben a nagyobb
takarmányfelhasználás, a munkabér költségek és más tényezők miatt. Sőt, számolni kell azzal is, hogy az új
alternatív tartásrendszerek környezeti lábnyoma egységnyi mennyiségi tojásra vetítve nagyobb lesz, mint a
hagyományos ketreces tartásrendszerekben.
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8. fejezet - A pulyka biológiai
sajátosságai
Sütő, Zoltán

1. A pulyka eredete és háziasítása
1.1. A pulyka őshazája
Olyan paleontológiai lelet, amely a Pulyka-félék (Meleagridinae) alcsaládjába tartozó bármely élő vagy már
kihalt fajtól származna, kizárólag az amerikai kontinensen került elő, következésképpen a pulyka amerikai
eredetéhez nem fér kétség. Egyébiránt Észak-Amerika oligocén rétegződésében 7 különböző megkövesedett
pulykatípust találtak. A közönséges pulyka tehát itt, a helyi ősökből kialakulva mind a pleisztocén, mind pedig a
holocén időszakban már előfordult.
A vadpulyka őshazája – a földrészen belül – Közép- és Észak-Amerika, ahol a történelmi idők előtt
háborítatlanul óriási területeket birtokolt. Természetes elterjedési területe magába foglalta Mexikót a Rio Balsas
völgytől (18° sz.) északra, valamint az Egyesült Államoknak a Sziklás-hegységtől keletre eső egész területét az
Atlanti-óceánig, továbbá a kanadai Dél-Ontariót.

1.2. A pulyka rendszertani helye
Az idők folyamán a pulyka taxonómiai besorolása több alkalommal változott. Mai ismereteink alapján a pulyka
a Tyúkalkatúak rendjébe (Galliformes), a Valódi tyúk-félék alrendjébe (Galli), a Fácán-félék családjába
(Phasianidae), a Pulyka-félék alcsaládjába (Meleagridinae) és a Meleagris nembe tartozik.
A pulykának két létező faját (species) különböztetjük meg. Az egyik az Ocellot- vagy pávaszemes pulyka
(Meleagris ocellata), amit Yukatan pulykának vagy Honduras pulykának is neveznek, sőt egyes források a
szemfoltos kifejezéssel illetik. A rendkívül tetszetős madarat a spanyolok <Pavo del Monte>-nek, azaz hegyi
pávának hívják. E faj elterjedési területe kizárólag a Yukatán-félsziget, illetve Guatemala és Honduras
szavannás területei. A pávaszemes pulykát soha nem háziasították és a házi szárnyassá lett pulyka
domesztikációjában sem játszott szerepet. Az Ocellot- vagy pávaszemes pulyka termete kisebb, mint a másik
fajé (Meleagris gallopavo), utóbbival ellentétben nincsen mellpamacsa (más néven szakálla), továbbá farok
tollain acélkék és rézvörös „pávaszemek‖ csillognak. Csupasz kék fejét sárgásvörös bibircsek díszítik és a
homlokán vastag bütyök található. A fej- és nyak bőrét az állat képes felfújni, s így egészen más benyomást kelt,
mint a rokon faj egyedei. A megjelenésében rendkívül tetszetős, színes tollú, kimondottan impozáns madarat
sokan a világ egyik legszebb madárfajának tartják, nem ok nélkül.
A másik pulyka faj, amit általában csak „vadpulykának‖ emlegetünk, a Meleagris nemzetség névadója a
Meleagris gallopavo. A fajon belül először kettő, majd öt, míg a legújabb állatrendszertani tanulmányok hét
alfajt (subspecies) különböztetnek meg, aminek alapja az egyes alfajok eltérő földrajzi természetes elterjedési
területe, valamint a tollazat színének különbözősége. Ezek a következők:
1. Meleagris gallopavo gallopavo (Mexikói pulyka)
2. Meleagris gallopavo silvestris (Kelet-Amerikai pulyka)
3. Meleagris gallopavo intermedia (Rio Grandei pulyka)
4. Meleagris gallopavo mexicana (Gould-féle pulyka)
5. Meleagris gallopavo osceola (Floridai pulyka)
6. Meleagris gallopavo merriami (Merriami pulyka)
7. Meleagris gallopavo onusta (Moore-féle pulyka)
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1.3. Domesztikáció
A pulyka domesztikációjának lehetséges módjáról több elképzelés látott napvilágot. Az egyik elmélet szerint
Amerika felfedezése után spanyol papok a kolostoraik körüli gazdaságaikban a vadpulykát megszelídítették,
mint háziállatokat tenyésztették és a szaporulatból szülőföldjükre is küldtek. E szerint a pulykát a spanyol
conquistádorok (hódítók) háziasították és a domesztikáció lényegében Spanyolországban, illetve a Földközi
tenger partvidékén fejeződött be.
Egy másik elképzelés szerint a kontinenst felfedezők a pulykát Közép-Amerikában már szelídítve találták. A
háziasítás feltehetően magas szinten állhatott, mert a spanyol szerzők különböző tollszínű, köztük fehér tojókról
is írtak. Tartásuk messze túlnyúlott a közép-amerikai nagy kultúrák határain és elérte a kertészkedő és vadászó
észak-amerikai törzsek területét. A háziasításnak először Mexikóban kellett megtörténnie, mert az ősi
mexikóiaknak a pulyka volt a legfontosabb húsforrása.
A pulyka domesztikációjával kapcsolatban egy harmadik elképzelés is ismert, ami meglepő módon XX. századi
tudományos megfigyelések leírására támaszkodik. E szerint a pulyka viselkedése hathatósan közrejátszott a
háziasítás folyamatában, azaz öndomesztikáció révén került az állat az ember közelébe. Ezt a teóriát a
biológusok a vadpulyka újratelepítésére irányuló kísérletek tapasztalataira, továbbá a madár életmódjának
ismeretére alapozzák.
Ugyanúgy, ahogy a domesztikáció lehetséges módját illetően megoszlanak a vélemények, lényeges eltérés
tapasztalható abban a tekintetben is, hogy a pulykával kapcsolatos szakirodalom mikorra becsüli a háziasítás
körülbelüli idejét. A domesztikációra utaló csontleleteket találtak a mai Tehuacán és Puebla területén, amelyek
az i.e. 200 és i.sz. 700 közötti időkből származnak. Az több mint valószínű, hogy az indián őslakosság i.sz. 1000
táján már tenyésztette a pulykát. Egy Új-Mexikóban, a Mimbers-völgyben folytatott ásatás során került elő az az
agyagedény rajzolat, amin a pulyka egyértelműen felismerhető.
Bár a legtöbb bizonyíték azt mutatja, hogy az általunk tartott házi pulyka a mexikói Meleagris gallopavo
gallopavotól származik, a különböző fajtaváltozatok kialakulásához más vad alfajok is hozzájárultak. Ugyanis
azok az európaiak, akik a XVI. század elején Észak-Amerika keleti részét gyarmatosították, egyrészről a házi
pulykát „visszavitték‖ Amerikába, másrészről a letelepülőket ért hatások között ott volt a kelet-amerikai
vadpulyka. Az első időkben nem volt ritka, hogy a házi pulykatojók vadpulyka kakasokkal párosodtak. Az ily
módon létrejött keresztezett állományok egyedei, egyrészt elveszítették a mexikói madár (M. g. gallopavo)
feketés megjelenését, másrészt annál sokkal nagyobbak voltak, miközben a M. g. silvestris szülő bronz tollazatát
mutatták. Amikor a keresztezésből adódó kedvező változások nyilvánvalóvá váltak, a telepesek már
szándékosan pároztatták a tojókat fogságban tartott vad kakasokkal. Ezt a gyakorlatot nagyon széles körben
alkalmazták, melynek köszönhetően általános jelenséggé vált a M. g. silvestris alfaj introgressziója, más néven
beolvadása. A keresztezéssel előállított új házi pulyka állomány, amit "Amerikai Bronz"-nak neveztek el, a
XIX. század elején érte el Európát és a század végére már nagyon népszerű lett. Mindkét kontinensen –
Európában és Észak-Amerikában egyaránt – modern, szélesmellű típussá fejlődött. Érdekes, hogy a keletamerikai vadpulyka (M. g. silvestris), ami olyan fontos szerepet játszott ebben a genetikai eseményben, soha
nem háziasodott.

2. Kor és ivar szerinti elnevezések a pulykafajban
Napospipe (vagy napospulyka): napospipének nevezzük a leszedéstől számított 48 óránál fiatalabb, teljesen
felszáradt, zárt köldökű, ép, jól fejlett, élénk mozgású, láthatóan egészséges, felszívódott szikzacskójú, még nem
etetett és nem itatott pulykát. A napospipe külleme meg kell, hogy feleljen a fajra, a fajtára, illetőleg a hibrid
fajtaminősítési eljárása során meghatározott jellemzőknek, továbbá tömege nem lehet kevesebb, mint 42,0 g.
Értelemszerűen, minden olyan egyed, amelyik eltérést mutat a szabványban rögzített jellemzőktől, nem minősül
és nem is minősíthető napos baromfinak. A napospipén a keltetőben vakcinázást, szexálást, lábjelölést és
csőrkurtítást szabad végezni.
Kispulyka: ivartól függetlenül a két napnál idősebb pulykákat nevezzük így, általában 3 hetes korukig, azaz
addig, amíg a fiatal pulykák az első vedlésen az ún. szűzvedlésen át nem esnek. Növendék pulyka:
megkülönböztetünk tenyésznövendéket és pecsenyenövendéket. Előbbi a 3 hetes kornál idősebb, tenyészállat
előállítás céljára nevelt, de még nem tenyészérett, azaz 28 hétnél fiatalabb pulyka. A hímivarút növendék
kakasnak, a nőivarút növendék tojónak vagy jércének nevezzük. Pecsenyenövendéknek azt a pulykát tekintjük,
amelyiket vágás céljára nevelnek, 3 hétnél idősebb, de még nem vágóérett.
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Brojlerpulyka (vagy pecsenyepulyka): nemre való tekintet nélkül vágás céljára nevelt, intenzív körülmények
között 12-16 hetes korig hizlalt és vágásra érett, 2,5-6,5 kg vágott testtömegű, szélesmellű, fehér tollazatú
hibridpulyka. Lába sima pikkelyű, mellcsontja és a mellcsont nyúlványa hajlékony, a hímivarú egyedek
sarkantyúi fejletlenek, mellhúsa telt, henger alakú, mellcsonti taréja a két mellizom fél között barázdát képez. A
feldolgozást követően többnyire grillfertig, esetleg bratfertig állapotban kerül a kereskedelmi forgalomba.
Napjainkban ezt a feldolgozottsági formát gyakran nevezik bébipulykának. A fogyasztói igények utóbbi
években tapasztalt változása miatt, a fehér tollszín nem kizárólagos, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt,
hogy az állományok hústermelő képessége, a hizlalás ideje és körülményei számottevően mások lennének. Ezzel
együtt a természetszerű, ökologikus állattartás termékeinek mind növekvő népszerűsödése ismét életre hívta a
színes tollú változatok, hagyományos körülmények közötti – 6-8 hónapig tartó – hizlalási eljárását.
Pulyka: nemre való tekintet nélkül a 28 hétnél idősebb, tehát már tenyészérett, kifejlett egyed, valamint a
kiselejtezett tenyészállat. A hímivarú helyes elnevezése kakas egyes vidékeken bak, a nőivarúé tojó. Hibrid
előállítás esetén, a tenyésztési fokozatnak megfelelően megkülönböztetünk elit kakast, nagyszülő kakast illetve
szülőpár kakast, és hasonlóképpen járunk el a tojó elnevezésében is.
A 80-as évek közepétől a hazai baromfiipar egy új fogalmat honosított meg a pulykahizlalásban, és ez a
gigantpulyka. Gigantpulykának nevezzük az olyan hústermelés céljára nevelt és nagy testtömegre hizlalt,
szélesmellű, kiváló húsformákat mutató pulykát, amelyikről a feldolgozás alkalmával minimálisan 2,5 kg csont
és bőr nélküli mellhús (mellfilé) nyerhető. Ennek eléréséhez legalább 10 kg-os élőtömeg szükséges. Tekintettel
arra, hogy a nagytestű típusba tartozó hibridek nőivarú egyedei is ma már képesek ekkora élőtömeg elérésére, az
ivar figyelembevételével megkülönböztetünk tojógigantot illetve gigant kakast. Mivel a gigant kifejezés a
pulykahizlalás egy speciális termékét jelöli, helytelen a nagy testű típus megnevezésére szinonimaként
használni. Ez azon egyszerű oknál fogva is indokolt, mert a feldolgozhatóság szempontjából gigantnak tekintett
kakas a középnehéz hibridek hímivarú állományaival is előállítható. A gigantpulyka hizlalás célja tehát, hogy a
baromfiipar számára darabolásra és tovább feldolgozásra alkalmas alapanyagot állítson elő.

3. A pulyka testalakulásának és szervezetének
fontosabb jellegzetességei
A küllem alapján általánosságban elmondható, hogy a pulyka erőteljes felépítésű, nagy testtömegű tyúkalkatú
madár, melynek vad- és kultúrváltozatai között az a lényeges különbség, hogy a vadpulyka karcsú testformával
és viszonylag magas csüddel rendelkezik. Szegycsontja vékonyabb és kidomborodóbb, teste keskenyebb, mint a
háziasított unokatestvéreké. A vadpulyka sok tekintetben nagyon hasonlít a parlagi bronz házi pulykához kivéve
azt, hogy lényegesen soványabb felépítésű. Mellizomzata és combja nem olyan terjedelmes, mint amilyent a
modern házi pulykáknál elvárunk és tapasztalunk. A madár fenotípusát tekintve, a tenyésztői munka hatása
elsősorban a különböző színváltozatok megjelenésében, az élőtömeg látványos növekedésében, a testforma
valamint a testarányok és a húsfelrakás megváltozásában, továbbá a mindehhez nélkülözhetetlenül szükséges
erős lábszerkezet kialakulásában figyelhető meg.
A színes tollú változatokon feltűnő a fényes tollazat. A farok 18 tollat tartalmaz és valamivel rövidebb a
szárnynál, végük szabályosan lekerekített. A dús tollazat szinte minden darabja nagy és széles. A tojó minden
esetben kisebb és a színes változatok esetében megjelenése szerényebb, mint a kakasé.
Fej: a nagy testhez viszonyítva a madár feje és csőre kicsinek illetve rövidnek tűnik, pedig valójában a fej
közepesen hosszú és mélyen széles. Az állatot szemlélve feltűnő a csupasz, általában vörös, esetenként
kékesfehér színű bőr a fejen, valamint a nyakon, amin inkább csak közelről jól látható vékonyszálú, szőrszerű
fonalas tollak találhatók. A csőr felett, annak alapjából nő ki egy az ivartól függő nagyságú ujjszerű illetve csap
formájú húsképződmény – Brehm (1903) szerint csombók – amely a pulykakakas berzenkedő állapotában oly
annyira megnyúlik, hogy a csőrt részben takarva vagy az mellett ormányszerűen csüng alá. Ilyen állapotban a
leírt bőr kékes részei ibolyaszínűekké változnak, hossza pedig akár a 10-15 cm-t is elérheti. Mivel az állat riadt
állapotában – például ha a madarat megfogjuk – ez a húscsap erőteljesen összehúzódik, melynek következtében
kúp alakot vesz fel és a függőleges síkban fölfelé mutat, ezért nem a legszerencsésebb módon, de ezt a pulykára
jellemző bőrképletet homlokszarvnak is nevezzük. Tehát a csombók a kakas izgalmi állapotától függően tágulni
és összehúzódni, színében pedig haragos mély tónusúvá válni képes. A nőivarú egyedeknél ugyanez a
bőrképződmény lényegesen kisebb. A tojók csombókja még kifejlett korban sem nagyobb 1,5 cm-nél, és
átmérője a tövén, valamint a felső harmadában közel azonos (2-6 mm). Alakja a madár vérmérsékletétől
függően nem változik, azaz az állat bármely kedélyállapotában mindig egyenlő nagyságú és színű marad, nem
úgy, mint a kakasnál.
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Csőr: közepes hosszúságú, erős, hajlott, jól a fejben ülő.
Szemek: az egész szem oválisan kidomborodó, gömbölyű, telt. A pulyka látása nagyon jól fejlett.
Fül: Az arc vonalát oldalirányban követve két oldalt található a fül. A pulykának nagyon jó a hallása.
Torok- és nyaklebeny: ott, ahol a csupasz nyak végződik, illetve a tollazat kezdődik, a bőrön erős mogyoró
nagyságú bibircsek találhatók, melyek öregebb állatoknál kékesfehér színűek. A torok az ivarérett kakasoknál
különösen bibircses. A nyaklebeny nem mást, mint egy vörös színű, nagy és lógó bőrlebeny, amely az alsó
állkapocs alapi részétől, azaz a csőr aljától terjed a nyak elején lefelé mutatva.
Nyak: közepesen hosszú, felfelé álló, kecsesen ívelt hátrafelé, felső része tollatlan, húsdudorokkal benőtt.
Szakáll: a faj sajátossága az a felnőtt kakasokra jellemző, fekete színű, hosszú, durva, serteszerű, pamacs
formájú, fonalas tollakból álló képlet (szakáll vagy ecsettoll), ami a melltájék közepén, annak tollazata közül
tűnik elő. Minden kakasnak van szakálla, és noha a nőivarra ez nem jellemző, érett tojók némelyikén
előfordulhat, bár ez vagy nagyon rövid, vagy nagyon keskeny. A szakáll a vadpulyka vadászatakor trófeának
minősül, aminek értéke annak hosszúságától függ. Egy elsőéves kakason ez még igen rövid, szinte alig látszik,
de hosszúsága a második évre a 7-10 cm-t, míg egy négy-ötévesnél a 25-28 cm-t is elérheti.
Hát: széles, kicsit konvex ívben lejt a nyaktól a farokig. Lapos a szárnyak között, amely szélesség egész a farok
tövéig húzódik.
Farok: mérsékelten hosszú, szélesen tollazott, ami a hát vonalát kecses ívben folytatja. Bár vége a talajt nem éri
el, de azt egész alacsony szinten közelíti meg. A farokfedő tollak szélesek és nagyszámúak.
Szárny: erőteljes, a törzshöz magasan tűzött, testhez simuló és az oldalakon felfelé irányulóan folytatódik.
Tollazata széles és egymást jól fedő.
Mell: az elülső – frontális – rész mély, telt, jól kerekített, előre álló, kicsit a vízszintes fölé emelkedik. A
mellcsont alakját tekintve szélesnek, laposnak, közepes hosszúságúnak, enyhén konvexnek és az egész hosszban
hússal jól felrakottnak kell lennie.
Test: széles, mély, tömött, jól illik rá a kompakt jelző. A testtartás megfelelően egyenes, ami akkor szabályos, ha
a farok alapjától kiindulva a vállakig húzott egyenes megközelítőleg 45°-os szöget zár be a vízszintessel.
Lábak és ujjak: a láb egyenes, közepesen hosszú és erős. Egymástól viszonylag távol helyezkednek el. A
combok jól izmoltak egészen a csüdig. A lábszár erős és megközelítőleg olyan hosszú, mint a mellcsonti taréj.
Csak a kakas visel a csüdjén sarkantyút, ami akár 4-4,5 cm-es is lehet. Négy ujj van mindkét lábon, melyek
egyenesek, erősek és jól szétterülnek. A középső ujj nagysága körülbelül 2/3-át teszi ki a csüd hosszúságának.
Mivel ugyanitt a karomtól a sarokig mért távolság a kakasok esetében több mint 10,5 cm, a tojóknál pedig
általában ennél kevesebb, a vadpulyka csapat összetétele a nyomokból biztonsággal megbecsülhető.
Pehelytollazat: mérsékelten rövid.
Bőr: finom szerkezetű.

3.1. A kotlás
A kotlás – ugyanúgy, mint a többi kotló baromfifajnál – a pulykánál is, bonyolult idegrendszeri és hormonális
úton meginduló folyamat, amelynek hátterében a hipofízis elülső lebenyének (adenohypophysis) prolactin
hormonja (lactotrop hormon, LTH) áll. Ennek túlsúlya a vérben, elnyomja a tojástermelés fenntartásában
szerepet játszó hormonok hatását, aminek következtében leáll a tojásrakás, egy sajátságos hosszú szünet
következik be a tojástermelésben, egyúttal megváltozik a tojó viselkedése, kifejezésre jut az anyai ösztön és az
állat kotlani kezd.
A kotlási hajlam megítélése a termelés intenzívvé válásával lényegesen módosult. Addig, amíg a baromfi gépi
keltetése nem vált általánosan elterjedt gyakorlattá, a pulykatojó gondos anyai magatartását igen kedvező
tulajdonságnak ítélték olyannyira, hogy a kotló pulykát évtizedeken keresztül nemcsak a saját, hanem más
baromfifélék tojásainak kiköltésére és az ivadékok felnevelésére is igénybe vették.
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Napjainkban a kotlást, mint a pulykára jellemző biológiai sajátosságot kedvezőtlen tulajdonságnak tekintjük,
mert a kotló egyed az egyébként is rövid tojástermelési időszakból hosszabb időre kiesik. Az egyre
elmélyültebben kotló pulyka nem termel, melegíti és féltékenyen őrzi a tojásokat, mellyel több szempontból is a
termelés gazdaságosságát veszélyezteti. A hozamkiesés fejében "csak" fogyasztja a takarmányt, foglalja a helyet
az istállóban és a tojófészekben, zavarja a tojni készülő társait, nyugtalan viselkedése könnyen vezet a tojások
összetöréséhez.
Minden törekvés ellenére, a kotlási hajlam kiküszöbölése a nemesítő munka során, még a jelenlegi hibridek
tenyészállományaiban sem sikerült teljes mértékben, ami egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a XIX.
században javában folytak azok a vadpulyka felhasználásával végzett keresztezések, amelyek a
tenyészállományok genetikai varianciájának növelését, új, szilárd konstitúciójú, ellenálló fajták kinemesítését
célozták. Éppen ezért, a kotlás fellépésére zárt, intenzív tartási körülmények között termelő
pulykaállományokban még sikeres védekezés és megelőzés esetén is törvényszerűen számítani kell, ami a
legnagyobb mértéket, a csúcs utáni 2. héten éri el. Állományonként a kotló egyedek aránya akár a 20-40 %-ot is
elérheti, ami a tojástermelés intenzitásának számottevő visszaesését okozza. A kotló pulyka a leszoktatás
módszerének hatékonyságától függően 7-15 napra is kieshet a termelésből, aminek ideje természetesen ennél
sokkal hosszabb is lehet. Az elmélyülten kotló egyedeket, ha sikerül is a kotlásról leszoktatni, a termelés
nagymértékű csökkenésével ebben az esetben is számolnunk kell, mert a termeléskiesést a 24 hetes tojóidőszak
alatt az állatok már nem képesek kompenzálni. Ennek ismeretében nem a leszoktatás, hanem a kotlás
megelőzése illetve a kotló egyedek korai felismerése a legfontosabb feladat. A tenyészállományok tartásában a
kotlózást ezért kell a napi munkaműveletek között megkülönböztetetten kezelni.

3.2. A vedlés
A vedlést a pajzsmirigy (glandula thyroidea) fokozott thyroxin hormon termelése indítja meg, melynek
szekrécióját a hipofízis elülső lebenyének thyreotrop hormonja (TSH) szabályozza. A természetes vedlési
folyamatban jelentős szerepet játszik az örökletes alap, ugyanakkor a környezeti tényezők közül a fénynek van
meghatározó szerepe.
A tyúkfélékhez hasonlóan a pulyka vedlése is több szakaszban zajlik le. Az első vedlés (szűzvedlés) a
pehelytollak váltódása, ami általában a 3. élethét végére fejeződik be. A szűzvedlés alkalmával a pehelytollak
legtovább a fejen és a nyak felső harmadában maradnak meg, mert ezek elvetése után itt már csak apró fonalas
tollak nőnek és lassan kialakulnak a testrész jellegzetes bőrredői. Ennek időpontjában (5-7 hetes korban) a
pulyka ellenálló képessége csökken és a környezeti hatásokkal szemben fokozottan érzékeny. A népies
elnevezés szerint a pulyka ilyenkor a vörösét hányja.
A második vedlés 8 és 12 hetes kor között történik. Ennek időbeni lefolyása egyes típusoknál az értékesítés
szempontjából különös jelentőségű. A korán érő, kistestű típusba tartozó, 12 hetes korban már vágásra érett
pulykáknál az esetlegesen elhúzódó vedlés különösen sok gondot okozhat. Mivel a vedlés legkésőbb a test
oldalán, a szárny alatt és a farok tájékon fejeződik be, amíg ez a folyamat nem zárul le, e helyeken a látszólag jó
tollazatban lévő állatoknál is fejletlen, tokos tollak találhatók. Ezért az ilyen szempontból kritikus életkorban
vágásra kerülő állományoknál a tollváltás befejeződéséről a szárny alatti testtáj vizsgálatával célszerű
meggyőződni. A még vedlési állapotban lévő, éretlen tollazatú pulyka gépi kopasztása nem lesz tökéletes, mert
a kopasztó gépek a tolltokokat nem tudják eltávolítani a bőrből (tokosság) és ez okozza az áru alacsonyabb
minőségi besorolását, a termék csökkentértékűségét, ami együttesen alacsonyabb átvételi árat eredményez.
A pulyka harmadik vedlésére már kifejlett korban kerül sor, ami a környezeti tényezők közül döntően a világos
órák számával és a szervezet kimerülésével áll szoros kapcsolatban. Természetes körülmények között a jól
termelő egyedek augusztus-szeptember hónapban, míg a gyengén termelők már június-július hónapban
megkezdik a vedlést, ezzel egy időben pedig beszüntetik a tojástermelést. Intenzív körülmények között termelő
tenyészállományoknál a harmadik vedlésre már nem kerül sor, mivel a szülőpárok tojáshozamának kritikus
termelési szint alá csökkenésével, azokat rendszerint kiselejtezik. A kritikus termelési szint nem azt jelenti, hogy
az állomány tojástermelése már leállt és egyre több egyeden tapasztaljuk a vedlés jeleit, hanem azt mindig a
ráfordítások pénzben kifejezett értéke és a hozam értéke közötti olyan aránynak tekintjük, amikortól az
előállított termék értéke már nem fedezi a költségeket és a termelés ettől a ponttól már veszteséges.
Az állomány – védekező jellegű – teljes vedlése, vagy a vedlés egy különleges változata a részleges (pl. nyak)vedlés akkor is bekövetkezhet, ha a szülőpárok nevelési ideje a szükségesnél (29-30 hét) rövidebb, és a világos
órák számának növelésével túlságosan korán stimuláljuk a tojástermelés beindulását. Az állomány részéről
hasonló reakciót tapasztalunk akkor is, ha a tojástermelési időszak "kötelezően" emelkedő tendenciájú
megvilágított óraszáma helyett – technikai vagy más okból – hirtelen csökken a világítás tartama. A fénynek ezt
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a befolyásoló szerepét használjuk ki akkor, amikor a tojótyúkoknál már széles körben alkalmazott mesterséges
vedletési módszerrel, az intenzív pulykatartásban is egy újabb második, esetleg egy harmadik tojástermelési
időszakot váltunk ki.
A vadpulyka évente kétszer vedlik. Az egyik egy részleges vedlés a párzás előtti időszakban tél végén, a másik
pedig egész késő nyáron történik.

3.3. Partenogenezis (szűznemzés)
Már régen megfigyelték, hogy a magasabb rendű élőlényeknél egyébként igen ritka szűznemzés, viszonylag
gyakori a pulykánál. Ez azt jelenti, hogy a nem termékenyített pulykatojótól származó tojásokban is fejlődik
embrió, és ezek közül – bár jóval kisebb arányban – pipe is kel. Általában ezek a pipék gyengék, fejletlenek,
számos közöttük teljesen életképtelen.
Az 1950-es években az USA-ban szelekcióval sikerült olyan vonalat kitenyészteni, melynél a partenogenezis az
átlagosnál gyakoribb volt, és a kikelt pipék életképessége is jobbnak bizonyult. A szelekció nyolcadik évében a
tojások 0,54 %-a, két évvel később 1,05 %-a kelt ki. Az így kikelt napospulykák kivétel nélkül kakasok (2A-ZZ)
voltak és csak negyedrészük élte meg a teljes kifejlődést. Az óriási gyakorlati jelentőség ellenére nem ismert,
hogy napjainkban akár a spontán, akár az indukciós módszerrel kiváltott partenogenezis előnyeit bármelyik
tenyésztő vállalat ki tudná (vagy akarná) aknázni. Ebben minden bizonnyal az is közrejátszik, hogy a baromfi
populációkban a homozigóta vonalak ma már messze nem olyan kívánatosak, mint ahogy azt korábban sokan
gondolták.

3.4. Fajhibridek
A fajhibrid vagy interspecifikus hibrid (basztard) ugyanazon nemzetség különböző fajaihoz tartozó
szülőegyedek kereszteződéssel illetve keresztezéssel előállított utóda.
A pulykának két fajhibrideje ismert, az egyik – a közeli rokon, de más fajt képviselő – ocellot pulykával, a
másik a házityúkkal történő keresztezésből származik. Annak ellenére, hogy a pulyka x házityúk keresztezés,
ami a 60-as évek elején egy marylandi (USA) tenyésztőnek sikerült és óriási feltűnést keltett, gyakorlati
hasznosításának példája nem ismeretes.

3.5. Ivari dimorfizmus
A pulykafaj azzal a tulajdonságával is különbözik a többi háziszárnyastól, hogy az ivari dimorfizmus egyetlen
más baromfifajnál sem jár az élőtömeg oly mértékű különbözőségével, mint amilyet a pulyka esetében
tapasztalunk. A vadpulyka esetében a tojók testtömege 2,1-6,3 kg, a kakasokét 4,7-15,8 kg, míg ezen belül az
egyéves kakasok tömege általában nem haladja meg a 6,5 kg-ot. Napjainkban a tenyésztett hím és nőivarú
pulykák kifejlett kori élőtömege között – a fajtától és a típustól függően – 8-14 kg közötti különbség mérhető,
ami a nagytestű típusba tartozó tenyészállományok selejtezésekor (a tojó 11, a kakas 29 kg) elérheti a 18 kg-ot
is.
Ugyancsak az ivar egyfajta sajátossága az is, hogy a hímivarú egyedek hústermelési kapacitása, minden további
nélkül akár 30-35 kg is lehet, ami a tarajos szegycsontú madárfajok között példátlan teljesítmény. A házi pulyka
másodlagos ivarjellege 12-14 hetes korra alakul ki, amikor is a fej formája, a homlokszarv és a többi bőrképlet
alakja és nagysága, valamint a láb jellegzetességei alapján az ivari hovatartozás biztonsággal megállapítható. A
növendék kakas feje nagyobb, robosztusabb, mint a tojóé. A kakason a fej és a nyak felső tájékának redőzött,
bibircses bőrképletei lényegesen nagyobbak, lába is erősebb és vastagabb, mint a tojóé.
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9. fejezet - A pulyka értékmérő
tulajdonságai
Sütő, Zoltán

1. Szaporaság
1.1. Tojástermelő képesség
A pulyka húshasznosítási iránya miatt, a megtermelt tojások kizárólag az állomány reprodukcióját szolgálják,
ami jelentősen befolyásolja a termelés gazdaságosságát, mert potenciálisan meghatározza az egy tojó után
felnevelhető utódok számát. Ebből adódóan minden előállított pulykatojást eredendően tenyész- illetve
keltetőtojásnak kell tekinteni, ami mind a termelés, mind pedig a tojáskezelés szempontjából szigorú feltételeket
támaszt.
A tojástermelő képesség gyengén öröklődő kvantitatív tulajdonság (h2=0,2-0,3), amit a pulyka esetében is
ugyanazok az alaptulajdonságok határoznak meg, melyek a tyúk faj kapcsán már ismertetésre kerültek, de
amelyek itt a faji különbözőség miatt más hangsúllyal játszanak szerepet. Ezek a következők:
1. perzisztencia vagy állóképesség,
2. a tojástermelés intenzitása,
3. hosszú szünetek hiánya,
4. a kotlás és
5. az ivarérés ideje.
A perzisztencia a biológiai év, azaz a tojástermelési periódus hosszát fejezi ki, amit az első tojás lerakása és a
következő évi vedlés kezdetéig eltelt napok számával adunk meg. Természetes viszonyok között a pulyka
tojástermelése viszonylag rövid időre korlátozódik és szezonális jellegű. Tavasszal, a nappalok
hosszabbodásának hatására március-április hónapban kezdi meg a tojó a tojásrakást, és kisebb-nagyobb
megszakításokkal ez az időszak június-augusztusig tart. A perzisztencia javítása egy bizonyos mértékig
hagyományos körülmények között is lehetséges, de könnyű belátni, hogy a tojástermelést stimuláló fény
időtartamának és intenzitásának őszi csökkenése nem a tojóállapot fenntartását, hanem ellenkezőleg annak
beszüntetését segíti elő. A tyúkfaj tojástermelő állományaihoz hasonlóan, zárt, ablaktalan, vagy olyan ablakos
istállókban ahol a természetes fény mellett kiegészítő világítást is alkalmaznak, a pulyka tojástermelése az
évszakhatásoktól teljesen függetleníthető. Ilyen intenzív tartási körülmények között a tojóidőszak hossza
mesterségesen szabályozott és általában 24 hétig tart, aminek végére azonban nem a vedlés megkezdése a
jellemző. A hibridek széleskörű elterjedése óta, a tenyészállományok termeltetése néhány eseti kivételtől
eltekintve csak egy tojóperiódusban történik, ami azt jelenti, hogy a csökkenő tojástermelésű állományokat a
kritikus termelési szint elérésekor vágásra értékesítik. Ez a mindenkori közgazdasági viszonyoktól függően,
rendszerint 40-45 % körüli tojástermelésnél következik be.
A tojástermelő képesség, valamint a testtömeg közötti negatív korreláció a többi baromfifajhoz hasonlóan a
pulykánál is genetikai törvényszerűség. Ezért, ha e fajban nem is beszélhetünk önálló tojástermelő fajtákról
vagy genotípusokról, a heterózistenyésztés általános gyakorlattá válásával a pulykatenyésztésben is tojó jellegű
anyai, illetve hústípusú apai vonalakat alakítottak ki a tenyésztő vállalatok. Ezt a gyakorlatot a pulyka esetében
tovább bonyolítja az, hogy a különböző kereskedelmi típusoknak megfelelően, a tenyészállományok is eltérő
értékmérő tulajdonságokkal rendelkeznek aszerint, hogy kis testű, középnagy vagy nagy testű típusról van szó.
A 33. ábra két eltérő típusú szülőpár tojástermelő képességének különbözőségét illusztrálja.
A tojástermelés intenzitása többféle módon adható meg. Az egyik az átlagos ciklusnagyság, ami a perzisztencia
teljes időtartamára vonatkozóan azt fejezi ki, hogy a tojó kihagyás nélkül, átlagosan hány napig termel. Ha
például egy tojó 24 hét (168 nap) alatt 96 db tojást termel és ezt 24 ciklusban rakja le, akkor az intenzitás 4,
tehát átlagosan négynapi tojásrakás után három nap szünet következik, majd ugyanez ismétlődik. Az intenzitás
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kifejezésére a gyakorlat azonban szívesebben használja a tojástermelés százalékos értékét, mert e paraméter
segítségével a tojástermelés időbeni változása pontosabban nyomon követhető, amit a 62. táblázat is szemléltet.
A tenyészállományok nevelési időszakának végén, a világítás tartamának és intenzitásának növelését követően ezt nevezik rávilágításnak - a 17-20. napon indul meg a tojástermelés. Általában a tojásrakás kezdetétől
számított 3. héten az állomány eléri a termelési csúcsot (70-75 %), majd ezt követően a százalékos tojástermelés
az időszak végéig fokozatosan csökken. Tehát a pulyka tojástermelése a termelésben töltött idő előre haladtával
hasonló módon változik, mint a tyúké, de a tendenciát meredekebb visszaesés jellemzi.
A pulyka esetében hosszú szünet alatt a tojóidőszakon belül előforduló 4-5 napos vagy annál hosszabb szünetet
kell érteni. A fajra jellemző speciális hosszú szünetnek tekintjük a kotlást, aminek mind a tojástermelés, mind
pedig az állatok kezelése szempontjából megkülönböztetett jelentősége van. Az 5-6. termelési héten a fellépő
kotlás miatt a tojásrakás intenzitásában visszaesés következik be, ami után a termelés ugyan valamelyest javul,
de a csúcsra jellemző értéket már nem éri el.
Az ivarérés idejének előbbre hozatala a húshasznosítású fajok körében más szempontból merül fel, mint
például egy árutojástermelő hibridnél. Ugyanis a szülőpárok kis tömegű jércetojásainak rosszabb a
termékenysége és a keltethetősége, amit tovább súlyosbít, hogy a tojás nagysága a naposbaromfi tömegén
keresztül jelentős hatással van a hizlalás alatt elérhető élőtömegre, aminek csökkenése semmiféleképpen nem
cél. Mindezek figyelembevételével az ivarérés idejének koraiabbá tétele a pulykatenyésztésben napjainkban
nem kívánatos.
A tojástermelést az örökletes tulajdonságokon kívül a környezeti tényezők igen jelentős mértékben
befolyásolják, melyek közül a következőkre kell figyelmet fordítani:
• a megvilágítás (tartama és intenzitása),
• a takarmányozás (a takarmány táplálóanyag-tartalma),
• klimatikus tényezők (hőmérséklet, páratartalom, légszennyezettség),
• telepítési sűrűség (db/m2 illetve élőtömeg kg/m2),
• tartásmód (mélyalom, rácspadló, ketrec),
• a tartástechnológia egyéb elemei (etetők, itatók, tojófészkek száma, kialakításuk módja).
Előbbieken túl, hogy egy állomány tojástermelése miként alakul, abban jelentős szerepet játszik a kondíció, az
állatok egészségi állapota, speciális kórokozóktól való mentessége, de még az eluralkodó rossz szokások is.
Függetlenül attól, hogy hagyományos körülmények között több évig, vagy intenzíven tartott, de mesterséges
vedletési eljárással egy második, esetleg egy harmadik tojástermelési időszakban tojatjuk a pulykát, az állatok
tojástermelése az első évben a legnagyobb. A második és a harmadik tojóidőszakban a termelés mintegy 40-55
%-kal csökken az első évben nyújtott teljesítményhez képest, melynek egyik oka a perzisztencia csökkenése.

1.2. A termékenység
Az állomány tovább szaporítására csak termékeny tojások alkalmasak, ezért minden olyan tojás, ami nem
tartalmaz életképes zigótát, gazdasági veszteséget jelent, azon egyszerű oknál fogva, hogy ugyanazok a
költségek terhelik, mint a termékeny tojást.
Termékenynek azt a keltetőtojást tekintjük, amelyben a csírakorong osztódása elkezdődött és az embrió
fejlődésnek indult. A tojóperiódus átlagában megengedett maximális terméketlenségi arányszám legfeljebb 20
% lehet.
A többi értékmérő tulajdonsághoz hasonlóan a termékenységet is genetikai és környezeti tényezők
befolyásolják. Az utóbbiak megkülönböztetett fontosságát jelzi a tulajdonság igen gyenge örökölhetősége. A
termékenységet leginkább befolyásoló tényezők az alábbiak:
• a termelésben töltött idő,
• az ivararány,
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• klimatikus tényezők (hőmérséklet, páratartalom, légszennyezettség),
• a takarmányozás (a takarmány táplálóanyag-tartalma és különösen toxinnal való fertőzöttsége).
Részben az ivarra jellemző sajátosságok, részben a hibridelőállításban szükségszerűen bekövetkezett
típusdifferenciálódás miatt, a speciálisan kialakított hím- és tojóvonalak egymás közötti pároztatása csak
mesterséges termékenyítéssel lehetséges. Ennek alapján a pulyka termékenységét befolyásolja a
termékenyítés technológiája, a sperma minősége, valamint az inszeminálások gyakorisága is. A módszer
alkalmazásával még a nagy testű szülőpároknál is elérhető a 90-95 % körüli termékenységi arány. Ezen
értékmérő változása jelentős mértékben összefügg a termelésben töltött idővel, melyről szintén a 62. táblázat
adatsora tájékoztat.
A tojások termékenységének magas szinten tartásához a sperma hígítás nélküli felhasználása esetén, a tojóházi
betelepítéskor 1 kakasra 10 tojót kell számítani, míg speciális hígítók (pl. Beltsville pulyka ondóhígító II.)
alkalmazásakor az ivararány 1:15-20-ra tágítható. A kakasok beólazáskori szelekciójának egyik fő szempontja
nem véletlenül a fejhetőség, a sperma mennyisége és minősége. A keltetőtojások számának növelése céljából
elvárjuk, hogy már az első tojás is termékeny legyen, ezért az első inszeminálásra még a tojástermelés
beindulása előtt sort kell keríteni. Mivel a termékenység a tojóperiódus elején és végén a leggyengébb, ezért
ezekben az időszakokban az inszeminálást ötnaponként, egyébként pedig 7-10 naponként célszerű végezni.

1.3. A keltethetőség
A keltethetőség rendkívül komplex értékmérő tulajdonság, mert annak aránya, hogy a termékeny tojások hány
százaléka kel ki, részben genetikai tényezők függvénye, részben magától a keltetési technológiától, de a tojás
alakjától, nagyságától, kémiai összetételétől és az egyes alkotórészek arányától is függ.
A keltethetőség örökölhetősége rendkívül gyenge, ami ebben az esetben is a környezeti tényezők
megkülönböztetett jelentőségére hívja fel a figyelmet. Legnagyobb mértékben a következő tényezők
befolyásolják:
• a tenyészállomány típusa,
• a rokontenyésztés illetve keresztezés,
• a termelésben töltött idő,
• a tojások tömege és minősége,
• a tojástárolás ideje és körülménye,
• a takarmányozás,
• az állomány patogén kórokozóktól való mentessége,
• a keltetés technológiája.
A tenyészállomány típusa nemcsak az alapján érezteti hatását a keltethetőségben, hogy a kis testű szülőpárok
tenyésztojásai valamivel jobb eredménnyel keltethetők, hanem abban is, hogy a zárt vonalak szaporításakor
mindig kedvezőbb reprodukciós paraméterek tapasztalhatók egy tojó jellegű anyai állományban, mint a
hústermelő képességre szelektált speciális apai vonalban. A pulykahibridek előállításában számos tapasztalati
eredménnyel bizonyították, hogy a szülőpárokban jelentkező kedvező keresztezési hatás nemcsak a
tojástermelésben, hanem a tojások jobb keltethetőségében is megmutatkozik. Ez az oka annak, hogy a
pulykatenyésztésben az individuális és a típusheterózis mellett, az anyai heterózis előnyeinek tudatos
kiaknázására is törekszik majd minden tenyésztő vállalat. A pulykatojások keltethetőségét számottevő
mértékben befolyásolja a termelésben töltött idő, melynek jellegét a 62. táblázat adatai mutatják.
Keltetőtojásnak tekintjük az ép, hibátlan héjú és belszerkezetű, tiszta héjú, a fajra jellemző színű és alakú,
egyszikű tojást. Alaki indexe a legnagyobb kiterjedésű pontokon mért hosszúság és szélesség hányadosa, ami
ideális esetben 1,32-1,60 közötti. Tömegének alsó határértéke 70 g, míg az egyes alkotórészek arányát tekintve a
szik 32,9 %, a fehérje 55,9 %, a héj 11,2 %-ot tesz ki átlagosan. Színe fehér alapon barnával szeplőzött. Az
egyszínű, krétafehér tojások héja vékonyabb, porózusabb, így a baktériumok sokkal könnyebben jutnak a tojás
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belsejébe, aminek következményeként az ilyen tojások egyrészt nagyon rossz eredménnyel keltethetők, másrészt
a kikelt pipék gyengék és a betegségeket csak kis számban élik túl.
Nem minősül keltetőtojásnak a hibás héj- és belszerkezetű, a zavaros állományú, szakadt jégzsinórral
rendelkező, a szétfolyt vagy letapadt szikű, a szabálytalanul elhelyezkedő, úszó légkamrájú tojás. Mesterséges
keltetésre a keltetőtojást a megtojás napjától számítva, legfeljebb 10 napos korig szabad felhasználni. Ezen idő
alatt – a keltethetőség megőrzése érdekében – a tojásraktár páratartalma 75-85 %, hőmérséklete 12-18 °C
legyen.

2. Hústermelő képesség és a növekedés sajátosságai
Annak ellenére, hogy a pulykatojás a tyúkéhoz hasonlóan emberi fogyasztásra alkalmas, előállításának magas
költsége miatt csak szaporításra, a következő generáció kikeltetésére használjuk. Ezért a pulykát ma kifejezetten
a hústermelésén keresztül hasznosítjuk.
A kifejlett korra elért testnagyság és tömeg valamikor sajátságos és egyedüli meghatározója volt a pulyka
hústermelő képességének. Addig ugyanis, amíg a pulykatartás a hagyományos fajtákra volt alapozott és extenzív
körülmények között történt, ahol a madár táplálékának jelentős részét maga kereste meg, a termelő számára
közömbös volt, hogy az állat mennyi idő alatt és milyen takarmányértékesítés mellett érte el a vágótömeget. A
pulykahús szezonális termék volt, feldolgozása és értékesítése az év késő őszi időszakára korlátozódott. Ebben
az esetben a megkívánt nagyobb élőtömeg – bár nagyobb hústömeget is jelentett – a tenyésztőket a nagy
hústermelési kapacitás elérésére ösztönözte, nem pedig a fiatalkori növekedés intenzitásának fokozására.
A fehér színű hibridek általános elterjedésével egy időben megfogalmazódott, hogy a pulykahús iránti eltérő
fogyasztói igények kielégítése érdekében, különböző típusok kialakítására van szükség a pulykatenyésztésben.
A tenyésztő vállalatok ezt felismerve rövid időn belül olyan, értékmérő tulajdonságaikban is eltérő
hibridkonstrukciókat hoztak létre, melyek különböző életkorban és élőtömegben érték el az optimális
vágóérettséget, ebből adódóan eltérő feldolgozási és tovább feldolgozási igények kielégítésére lettek
alkalmasak.
Kereskedelmi típusok
A fajtától, hibridtől függetlenül a testnagyság tekintetében három fő típust különböztetünk meg:
• kis testű típus (mini),
• középnagy testű típus (midi),
• nagy testű típus (maxi).
A típusdifferenciáltság tényéből következik, hogy az eltérő típusba tartozó hibrideket különböző gazdaságossági
célparaméterek jellemzik, és ennek megfelelően eltérő igényeket támasztanak a termelővel szemben. Eltérő
nevelési és vágási technológia alkalmazása szükséges a kis és középnagy, illetve a nagy testű vágópulykák
előállítása során, de számottevő a különbség a szülőpárok tekintetében is.
A pulykatenyésztés dinamikus fejlődését és gyors alkalmazkodását is jelzi a változó fogyasztói igényekhez az,
hogy a fehér színű hibridekre jellemző típus szerinti differenciálódás napjainkban a bronzszínű állományok
között ugyanúgy megfigyelhető. Ezt jelzi több tenyésztő vállalat fajtakínálata, attól függetlenül, hogy az egyre
népszerűsödő bronz állományok eredményei egyelőre még elmaradnak a fehér színű hibridekétől.
Fontos hangsúlyozni, hogy a végtermékek hústermelő képessége alapján történő típusdifferenciálódás nem
tekinthető és nem értékelhető sematikusan. Ez azt jelenti, hogy a tenyésztői munka eredményeként az egyes
hibridek értékmérő tulajdonságai évről-évre változnak, így a típusokra jellemző sajátosságok is módosulnak.
A kis testű típusba tartozó pulykák 12-14 hétre viszonylag kedvező növekedési intenzitással 3,5-4,5 illetve 4,55,5 kg testtömeget képesek elérni, de továbbtartásuk esetén a tömeggyarapodás üteme számottevően csökken.
Emiatt az e típusba sorolható pulykák hizlalási idejének meghosszabbításával ennél lényegesen nagyobb
testtömeget nem lehet gazdaságosan elérni. Előbbivel ellentétben, a középnagy és nagy testű pulykák kedvező
növekedési intenzitásukat nemcsak a 12-14. élethétig, hanem tovább 16-20, esetenként 24 hétig is megtartják,
ezért lényegesen nagyobb testtömeg elérésére képesek, viszonylag kedvező takarmányértékesítés mellett.
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2.1. Növekedési erély
A pulyka hústermelő képességével kapcsolatban feltétlenül szólni kell az állat növekedésének sajátosságairól.
Amikor arról beszélünk, hogy a baromfi a hizlalás végére vagy kifejlett korára mekkora élőtömeget képes elérni,
ez az állat növekedési illetve hústermelési kapacitását fejezi ki. Ha azonban azt vizsgáljuk, hogy a baromfi
tömeggyarapodása (g, kg) az idő függvényében milyen képet mutat, akkor ennek grafikus ábrázolásakor egy
fektetett "S" alakú szigmoid görbét kapunk és lényegében az abszolút növekedésre vonatkozó adatokat
elemezzük. Az abszolút növekedési görbe azonban nem fejezi ki számunkra azt, hogy a növekedés sebességét
tekintve vannak-e és ha igen, milyen jellegű változások az állat fejlődésében. Ez a vizsgálódás nem öncélú, mert
a növekedés sajátosságainak ismerete nélkül nem lenne elképzelhető az egyes életszakaszok biológiai igényének
kielégítése, és mindazon lehetőségek kiaknázása melyre az állat örökletes adottsága képesíti az egyedet. Azt,
hogy a pulyka növekedésében milyen szakaszosság figyelhető meg, és ezekre a szakaszokra milyen növekedési
sebesség a jellemző, arról csak a relatív növekedés elemzése adhat felvilágosítást, melynek képét a 34. ábra
mutatja.
E szerint, a pulyka növekedési erélye illetve az ezt szemléletesebben kifejező növekedési sebesség, az életkortól
függően változik. A növekedés sebességét életszakaszonként úgy tudjuk meghatározni, ha a kérdéses
időintervallum százalékos tömeggyarapodásának nagyságát fejezzük ki, amit akkor kapunk, ha az eltelt idő alatti
tömegnövekedést elosztjuk az időintervallumra jellemző átlagtömeggel és ezt matematikai módszerrel lineárissá
transzformáljuk. Az egyenesek meredekségéből (iránytangens) jól nyomon követhető, hogy a növekedés
sebessége a kelést követő első 3-4 hétben a legnagyobb, majd fokozatosan csökken. A relatív növekedés
trendjében bizonyos szakaszosság figyelhető meg. Azokat a pontokat, ahol a növekedés sebessége egy
alacsonyabb sebességi fokozatba megy át, szakaszváltó pontoknak nevezzük. Szakaszváltáskor a szervezet és a
környezet közötti kapcsolat átmenetileg labilissá válik. Ezek a szakaszváltó pontok többnyire valamely élettani
változással is összefüggésben vannak (pl.: vedlés, vörös hányás, ivarérés, stb.). Az egyes növekedési szakaszok
ismerete hasznos információ a takarmányozási és tartástechnológiai módszerek kidolgozása, valamint az
optimális vágási idő megállapítása szempontjából. A növekedés szakaszosságával kapcsolatban érdekes, hogy a
keltetés különböző napjain vizsgált pulykaembriók növekedése alapján ez a szakaszossága nem csak a
posztembrionális, hanem az embrionális korra éppen úgy jellemző.
A hím és nőivarú pulykák növekedésének sajátosságait elemezve szembetűnő, hogy mind a testtömeg
(hústermelési kapacitás), mind pedig a növekedés intenzitása (abszolút és relatív növekedés) tekintetében, az
ivarok között lényeges különbség tapasztalható. Még azonos típuson belül is ez a különbség ma már olyan
mértékű, hogy ugyanazon hibrid eltérő ivarú állományait joggal tekinthetnénk két különböző genotípusnak.
Ennek megalapozottságát is szemlélteti a 35. ábra, ami egy nagy testű hibrid növekedésében tapasztalható
különbségeket mutatja az ivartól függően. Ebből kitűnik, hogy a kakasok növekedési erélye, valamint kapacitása
lényegesen nagyobb, és növekedési sebességük csökkenése is jóval később következik be, mint a tojóké. Ez a
tény nélkülözhetetlenné teszi a tartástechnológiai megoldások gyakorlatában – gazdasági és ipari szempontból
egyaránt – az ivar szerinti elkülönített nevelés feltételeinek megteremtését.
A gazdasági haszonállatok értékmérő tulajdonságaiban bekövetkezett változások szemléletesen mutatják a
genetikai előrehaladás mértékét és irányát, a tenyésztői munka tényleges eredményét, kifejezve adott pillanatban
a genetikai potenciál fenotípusban realizálható részét. A nagytestű típusú pulykák hústermelő képességében a
jelenséget jól érzékelteti a 63. táblázat adatsora.

2.2. Testarányok, húsformák
A feldolgozott pulykatest legértékesebb része a mell és a comb. Ezért ezt a két testrészt elsőrendű, míg a
grillfertig test fennmaradó részét – farhát és szárny – másodrendű testrészeknek nevezzük. A felsorolásból
hiányzó tisztított fej, nyak és lábvégek aprólékként, valamint a szív, máj és a zúza, mint ehető belsőség kerül
forgalomba. Az előbbi rangsorolás különösen a pulykatest darabolásakor és tovább feldolgozásakor az egyes
termékek árában is kifejezésre jut. Lényegében ennek tulajdonítható az is, hogy a vágásra kerülő pulykák
minőségi megítélésére általánosan elterjedt mutatószámmá vált a mell és a combhús tömegének együttes vagy
külön-külön megadott %-os aránya a grillfertig-, esetenként pedig az élőtömeghez viszonyítva. Ez az arány
értelemszerűen függ a hibrid típusától, ivarától és az állat korától. Külön a mell tömegének és arányának
megkülönböztetett kezelése azért indokolt, mert a legsokoldalúbban feldolgozható baromfiipari alapanyagot ez
szolgáltatja. A tenyésztői munkában a két legértékesebb testrész izomzatának növelése, a testarányok állandó
javítása kiemelt feladat, amit különösen az apai vonalak tenyésztésében, mint döntő szelekciós szempontot
vesznek figyelembe.
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Élő állaton a mellformát (húsformát) a jelenlegi általános gyakorlatnak megfelelően ma még szubjektív módon
ítéljük meg. Úgy tűnik azonban, hogy más állatfajokhoz hasonlóan a húshasznosítású baromfi tenyésztésében is
– döntően a nagy értékű hímivarú állatok tenyészértékének még pontosabb megállapítása érdekében – a
speciális röntgen-diagnosztikai eljárások (pl.: CT – computer tomographia) alkalmazása új lehetőségeket rejt
magában.
A húsformák hagyományos megítélésekor, az állatokat lábuknál fogva és felemelve, tapintással győződhetünk
meg a mellizomzat alakulásáról, a comb valamint az egész test izmoltságáról. A kívánatos húsformát mutató
pulyka melle rendkívül széles, a mellcsonti taréj nem emelkedik ki, hanem azt a mellizmok túlnövik, ezért a
mell középvonalában mélyedésszerűen tapintható ki. Lényeges szempont, hogy a mellcsont minél hosszabb,
lehetőség szerint mélyen a combok közé nyúló legyen, és ne keskenyedjen el, mert ennek felületén több izom
felrakása lehetséges. A szélesmellű pulykafajtákra és hibridekre ezért jellemző a nehézkes, totyogó járás.
Nagymértékben segítik a vágóérték megítélését és magát a tenyésztői munkát is azok a vizsgálatok, amelyek a
különböző testrészek élősúlyhoz, vagy egymáshoz viszonyított arányának változását elemzik az életkor
előrehaladtával. A 36. és 37. ábra azt szemlélteti, hogy 25 év alatt a pulyka elsőrendű testrészei közül mell
aránya hogyan változott a vágás előtti élőtömegéhez viszonyítva az ivartól függően.
A pulykahizlalás módozatának megválasztása szempontjából sem közömbös, hogy amíg a 14 hetes korban
általában 5,0-6,5 kg-os élőtömegben feldolgozásra kerülő pecsenyepulyka vágási kihozatala csak 74-76 % körül
mozog, az életkor előrehaladtával a nagy élőtömegben vágott gigant esetében ez az érték már 78-82 %-ra
emelkedik. Ebből az következik, hogy minél kisebb élőtömegben történik a pulyka vágása, arányaiban annál
nagyobb veszteséget jelent a feldolgozáskor a véreztetés, kopasztás és a zsigerelés. A 64. táblázat
tanulmányozásával az is érzékelhető, hogy egy 18 kg élőtömegű pulykáról a tovább feldolgozás céljára nyerhető
szín mellhús és az ugyancsak csont és bőr nélküli felső combhús együttes tömege eléri 6-7 kg-ot, azaz a vágás
előtti élősúly 36-37 %-át. A 16 hetes korban és 10 kg-ot közelítő élősúlyban vágott tojók esetében az elsőrendű
testrészekről nyert színhús mennyisége csak 3-3,5 kg, amely a vágás előtti élősúly 33-34 %-át teszi ki.

3. Takarmányértékesítő képesség
A pulyka takarmányértékesítő képessége fontos értékmérő tulajdonság, ami a hizlalás gazdaságosságát döntően
befolyásoló tényező, mert a közvetlen termelési költségének mintegy 65-70 %-át a takarmányozási költség teszi.
Ez nem jelenti azt, hogy a tenyészállományok (például szülőpárok) tartásában a főtermékre, azaz a
tenyésztojásra vetített takarmányfelhasználás ne játszana fontos szerepet. Inkább csak arról van szó, hogy a két
ágazat súlya, jellege más, így a takarmányértékesítő képesség megítélése is eltérő a végtermékek hizlalásában
illetve a tenyészállományok termeltetésében.
A takarmányértékesítést befolyásoló legfontosabb tényezők a következők:
• az állat típusa (kis testű, középnagy- vagy nagy testű)
• a genotípus (hibrid vagy fajta, továbbá a típuson belüli különbségek)
• az ivar (az ivarok közötti növekedésbeli sajátosságok alapján)
• az életkor (illetve életszakasz, a növekedés szakaszos jellege miatt)
• a takarmányozás (a takarmány táplálóanyag-tartalma, összetétele, fizikai állapota, stb.)
• a tartási és technológiai körülmények (a tartással és annak módszerével összefüggő környezeti tényezők).
Az eltérő típusba tartozó hibridek takarmányértékesítő képessége nagyon különböző. A szélsőségesen nagy
testtömeg elérésére kitenyésztett típusok növekedési intenzitásukat és kapacitásukat – ezzel együtt a kedvezőbb
takarmányértékesítő képességüket – sokkal hosszabb életkorig, azaz jelentősen nagyobb hizlalási végtömeg
eléréséig megtartják. A típuson belül bár számottevő különbség az egyes hibridek között viszonylag ritka, mégis
előfordul, ha az eltérő genotípusok növekedési ütemében egy-egy szakaszt tekintve érdemi különbség
tapasztalható.
A két ivar közötti takarmányhasznosulásban megfigyelhető különbség a növekedés eltérő ütemére és
sajátosságaira vezethető vissza. Ugyanis a nőivarú pulyka a kifejlett kori testtömegét lényegesen rövidebb idő
alatt eléri, mint a hímivarú. Az állat minél inkább megközelíti a végleges testnagyságot, annál jobban csökken a
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növekedési erély, amivel együtt látványosan romlik a takarmányhasznosító képesség is. Például egy nagy testű
típusba tartozó tenyésztojó 18 hetes korára 8,5-9,0 kg-os élőtömeget képes elérni, amivel mintegy 70-75 %-ra
közelíti meg az egyébként 12 kg körüli kifejlett kori testnagyságát. Ugyanekkor egy 18 hetes hímivarú pulyka a
maga 15,5-16,0 kg-os élőtömegével csak 50-55 %-át éri el a kifejlett kori testtömegének, ami szemléletesen
érzékelteti, hogy teljes kifejlődéséhez lényegesen hosszabb időre van szüksége.
A pulyka takarmánytranszformáló képessége az életkor változásával is szoros összefüggésben áll. Ennek
hatékonysága a legkedvezőbb közvetlenül a kelést követő első 3-4 hétben, amikor a fajlagos
takarmányfelhasználás – az intenzív növekedésnek köszönhetően – 1,4-1,8 kg testtömeg kilogrammonként. A
növekedési sebesség mérséklődésével fokozatosan romlik a takarmányhasznosulás, azaz egyre inkább növekszik
annak a takarmánynak a mennyisége, ami egy kilogramm élőtömeg előállításához szükséges. A
takarmányértékesítő képesség kortól függő és kedvezőtlen irányú változása legszembetűnőbben akkor
figyelhető meg, ha a nevelés különböző szakaszaira jellemző részidő takarmányértékesítési adatokat vizsgáljuk.
A halmozott takarmányértékesítés számítása – azaz a nevelés kezdete és vége közötti időszakra vonatkoztatott
fajlagos takarmányfelhasználás – a gazdálkodásban általánosan elterjedt mutatószám, ami a hizlalás alatt
feletetett összes takarmány mennyiségének és a végtömegnek a viszonyszáma. Ennek értéke a 12-14 hetes korig
nevelt brojlerpulykák estében – középnagy testű típusra vonatkozóan – általában 2,2-2,5 kg/kg között változik.
A hizlalási idő növelésével a takarmányértékesítő képesség további romlásával kell számolni, ami a hazai
teljesítményvizsgálati adatok alapján a 20. élethétre a hímivarban 2,8-2,9 kg/kg, míg a nőivarban a 16. élethétig
2,7-2,8 kg/kg körüli eredményeket mutatnak. A kakasok ennél is tovább tartó hizlalásakor, a 24. hétig számított
halmozott takarmányértékesítés 3,2-3,3 kg/kg, aminél ha figyelembe vesszük, hogy ez az érték ma már jóval 20
kg fölötti élőtömeggel társul, igen kedvezőnek tekinthető.
A halmozott takarmányértékesítés mutatószáma azonban több lényeges momentumot elfed, melynek a hizlalás
eredményessége szempontjából megkülönböztetett jelentősége van. Ezért az egyes részidőszakokra
vonatkozatott fajlagos takarmányfelhasználási adatokat akkor célszerű figyelembe venni, amikor a
meglehetősen sokfázisú (ez lehet 5 vagy 6) takarmányozási programból az egyes konkrét fázisok
takarmányigényét kell egy állományra megtervezni vagy a felhasználás volumenét ellenőrizni. A részidő
takarmányértékesítési standardok ismerete és azok folyamatos összevetése a hizlalási időszak tényleges
adataival, nem várt kellemetlen meglepetésektől óvja meg a termelésirányítót. Ehhez hasonlóan fontos szerepet
töltenek be annak mérlegelésekor, hogy a hizlalás utolsó szakaszának tömeggyarapodása meddig
nyereségnövelő. Ez azt jelenti, hogy az egyes típusok optimális vágási életkorának megállapításában is fontos
támpontul szolgálnak. A 65. táblázat a B.U.T. Big 6-os hibridre jellemző élőtömeg, heti és halmozott
takarmányértékesítési adatait tartalmazza mindkét ivarra vonatkozóan.
A hazai teljesítményvizsgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy még az intenzíven gyarapodó nagy testű hibridek
hímivarú állományai is, ha a hizlalás 23-24. hetében összesen 1500 g-nál szerényebb tömeggyarapodást érnek
csak el, akkor az erre az időszakra számított részidő takarmányértékesítés a jelentős életfenntartó táplálóanyag
igény miatt, akár 5,0-7,5 kg/kg is lehet.
A pulyka takarmányértékesítő képességét az etetett takarmányok összetétele, táplálóanyag-tartalma és fizikai
állapota számottevő módon befolyásolja.
A pulyka szükségletét és így a keveréktakarmányokban biztosítandó táplálóanyag-mennyiséget tekintve
szembetűnő az állatfaj meglepően magas fehérjeigénye, és az is különösen az indítófázisban. Ezzel kapcsolatban
nem hallgatható el, hogy az Egyesült Királyságban a nevelés első 3 hetében legalább 29,5 %-os, de az ennél
intenzívebb takarmányozási programokban akár 30,5 %-os fehérjetartalmú tápot is etetnek, ami egyrészt alapja a
kiváló hizlalási eredményeknek, másrészt nem elhanyagolható szempont akkor, amikor a brit tenyésztő
vállalatok standardjaihoz hasonlítjuk a hazai teljesítményeket. A szigetországban alkalmazott takarmányozási
programok, a MAGYAR TAKARMÁNYKÓDEX (1990) maximumként megadott szükségleti értékeinél
átlagosan 2-3,5 %-kal magasabb fehérjetartalmú tápok etetését irányozzák elő. A nagyobb fehérjeszükséglet
mellett fokozott az igény a nélkülözhetetlen aminosavak mennyisége iránt is. A pulykatakarmányokban
alkalmazott magas fehérjetartalom felértékeli az antioxidánsok szerepét, illetve a sajátos biológiai igények
kielégítése érdekében számos vitamin és vitamin hatású anyag emeltszintű meglétét a tápokban. A többi
baromfiféléhez képest a pulyka lényegesen magasabb szinteket igényel D3-, E-, K3-, B1-vitaminokból valamint
biotinból, kolinból és niacinból. A magas szükségleti értékek többek között a csontképződés fokozott ütemével
állnak szoros kapcsolatban. A mikroelemek közül a pulyka a többi állatfajjal szemben relatíve a legtöbb szelént
igényli. Ugyanakkor érzékenységét jelzi, hogy a takarmány-toxikózisok, valamint a só mérgezés sokkal
látványosabb és durvább veszteséget okoz az állományban, mint amennyit a húshasznosítású baromfi általában
még tolerálni képes. A pulyka valamivel több nyersrostot igényel, mint a csirke. Nyolc hetes korig az 5 %-os
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nyersrost-tartalom megfelelőnek bizonyul, az ezen felüli nyersrost szint azonban már rontja a
takarmányértékesítést, elsősorban a fehérje kihasználást. E kor után a nagyobb nyersrosttartalom sem fejt ki
kedvezőtlen hatást.
A takarmányok fizikai állapota azaz, hogy dercés vagy granulált (morzsázott vagy pelletált) formában történike a tápok etetése, számos tényezőn keresztül van hatással a takarmányfelvételre, de még a táplálóanyagok
hasznosulására is. Ugyanis a granulált takarmánynak nagyobb a sűrűsége (kg/liter), jobb az emészthetősége,
kedvezőbb bennük a különböző komponensek és kiegészítők (pl. gyógyszer, coccidiosztatikum) homogenitása,
jobb a mikrobiológiai állapota, ezzel együtt természetszerűbb és alkalmazásukkal jelentősen csökkenthető a
takarmánypazarlás. A granulált tápból egységnyi idő alatt több takarmányt, ebben pedig nagyobb táplálóanyagmennyiséget tud felvenni az állat, ami csökkenti a takarmányfelvételre fordítandó idő hosszát. Mivel a
szülőpárok nevelésében nem cél a tenyésznövendékek gyors felhizlalása, továbbá a "ráérő" állatok előszeretettel
berzenkednek egymással, lemondva a granulálás számos előnyéről mind a tenyészállományok nevelésében,
mind pedig a tojástermelési időszak alatt rendszerint dercés tápokat célszerű etetni.
A tartási és technológiai körülményeknek is számottevő hatásuk van a takarmányértékesítés alakulására. Ez a
befolyásoló jelleg az egyes környezeti tényezők súlygyarapodásra gyakorolt hatásán keresztül érvényesül és jut
kifejezésre a fajlagos takarmányfelhasználás növekvő (azaz romló) vagy csökkenő, tehát javuló értékében.
Rangsorolás nélkül e tényezők a következők:
• a tartás jellege (extenzív, félintenzív, intenzív),
• a tartástechnológia módja (ketreces, mélyalmos),
• világítási program (a világos órák száma és a fény intenzitása),
• telepítési sűrűség (db/m2, élőtömeg kg/m2),
• klimatikus tényezők (hőmérséklet illetve hőérzet, relatív páratartalom, légsebesség, a levegő szennyezettségi
állapota),
• technológiai feltételek (etetők és itatók száma, szellőztetési kapacitás),
• különleges eljárások (csőrkurtítás alkalmazása).
Előbbieken túl feltétlenül meg kell említeni az állat egészségi állapotát, ellenálló képességét, mint a
takarmányfelvételt, ezen keresztül pedig, mint a takarmányértékesítést befolyásoló tényezőt.
A pulyka szülőpárok nagy élőtömege, hosszú nevelési és rövid tojástermelési ideje a faj gyenge szaporaságával
együtt, a tenyészállományok tartását az egyik legköltségesebb és legnagyobb kockázatot viselő termelési fázissá
teszi. Hogy a takarmányozás ebből mekkora szerepet képvisel, azt szemléletesen érzékelteti a 66. táblázatban
közölt adatsor.
A szülőpárok egy tenyésztojásra jutó takarmányfelhasználása kétféleképpen adható meg. Az egyik esetben csak
a tojástermelési periódus takarmányfogyasztását, míg a másik esetben ehhez még a nevelési időszak
takarmányfelvételét is figyelembe véve a kettő együttes mennyiségét vetítjük a tojáshozamra és így képezünk
fajlagos mutatót (takarmány g/tojás). Az első számítási módot tekintve tojásonként mintegy 500-600 g, a
második esetben 1250-1300 g takarmány felhasználására kell számítani középnagy testű pulykaszülőpároknál.

4. Ellenálló képesség, egészségi állapot
Magas színvonalú, gazdaságos termelés csak életerős, egészséges állománytól várható. A napjainkra általánossá
vált intenzív pulykatartás körülményei nagy terhet rónak az állat szervezetére. A stresszorok által kiváltott
állapot elviselése, egy oldalról feltételez egy maximális ellenálló képességet, másoldalról pedig egy olyan
általános adaptációs képességet, ami alkalmassá teszi az állatot az esetenként természetellenes környezeti
hatások elviselésére. Éppen ezért az ellenálló képesség javítása a tenyésztői munkában elengedhetetlen
szelekciós szempont, amikor a teljesítmények javítása a nemesítés hagyományos eszközeivel egyre nehezebb.
Az állattartók a pulyka életképességét, a nevelési veszteségek- illetve termelő állományban a tojóházi kiesések
arányával fejezik ki. A nevelési időszak alatti elhullásokat, biológiai és ökonómiai szempontból is célszerű két
fő időszakra osztottan értékelni. Más elbírálás alá esik a nevelés kezdetén – a keléstől számított 10 napos korig –
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elhullott állatok aránya, és másként kell megítélni a 10 napos kor utáni, az értékesítésig bekövetkező elhullások
mértékét. A nevelés első, legkritikusabb időszakának elhullási aránya, magába foglalja az esetleges hibás
keltetéstechnológia következményeként kieső életképtelen, kelésgyenge napospipéket is, továbbá egyfajta
általános képet is ad arról, hogy a nevelés első szakasza milyen eredménnyel zárult. Ökonómiai szempontból az
ebben az időszakban bekövetkezett veszteség – hacsak nem abnormálisan nagymértékű az elhullás – nem olyan
jelentős, mint a nevelés későbbi szakaszában. Ugyanis az idősebb korban elhullott állatok által okozott
veszteség, az addig elfogyasztott jelentős mennyiségű takarmány értékével és a tartás egyéb költségeivel is
terhelt.
A brojlerpulyka nevelés gyakorlatában jónak mondható, ha az összes nevelési veszteség nem haladja meg az 5-7
%-ot. Ennek időbeni megoszlása úgy néz ki, hogy az elhullások mintegy 60 % a nevelés első 4 hetére esik, amin
belül a hímivarú egyedek kiesése akár 1,5-2,5-szerese is lehet a nőivarú állományénak. A nagy testtömeg
elérésére irányuló gigantpulyka hizlalásakor, az 5 és 20 hetes kor közötti elhullások aránya minden további
nélkül 1-3 % körüli átlagos értéken tartható.
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10. fejezet - A pulyka viselkedési
sajátosságai
Sütő, Zoltán
A pulykakakas sajátságos viselkedésformája a sátorozás. Látványnak sem mindennapi, amikor az alig néhány
napos hímivarú pipék szárnyukat a földig eresztik, mellüket kidüllesztik, pöffeszkednek, miközben nyakukat
kicsit hátra vonva fejüket peckesen tartják. Ezt a magatartást a kispulykák rövid időn belül elhagyják, és csak
jóval később, ivarérett korukban tapasztaljuk ismét. Ekkor azonban az egész viselkedést a kakas hangos
"pöfögéssel" kíséri, amit a tüdőből időnként kipréselt levegő okoz úgy, hogy szinte az állat maga is beleremeg.
Az ivarérett kakas csak ezt követően kezdi meg a párzást. A faj sajátossága, hogy a madár párzása – más
baromfiféléktől eltérően – hosszas és nehézkes. Magát a sátorozást és a kakasok jellegzetes glu-glugoló,
egymást is hergelő hangjelzését más ingerek is kiválthatják.

1. A társas viselkedés a pulykánál
1.1. Vérmérséklet és rossz szokások
A vérmérséklet gyakorlati szempontból abban nyilvánul meg, hogy egy állomány viselkedése nyugodt, vagy
ezzel ellentétben ingerlékeny, ijedős, vad. A termelés szempontjából nem közömbös, hogy az előbbiek
könnyebben kezelhetők, jobban értékesítik a takarmányt, kedvezőbb a tojástermelésük illetve a
tömeggyarapodásuk.
A pulyka vérmérséklete elsődlegesen a típussal és az ivarral hozható összefüggésbe. A nagy testű állományok
nyugodtabbak, míg a középnagy- és a kis testűek élénkebbek. Az ivart tekintve a kakasok az ingerlékenyebbek,
esetenként kimondottan agresszíven viselkednek. Mivel a hímivarúak lényegesen nagyobb tömegűek és a
korábban ivarérő tojók jelenléte csak fokozza agresszivitásukat ezért, ha a hizlalás a pecsenyekornál tovább tart,
feltétlenül gondoskodni kell az ivarok elkülönített tartásáról.
Részben a vérmérséklettel, részben a pulykára jellemző kíváncsisággal hozható összefüggésbe a faj néhány
sajátos viselkedésformája, ami különösen nagy létszámú állomány együtt-tartásakor nyilvánul meg. Ilyen az
agresszivitás és a tollcsipkedés. Egy állomány kisebb csoportjain belül (kb. 200-250 pulyka) kialakul egy
szociológiai rangsor, ami teljesen normális. A viselkedésben és a táplálkozásban ez mindaddig nem okoz
gondot, amíg az összeszokott csoportokat valami oknál fogva össze nem keverjük. Ha átólazáskor vagy más
okból a már kialakult csoportok csipkedési rendjét megbontjuk, akkor óhatatlanul fellép egyfajta agresszív
viselkedés, tollcsipkedés, ami akár a kannibalizmusig is fajulhat. A kialakult rangsor felborulása ismételt
rivalizálást indít el, ami viszont nem kívánatos.
A tollcsipkedés jelensége takarmányozási okokra is visszavezethető. A ma forgalmazott tápok magasabb
energia-, ugyanakkor alacsonyabb rosttartalma a toll fogyasztására ösztönzi az állatokat. Intenzív tartásban az
ilyen viselkedésformákból adódó rossz szokások és azok nem kívánt következményei különböző technológiai
megoldásokkal jelentősen csökkenthetők, sőt megelőzhetők.
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11. fejezet - Tenyésztési és szelekciós
módszerek a pulykatenyésztésben
Sütő, Zoltán
A pulyka az az állatfaj, amely iskolapéldája a modern állattenyésztésben, a tudomány által kínált lehetőségek
teljes kihasználásában rejlő hatások látványos bemutatására. Az állattenyésztés történetében ugyanis nincs még
egy állatfaj, amelyben olyan mélyreható és az egész ágazati tevékenységet befolyásoló előrehaladást lehetett
volna elérni szelekcióval, mint a pulykával. Ezt a talán nem kellően értékelt tényt támasztja alá, hogy az 1973 és
2008 között lefolytatott hazai központi teljesítményvizsgálatok adatai alapján (ld. „A pulyka értékmérő
tulajdonságai‖ c. fejezet 63. táblázat), a nagytestű típusú pulykák teljesítménye 16 hetes korban 96 %-kal, illetve
100 %-kal javult a két ivarban, míg 20 hetes korig hizlalva a kakasokat 78 %-kal, a tojók 74 %-kal értek el
nagyobb élőtömeget 2008-ban, mint 1973-ban. A realizált genetikai előrehaladás évenkénti nagyságát a 67.
táblázat adatai még szemléletesebben mutatják, ahol jól nyomon követhető, hogy a hizlalási végsúly a
különböző életkorokban mennyivel nőtt az egyes kutatók által vizsgált években.
A pulykatenyésztésben alkalmazott szelekciós módszerek alapelveikben megegyeznek azokkal, melyeket
hústípusú tyúk állományoknál prioritásként kezelnek. Ugyanakkor fontos különbség a két faj között, hogy
pulyka látványosan nagyobb beltenyésztettségi leromlással válaszol a rokontenyésztésre, következésképpen
párosítandó vonalak önmagukon belüli homozigozitását a beltenyésztés határozott kizárásával igyekeznek
tenyésztők biztosítani.

a
a
a
a

1. Hibridtenyésztés a pulykafajban
A húshasznosítású baromfi tenyésztését és a termelési eredmények évről-évre történő javítását az a genetikai
törvényszerűség teszi bonyolulttá, ami szerint a hústermelő- és a tojástermelő képesség egymással ellentétes
irányba ható tulajdonságok. E negatív genetikai korreláció kiküszöbölésének szándéka abba az irányba vezette
a tenyésztőket, hogy a tulajdonságok jellegét tekintve eltérő állományokat (vonalakat) alakítsanak ki oly módon,
hogy az egyiket a hústermelő képesség és az ezzel kapcsolatos értékmérő tulajdonságokra szelektálják, míg a
másikat a tojástermeléssel illetve a szaporasággal összefüggő tulajdonságok javításának irányába nemesítsék.
Míg az első tulajdonság csoport a viszonylag jól öröklődők közé tartozik (h 2-értéke 0,4-0,6) ezért a fenotípus
alapján tömegszelekcióval e téren jelentős előrehaladás érhető el, addig a rosszul öröklődő tulajdonságok
esetében zárt, de általában nem beltenyésztett vonalak keresztezésével lehet pozitív heterózist realizálni a
pulykatenyésztésben.
Ezzel az eljárással a tenyésztők egymáshoz képest lényegesen eltérő, ugyanakkor önmagukon belül homogén
vonalakat hoztak létre. A hústermelő képességre szelektált vonalakat apai, míg a kedvező szaporaságra
nemesítetteket anyai vonalnak nevezzük. Az eltérő jellegű vonalak egyszeres vagy többszörös keresztezésével
állítják elő a végtermék hibridet, melynek szülő állományai a szülőpárok.
A szülőpárok előállításának többféle módszere ismeretes. Annak eldöntése, hogy a tenyésztő cég melyiket
alkalmazza, függ a rendelkezésre álló tiszta vonalak számától, azok genetikai értékétől és attól, hogy milyen
tenyésztési filozófiát követ a vállalat. Nyilvánvaló, hogy minél több vonalat kell fenntartani és a
tesztpárosításokat elvégezni, ez egy oldalról növeli az előállított szülőpárok, ezen keresztül a végtermékek
költségét, másoldalról viszont ezt ellensúlyozza a keresztezésből származó genetikai és gazdasági előny. Kérdés,
hogy az egyszeri (single cross) keresztezés elegendő-e a kívánt termelési szint eléréséhez vagy további
kombinációk is szükségesek (double cross). A mai gyakorlat szerint az anyai partner keresztezéssel történő
előállítása azért előnyös, mert két jól kombinálódó vonal párosítása a szaporasági tulajdonságok terén jelentős
mértékű heterózist eredményezhet, ennélfogva az egy szülőpár tojó után nyerhető napos szám lényegesen
növelhető.
A heterózisjelenség alaptípusai – individuális-, apai-, anyai-, és típusheterózis – közül, a két utóbbit igyekeznek
a legnagyobb mértékben kihasználni a pulykatenyésztők. A típusheterózis hatásával akkor lehet számolni, ha
teljesítményükben egymástól rendkívül nagy mértékben eltérő anyai és apai populációk keresztezhetők, amit a
tenyészállományok mesterséges termékenyítésének gyakorlata szinte önként kínál. A szélsőséges anyai és apai
populációk keresztezésekor az optimális kombinálódásnak köszönhetően az árutermelés hatékonysága
számottevően javul, mert az F1 generáció jelentős többletteljesítményre képes még akkor is, ha minden egyes
121
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tenyésztési és szelekciós módszerek
a pulykatenyésztésben
értékmérő tulajdonság intermedier, additiv jelleggel öröklődik, és így egyik esetben sem mutatható ki különkülön heterózis.
Anyai heterózis abban az esetben mutatható ki, ha egyszeresen vagy többszörösen keresztezett anyák
teljesítményét viszonyítjuk a tisztavérben tenyésztettek teljesítményéhez. Tojónként a napospipék számát
tekintve a keresztezett anyák fölénye akár 12-15 % is lehet, a szülők átlagteljesítményéhez képest. A 68. táblázat
azt az esetet mutatja, amikor a típus- és az anyai heterózis együttes hatása érvényesül a vágópulyka
előállításban.
A tenyésztői munka gyakorlati hátterét tekintve a vállalatok akár 15-20 vonalat is fenntartanak a pedigré
telepeken, melyek közül egy időben csak három vesz részt a kereskedelmi hibrid előállításában. Az utóbbi
vonalak egyenként 130 150 egykakasos elit törzset foglalnak magukban oly módon, hogy egy-egy
kereskedelmi vonalon belül 5 6 alvonalat is kialakítanak, melyeken belül a szelekció azonos elvek szerint
történik. Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy bár idővel fokozódik az alvonalak rokontenyésztettsége és
elkerülhetetlen közöttük a genetikai differenciálódás, de a tenyésztő vállalat a vonalon belüli alvonalak
keresztezésével bármikor képes bizonyos mértékű heterózis létrehozására, elsősorban a reprodukciós képesség
javítása érdekében.
Az anyai vonalakban a tojástermelés növelése a cél, de a húsformák javítását is fontos szelekciós szempontnak
tekintik. Utóbbinál nem annyira a mell szélességének, sokkal inkább a hosszúságának a növelésére helyezik a fő
hangsúlyt. A szelekció kizárólag a vonalakon belül történik és a hústípusú tyúk tenyésztésével ellentétben, nem
alkalmazzák sem a rekurrens, sem pedig a reciprok rekurrens szelekciót. A két kereskedelmi jellegű anyai vonal
keresztezésekor elérhető átlagos heterózis mértékét a szaporasági tulajdonságok (tojástermelés, keltethetőség,
stb.) tekintetében, minden második elit generáció előállítása után ellenőrzik. Az így végrehajtott tesztek
alkalmával a keresztezett anyai szülő, a létrehozásában résztvevő két tiszta vonal, valamint egy standard
kontroll termelését hasonlítják össze úgy, hogy minden konstrukció tojóit ugyanazon befejező (terminál) apai
vonal kakasainak kevert spermájával termékenyítik.
Az apai vonal szelekciójában általában a nagy tömeggyarapodás, a kedvező húsformák és testarányok, ezen
belül is elsődlegesen a mell arányának növelése, a kielégítő spermatermelés, valamint az erős lábszerkezet
fenntartása a szelekció célja. Vitatott kérdés azonban, hogy a fiatalkori nagyobb élőtömegre irányuló szelekció
mennyiben felelős a zsírosodási hajlamért. Az a tény, hogy a kakasok azonos élőtömege esetén a
takarmányértékesítésben számottevő különbségek is előfordulnak, a tenyésztőket a jobb takarmánykonverzióval
rendelkező állatok kiválogatására motiválja. Szintén ide tartozik napjaink egyik sajnálatos jelensége, hogy a
növekedési erély javítására irányuló erős szelekciós nyomás izom-, csont- és reprodukciós rendellenességeket
hoz a felszínre az állományokban. A Magyarországon is tapasztalt mély mellizom elfajulás (DMS szindróma)
oka, hogy az izompólya szűk és nem követi az izom tömegének növekedését. Szakértők szerint az előforduló
genetikai, morfológiai, élettani és fejlődési jellegű rendellenességeket kiegyensúlyozottabb szelekciós eljárással
lehet mérsékelni.
Az apai vonal szaporaságában – kb. 60 tojás/tojó és 60 % körüli keltethetőség – lényegesen szerényebb
eredményekre lehet csak számítani, mint a tisztavérű anyai vonalakban, a keresztezett szülőpár tojók
teljesítményéről nem is beszélve. Ennek ellenére a hímvonalak tojóinak tojástermelését általában nem tekintik
szelekciós szempontnak, kizárólag a kakasokon keresztül tartják szelekciós nyomás alatt a termékenységet, mint
kiemelten fontos értékmérő tulajdonságot.
A végtermékek hústermelő képességét döntő mértékben meghatározó hímvonal szelekciójában mindig nagyobb
szelekciós nyomással dolgoznak, mint az anyai vonalak esetében. A kakasok legjobb kb. 1 %-a a tiszta vonalak
fenntartásában, míg további 30% a nagyszülők előállításában vesz részt. A tartalék vonalak a kereskedelmi
hibrid előállításában résztvevő vonalakhoz képest jóval kisebb létszámúak, melyeken belül egy-egy vonalat
esetenként 8-10 kakas és a hozzájuk beosztott 2-2 tojó képvisel.
A tenyésztő vállalaton belül külön egység foglalkozik az új vonalak kifejlesztésével és másik a hízékonysági
vizsgálatok elvégzésével, ahol azonban nemcsak a saját kísérleti kombinációkat, hanem rendszerint a
konkurensek által forgalmazott genotípusokat is tesztelik. Mivel legalább 7 évre van szükség ahhoz, hogy egy új
vonal eljusson az értékesíthetőségig belátható, hogy a tenyésztési koncepció alakítóinak mindig valamivel a piac
kívánalmai előtt kell járniuk a cég versenyképességének megőrzése érdekében.
A tenyésztő vállalatok üzleti partnereik számára többnyire szülőpárokat, esetleg nagyszülőket értékesítenek.
Utóbbi esetben a szülőpárok előállítása is már a vevőnél történik, míg az előbbinél a partner csak a szaporítást
végzi, egyúttal ő a végtermék forgalmazója. Mindkét esetben a tenyészállományok értékesítése szexált
122
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tenyésztési és szelekciós módszerek
a pulykatenyésztésben
napospipeként, megfelelő ivararányban történik. A tenyésztő vállalat a munkához részletes technológiai leírást,
szaktanácsadást és képzési lehetőséget is biztosít, ellenben az együttműködés folyamatába bizonyos ellenőrzési
pontokat is beiktat.
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12. fejezet - Pulykafajták és hibridek
Sütő, Zoltán

1. Az árutermelésben fontos szerepet játszó
pulykafajták
A valamikor árutermelésre használt hagyományos fajták közül legismertebb a bronzpulyka, amely az 1960-as
évekig hazánkban is általánosan elterjedt volt. Edzett, ellenálló állományait tavasztól késő őszig természetes
legelőkön tartották. Ilyen körülmények között 6-8 hónapos korban váltak ivaréretté és a következő évben
tojónként mintegy 45-50, esetenként 80 tojást raktak. A tojások színe pettyezett, súlyuk 70-90 g. A bronzpulyka
kotlási hajlama erős, természetes körülmények között is jól párosodik. A kakasok kifejlett kori testtömege
átlagosan 12-15 kg, a tojóké 5,5-7 kg körüli. A bronzpulyka – a rézpulykával együtt – Magyarországon védelem
alatt álló, őshonos fajta. Az 1930-as években az USA-ban kitenyésztett javított változata a szélesmellű
bronzpulyka. Külsőleg csak lényegesen jobb húsformáival és valamivel nagyobb testtömegével tér el attól.
Széles melle miatt nehezen párosodik, ezért csak mesterséges termékenyítéssel szaporítható eredményesen.
A fehérpulyka egyike a legrégebbi fajtáknak, tenyésztésének európai gyökerei vannak (White Holland). Ezen
kívül Amerikában még a fehér Beltsvillei pulyka és a virginiai hópulyka ismert. A fehér színű pulyka
elterjedéséhez egyéb jó tulajdonságai mellett a fehér szín igen nagymértékben hozzájárult, mert ennek
baromfiipari feldolgozása könnyebb és tetszetősebb vágott árut szolgáltat, mint a bronzpulyka. Fontos
megjegyezni, hogy a fehér szín az öröklődés szempontjából recesszív tulajdonság.
A Beltsvillei kis fehér fajta vékony csontozatú, kistestű, fehér színű pulyka, melynek kitenyésztését 1934-ben
kezdték el. Kis testtömege ellenére előnyös húsformákkal rendelkezik. Gyorsan tollasodik, 10 hetes korban nem
tokos, gépi feldolgozásra alkalmas árut ad. A kakasok testtömege kifejlett korban 6-8 kg, a tojóké 4-5 kg.
Tojástermelése mintegy 100-120 db. A fajta jelentősége abban összegezhető, hogy a legtöbb hibrid
kialakításában, elsősorban az anyai vonalak nemesítésében játszott fontos szerepet, de jelentősége a hibridek
széleskörű elterjedésével leértékelődött. Az Empire White közepes testnagyságú, fehér színű, széles mellű
fajta, melyet Angliában nemesítettek ki. Kifejlett korban a kakasok 10-14 kg, a tojók 6-8 kg tömegűek.
Tojástermelése természetes körülmények között a típustól függően 70-100 db vagy e fölötti. A
heterózistenyésztés általános gyakorlata és a korszerű hibridek elterjedése érthető módon ezt a fajtát sem
kímélte.

2. Az árutermelésben szerepet játszó hibridek
2.1. B.U.T.
Az Egyesült Királyság 1962 óta működő legnagyobb nemesítő és pulyka hibrideket forgalmazó vállalata a
British United Turkeys Ltd., korábban a Merial csoport tagja. A cég angliai központja Chesterben van, de 2004.
végéig igen sikeres amerikai vállalkozást is működtetett B.U.T. of America (B.U.T.A.) néven a nyugat-virginiai
Lewisburgban. A nemesítő cég óceánon túli sikereit jól jelzi, hogy a B.U.T.A. azon az észak-amerikai piacon,
amely a világ pulykahús termelésének több mint a felét állítja elő, 1977-ben még csak a szülőpár forgalmazás 10
%-át, egy évtizeddel később már a 40 %-át tudhatta magáénak. Végül a Merial megvált tengerentúli
érdekeltségeitől és leányvállalatát annak az Aviagen csoportnak adta el, amely egyebek mellett a nagy amerikai
vetélytárs a Nicholas Turkey Breeding Farms tulajdonosa. Nem sokkal később az Aviagen a B.U.T.-t teljes
egészében megvásárolta és ma Aviagen Turkeys néven a világ legjelentősebb pulykatenyésztő és forgalmazója.
B.U.T. márkanév alatt a cég 1992-93-tól csak két típusban tenyészt hibrideket, melyek világszerte jól ismertek.
Legismertebb ma forgalmazott hibridje a nagy testű típusba tartozó B.U.T. Big 6-os. A szülőpárok néhány
fontosabb nevelési és termelési adatát a „Pulyka értékmérő tulajdonságai‖ c. fejezetben már közölt 62. és 66.
táblázat, valamint a 69. táblázat, míg a végtermékek standard adatait (tömeggyarapodás, heti takarmányfelvétel,
halmozott takarmányértékesítés) a korábban bemutatott 65. táblázat tartalmazza, illetve 35. ábra (ld. „A pulyka
értékmérő tulajdonságai‖ c. fejezete) illusztrálja. A fehér színű, kiváló húsformákat mutató hibrid, melynek
mellfilé kihozatala 16 illetve 22 hetes korban 26,2-27,9 % körül mozog az ivartól függően, komoly konkurenciát
jelent az amerikai tenyésztők számára az óceán mindkét oldalán. A nagytestű típusban a cég újszerű fejlesztése a
B.U.T. Big 7 és a B.U.T. Big 9.
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A cég néhány évvel ezelőtt a középnagy testű típusban a B.U.T. 8, a B.U.T. 9, a B.U.T. Big 9 és egy B.U.T.
Medium White névre keresztelt konstrukciót is tenyésztett és forgalmazott, melyek közül különösen a B.U.T.
8-as Magyarországon is jól ismert volt. Ez utóbbi szülőpárok tojóit 29 hetes korban átlag 8 kg-os, a kakasokat
19,6 kg-os élőtömegben ólazták be. Az egy tojóra jutó tojástermelés 24 hét alatt csak 97 db volt, a tojónkénti
napospipék száma pedig 73 db.
Napjainkra ebben a típusban az angol tenyésztők a fajtaválasztékot több szempontból jelentősen
megváltoztatták. A genotípusok száma egyetlen új fejlesztésű és fehér tollszínű hibridre csökkent (B.U.T. 10),
miközben kiegészült egy B.U.T. Bronze változattal.
Mindhárom végtermék kitűnő példája annak, hogy miként kell és lehet a pulyka-tenyésztésben rejlő
tenyésztéstechnológiai és genetikai lehetőségeket kihasználni, a változó piaci igényekhez való rugalmas
alkalmazkodás érdekében. A B.U.T. 8-as kisebb hizlalási végsúlyának köszönhetően különösen alkalmas az egy
testben történő értékesítésre, míg a B.U.T. 9-es az azonos anyai vonal miatt (70. táblázat) kiváló reprodukciós
teljesítmény mellett a kakas vonal jobb hízékonysági teljesítménye okán nagyobb hústermelő képességgel
rendelkezik a végtermékek hizlalásában (71. táblázat). A B.U.T. Bronze színváltozat egy tíz éves kutatásfejlesztési program eredménye, ami lényegét tekintve egy középnagy testű és bronzszínű kakas vonal, valamint
a B.U.T. bármely tojó vonalának keresztezésével állítható elő. A 72. táblázat adatsora két különböző bronzszínű
változat hústermelő- és takarmányértékesítő képességéről tájékoztat.

2.2. Hybrid
A kanadai Hybrid Turkeys Inc. céget 1953-ban alapították, központja az ontarioi Kitchenerben van. Hosszú
évtizedeken keresztül legsikeresebb hibridje a fehér színű, kistestű Diamond White volt. Ennek tenyésztési
programját fenntartva a cég 1971-ben jelent meg a világpiacon a jobb növekedési eréllyel rendelkező és
húsformákat mutató, de már középnagy testű Double Diamond genotípussal, míg a 70-es évek második felében
elindította a nagy testű Large White nemesítési programját. Szervezetileg 1981-től a vállalat a nagyhírű,
boxmeeri (Hollandia) központú Euribrid B.V., tenyésztő cég részeként működött, ma pedig a Nutreco B.V.
vállalatcsoport divíziója. Legismertebb hibridjét a Hybrid Large White-ot 1984-ben vezették be az északamerikai piacon, ami Magyarországon 1993-ig volt köztenyésztésben. A közelmúltig Hybrid Euro FP és
Hybrid Medium néven hozott forgalomba a cég nagy- és középnagy testű típusú hibrideket.
Napjainkban a tenyésztő vállalat fajtakínálata jelentős átalakulásban van, ami négy különböző piaci értékesítési
súly elérésére alkalmas genotípust vonultat fel. A sort a Hybrid Grade Maker nyitja, amely 4-7 kg-os tojó ill.
8-13,5 kg kakas súly elérésére ideális. Ezt követi a Hybrid Converter 4-11 kg-os tojó, valamint 11-19 kg-os
kakas értékesítési súlyt megcélozva. A még fejlesztés alatt álló Hybrid XL-ről egyelőre csak annyit lehet tudni,
hogy a nőivarban a 7-12 kg-os, illetve a hímivarban a 13-20 kg-os sávot szánják a nemesítők ennek a
konstrukciónak. A sort egy Hybrid Extreme névre keresztelt genotípus zárja, melynek tojói a cég ajánlása
szerint akár 10-14 kg-ig, míg a kakasok a 15-23 kg-os élősúlyig is gazdaságosan hizlalhatók. A Hybrid Grade
Maker és a Hybrid Converter legfontosabb jellemzőit a 73. táblázat tartalmazza.

2.3. Nicholas
Az 1939-ben George Nicholas által alapított cég Nicholas Turkey Breeding Farms néven kaliforniai központtal
működik, de 1979-ben Európában is létrehozott leányvállalatot (Nicholas Europe Ltd.). A családi tulajdonban
lévő vállalkozás eredetileg bronzpulykák nemesítésével indult, amiből származó nucleus állományt génpoolként
állítólag a mai napig fenntartják. A dinamikusan fejlődő cég az 1950-es évek végén állította elő az első sikeres
kereskedelmi forgalmazású, de már fehér tollszínű, ipari feldolgozásra alkalmas nagy testű pulykát.
Érdekes, hogy a Nicholas valamikor a 70-es évek elején a B.U.T.-val közösen is dolgozott. Tenyésztési
szempontból különlegessége a vállalatnak, hogy az amerikai fogyasztói igényekhez igazodva régóta és igen
hosszú időn keresztül kizárólag nagy testű típusba tartozó hibrid előállításával foglalkozott, ugyanis a 70-es
évek profilváltásának idején középnagy és kistestű vonalait eladta a Hybrid Turkeys Inc.-nek. Mivel a nagy testű
hibrid forgalmazásában komoly helyzeti előnyre tett szert, a 70-es évek második felében az USA és Kanada
szülőpár állományának mintegy 80 %-át ez a vállalat állította elő. A Hybrid Large White sikeres bevezetése,
valamint a B.U.T. of America vállalkozás megjelenése az észak-amerikai piacon komoly konkurenciát jelentett
számára, ezért néhány évvel ezelőtt a vállalat teljesen új tenyésztési és üzleti filozófiával rukkolt elő. A cég egy
oldalról a világ legnagyobb egyedi kakas pedigré programját tartja fent a nemesítés szolgálatában, másrészről a
tradíciók ellenére ma ismét több kereskedelmi típusban kínálja tenyészállományait és hibridjeit. A vállalat
látványos megerősödésének jele az észak-amerikai kontinensen a B.U.T. of America nyugat-virginiai
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érdekeltségeinek megvásárlása. Hibridjei a jól ismert nagy testű Nicholas 700-as, továbbá az inkább középnagy
testű típusba tartozó és így az egy testben történő értékesítésre is kiválóan alkalmas Nicholas 300-as. A
Nicholas szülőpárok és hibridek főbb értékmérő tulajdonságairól a 74., a 75. és a 76. táblázat ad áttekintést.

2.4. Egyéb hibridek
A hibridek illetve a tenyésztő vállalatok oldaláról nézve a pulyka piac ma is állandó mozgásban van, amire
régóta a forgalmazók számának drasztikus csökkenése és a tenyésztés koncentrációja a jellemző. Ezek a
változások egyértelműen a szellemi és anyagi koncentráció irányába mutatnak. Számos nagy hírű tenyésztő cég
vagy eltűnt (pl.: a Coolen B.V., Indico Holland B.V., Sun Valley Poulty Ltd.), vagy felszámolta a saját
pulykatenyészetét (Ross Breeders Ltd., Essor International).
A bronzpulykával kapcsolatban már szó esett az angol Kelly Turkeys Ltd. tenyésztő vállalatról, amelyik a bronz
mellett több fehér változatot is forgalmaz. Ezen kívül további három tenyésztő cég, köztük az amerikai Orlopp
Turkey Breeding Farm's Inc. is állít elő bronzpulykákat kereskedelmi célokra, miközben a fehérszínű piacán is
ott van. A fehér színű hibridek közül az angliai Arnewood, a dán Bisgaard, valamint az ausztrál Steggles nevét
kell még megemlíteni.

3. Kedvtelésből tartott pulykafajták
A háziasított pulykának közel sincs annyi tenyésztett változata, mint a tyúknak, sport illetve őshonosnak
tekintett fajták azonban itt is vannak. A 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendeletének mellékletében
szereplő faj illetve fajtalista alapján hazánkban védett, őshonos mezőgazdasági állatfajtáknak minősül a
bronzpulyka és a rézpulyka. E megkülönböztetett státusz miatt a két fajta leírását az alábbiakban közöljük.

3.1. Bronzpulyka
A madár tollazata feszes, tömött, testhez simuló, melynek színe a fekete tollak vöröses-zöldes színjátszása miatt
jellegzetes bronzfényű. A fajta innen kapta a nevét. Ugyanakkor jellemző a tollazat testtájanként változó színe,
ami a küllemi bírálat szempontjainak fontos eleme.
A változat kialakulását az amerikai telepesek alapozták meg azzal, hogy házi pulykáikat először véletlenül,
később tudatosan a területükön őshonos kelet-amerikai vadpulykával (M. g. silvestris) keresztezték. A párosítás
eredeti szándéka az volt, hogy állományaik konstitúciójának javítása érdekében azokat edzettebbé és erősebbé
tegyék, melynek eredménye a minden tekintetben ellenálló képességű bronzpulyka kialakítása lett. Az
Európában csak «Amerikai Bronz»-nak nevezett fajta a XIX. század elején érte el az öreg kontinenst, ahol az
angol tenyésztők jelentősen növelték a fajtára jellemző élőtömeget és egységes, pompásan ragyogó tollruhába
öltöztették. Az amerikai baromfi standard 1874-ben ismerte el a fajtát.
Jellemzése a következő:
Fej: a tollatlan fej – a nyak felső harmadával együtt – általában vörös, ami helyenként kékesfehér színig
változhat.
Csőr: alapja sötét szaruszínű, mely a csőr vége felé világosabb.
Szemek: az amerikai standard szerint sötét barna, a német fajtaleírás szerint, pedig sárgásbarna színű.
Torok- és nyaklebeny: vörös, ami kékesfehérig változhat.
Nyak: gazdagon csillogó, rezesen bronzszínű.
Szakáll: fekete színű.
Hát: a nyaktól a háta közepéig – gazdagon, rezesen bronz, minden toll keskeny fekete csíkban (szalaggal)
végződik. A hát közepétől a farok fedőtollakig – fekete, minden egyes tollnak van egy széles, csillogó rezes
bronz szalagja, ami átmegy majdnem a végéig. Minél bronzosabb színű, annál jobb: A tollak jellemzően fekete
színben végződnek, alakjuk fokozatosan keskenyednek, mivel a farok fedő tollak közelednek.
Test: a mell-, a has- és válltollak alapárnyalata a fekete, ezen található egy kifejezett bronz fény, ami a
szivárvány minden színében csillog. A válltollak szegélye mély bársonyfekete, és a kakas ehhez hasonló
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szegélyű oldalsó melltollakat, míg a tojó ugyanitt a sötét homokszíntől a sötétbarnáig változó színű szegélyt
visel.
A feketés barnán fénylő szárnyfedőtollak szegélye keskenyebb és világosabb, mint a válltollaké. A jellegzetes
aranytoll az ibolyás vörösig csillogó, lehetőség szerint 1-2 cm széles bronzszalag a madártest felső oldalán, ami
minden tollon megtalálható a vállaktól a kormánytollakig. Ezeknek a végén egy keskenyebb bársonyfekete és
egy valamivel szélesebb gesztenyebarna csík található.
A szárnyon széles olajzöld-bronzszínű keresztszalagok kívánatosak, aminek a végén szintén csillogó fekete
bársonyos szalag található. A nagyon széles kormánytollak fekete alapon szalagosan mintázottak. A nagy értékű
kiállítási állatok minden kormánytoll végén 1-2 cm széles bronz szalagot viselnek, aminek a színe a sötét
homokszíntől az aranybarnáig változó, különböző színű csíkkal a legvégén. Azok a tojók, amelyeknél ez a
bronzszínű szalag még nem található meg kevésbé kerülnek leminősítésre, mint az olyan kakasok, amelyeknél
ez hiányzik.
Az evezőtollak elengedhetetlenül fontos sávozottságát a szürke és fehér keresztcsíkok éles vonalú elkülönülése
adja. A fekete színű combtollakat széles bronz árnyalatú terület fedi, amit a kakasnál bársonyos fekete, a tojónál
pedig barna színű szegély határol.
Lábak és ujjak: a fiatal egyedeknél tompa fekete vagy sötétbarna, amely a kor növekedésével füstös
rózsaszínűvé vagy a vöröstől a vöröses ibolyáig változhat.
Pehelytollazat: színe fekete.
Tojó: színe hasonlít a kakaséhoz, kivéve a tollak fehér szélét a nyakon, a háton, a szárny íven, a szárny
fedőtollakon, a mellen és a testen. A szél elől keskeny kell, hogy legyen, és fokozatosan szélesedni kell, ahogy
az egyed hátsó feléhez közeledik.
Színhibák: ha kevés a bronzszínű fény, túl kevés vagy teljesen hiányzik a szárnymintázat, fehér toll található a
szárnyon, valamint a háton és a farok fedőtollak között, továbbá ha túl világos a sávozás a kormánytollakon az
állat alacsonyabb kiállítási és tenyészértékkel rendelkezik. Ugyanígy erős hibának számít mindkét ivarnál az is,
ha teljesen fekete a háttollazat, továbbá ha a fiatal tojónál világos a mellszegély. Az amerikai standard szerint a
fehér tollak előfordulása a tollazat bármely részén diszkvalifikációs hiba.
Standard súlyok:
• Öreg kakas 16,3 kg
• Öreg tojó 9,1 kg
• Fiatal kakas 11,3 kg
• Fiatal tojó 7,3 kg
Összehasonlítandó két példány esetén, ha mindkettő élőtömege nagyobb a standardnál, ellenben minden más
szempont szerint azonosak, az nyer, amelyiknek a legközelebb van a súlya a standardhoz.
Mint haszonbaromfi a bronzpulyka az 1960-as évekig hazánkban is közkedvelt és általánosan elterjedt fajta volt.
Jellemző tulajdonsága a viszonylag kis test, a hosszú lábak és a kitűnő élelemkereső képesség, amely révén jól
beilleszkedett a tanyás tartás extenzív körülményei közé. Edzett, ellenálló állományait tavasztól késő őszig
természetes legelőkön tartották, ahol elsősorban rovarokkal és magvakkal táplálkoztak. Ez a tartási forma
lényegében 1968-ig fennmaradt, ami egyúttal azt is jelentette, hogy a pulykatartás módja emberöltőkön
keresztül mit sem változott és nagyjából a következő volt: március és április hónapban a tojók 20-35 tojást
raktak, amit ki is költöttek. A pipéket fűtött konyhákban babusgatták, s amikor kihányták a vörösüket, legelőre
engedték őket. A legelőkön, gabonatarlókon, letakarított kukoricaföldeken megtalálták élelmük döntő részét. Az
általuk bejárt terület nagyságától és rovargazdagságától függően a szemestakarmány kiegészítést akár teljesen
elhagyták. A táplálkozás mikéntjét kutató begyvizsgálatok azt mutatták, hogy gyakorlatilag mindent
elfogyasztanak, ami útjukba kerül. Ezt a fajta magatartást igyekeztek kihasználni ott, ahol a nagyobb
gazdaságok "növényvédő állatként" tartották. A pulyka ugyanis egyrészről nem kimondottan kapirgáló baromfi,
másrészről kitűnően irtja a répabarkót és a lucerna egyes rovarkártevőit, sőt egyes megfigyelések szerint
előszeretettel tizedeli a tyúk faj által egyébként nem fogyasztott burgonyabogarat. Ősszel, a kukorica
betakarítása után a vegetáció megváltozása sem hozza zavarba, jókat lakmározik az érett kökény bogyóiból, de
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ha teheti, a szőlőt is leszüreteli helyettünk. A vágást megelőző időszakban intenzívebb hizlalásra fogták a
pulykákat, helyenként tömték is, de az is előfordult, hogy az utolsó két hétben dióbelet tettek a takarmányukba.
A sovány, kékes húsú pulyka ilyenkor teltebb lett és a vékony zsírréteg sárgává tette a bőrét. A pulyka vágása és
értékesítése szezonális volt, általában októberben kezdődött, de az is előfordult, hogy az állatok még erre az
időszakra sem mindig érték el a kívánatos testtömeget, a kakasok az 5, a tojók pedig a 3,5 kg-ot. A termelés
színvonalát jelzi, hogy egy tojó után átlagosan 20-30 kg össztömegű vágópulykát neveltek fel. Mindamellett a
pulykatartásnak ez a formája meglehetősen kockázatos volt, mert a fiatal állatokat a ragadozók tizedelték, egyegy nyári zápor vagy jégeső óriási pusztítást okozott közöttük, míg ősszel a kolera és a himlő volt a fenyegető
veszedelem.
Ilyen körülmények között nevelve a pulykákat 6-8 hónapos korban váltak ivaréretté és a következő évben – a
tojástermelő képesség javításának köszönhetően – tojónként akár 45-50, esetenként 80 tojást raktak. A tojások
színe pettyezett, súlyuk 70-90 g.
A bronzpulyka kotlási hajlama erős, ellenben természetes körülmények között is jól párosodik és a
termékenység a 80-90 %-os szintet is eléri. A kakasok kifejlett kori testtömege átlagosan 12-15 kg, a tojóké 5,57 kg. Teljes kifejlettségüket kétéves korra érik el és nem ritkák a 15-20 kg-os öreg kakasok sem.
Tekintettel arra, hogy a bronzpulykából kimondottan gazdasági céllal tenyésztették ki a ‖szélesmellű‖ és a ‖kicsi
szélesmellű‖ bronzpulyka változatokat, mint például a Charlesvoix-t Kanadában, ezek nem díszbaromfiként
játszanak szerepet.

3.2. Rézpulyka
Ennek a kistestű típushoz tartozó változatnak az eredete tisztázatlan. Beeck szerint a századfordulón Camburg
(Saale megye) környékén az ottani udvarokban számtalan rézpulyka volt fellelhető. Dürigen 1923-ban a vörös
színváltozattal együtt említette, ami genetikailag a vörös fajtacsoporthoz is tartozik. Ez a vörös változat
tartalmazza a legtöbb pigmentet.
A rézpulyka tenyésztésében kétféle pipeszín fordul elő. Vannak sárgásszínűek sötétebb csíkozással, a többiek
pedig kakaó barnák. Ennek alapján azt feltételezték, hogy ezek a sötétebb színű pipék idősebb korban is
sötétebb pehelytollazatot viselnek majd, ez azonban nem így van. Ugyanis minden kakaóbarna pipe a vedlés
után fehérszínű pehelytollazatot visel, ám a kabátjuk teltszínű. Ezzel ellentétben a sárgáscsíkos tollú pipék a
megkívánt sötét pehelytollazatot viselik és vörös a tollszár. Ez a körülmény a találékony tenyésztőket arra a
gondolatra serkentette, hogy a világos pehelytollazatú madarakat, mint vöröspulykákat állítsák ki, de ez utóbbi
változatnál a fehér tollszár és a fehér pehelytollazat a standard szerint hibának számít.
A rézpulyka alapszíne egy élénkfényű telt rézbarna szín, amelynél a fedőtollak egyöntetűsége igen fontos. Az 12 mm széles feketés kéken csillogó végszegélyt a nyak, a mell, a has, a hát és a szárnyfedőtollakon többnyire
csak a kakasok mutatják, míg a tojóknál ez csak mutatóban fordul elő. A faroktollak végén 2 cm széles világos
szegély van, ami előtt egy hasonlóan széles sötétbarna szalag található. A pehelytollazat világosszürke,
ugyanakkor a tollszár vörösesbarna kell, hogy legyen. Az evezőtollak lehetőség szerint minden mintázattól
mentesek legyenek. A rézvörös szín itt világosabbnak mutatkozik, mint a testen. Ha a tojók nem mutatnak
kifejezett fényt, akkor az ivarhoz kötött és nem lebírálandó. Ezzel ellentétben erős hiba a fehér pehelytollazat,
valamint a fehérszínű tollak az evező és kormánytollak között. Ha a szegély durva, a kiállítási minőség
jelentősen csökken. A láb színe fiatal állatokon sötétbarna, az időseken vörös.
A 80-as évek második felében az NDK kiállításokon, az új tenyésztésű madarakat bemutató részben
fehérszárnyú rézpulykák is láthatók voltak. Ezek az állatok úgy néztek ki, mint a régebbi rézpulykák, világos
"nagy tollazattal". A változat továbbtenyésztésétől azt várják, hogy a pehelytollazat kivilágosodik egészen a
fehérig és eltűnik a tollak szegélyezettsége, végezetül a fehérszárnyú vörös és más tenyésztési irányok közötti
különbség megszűnik.
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13. fejezet - A pulyka
tartástechnológiái
Sütő, Zoltán

1. Tenyészállományok tartása
1.1. A tenyészállományok tartása napos kortól a tojástermelés
kezdetéig
Sem a tenyészállományok tartásának, sem pedig a hizlalásnak nem egyetlenegy és minden tekintetben üdvözítő
módszere van. Mindkét esetben számos lehetőség áll rendelkezésre, melyek közül a tenyésztojás termelés és a
hizlalás általános alapelveinek és a pulyka igényeinek szem előtt tartásával, a lehetőségeket mérlegelve kell a
legjobb megoldást kiválasztani. A technológia gyakorlati megvalósításánál abból kell kiindulnunk, hogy az állat
számára nehezen elviselhető feltételeket az soha nem fogja magas színvonalú termeléssel honorálni.
A tenyészállományok nevelési technológiájának számos eleme nagyon hasonló a hizlalás céljára tartott pulykák
bánásmódjával. Ellenben amíg a vágásra szánt állományoknál a legkisebb fajlagos költség árán a lehető
legnagyobb hústermelés elérése a cél, addig a tenyésznövendékek tartásánál a legkisebb ésszerűtlen
takarékoskodás később már nem kompenzálható termeléscsökkenéshez vezethet.

1.1.1. Nevelési módszerek és a nevelőházak kialakításának szempontjai
A tenyészállományok nevelésének több módszere ismert:
• mélyalmos (ez a legáltalánosabb),
• ketrec és a mélyalom kombinációja (ketreces előnevelés, mélyalmos utónevelés).
A nevelés történhet egy fázisban, ami azt jelenti, hogy a pulykák napos kortól a tojóházi beólazásig ugyanazon
a helyen maradnak, de olyan megoldás is ismert – ezt nevezzük kétfázisos nevelésnek – hogy az állomány a
nevelés alatt egyszer áttelepítésre kerül. Ez utóbbi munkaigényesebb, de számos előnye van, mert az állatok
mozgatását a növendékek szelekciójának idejéhez célszerű kötni, így az precízebben kivitelezhető, továbbá az
új, tiszta és fertőtlenített környezet állategészségügyi szempontból is kedvező hatású.
Egyfázisú neveléskor a fűtés, a légcsere és a világítás tervezésekor a nevelési idő alatti maximális igényt kell
minden esetben figyelembe venni, továbbá az istálló technikai berendezéseit is (etető- és itatórendszert) ennek
megfelelően kell megválasztani és méretezni. Kétfázisú nevelés esetén a napos állatok fogadására alkalmas
előnevelő kapacitása hatékonyabban használható ki és az utónevelő technológiai berendezéseit az állomány
magasabb életkorából adódó igényekhez kell csak igazítani.
A tenyésznövendékek nevelésekor a két ivar eltérő igénye és különböző nevelési technológiája (világítási
program, telepítési sűrűség, takarmányigény, szelekció, stb.) miatt, a hím és nőivarú állománycsoportot
egymástól elkülönítetten kell felnevelni. Ennek kivitelezése úgy is lehetséges, hogy a nevelés első,
legenergiaigényesebb fázisa egy légtéren belül – de a két ivart elválasztva – történik.
A nevelőházak általában 500-1000 m2 alapterületűek, melyeket célszerű több kisebb egységre osztani. Alapvető
követelmény, hogy az e célra használt épület:
• biztonságosan megközelíthető,
• gazdaságosan fűthető,
• benne fényprogram alkalmazható,
• mesterségesen szellőztethető,
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• lejtős betonpadozatú, mosható és fertőtleníthető,
• jó hőszigetelésű,
• rágcsáló és rovarbiztos legyen.
Az istálló kialakításánál arra kell törekedni, hogy a kombinált fűtés (helyi- és teremfűtés) megvalósítható
legyen. A pulyka ugyan felnevelhető kizárólag teremfűtés alkalmazásával is, ellenben a helyi vagy lokális
fűtésre használatos műanyák, valamint a teremfűtés egyidejű működtetése mellett számos érv szól. Ezek a
teljesség igénye nélkül a következők:
• Gazdaságosabb, mert nem kell az egész nevelő légterét a pipe igénye szerinti magas hőmérsékletre felfűteni.
• A pulyka számára is kedvezőbb, mert választási lehetősége van a különböző klímazónák között, míg egy
teremfűtéssel előidézett túl magas vagy túl alacsony hőmérséklettel szemben az állat teljesen védtelen. Csak
teremfűtésnél egyébként is rendkívül nehéz egyenletes hőt biztosítani a nevelőtér minden pontján.
• Kombinált fűtési rendszer üzemeltetésével a pulyka könnyebben és fokozatosabban szoktatható hozzá az
alacsonyabb környezeti hőmérséklethez.
• A műanyák alkalmazásakor a több különálló készülék egyidejű meghibásodásának sokkal kisebb a
valószínűsége, tehát ennél a megoldásnál egy esetleges műszaki hiba kártétele lényegesen szerényebb.
• A szellőztetés megindításakor rendkívül nehéz egyenletes hőmérsékletet fenntartani a nevelőben, de a sugárzó
műanyák alatt biztosítható az optimális termelési zóna szélsőértékein belüli hőmérséklet.
• A kombinált eljárásnál lényegében két fűtési rendszer áll rendelkezésre, ami egymást kiegészítve, de különkülön is működtethető.
Technikailag a nevelőházak világítását úgy kell megoldani, hogy a világítás időtartamát és a fény intenzitását
bármikor változtatni lehessen. Ennek érdekében a növendékek nevelése általában zárt körülmények között
történik. A világítótesteket több sorban, egyenletesen elosztva, lehetőleg 2,6 2,8 m magasságban kell elhelyezni
úgy, hogy az egymástól mért távolságuk ne haladja meg az alom és a fényforrás közötti távolság kétszeresét.
Az épületek kialakításánál figyelmet kell fordítani az istálló belmagasságának méretezésére annak érdekében,
hogy az életkor függvényében változó légcsere biztosítása idősebb korban se okozzon túl nagy légmozgást és az
áramló levegő sebessége ne haladja meg a 0,2 m/s-ot. A belmagasság azért is fontos, mert nem mindegy, hogy
mekkora légteret kell a kívánt hőmérsékletre felfűteni. Több tényező kompromisszumaként ennek ideális
nagysága 2,8 3,2 m közötti.
A szellőztetőrendszer kialakításánál az épület fesztávolságát, alapterületét, tájolását, a belső légtér nagyságát és
a maximális szellőztetési kapacitásigényt kell figyelembe venni. A hatékony légcsere érdekében a ventilátorokat
egyenletes elosztásban kell felszerelni annak szem előtt tartásával, hogy üzemeltetésük gazdaságos és
műszakilag megbízható legyen. Fontos kívánalom, hogy a teljesítményüket változtatni lehessen sőt, szükség
esetén külön-külön vagy csoportokban is működtethetők legyenek.
A különböző fertőző betegségek behurcolásának megelőzése és lokalizálhatósága érdekében itt is érvényesek a
baromfitelepek létesítésének és kialakításának általános szempontjai. Az „all in – all out‖ rendszer, tehát az
egyszerre történő ki- és betelepítés, az egy telep egy korcsoport elvének megtartása nélkülözhetetlen feltétele az
eredményes pulykatartásnak.

1.1.2. Napos állatok fogadása és nevelése
A napos szülőpárokat teljesen kitakarított és nagyon alaposan fertőtlenített, jól előkészített istállóban kell
fogadni. Bár az előkészületek követendő menetrendje azonos a tyúktenyésztésben alkalmazottéval – jelezve a
kérdés fontosságát – a felkészülés az alábbi munkaműveleteket kell, hogy tartalmazza:
• Az előző állomány elszállítása után minden mozdítható berendezési tárgyat, az itató- és etető berendezést az
összes visszamaradt takarmánnyal együtt, valamint a szellőztetőrendszer leszerelhető részeit távolítsuk el.
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• Hordjuk ki az almot, tisztítsuk ki a ventillátorokat és a beömlőnyílásokat, valamint az épület legmagasabb
belső pontjától lefelé haladva portalanítsunk és egy seprű tiszta állapotot hozzunk létre. (A trágyát elszórás
mentesen a teleptől legalább 2 km távolságra kell elszállítani.)
• A berendezési tárgyakon lévő szennyeződést áztatással lazítsuk fel, majd nagynyomású (legalább 50
atmoszférás = 4,9 MPa = 49 bar) vízsugárral távolítsuk el. Az épület mosatásánál is mindig felülről lefelé
haladjunk. A tisztítás hatékonyságát a mosóvízbe kevert lúgos vegyhatású tisztítószer alkalmazásával
növelhetjük.
• A tisztítás után alaposan fertőtlenítsünk le mindent, ismét a mennyezet, falak, padozat irányába haladva és a
teljes technológiai felszerelést is beleértve. A fertőtlenítést több fázisban végezzük: 1./ A már kimosott
épületet 3 %-os klórlúg oldattal egy irányba haladva kell végig fertőtleníteni. 2./ Amikor az első fertőtlenítés
után az épület már kiszáradt, ugyanazt a módszert követve 1 %-os jódtartalmú detergenssel ismételjük meg
úgy, hogy 1 m2 felületre legalább 0,2 0,3 l oldat legyen kijuttatva. Fontos, hogy az eszközök fertőtlenítése
alámerítéssel történjen.
• Az épület teljes kiszáradása után szereljük be a technológiai berendezéseket, végezzük el az almozást és
készítsük el a csibegyűrűket.
• A teljesen lezárt épületet gázosítsuk le formalinnal (formaldehid vagy metanal, H2CO, 30-40 %-os vizes
oldata), és legalább 24 órán keresztül tartsuk gáz alatt. Elektromos főzőlap használata esetén 1000 m 3 légtérre
kell egy melegítőt számítani.
• A gázosítást követően szellőztessük ki az épületet és a naposállomány érkezésére fűtsük fel a kívánt műanya
alatti és teremhőmérsékletre. A fűtőrendszert legalább 24 órával a napospipék telepítése előtt még akkor is
célszerű elindítani, ha a fogadási hőmérséklet eléréséhez egyébként ennyi időre nincs is szükség annak
érdekében, hogy az esetleges műszaki hibák elháríthatók vagy a szükséges technikai korrekciók elvégezhetők
legyenek. Egyfázisos nevelésnél az épület nagyságától függően, energiatakarékossági megfontolásból az a
módszer is követhető, hogy a nevelőtér egy részét mobil fallal – pl. fóliával – lerekesztjük, így kisebb légtér
fűtéséről kell gondoskodni.
• A telepítés napján legalább 8-10 órával a napospipék megérkezése előtt tárolóedényekben készítsünk elő
annyi ivóvizet, amennyivel majd az önitatókat tudjuk feltölteni. Előnyös, ha ez kamilla tea vagy 1-3 %-os
szőlőcukor oldat.
A napos állatok fogadására történő felkészülés egyik munkaművelete az istálló részleges bealmozása. Azért
csak részleges, mert a nevelés elején kizárólag a műanyák alatti, csibegyűrűvel határolt területen kell az almot
szétteríteni, melynek vastagsága nyáron 5 cm, télen 8-10 cm legyen. A nem almozott területrészek kialakítása
azért előnyös, mert a magas fogadási hőmérséklet és a napos állatok alacsony páratermelése miatt a levegő
rendkívül páraszegény, ami csak a padozat rendszeres locsolásával emelhető a kívánt 60-65 %-os relatív értékre.
Az alommal szemben támasztott követelmények a pulyka esetében szigorúbbak, mint a többi baromfifajnál és
annak minőségére ennél is fokozottabban kell ügyelni a tenyésznövendékek nevelésében. Fontos kívánalom,
hogy jó abszorbens, hőszigetelő, száraz, rugalmas és pormentes legyen, továbbá ne tartalmazzon
penészgombákat, növényvédőszer maradványokat és idegen anyagokat. Méretét tekintve olyan legyen, hogy a
napos állatok mozgását ne akadályozza, ugyanakkor táplálék gyanánt ne tudják megenni és idősebb korban
kellőképpen forgatni tudják. Ezeknek az elvárásoknak leginkább a fűrészpormentes, világos színű puhafa
forgács felel meg. Még kényszerhelyzetben is kerüljük a magas tannin- vagy gyantatartalmú alomanyagok
használatát.
Zárt, intenzív nevelésnél a napospulykákat csibegyűrűkbe telepítjük. A gyűrű egyrészt megakadályozza, hogy a
napospipék jelentősen eltávolodjanak a műanya alól, másrészt elősegíti, hogy az esetlen naposbaromfi
könnyebben megtalálja az ivóvizet és a takarmányt. Az előkészületek során annyi csibegyűrűt kell készíteni
ahány műanyával rendelkezünk, annak szem előtt tartásával, hogy egy műanya alá lehetőleg 250 pipénél többet
ne telepítsünk. Az ideális csibegyűrű kerek, oldalfala 50 cm magas, területe a műanya típusától függ, anyaga
rendszerint hullámpapír. A bekerített rész nagyságát úgy kell megválasztani, hogy a műanya által besugárzott
területen kívül, még egy további 0,8-1,0 m-es sávot is foglaljon magába, amire azért van szükség, hogy a
műanya által sugárzott centrum és a terem levegője között egy hőlépcső alakul ki. Ennek révén a pulyka mindig
a pillanatnyi élettani állapotának legmegfelelőbb területet választhatja, ugyanis szívesebben pihen a műanya
alatt, míg a takarmány és ivóvíz felvételére az alacsonyabb hőmérsékletű zónát részesíti előnyben.
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A gyűrűn belüli területet 3 napig célszerű hullámpapírral letakarni annak érdekében, hogy elejét lehessen venni
a napospipék nem kívánt alomevésének. A helyes táplálkozási magatartás kialakulásáig ez megakadályozza,
hogy a felcsipegetett alom jóllakottsági érzetet váltson ki, ami miatt csökken a takarmányfelvétel, a pulyka
visszamarad a fejlődésben, következményként begy-, zúzó- és mirigyes gyomor elzáródást, végső soron nem
jelentéktelen mértékű elhullást okozhat. Néhány nap után a papírt eltávolítva a pipék újra tiszta környezetbe, az
addig érintetlen alomra kerülnek.
A csibegyűrű berendezésénél alapvető követelmény, hogy sem a takarmánytálcák, sem pedig az itatók ne
legyenek kitéve a műanya közvetlen sugárzó hőhatásának, ugyanakkor gondot kell fordítani azok egyenletes
szétosztására és a jó megvilágításra. A műanya, az etetőtálcák és az itatók helyes elrendezését szemlélteti a 38.
ábra.
A napospulykák első etetője vagy a szállító kartondobozok oldalainak levágásával készített etetőtálca, vagy
alacsony peremű többször használható műanyagtálca, de vályús csibeetető is lehet. Az előbbiekben felsorolt
etetőtípusokat egymással kombinálva is lehet alkalmazni. Praktikus magyar ötlet, hogy a napospipék számára
kezdetben világító etetőtálcákat használnak. Ezek kör alakúak és műanyagból készülnek, ami feltétele a jó
fertőtleníthetőségnek. Az áttetsző, duplafalú etetőtálcák transzformált törpefeszültséggel működnek és a rájuk
szórt takarmányt alulról világítják meg. A takarmányszemek csipegetése közben előbukkanó fénysugár felkelti
az állatok érdeklődését, fokozza egyébként is kíváncsi hajlamukat, miközben szinte észrevétlenül kialakul a
helyes táplálkozási magatartás.
A napospipék ivóvíz ellátására általában a 2 literes kúpos, kézi töltésű itatók terjedtek el. Naponta legalább
kétszer az ivóvizet cserélni kell, amivel egyidejűleg az itatók tisztítását is el kell végezni. Általános
követelmény, hogy a felhasznált víz minden tekintetben emberi fogyasztásra alkalmas minőségű legyen.
A tenyésznövendékek kb. 5-6 napot töltenek a csibegyűrűkben, majd ezután célszerű először az egymás mellett
lévő gyűrűket párosával összekapcsolni és 2-3 nap elteltével azokat teljesen felszámolni. A gyűrűk
megszüntetésével egy időben az eddig almozatlan területeken valamint a csibegyűrű helyén az alomvastagságot
egyaránt 8-12 cm-re kell növelni és a fiatal pulykák az egész nevelőteret birtokukba vehetik. A csibegyűrű
kerítését alkotó hullámpapírt, valamint az alomra terített papírt egyaránt meg kell semmisíteni.

1.1.3. Istállóklíma (fűtés, szellőztetés) a nevelés alatt
A pipék hőszabályzó képessége csak fokozatosan alakul ki és megközelítőleg 30-35 életnapos korban válik
teljessé. A madártest belső hő regulációján túl, a fizikai hőszabályozás legfontosabb funkcionális eszköze a
tollazat. Ez azonban csak akkor fejlődik egészségesen és tölti be feladatát, ha a nevelőtér mikroklímája, ezen
belül pedig annak hőmérséklete is megfelel az életkorral változó igényeknek. A 77. táblázat kombinált fűtés
esetén a kívánatos műanya alatti illetve a teremben biztosítandó hőmérsékleti értékeket tartalmazza.
A hőmérsékleti értékek ellenőrzését a műanya szélénél (36 - 22 °C) és a csibegyűrű falánál (27 - 20 °C), az állat
magasságában kell végezni. Hasznos, ha erre a célra maximum-minimum hőmérők állnak rendelkezésre, mert a
változások így utólag is jól kontrollálhatók. A kombinált fűtésnél technikailag ugyan két fűtőrendszer áll
rendelkezésre, de fizikailag a műanya alatti és a teremben uralkodó klíma egymástól nem függetleníthető. A fő
cél egy ideális egyensúlyi állapot megteremtése, amit mindig az állat szempontjából kell megítélni. Kerülni kell
a pipék kiszáradását (exikózist) okozó túlfűtést, de legalább olyan hiba az állatok megfázását előidéző alacsony
hőmérséklet vagy huzat. E tekintetben a legtöbb információt a kispulykák viselkedése nyújtja számunkra, éppen
ezért az állatok magatartását és az abban bekövetkező minden változást megkülönböztetett módon kell
figyelemmel kísérni. Ehhez nyújtanak segítséget a 39. ábra rajzai.
Gazdasági szempontból is kedvező, ha fűtő- és a szellőztetőrendszer között technikai kivitelezésben és a
vezérlésben is összehangolt működtetés biztosított. Zárt, intenzív tartásban, mesterséges szellőztetés esetén a
pulyka légcsere igényét a 78. táblázat adatai mutatják.
A mesterséges szellőztetés egyik legfontosabb szabálya, hogy a ventilátorok pillanatnyi teljesítménye és a
légbeejtő nyílások nagysága között összhang legyen. Ez akkor érhető el, ha minden egyes óránként elszívott 1
m3 levegőre 1,8 (-2,0) cm2 nyitott légbeejtő felület jut. (Pl. ha egy 10.000 m3/óra kapacitású ventillátort 100 %-os
teljesítményen működtetünk, akkor 10.000 × 1,8 cm2 = 18.000 cm2 azaz 1,8 m2 légbeejtő felületet kell nyitni
annak érdekében, hogy az áramló levegő sebessége ne haladja meg a 0,2 m/s sebességet.)
Hangsúlyozva a pulykafaj igényét a mesterséges szellőztetés célja az alábbiakban foglalható össze:
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• Az állat által kilélegzett, kb 18 19 tf % oxigént és 3 4 tf % széndioxidot tartalmazó levegőt friss (20,5 tf %
O2, 0,03 tf % CO2), tiszta levegőre cserélje.
• Egy pulyka állomány a légzéssel, valamint a vizelet- és bélsárürítéssel élőtömeg kilógrammonként 3 5 g párát
termel óránként. Zárt körülmények között a pulyka számára kívánatos relatív páratartalom 65 70 %. Addig,
amíg a nevelés első időszakában az alacsony páratartalom okoz problémát, ami csak párásítással előzhető
meg, addig a későbbi periódusban az optimális érték szinten tartása csak intenzív szellőztetéssel lehetséges. A
magas páratartalom, magas széndioxid-koncentrációval társulva a légutak felületi kémhatását erősen savas
irányba, míg ugyanez magas ammónia-koncentráció esetén lúgos irányba változtatja meg. Mindkét jelenség
károsítja a légutak hámsejtjeit, fogékony kapukat nyitva ezzel a mikroorganizmusok számára.
• A pulyka fizikai hőszabályozásának egyik eszköze a légzés útján történő hő leadás. Abban az esetben, ha az
istálló hőmérséklete túl magas, akkor a hő leadásnak ez a módja nem valósulhat meg, hő torlódás,
veszteségekben megnyilvánuló hőguta lép fel.
• Alacsony hőmérsékletnél, ha a szellőzés mértéke nem kielégítő, akkor az istálló levegőjének telítettsége
gyorsan eléri a harmatpontot, a pára kicsapódik és a határoló szerkezetekről visszacsepeg. Ez azzal a
következménnyel jár, hogy a tollazat alacsony fajhőjű puffer levegőjének helyét – aminek a szigetelés a célja
– a legnagyobb fajhőjű, de főként jobb hővezető tulajdonságú víz foglalja el, ami nagyban növeli az állatok
hő veszteségét és a megfázás lehetőségét. A magas páratartalomnál az alom nem képes száradni, elveszíti
morzsalékos állapotát, kenőcsössé válik, ami talpfekély és ízületi bántalmak kialakulását segíti elő.
• Előbbivel ellentétben, ha az istálló levegőjének alacsony a páratartalma, ez önmagában is segíti a
porképződést, ami azonban az állatok mozgása, a felülalmozás, a takarmány gépi kiosztása miatt óhatatlanul
keletkezik, és számottevő mértékben szennyezi a levegőt. A lebegő szilárd részecskék egyrészt fizikai úton
irritálják a légző rendszert, másrészt a hozzájuk tapadó mikroorganizmusok fertőzés útján okozott kártétele
miatt jelentenek fokozott veszélyforrást. Elfogadhatónak azt az állapotot tekintjük, ha milliliterenként 40-50
porszemnél nem tartalmaz többet az épület levegője.
• A pulykatartók körében csak páncélos alomnak nevezett jelenség jól érzékelteti, hogy az istálló kedvező
mikroklímájának fenntartása naponkénti folyamatosságot igényel. Ha az alom elnedvesedik, és intenzív
szellőztetéssel igyekszünk gyorsan kiszárítani az épületet, magas külső hőmérséklet esetén nemcsak a
porképződés egy végtelenített folyamatát indítjuk el, hanem az összeállt nedves alom gyors száradása miatt,
annak felülete megkeményedik, megkérgesedik. Az ilyen alom a pihenő állatok mellén és csüdizületén
felfekvéseket, sérüléseket okoz, majd a megtelepedő kórokozók fekélyes elváltozásokat idéznek elő. Ennek
megakadályozására az ilyen foltokat időben el kell távolítani, továbbá a mikroklíma kedvezőtlen irányú
változásait csak fokozatosan szabad a kívánt irányba módosítani.
• A pulyka bélsarának igen magas a nitrogéntartalma, ami lúgos vegyhatásúvá teszi az almot, ez pedig számos
anaerob körülményeket kedvelő baktérium elszaporodását segíti elő. A rothadás útján keletkező kénhidrogén
(H2S) már 0,1 tf %-os koncentrációban izgatja a légzőközpontot, aminek keletkezését az alom
karbantartásával, feldúsulását légcserével kell megakadályozni.
• A légcsere növelésével az épület hűtését érjük el, aminek hatékonysága függ a külső és belső levegő
hőmérséklet-különbségétől, valamint eltérő párateltségétől. Jó istállóklíma gazdaságosan csak a szellőztető
rendszer és a fűtés közötti egyensúly megteremtésével lehetséges.

1.1.4. Világítási program
A fény az állat biológiai ritmusának egyik meghatározó tényezője. A szervezetben lejátszódó folyamatok
állandó változása miatt, az az általános szabály érvényes, hogy a pulyka mindig az életkorának, hasznosításának
és biológiai állapotának megfelelő időtartamú, intenzitású és színű fényt igényli. A rövid ideig tartó és alacsony
intenzitású megvilágítás az agyalapi mirigy (hypophysis) valamint a pajzsmirigy (glandula thyroidea) csökkent
működésén keresztül az életfunkciók sebességét mérsékli, azokat alacsony színvonalon tartja. Ellenben a
tartósan magas intenzitású mesterséges fényben nevelt pulykák kezdetben idegessé válnak, majd a központi
idegrendszer tartós, túlfeszített izgalmi állapota miatt kimerülnek.
A nevelő istálló egyenletes megvilágítása, valamint a világítás mértékének tervszerű szabályozása lehetővé
teszi, hogy a szülőpár növendékek normálisan fejlődjenek, ivarérésük a típusra jellemző időben egyszerre
következzen be és már a nevelési időszak alatt felkészüljenek egy intenzív, magas színvonalú tojástermelési
periódusra.
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A mesterséges világítási program tárgyalásakor három alapvető dologra kell kitérni. Ezek:
• a fény időtartama (ezt a világos órák számával fejezzük ki),
• a megvilágítás erőssége (fizikai értelmezése szerint ez a fényáram osztva a felülettel, amit a köznyelv
intenzitásnak nevez. Vagy luxban, mint származtatott SI mértékegységben adjuk meg, vagy a gyakorlat
szívesebben használja a fényforrások teljesítményének 1 m2 ólterületre jutó értékét, ez a Watt/m2),
• a fény hullámhosszúsága (jele a görög kis lambda, decimális mértékegysége a nm = 10-9 m).
A megvilágítás erősségénél – ha azt nem luxmérővel ellenőrizzük – tudni kell, hogy a technológiákban közölt
W/m2 értékek 2,6-2,8 m magasságban elhelyezett fényforrások esetében értendők, és szolgáltatják a kívánt
fényerősséget. Mivel a távolság növelésével négyzetes arányban csökken a fény erőssége, így az előbbitől eltérő
magasságban elhelyezett lámpatesteknél a tényleges értékeket korrigálni kell. A megvilágítás hatékonysága
szempontjából az sem közömbös, hogy a környezet – pl. a falak – milyen fényelnyelő illetve milyen
fényvisszaverő tulajdonsággal rendelkeznek. A baromfitartásban szokásos fehér meszelés vagy alumínium
borítás nemcsak a higiénia, hanem a világítás hatékonyságának javítása szempontjából is előnyös. A fény
hullámhosszúsága tekintetében azt célszerű szem előtt tartani, hogy a madarak a 400 nm-nél rövidebb
hullámhosszúságú ultraibolya és a 400-420 nm közötti ibolya színű sugarakat nem észlelik. Számukra a
leghatékonyabb fény a 600-700 nm hullámhosszúságú narancsvörös-sárga színű fény, míg a 800 nm-nél
nagyobb hullámhosszúságú sugarak már az infravörös tartományba esnek és hővé alakulnak át.
A szülőpárok nevelés alatti világítási programját a 79. táblázat mutatja, de annak érdekében, hogy a világítási
program elvét megértsük, a táblázat a tojástermelési időszakra vonatkozó világítási értékeket is tartalmazza.
A fogadáskori 24 órás megvilágítás az első takarmányfelvételt és a helyes táplálkozási szokás kialakulását
segíti. Ezt célozza a műanyákon elhelyezett külön fényforrás is, amit a nevelés első kritikus napjai után átmenet
nélkül le lehet kapcsolni. Ha a nevelés kezdetén világító etetőtálcákat használunk, akkor ügyelni kell arra, hogy
az erős kiegészítő világítás a különleges etetők alkalmazásának előnyét hatástalanná teszi. A technológiák már
az ötödik naptól jelentősen csökkentik a megvilágított órák számát és a fény erősségét. Erre azért van szükség,
mert az állatok az erős fényben idegessé, a környezeti hatásokkal szemben fokozottan érzékennyé válnak és a
kialakuló fény-stressz idővel tollcsipkedést válthat ki, ami akár kannibalizmussá is fajulhat. A 18, egyes
ajánlások szerint 14 hetes korig tartó 14 órás megvilágítás lehetővé teszi az állatok kiegyenlített és megfelelő
ütemű fejlődését. Az ezt követő fénycsökkentés késlelteti a növendékek ivarérését és annak közel egyidejű
bekövetkezését szolgálja. A világítási programból is kitűnik, hogy a két ivar eltérő fényigénye csak akkor
biztosítható, ha a tenyésznövendékek elkülönített tartása megoldott.
A mesterséges világítási program általános érvényű szabályai az alábbiak:
• A nevelés időszakában sohasem szabad az alacsonyabb világítási fokozatról (időtartam és erősség) magasabb
értékekre váltani, tehát a megvilágítás tartama és erőssége csak csökkenő tendenciájú lehet. Egy idő előtt
bekövetkező emelés akkor, amikor a tojók ivarérése, a szervezet hormonális áthangolódása már elkezdődött,
de az állatok a tenyészérettséget még nem érték el, a tojástermelés korai beindulását fogja eredményezni, ami
az állatok felkészületlen fiziológiai állapota miatt, csak egy alacsony intenzitású, rövid ideig tartó és tömeges
jércetojásokat termelő tojóperiódusra képesíti az állományt.
• Logikailag az előbbi folytatása, hogy a tojók 30 hetes korban történt rávilágítása után, a tojástermelő képesség
folyamatos fenntartása érdekében a világítási program csak emelkedő tendenciájú lehet. Ebben az időszakban
még egy rövid ideig tartó fénycsökkentés is a tojástermelés látványos visszaesését, súlyosabb esetben
részleges- vagy teljes vedlést, ezzel pedig a tojástermelés teljes leállását idézheti elő.
• Mivel a tojástermelés neuro-hormonális úton történő stimulálásában a világítás 17 óra feletti növelése már
nem képes a kiváltott ingert tovább fokozni, ezért a világítási programban nem célszerű ezen érték fölé
menni.

1.1.5. Telepítési sűrűség
A nevelő épület egységnyi, hasznosítható alapterületén elhelyezhető állatok számát (db/m2) a telepítési
sűrűséggel adjuk meg. Ennek nagyságát több szempont együttes mérlegelése alapján kell meghatározni, melynél
figyelembe kell venni a szülőpár genotípusát, ivarát, azt, hogy az állatok mennyi időt töltenek el az épületben
továbbá, hogy mekkora élőtömeget érnek el. A technológiai javaslatokban szereplő állatsűrűség a legkorszerűbb
és minden tekintetben ideális nevelési illetve tartási körülmények meglétét feltételezi. Újabban az istállón belüli
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légtérigény (m3/db) megadásával is találkozunk, míg döntően a végtermékek hizlalásában az élőtömeg kg/m2
nagysága az állatsűrűség kifejezésének leggyakorlatiasabb módja. A 80. táblázat egy középnagy és egy nagy
testű szülőpár állomány irányszámait tartalmazza.

1.1.6. Csőrkurtítás
A pulykatartásban ma már nélkülözhetetlen technikai beavatkozás a csőrkáva kurtítása. Míg korábban a
technológiák csak a szülőpárok csőrkurtítását javasolták, ez az eljárás napjainkra a végtermékek hizlalásában is
általános gyakorlattá vált. A csőrkurtítás nem csak azért szükséges, hogy megelőzendő a kannibalizmust az
állatok ne tudják egymást kicsípni, hanem azért is, mert a kurtított csőrű egyedek nem képesek válogatni a
takarmányt, ezért a szülőpárok dercés táppal történő etetésekor kevesebb a takarmánykiszórás, a
takarmánypazarlás.
A csőrkurtítás szakszerű kivitelezés esetén veszélytelen és a hazai gyakorlatban alkalmazott thermokauterrel
végezve, gyors, kíméletes, szinte alig okoz fájdalmat az állatnak. Az izzó pengével végzett csőrkurtítás előnye,
hogy nem marad vissza nyílt, vérző seb, bár szolgáltatásszerűen ezért fizetni kell. A csőrt – a korábbi 5-6 hetes
korral szemben – 3-7 napos korban ajánlott elvégezni. A beavatkozás során a csőr felső káváját az orrnyílások
előtti orrháti dudor alatt, az orrnyílástól lefelé kb. 1 mm-el kell levágni. Az alsó káva végének levágása is
javasolt, de ez nem feltétlenül szükséges. A csőrkurtítással kapcsolatban szem előtt kell tartani, hogy kivétel
nélkül minden állat csőrözése megtörténjen, a nyelv nem sérülhet meg és a 6. és a 14. élethét között felül kell
vizsgálni, ha szükséges a korrekciót el kell végezni.

1.1.7. Szülőpár növendékek takarmányozása
Az intenzív pulykatartás minden területén – összhangban az állat biológiai igényével – kizárólag speciális
keveréktakarmányokkal takarmányozunk. A hazai gyakorlat szerint, a tenyésznövendékeket 16 hetes korig a
végtermékeknél alkalmazott takarmányokkal látjuk el, majd az előkészítő szakaszban jércetápot, illetve az
átólazás és rávilágítás után tojótápot etetünk, de ettől eltérő takarmányozási program is ismert, melyre a 81.
táblázat adatsora a példa.
Az etető illetve vályúhossz-szükségleti paraméterek a következők:
• 0-8 napos korig 250 pulykára kell számítani 3 köretetőt (kerületük egyenként 99 cm) és 3 db 117 cm-es
kétoldali etetővályút. Ez állatonként mintegy 2,5 cm etetőhossznak felel meg.
• 9. naptól 8 hetes korig 100 pulykára 1 db 113 cm kerületű köretető szükséges, azaz kb. 1,4 cm
vályúhosszúságot kell számítani egy állatra.
• 9 hetes kortól a selejtezésig, 100 pulykára 1 db 196 cm kerületű köretető legyen biztosítva, ami pulykánként
mintegy 2 cm etetőférőhelyet jelent.
A pulykák takarmányozásával kapcsolatban az alábbi gyakorlati tanácsokat igyekezzünk betartani:
• A napospipék előtt a letelepítést követően azonnal legyen ivóvíz és takarmány. Megfigyelések szerint a
napospulyka legfeljebb egy 1,5-2 méteres körzetben mozog élelemért, és ha ezen belül nem talál, akkor az
éhenhalásból és kiszáradásból származó veszteségek veszélye mindig fennáll.
• A nevelés első napjaiban az etetőkbe mindig friss és egyszerre csak kevés takarmányt kell szórni annak
érdekében, hogy a hőre érzékeny takarmánykomponensek oxidációját (peroxid képződését)
megakadályozzuk. Mindemellett, az egész nevelési időszakra érvényes az a szabály, hogy naponként csak
akkora mennyiséget adagoljunk ki, amennyit az állatok képesek elfogyasztani.
• Az etetők magasságának rendszeres után állításával és a vályúk 2/3 részig történő feltöltésével a
takarmánykiszórás jelentősen csökkenthető. A vályúperem magassága mindenkor megegyezzen a pulyka
hátmagasságával.
• Addig, amíg a pelletálás minden előnyét célszerű kihasználni a végtermékek nevelésében, a növendékek
elhízásának megakadályozása és az állatok elfoglalása érdekében, utóbbiaknál a dercés takarmányok etetése a
kedvezőbb.
• A váltást egyik takarmányfázisról a másikra célszerű 3-4 napos átmenettel végrehajtani.
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Az újabb technológiák az elzsírosodás és elnehezülés megelőzése érdekében, a növendékek
takarmánykorlátozását ajánlja. Ennek ellenőrzése a tömeggyarapodás folyamatos kontrollját igényli. A
korlátozás megvalósítható, ha napi fejadagot (fizikai korlátozás), vagy kétnaponként szemest, a közbülső
napokon pedig keveréktakarmányt etetünk, de úgy is, hogy a takarmány táplálóanyag-tartalmát változtatjuk
meg. Ez utóbbi lehetséges a fehérjeszint csökkentése vagy a rosttartalom növelése révén. A növendék állomány
létszámától függően előnyös, ha az élősúly alapján több csoportot alakítunk ki és ezek takarmányozása illetve
takarmánykorlátozása ennek megfelelően történik.
Kavics, azaz gritt etetésére a teljes szülőpártartási idő alatt szükség van. Ezer állatra és hetenként a nevelés első
5 hetében 5 kg starterméretű, 6 és 12 hét között 7 kg a közepes nagyságúból, ezt követően a tojástermelés
befejezéséig 11 kg felhasználása indokolt.
Az itatószükséglet tekintetében 1.000 letelepített állatra vagy 10 m kétoldali itatóvályút, vagy 10 db köritatót
számítsunk. Utóbbi alkalmazása az előnyösebb, mert rendszeres emelésük, tisztántartásuk, ezzel együtt az alom
szárazon tartása könnyebben megoldható.

1.1.8. A selejtezések ideje és szempontjai
Bár a tenyésztői munka a szülőpárok előállításával bizonyos értelemben befejeződik, egyetlen nemesítő vállalat
számára sem közömbös, hogy a nevével fémjelzett hibrid – a szaporítási fázis után – milyen termelési
tulajdonságokkal fog rendelkezni. Ennek garanciája érdekében, a tenyésztő cég az általa javasolt technológiában
a szülőpárok szelekciójának programját is megadja. Általában a nőivarú tenyésznövendékeket két alkalommal –
20 hetes korban valamint a tojóházi áttelepítés alkalmával – kell selejtezni, és a szelekció mértéke az
indulólétszám 11 %-a. A kakasokat lényegesen többször – 16, 20, 24 és 28 hetes korban – kell minősíteni,
amely esetben a szelekciós nyomás meghaladja az 50 %-ot. A selejtezések ideje és aránya típusonként eltérő.
Általános érvényű szabály, hogy a tojóházi betelepítés idejétől eltekintve, a szülőpárokat abban az életkorban
célszerű selejtezni, amikor a tőlük származó végtermékek az értékesítési kort elérik.
A selejtezések során a szelekciós szempontok az ivar és az életkor függvényében változnak. A fiatalkori
selejtezéskor elsődleges bírálati szempont az állomány konstitúciója, élőtömege, egyöntetűsége és az egészségi
állapot. Az egyedi megítélések során különös hangsúlyt kell fektetni – főleg a kakasoknál – a láb erősségére,
valamint a mell hosszúságára, a mell és a hát párhuzamosságára. Fontos, hogy az eltérő ivarú
állománycsoportokban szex-tévesztett vagy az ivarjellegnek nem megfelelő egyedek feltétlenül selejtezésre
kerüljenek.
Az utolsó selejtezés ideje egybeesik a beólazással. Az állatok az áttelepítés miatt egyébként is kézbe kerülnek,
amikor véglegesen dönteni kell arról, hogy mely egyedek alkalmasak a tojástermelési időszak megkezdésére
illetve fejlettségük, egészségi állapotuk alapján melyektől várható el egy magas színvonalú, hosszú
perzisztenciájú tojóperiódus. A kakasokat a tényleges használatba vétel előtt legalább két alkalommal
próbafejésnek kell alávetni és azokat, amelyek kevés és gyenge minőségű ondót termelnek a tenyésztésből ki
kell zárni.
A szelekcióval kapcsolatos tenyésztői ajánlások nemcsak a selejtezések javasolt idejét, mértékét és
szempontjait, hanem például az élőtömegnél figyelembe veendő tűrési határokat (legnagyobb megengedett ±
eltérést) is tartalmazzák.

1.2. Tojástermelési időszak
1.2.1. Betelepítés a tojóházba
Eltekintve attól, hogy nem napos állatok fogadására kell felkészülni, a termelő istállók takarítása, fertőtlenítése
és előkészítése sem módszerében, sem pedig követelményeiben nem tér el azoktól a szempontoktól, melyeket a
napos állományok fogadása kapcsán korábban már leírtunk (lásd: „Napos állatok fogadása és nevelése‖ c.
alfejezetet).
A nevelőből 29-30 hetes korban, az utolsó szelekcióval egy időben kell a szülőpár növendékeket áttelepíteni a
tojóházba. A telepítési sűrűség tekintetében a 80. táblázatban közölt adatok szerint célszerű eljárni. A kakasokat
rekeszenként 20-25-ös csoportokat kialakítva célszerű elhelyezni, ami történhet a tojóistálló elkülönített
részében, de külön kakasistállóba is. Az előbbinek feltétlen előnye, hogy a mesterséges termékenyítés
alkalmával azonnal és helyben felhasználható a levett ondó. A második megoldás mellett az szól, hogy a
kakasok eltérő világítási programja csak ez utóbbi esetben oldható meg.
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1.2.2. A tojóház
A tojóházak általában mélyalmos rendszerűek, bár néhány országban ketreces vagy más kevésbé alomigényes
(pl. rácspadlós) tartástechnológiai rendszereket is alkalmaznak. Utóbbi megoldások még ma is inkább egyedinek
tekinthetők.
A tojóház legfontosabb berendezési tárgya a tojófészek, amiket maximálisan két szintben helyeznek el. A kis
testű állományoknál alkalmazott kétszintes fészeksor felső emeletére azonban röprácsokat kell szerelni. Mivel
a pulyka hajlamos a csoportos fészkelésre, ennek megakadályozására a legtöbb szülőpártelepen kizárásos
rendszerű, egyedi tojófészkeket használnak. A csapóajtószerűen működő zárószerkezet készülhet fémből, de
fából is, aminek alkalmazásával elkerülhető a tojások összetörése, szennyezése, valamint olyan
mikrokörnyezetet kialakítása a tojófészekben, ami elősegíti a kotlási hajlam kifejlődését. Gyakori tojásszedéssel
és a letojt madarak kaparótérbe történő visszaengedésével biztosítható, hogy az ovipozitió után a tojás lehűljön
és kellő mennyiségű üres fészek legyen a tojni készülők számára. A tojófészek 66 cm mély, ugyanilyen magas
és kb. 48 cm széles, melyből a kizáró szerkezettel fedett búvó nyílás mindössze 28 cm széles. Egy tojófészekre
4-5 pulykatojót lehet számítani. A fészeksort (vagy sorokat) az istállóban célszerű egy kezelőfolyosó mentén
elhelyezni, amelyek hátulról nyitható ajtóval vagy nyílással vannak ellátva. Ezen keresztül a tojások naponta
többször és az állomány zavarása nélkül összegyűjthetők.
A tojóház hőmérséklete kapcsán irányadónak a pulyka komfortzónáját tekintjük, ami a 13-28 °C közötti
tartomány. A pulyka a száraz hideget, sőt a pormentes száraz meleget is viszonylag jól tűri, ezzel együtt zárt
körülmények között, a téli hónapok tojástermelése akár 15 %-kal is több lehet, mint a nyári évszakban.
A szükséges légcsere irányszámait a korábban közölt 78. táblázat tartalmazza, míg a tojóházak világításával
kapcsolatban ugyanazok az elvek kellenek, hogy érvényesüljenek, melyekről a korábbi fejezetekben már
részletesen szó volt.

1.2.3. Világítási program
A szülőpárok mesterséges világítási programját a már bemutatott 79. táblázat tartalmazza. A növendékistállóban
alkalmazott 6 órás megvilágítást a 30. élethéten átmenet nélkül 14 órára kell növelni. Ez a program a
fényintenzitás változtatását ugyan nem írja elő, bár az angol technológia a tojástermelés szempontjából az 54 75
lux intenzitású fényt tartja a legkedvezőbbnek. A világítás megváltozásának hatására a rávilágítást követő 17-20.
napon az állomány viszonylag egyszerre kezdi meg a tojástermelést és az első tojástól számított 3. héten eléri a
70-75 %-os csúcsintenzitást. A 35. élethéttől a megvilágított órák számát öthetenként 1-1 órával kell növelni,
amíg az el nem éri a 17 órás maximális értéket.

1.2.4. A tenyésztojások gyűjtése és kezelése
A pulyka napszak szerinti tojásrakása a tyúkéhoz hasonló, tehát a tojók döntő része a sötét időszak utáni 6-8
órában, azaz délelőtt tojja meg tojásait. Ekkor ajánlatos óránként tojást gyűjteni, ami azért is fontos, mert a már
letojt állatokat vissza kell engedni a kaparótérbe és a tojófészket szabaddá kell tenni a többi madár számára. Ha
minden tekintetben helyesen járunk el, az alomtojások aránya nem haladja meg a 2 %-ot.
A tojásokat összegyűjtés, válogatás és esetleges száraz tisztítás után 75 % relatív páratartalmú és 22-32 °C
hőmérsékletű gázosító kamrában, 20 perces fertőtlenítésnek vessük alá. A helyiség térfogatának megfelelő
mennyiségű kálium-permanganát (KMnO4 0,21 g/liter) és 37 %-os formalin (H2CO 0,43 cm3/liter) elegyítésével
a kívánt fertőtlenítő hatás elérhető. A keltetésig a tárolótér klímáját az alábbiak szerint kell megválasztani a
tárolási idő függvényében:
• 1-3 napig: 21 24 °C és 80 % relatív páratartalom,
• 7 napig: 13 16 °C és 80 % relatív páratartalom,
• 14 napig: alacsony permeabilitású plasztik zsákokban,
• 14 nap felett: 11-12 °C és 80-88 % relatív páratartalom, nitrogénnel töltött PVC zsákokban.
Célszerű, ha a tárolás már a keltetőben történik, ahol a tojásokat lámpázás és átválogatás után keltetőgéptálcákra
és kocsikra kell átrakni úgy, hogy rendszeres forgatásuk a tárolás alatt is megoldható legyen.
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1.2.5. A mesterséges termékenyítés gyakorlata
Az első termékenyítést akkor kell végezni, amikor a tojóállomány 80-85 %-a az ivarzás tüneteit mutatja,
meglapul. Ez a rávilágítás után mintegy 14-15 nap múlva következik be. Először csak azokat az állatokat kell
termékenyíteni, amelyeknél a kloaka kifordítható. A második termékenyítést 2 nappal, a harmadikat pedig 5
nappal később, már az egész állományra kiterjedően kell megismételni. A tojástermelés kezdeti időszakában 5-7
naponként, majd legfeljebb 10 naponként, de ennél semmiféleképpen ne ritkábban inszemináljunk. A
tojóperiódus utolsó negyedében a termékenyítések gyakoriságát először 7, majd 5 napra célszerű sűríteni.
A termékenyítés munkafázisai az ondóvétel és az inszeminálás. Az ondóvételhez az egyik kézzel a kloaka felső
részét zárva kell tartani annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ondó bélsárral és vizelettel történő
szennyeződését, miközben a másik kézzel a kloaka alatti hasi tájékot rövid ideig masszájuk, idegi reflexek
hatására bekövetkezik a phallus erekciója és izom összehúzódással a ductus deferensből (ondóvezető) és a
receptaculumból az ondó eltávozik. Egy kakastól átlagosan 0,2-0,4 cm3 ondó nyerhető ejakulátumonként, de
ennek mennyisége nagymértékben függ a fejések gyakoriságától. Heti többszöri fejés esetén ejakulátumonként
akkor lehet a legnagyobb mennyiséget nyerni (0,35 ml), ha a hetenkénti ondóvétel gyakorisága 2-3. Egy jó
minőségű levett sperma-adagban mintegy 5-10 milliárd spermium található.
A lefejt ondót vagy temperált hőmérsékletű (35-36 °C), duplafalú termoszba vagy egy akkora üvegfiolába
gyűjtik, amekkora egy zárt tenyérben éppen elfér. Utóbbi megoldás abból a megfigyelésből indul ki, hogy a kéz
melegen tárolt (23-26 °C-os) spermiumok, bekerülve a petevezetőbe intenzív mozgásba kezdenek, miáltal
kedvezőbb termékenyülési eredmény érhető el. A fejéskor nagyon ügyelni kell arra, hogy az ondó se bélsárral,
se más idegen anyaggal ne szennyeződjön. Termékenyítésre a véres, zavaros, gyulladás miatt elszíneződött,
szennyezett ondó nem használható fel. Egyszerre csak akkora mennyiséget szabad lefejni, amit ha hígítót nem
alkalmazunk legfeljebb 30 percen belül biztonságosan fel tudunk használni.
A helyes ivararány 1 kakasra 10 tojó, ami valamelyest tágítható, ha az ondót a felhasználás előtt 1:1 arányban
hígítjuk (pl.: Beltsville pulyka ondóhígító-II), azonban az ivararányt 1:15-1:20 fölé ebben az esetben sem
célszerű emelni. Fontos, hogy egy termékenyítő adag (0,05 ml) legalább 200 millió életképes spermiumot
tartalmazzon. A higított ondó mintegy 6 órán át használható fel, de tárolás közben folyamatosan keverni kell. A
frissen gyűjtött ondót kézifecskendő vagy automata adagoló segítségével 10-12 cm hosszúságú, 0,5-0,8 mm
belső átmérőjű pipettákba kell tölteni. Az így előkészített termékenyítő adagot a kloaka kifordítása után a
baloldali petevezetőbe kell juttatni úgy, hogy a pipettát kb. 2-3 cm mélyen vezetjük be. A pipetta kihúzása a
tojócső fordított perisztaltikáját váltja ki, ami elősegíti az ondósejtek visszatartását. Az állatot akkor kell letenni,
amikor ez a reflex láthatóan működésbe lép. Minden tojó termékenyítését külön pipettával kell végezni, ugyanaz
a cső fertőtlenítés nélkül nem használható még egyszer. Az inszeminálást arra a napszakra célszerű ütemezni,
amikor a petevezető alsó szakaszában szilárd mészhéjú tojás gátló hatásával kevésbé kell számolni.

1.2.6. A kotlás megelőzése
A tenyészállományok tartásában a kotlózást, valamint a kotlás megelőzését a napi munkaműveletek között
megkülönböztetett jelentőséggel kell kezelni. Ha az épületben nincsenek sötét zugok, le nem kerített sarkok,
gyakori a tojásszedés, elegendő számú tojófészek van, továbbá ha nem engedjük, hogy a pulykák huzamosan
elüljenek a fészkekben, valamint ha rendszeres és hatékony a kotlás első jeleit mutató egyedek kiválogatása és a
leszoktatásukra tett kísérlet, akkor biztonsággal remélhető, hogy az állomány túlzott mértékű megkotlása nem
fenyeget.
A kotló egyedek kiszűrésének egyik módszere a kapu-szisztéma. Ennek feltétele, hogy mobil rácsokkal a
tojófészeksor előtt a kaparótérből egy kezelőfolyosót válasszunk le. A világos órák ideje alatt az ezen található
ajtók (kapuk) nyitva vannak, melyeken keresztül a pulykák felkereshetik a tojófészkeket. Fél vagy egy órával a
villany leoltása előtt, a tojófészkekben található madarakat a kaparótérbe kell hajtani, tehát sem a folyosón, sem
pedig a fészkekben nem tartózkodhat pulyka. Ekkor veszi kezdetét a „gondolkodási‖ idő, ugyanis a pulykának el
kell döntenie, hogy visszamegy-e a fészekbe vagy sem. A villany leoltásával egy időben az ajtókat be kell zárni.
Másnap reggel a világítás bekapcsolása után azonnal, azokat a tojókat, amelyek a fészkekben találhatók kotló
egyedeknek kell tekinteni. A módszer abból indul ki, hogy késő délután a tojó állapotban lévő pulyka,
tojásrakás céljából nem keresi fel a tojófészket, ugyanis az ovipozícióhoz szükséges LH hormon kiáramlása,
pontosabban ennek következményeként a tojás lerakása nem ekkor, hanem a délelőtti időszakban esedékes.
A kotló egyedek kiválogatásának másik lehetősége az, amikor a tojók inszeminálása történik. A nem tojó
állapotú egyedeket ilyenkor automatikusan elkülönítjük, ami arról ismerhető fel, hogy a kloaka nem, vagy csak
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nehezen fordítható ki, a hasi- illetve kloakatájék hideg tapintású és a szeméremcsontok távolsága csak 2-3
ujjnyi.
A kotlás jeleit mutató tojókat a kotlás elmélyülésének megakadályozása illetve a tojástermelésbe történő vissza
hozataluk érdekében, leszoktató ketrecbe kell helyezni. Ez az elkülönítés azonban csak akkor jár eredménnyel,
ha a kotló pulykák az addig megszokott környezetüktől jelentős mértékben eltérő viszonyok közé kerülnek. Erre
a célra egy a 40. ábrán látható kotlás leszoktató fülkerendszert célszerű használni.
A kiválogatott kotló egyedek a fülkék sorrendjében 1-1 napot töltenek el, ahonnét visszakerülnek az
állományba. Fontos, hogy a fülkék almozása más legyen, mint a tojóházé és változzék a napok sorrendjében is.
Mivel a kotló pulyka a sötét, meleg, számára komfortos környezetet részesíti előnyben, mindent meg kell tenni
annak érdekében, hogy ettől eltérő feltételeket kényszerítsünk rá. A fülkék jó megvilágítása, az alomként
használt száraz homok vagy kavics, a rácspadló aljzat, a tojófészkek hiánya, a közelben elhelyezett ventillátor és
az állatok naponkénti környezetváltozása mind ezt a célt szolgálják. A megvilágítás időtartamát semmiképpen
nem célszerű megváltoztatni, de a fény erőssége növelhető a leszoktatóban. A fülkerendszer kialakításánál úgy
számoljunk, hogy betelepített tojónként 0,05 m2 leszoktató alapterület jusson.
A kotlás megelőzésének egy újabban módszere az ún. élettércsere. Ezt a műveletet közvetlenül a tojástermelési
csúcs után és semmiképpen nem az előtt ajánlott végrehajtani. A hangsúly itt is a környezetváltozáson van, a
feltétele pedig az, hogy a tojóházban az állomány legalább két, egymástól elválasztott csoportra legyen osztva,
melyek között az istállótér cseréje megoldható. Az eljárás abból a megfigyelésből merít, hogy a pulykatojó
rendszerint ugyanazt a fészket keresi fel. Ha új környezetbe kerülve „elveszíti‖ fészekalját, ezzel a tojóállapot
fenntartható, a kotlási hajlam kialakulása pedig megelőzhető.

1.2.7. Szülőpárok takarmányozása
Egy nagy testű szülőpár állomány takarmányfogyasztási adatait „A pulyka értékmérő tulajdonságai‖ c.
fejezetben bemutatott 66. táblázat illetve példaként egy takarmányozási programot a fent ismertetett 81. táblázat
tartalmazza.
A nevelés alatti takarmányozási technológiáktól függetlenül – korlátozott volt-e vagy sem – a tojóházban ad
libitum biztosítunk takarmányt a szülőpárok részére. A tojók rávilágításával egyidejűleg kell a 16 %
fehérjetartalmú tojótáp etetésére áttérni. A termelés beindulásával még így sem ellensúlyozható az, hogy mind a
tojók élőtömege, mind pedig takarmányfelvételük jelentős mértékben csökken a tojóidőszak kezdeti
szakaszában. Ugyanakkor a kakasok az ondótermelés időszakában nem igényelnek különösebben drága tápot,
ezért részükre a tenyészelőkészítő takarmány biztosítása továbbra is elegendő. A 30. élethéttől a nagy testű
kakasok heti takarmányfogyasztása 5,5-6,0 kg, míg a tojóké 2,0-2,2 kg. Mivel a tojástermelési időszakban egy
kakas összes takarmányfelvétele meghaladja a 150 kg-ot, ezért költségkímélés, valamint táplálkozás-fiziológiai
szempontból előnyös a szemestakarmány etetése, különösen, ha ez zab.
A takarmányozás egyéb szempontjait – a takarmány fizikai állapota, etető férőhelyigény, gritt etetés, az
etetőrendszer kialakítása, a takarmánykiosztás technikája, stb. – a korábbi e kérdésekkel foglalkozó fejezetek
részletesen tárgyalják.

2. A pulyka hizlalása
A pulyka típusától és ivarától függően, hosszabb vagy rövidebb hizlalási idő alatt éri el a kívánt értékesítési
testtömeget. Azt, hogy a végtermékek hizlalásakor a nevelési idő, valamint az értékesítéskori tömeg
függvényében mit tekintünk pecsenye- vagy brojlerpulykának, illetve mikor beszélünk gigantpulykáról, az
alapismeretekkel együtt a korábbi fejezetek részletesen tartalmazzák. Így ezeket feltételezve a továbbiakban
csak a technikai illetve technológiai jellegű megoldások tárgyalására szorítkozunk.

2.1. A hizlalás módszerei és a nevelőházak
A tartás jellegétől függően a pulykahizlalás módszere lehet:
• intenzív,
• félintenzív és
• extenzív tartási forma.
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Fentiek közül az ipari rendszerű, nagy hozamokat biztosító és a külső környezeti tényezőktől szinte teljes
mértékben függetleníthető, egyben leginkább elterjedt megoldás az intenzív tartási forma, ami a hazánkéhoz
hasonló kontinentális jellegű klímán általában zárt jellegű. Ebben az esetben a nevelés (hizlalás) lehet egy- vagy
kétfázisú, ami történhet csak mélyalmon, csak ketrecben vagy a kettő kombinációjával. Ugyanúgy, ahogy a
ketrec alkalmazása inkább csak kuriózum a szülőpártartásban, számottevően a hizlalásban sem terjedt el annak
ellenére, hogy használata a végtermékek előnevelésében jelentős előnyöket biztosít.
Az egyfázisú nevelés azt jelenti, hogy a pulykák napos kortól a hizlalás végéig ugyanazon a helyen maradnak,
függetlenül attól, hogy az pecsenyekorig, vagy továbbtartással a gigantpulyka értékesítési korig tart. Ez a
módszer kevésbé hatékony, mint a többfázisú tartás, mert csak akkora létszámú állomány fogadható napos
korban, amekkora a férőhelyigény alapján biztonságosan tartható egészen az értékesítésig. A módszert követve
az első időszakban a nevelőtér kihasználtsága rendkívül rossz és a fajlagos költségek állandó része jelentősen
növekedni fog, mert azok kevesebb hozamon oszlanak meg. Az egyfázisú tartás akkor célravezető, ha a nevelés
csak pecsenyekorig tart és az első, legenergiaigényesebb időszakban a teljes istálló alapterületnek csak
korlátozott részét vesszük igénybe.
A kétfázisú tartás egy elő- és egy utónevelési szakaszból áll, ahol az első fázis rendszerint 5-6 hetes korig tart.
A nevelés több szakaszra történő bontása a következők miatt előnyös:
• Csak az előnevelő egységeket kell napos állatok fogadására alkalmassá tenni.
• A legenergiaigényesebb nevelési szakasz jól koncentrálható, ami kedvező az eszközök hatékonyabb
felhasználása, de szakosodott gondozói gárda alkalmazása szempontjából is.
• Technikailag is jobban lehet alkalmazkodni a pulyka életkor szerint változó igényeihez (más fűtő-,
szellőztető- és etetőrendszer alkalmazása).
• Az előnevelő egység rotációja ezáltal lényegesen gyorsabbá tehető (gyors eszközforgó), ahonnét még azonos
időben is több utónevelő tölthető fel.
• A több fázis miatt a fertőzési lánc könnyebben megszakítható.
• A nevelés több szakaszra történő bontása nagyobb lehetőséget biztosít a termelés integrációja szempontjából.
Egy központi egységben történhet a pulykák előnevelése, ami kiterjedt utónevelő partnerhálózat ellátását
képes biztosítani.
Félintenzív tartási formáról akkor beszélünk, amikor egy intenzív – általában 5-6 hét időtartamú – előnevelési
szakaszt, egy külterjes, döntően szabadtartású környezetben folytatódó utónevelés követ. E módszert követve,
igen jelentős mértékű genotípus x környezet illetve ivar × környezet kölcsönhatásra lehet számítani, abból
adódóan, hogy a legintenzívebb növekedésre képes nagy testű hibridek – és különösen azok hímivarú
állományai – válaszolnak a legnagyobb mértékű növekedési depresszióval abban az esetben, ha számukra az
utónevelés nem intenzív, hanem erősen extenzív feltételek között folytatódik. Mindemellett a félintenzív tartás
számos a pulykatartásban rejlő lehetőség kiaknázását teszi lehetővé, ugyanis az utónevelés céljára – bár
szezonális jelleggel – de olyan olcsó épületek, építmények is igénybe vehetők, melyek ez irányú hasznosítása a
legkifizetődőbb.
Extenzív jellegű tartáskor az emberi beavatkozás a feltétlenül szükséges minimumra korlátozódik, a pulykák
szabadban, természetes életmódjuk szerint élnek, takarmányozásuk és istállóban történő elhelyezésük többnyire
csak a téli, illetve a kispulykák kelés utáni rövid időszakára jellemző. A természetes úton keltetett pipéket a
tyúk- vagy pulykakotló 4-6 hétig vezeti, ami alatt azok hozzászoknak a szabadban való járáshoz, így nem jelent
gondot a kotló által elhagyott kispulykák további tartása. A pulykahús-termelésnek ez a legolcsóbb, de
legkevésbé hatékony formája. A hagyományosnak is nevezett legeltetéses tartási módszer 1970 előtt szinte
kizárólagos volt Magyarországon. Mivel a gazdasági méretektől függetlenül napjainkban a zárt, mélyalmos
nevelési rendszer a legáltalánosabb, ezért a továbbiakban csak ennek tárgyalására szorítkozunk.

2.2. Napos állatok fogadása, elő- és utónevelése
Függetlenül attól, hogy a tartás célja a nagy értékű import szülőpárok nevelése vagy végtermék hibridek
hizlalása, az istálló előkészítésének, valamint a napospipék fogadásának menetrendje egymástól semmiben nem
tér el egymástól. Némi különbség inkább csak az eltérő nagyságrendből adódik, hisz amíg a szülőpárok egy-egy
állománya alig néhány ezer pulyka, addig a végtermék naposok egy időben telepítendő létszáma akár (több-)
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tízezer darab is lehet. Ezért az utóbbi esetben a nevelőteret úgy kell több részre osztani, hogy az istállón belül
egy-egy egységbe 1800-2500 állatnál nagyobb létszám ne kerüljön.

2.3. Istállóklíma (fűtés, szellőztetés)
A hústermelés céljából tartott hibridek nevelésekor is – mind a pulyka igényeit, mind pedig a termelés
gazdaságosságot szem előtt tartva – a kombinált fűtési rendszer a legmegfelelőbb. A korábban már közölt 77.
táblázat ennek alkalmazása esetén mutatja a kívánatos műanya alatti illetve a teremben biztosítandó
hőmérsékleti értékeket.
Csak teremfűtés esetén a fogadási hőmérséklet itt is 36 °C legyen, amit az első hét végére 33 °C-ra, a második
hét végére 30 °C -ra, míg a harmadik hét végére 22 °C -ra kell csökkenteni. A napospipék viselkedéséből (ld.
39. ábra) következtethetünk, illetve módosíthatunk a csibegyűrűn belüli klimatikus állapoton.
Mind a fűtésnél, mind pedig a szellőzetésnél számolni kell azzal, hogy az egy nevelőtérben elhelyezett nagyobb
állománylétszámból következően, az állatok gyors ütemű növekedése miatt a nevelőtér klimatikus tényezői
hamarabb változnak, mint a tenyésznövendékek nevelésekor. Ez azonban nem az állat igényének megváltozását
jelenti. Zárt, intenzív tartásban, mesterséges szellőztetés esetén a pulyka légcsere igényét a 78. táblázat adatai
mutatják, míg a szellőztetés célja a „Naposállatok fogadása és nevelése‖ c. alfejezetben írtakkal azonos. A
nevelőépület ventilációs kapacitásának tervezésénél abból kell kiindulni, hogy a kérdéses istállóban meddig,
milyen élőtömeg eléréséig maradnak a pulykák és a szellőzőrendszer az ez alapján számított legnagyobb
légcsere igény biztosítására is képes legyen.

2.4. Világítási program
A pulykahizlalásban követendő világítási programot a 82. táblázat tartalmazza, aminek jellege alapvetően eltér a
szülőpárok nevelésénél alkalmazott programétól.
A napospipék fogadását követő első napokban a műanya 60 Watt teljesítményű világítása elegendő a szükséges
fényintenzitás biztosításához. Itt is érvényes, ha a nevelés első kritikus napjaiban speciális világító etetőtálcákat
használunk, akkor a kiegészítő világítást úgy kell beállítani, hogy a különleges etetők alkalmazását ne
hatástalanítsák. A teremvilágításra történő áttérés akár a 3. napon is lehetséges, melynek erősségét fokozatosan
csökkenteni kell. Erre azért van szükség, mert a pulykák csipkedése akár 7-10 napos kortól is felléphet, melynek
megelőzésére a fény erősségének csökkentése a leghatékonyabb eszköz. A világítási program a nevelés további
részében 14-16 óra megvilágítással, és ha kell, akár 5 lux erősségre csökkentett intenzitással folytatható illetve
fejezhető be. A világítás erősségét mindig fokozatosan kell mérsékelni, aminek alsó határa az az intenzitási
érték, aminél az állatok napi takarmányfelvétele még nem akadályoztatott.
A pulykák hizlalása zárt körülmények között, de ablakos épületben is történhet. Ebben az esetben a természetes
fény bebocsátására az oldalfalak mintegy 20 %-át kitevő ablakfelületet kell kialakítani. Ősszel és télen a
rövidülő nappal hosszúság miatt, mesterséges kiegészítő világításra van szükség, melynek erőssége 15-20 lux
legyen.

2.5. Telepítési sűrűség
Az alkalmazandó telepítési sűrűség a pulykanevelés egyik talán legvitatottabb és leggyakrabban áthágott
szabálya. Valamennyi tenyésztő cég az általa forgalmazott összes genotípusra, külön-külön megadja az
állatsűrűség tekintetében követendő értékeket, mellyel kapcsolatban a szülőpártartásnál rögzítettek
értelemszerűen itt is érvényesek. A 83. táblázat a hizlalás során alkalmazandó telepítési sűrűség adatokat
tartalmazza a típus, az ivar és az életkor függvényében.
Abban a kérdésben minden nevelési technológia azonos álláspontot képvisel, hogy a nevelés eredményei akkor
alakulnak kedvezően, ha a telepítési sűrűség a jó felszereltségű, zárt istállóban nem haladja meg a 30-35 kg
élőtömeget négyzetméterenként, minden egyéb tényezőt optimálisnak feltételezve.

2.6. Csőrkurtítás
A hízópulykák csőrkurtítása csak az utóbbi években kezdett mind általánosabbá válni, melynek oka egy oldalról
a takarmánypazarlás csökkentésének, másrészről pedig a pulykára egyébként is jellemző kannibalisztikus
hajlam visszaszorításának szándéka. Megkülönböztetünk napos kori, 1 és 3 hét közötti, 3 és 6 hetes kor közötti,
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valamint felnőttkori csőrkurtítást. A tenyésznövendékek nevelésénél leírtakkal egyezően a 3-7 napos korban
végzett beavatkozás tűnik a legkedvezőbbnek, mert jól végrehajtva ez jár a legkisebb töréssel, és ebben az
estben egész fiatal kortól számíthatunk a csőrkurtításból származó előnyökre.

2.7. A hízópulykák takarmányozása
A pulyka növekedési erélyét úgy tudjuk a legnagyobb mértékben kihasználni, ha a szakaszos jellegű növekedés
életkorral változó biológiai igényeinek legteljesebb kielégítésére törekszünk. Ez azt jelenti, hogy annyi fázisú és
olyan táplálóanyag-tartalmú takarmányokat kell az állattal etetni, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar
növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják.
Erre mutat példát a 84. táblázat.
A fenti takarmányozási sor csökkenő fehérjetartalmával párhuzamosan a tápok energiaszintje emelkedő
tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy az első fázis 11,30 MJ/kg metabolizálható energiatartalma (ME) 11,7912,23-12,56-13,19 majd az utolsó szakaszban 13,65 MJ ME/kg értékre növekszik. A tápok ilyen magas
energiatartalma csak zsírdúsítással biztosítható, ami a takarmányt ízletesebbé és jobb konzisztenciájúvá teszi. A
zsírbevitel azért is előnyös, mert egyes hosszúszénláncú telítetlen zsírsavak (linolsav, linolénsav, arachidonsav)
vitaminhatásúak (F-vitamin komplex), továbbá a vitaminok egy része csak zsírban oldódva szívódik fel és
hasznosul a továbbiakban. Mivel a zsír könnyen avasodik (oxidálódik), továbbá a keletkező kémiai
bomlástermékekkel szemben a pulyka különösen érzékeny, ezért az antioxidáns anyagok nélkülözhetetlenek a
pulykatápokból. A homogenitás biztosítása érdekében a lehetőleg folyékony állapotban történő zsírbedolgozás
javítja a nevelési eredményeket, de melynek aránya a jelenlegi árviszonyok mellett ne haladja meg az 5 %-ot. A
kedvező fehérje:energia arányon túl, az aminosavakkal való ellátottságra, és ezen belül is a legfontosabb
esszenciális aminosavak (metionin, lizin, triptofán) kívánt mennyiségű jelenlétére kell ügyelni.
Közismert, hogy a viszonylag rövid bélcsatornájú madár rostemésztése gyenge hatásfokú, ennek ellenére a
nyersrost jelenlétére az egészséges bél perisztaltika fenntartása érdekében szükség van. Nyolc hetes korig
azonban ennek arányát a pulykatápokban nem célszerű 5 % fölé emelni. A hízópulykákkal etetett takarmányok
fizikai állapotukat tekintve minden életszakaszban pelletáltak. Napos korban morzsázott, 8 hetes korig 3 mm,
majd ezt követően 5 mm átmérőjű granulált táp etetése a legcélszerűbb, amivel mindazok az előnyök,
amelyekről már korábban szó esett, okszerűen kihasználhatók. Kétségtelen, hogy a granulálás költségeit a
takarmánygyárak áthárítják a felhasználóra, a takarmányozási költségek növekedése, valamint a kb. 1-3 %-kal
kedvezőbb tömeggyarapodás és a mintegy 5-9 %-kal javuló takarmányhasznosulás alapján, még változó árak
esetén is viszonylag gyorsan dönteni lehet, a megtérülés felöl.
A takarmányozás gyakorlatára vonatkozó szabályoknak a hizlalás során is érvényt kell szerezni, tehát mindig
friss (szavatos) tápokat etessünk, 3-4 napos átmenettel váltsuk az egyes fázisokat, az etetőrendszer állítható
legyen, aminek emelésével kövessük a pulykák növekedését. Az etetők körüli nem kívánatos hierarchia harc
(szociális stressz) elkerülése érdekében 5 hetes korig 2,5 cm, 6 és 12 hetes kor között 5 cm, ezt követően pedig 8
cm vályúhosszúságot biztosítsunk egy állatra. A takarmányokba kevert gyógyszerek (pl. coccidiosztatikum) és
hozamfokozók miatt, az állomány vágása előtt az egyes készítményekre megadott élelmezés-egészségügyi
várakozási időt pontosan be kell tartani.
A takarmányozás mellett feltétlenül szólni a pulykák ivóvízigényéről is. Egy pecsenyepulyka közel kétszer
annyi vizet iszik, mint amennyi az általa elfogyasztott takarmány mennyisége. Ez azt jelenti, hogy középnagy
testű pulykáknál a 14 hétig tartó nevelés végén naponta 0,6-0,7 liter, míg a nagy testűeknél 22-24 hetes korban
napi 0,8-1,2 liter vízfogyasztási maximummal kell számolni. Az elfogyasztott víz mennyisége természetesen
nemcsak a felvett takarmány mennyiségétől, hanem annak minőségétől, nedvességtartalmától és a környezet
hőmérsékletétől is jelentős mértékben függ. Az itatószükséglet napos korban 100 cm/100 állat, majd 2 és 8 hetes
kor között 2,5 cm, 8 hét után 3 cm pulykánként. A napos korban használt itatókat már a nevelés 3. napjától
kezdődően fokozatosan le lehet cserélni a végleges itatórendszerre. Ügyelni kell arra, hogy az itatók
vályúrészében a vízmélység olyan legyen, hogy benne a csőr 2/3 része el tudjon merülni.
A pulykatenyésztésben lezajlott típusdifferenciálódás alapján ma úgy véljük, hogy pecsenyeárunak brojlerként
vágva a kis- és középnagy-, míg nagy testtömegre hizlalva, gigantpulykának leginkább a nagy testű típusba
tartozó hibridek felelnek meg. A nagy testű genotípusok növekedési sajátosságai alapján biztonsággal állítható,
hogy ezek a pulykák pecsenyekorban vágva a rámás csontozat és a még ki nem alakult telt húsformák miatt,
még akkor sem ideálisak brojlerpulykának, ha egyébként a tömegük alapján látszólag ennek megfelelnek. Mivel
Magyarországon a fajtakínálat az elmúlt években teljesen a nagy testű hibridek irányába tolódott el, ezért az
állományok ivar szerint elkülönített nevelése még indokoltabbá vált. Az országban forgalmazási engedéllyel
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rendelkező fajták legutolsó állami ellenőrzésű teljesítményvizsgálatának eredményeit szemlélteti a 41a. és 41b.
ábra.
Az adatokból kitűnik, hogy napjainkban a nagy testű hibridek nőivarú állományának átlagos élősúlya 16 hetes
korra megközelíti, de nem éri el a 10 kg-os határt, ami a 2,5 kg-os mellfilé kihozatalhoz szükséges. Ennek
eléréséhez a hizlalást folytatni kell a 18. élethétig, ellenben a fajták átlagában mért 4,9-8,8 kg-os részidő
takarmányértékesítés kétségessé teszi a hizlalás utolsó két hetében realizálható ráhizlalt súly gazdasági
megtérülését. Ez az oka annak, hogy a hazai gyakorlatban a nőivar általános hizlalási ideje nem haladja meg 16
hetes kort, mely időre a halmozott takarmányértékesítés jelentősen 3,0 kg alatt tartható ( 2,7-2,8 kg/kg).
A hímivarban mutatott teljesítményt tekintve, amennyiben a hizlalás célja egy 15 kg körüli élősúly elérése, erre
gyakorlatilag mindhárom fajta 18 hetes korára képes, egy kedvezőnek mondható 2,9-3,0 kg/kg halmozott
takarmányfelhsználási mutató mellett. A kakasok nevelését folytatva a 20. élethétig, a ráhizlalt súly még mindig
számottevő – 2,5-2,9 kg – ami átlagosan egy 16-19 %-os relatív tömeggyarapodásnak felel meg. A hizlalás
utolsó két hetében a kakasok átlagos tömeggyarapodása 2000 gramm körül alakul, de ez már mintegy 5,5-5,8
kg/kg részidő takarmányértékesítéssel lehetséges csak. A kakasokat 22 hetes korban 20 kg körüli átlagsúlyban
vágva az 5,4-5,8 kg-os szín mellhús kihozatal feldolgozói szempontból rendkívül csábító, ugyanakkor az előbbi
részidő és 3,5 kg környezetében mozgó halmozott takarmányértékesítés a befektetés megtérülését bizonytalanná
teheti. A termelői gyakorlat ezért inkább a 15-18 kg-os élősúlyt célozza meg és a hizlalási időt nem igen nyújtja
a 20. élethétnél tovább.

2.8. Hízópulykák értékesítése
A hizlalással foglalkozó telepeken az előnevelt pulykák beállítása és a vágásra kész állományok leadása az éves
rotációnak megfelelő ütemezésben történik. A csúcsmunkát jelentő értékesítés (szállítás) megkönnyítésére
célszerű jól felkészített rakodóbrigádot szervezni, melynek létszámánál és összetételénél az állomány nagyságát,
a rakodás körülményeit és a vágóüzem követelményeit célszerű figyelembe venni. A vágásra való alkalmasság
elsődlegesen az élőtömegtől, a húsformáktól, a toll érettségétől és az állomány egészségi állapotától illetve a
vághatóságot befolyásoló egyéb tényezőtől (lásd: élelmezés-egészségügyi várakozási idő) függ.
Az elszállítást megelőző 6 órával az etetést és az itatást meg kell szüntetni. A befogást célszerű félhomályban
végezni. Jól alkalmazható a kék fény, melyben az ember megfelelően lát, a baromfi azonban nem. A rakodási
kapacitást úgy kell tervezni, hogy óránként legalább 800 gigant pulyka a szállító járműre felrakható legyen. A
rakodást a jármű mindkét oldalán egyszerre kell végezni. Arra kell törekedni, hogy az állatok összefogása,
terelése és a járműre történő felhelyezése a lehető legkisebb töréssel járjon. A durva bánásmód a rakodás során
sok sérüléshez (bevérzések a combokon, a láb és szárnytörések, stb.) vezethet, melyek rontják a vágóbaromfi
minőségét. Az átadás – minőségi átvétel alapján – a vágóüzemben történik.
Végezetül, azok a tartástechnológiai alapelvek, melyek „A tyúk termékelőállítás technológiái‖ című fejezeten
belül a „Pecsenyecsirke-nevelés‖ fejezetrészben olvashatók, általános érvénnyel a pulykatartásra is igazak.
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14. fejezet - A lúd biológiai
sajátosságai
Bogenfürst, Ferenc
A lúd tartása, keltetése, tenyésztése más gondolkodást kíván, mint amit a tyúkfélékre megszoktunk, ami a faj
eltérő biológiai és életmódbeli sajátosságaiból fakad.

1. A lúd eredete és háziasítása
A lúd a legrégebben domesztikált baromfifajok közé tartozik. Az ókorban Indiában, Elő-Ázsiában,
Egyiptomban, Görögországban, a Római Birodalomban és Germániában tartottak háziasított ludakat. Egyes
vidékeken kultikus jelentőségük is volt.
A lúd domesztikációjának kezdetét az ó-egyiptomi birodalom idejére tehetjük és a vadludak befogásával és
hizlalásával kezdődött. Fogóhálóval gyűjtötték be a Nílus nádasaiban nagy számban élő vetési ludakat (Anser
fabalis), nyári ludakat (Anser anser), nagy lilikeket (Anser albifrons), nílusi ludakat (Alopochen aegyptiacus) és
vörösnyakú ludakat (Branta ruficollis). A madárállomány létszáma az évszázadok folyamán csökkent, így került
sor mesterséges pótlására és háziasítására. Az így kapott forma azonban ma már nem található meg. Gazdasági
jelentősége elsősorban az Európában domesztikált nyári lúdnak van.
A házilúd az állattani rendszerezés szerint a lúdalkatúak rendjébe (Anseriformes) és a récefélék családjába
(Anatidae) tartozik. A több mint 30 ismert vadlúdfajból mindössze kettőt számítunk a háziasítás folyamán
fontosnak: a nyári ludat (Anser anser L.) és a hattyúludat (Anser cygnoides L.). A mai háziludak e két ősre
vezethetők vissza: az európai forma (Anser anser f. domestica) a nyári lúdra, az ázsiai (Anser cygnoides f.
domestica) pedig a hattyúlúdra. A házilúd fajok egyharmadát korábban az Egyiptomban honos nílusi lúd
(Alopochen aegyptiacus) tette ki. Ma már azonban csak vad formájában találjuk meg, háziállatként a szerepe és
jelentősége megszűnt.
Az európai háziludak kialakításában valószínűleg a nyári lúd két alfaja vett részt, a nyugati alfaj (Anser anser
anser) elsősorban nyugat-európai területeken, a keleti (Anser anser rubrirostris) pedig Kelet-Európában és
Ázsiában. Közép-Európában a két alfaj keveredik.
A háziasítás időpontja nem pontosan ismeretes. Az Egyiptomban domesztikált faj nyilvánvalóan a nílusi lúd
volt. Mivel a nyári ludak költési területe Közép- és Észak-Európában van, nagy valószínűséggel elfogadhatjuk e
területeket szelídítésük helyszíneként. A háziasítás központjaként Alsó-Rajna, Mecklenburg, Pomeránia és
Skandinávia egyes területei jelölhetők meg, másrészt Délkelet-Európa, elsősorban Görögország. Ázsiában az ott
elterjedt hattyúludat háziasították. A tőle származó ázsiai házilúdon feltűnő változás a homlokdudor
megjelenése, innen ered a bütykös lúd elnevezés.

2. Kor, ivar és hasznosítás szerinti elnevezések a
lúdfajban
A faj megjelölésére a lúd és a liba szó egyaránt széles körben elterjedt, használatukra nincs kialakult szabály.
Naposlibán a kikelt, 48 óránál nem idősebb, még nem etetett állatot értjük. Kisliba a néhány hetes (általában 4
hetes korig), még az előnevelőben lévő madár. Az idősebb ludakat koruk (pl. 6 hetes liba), vagy a hasznosítási
irány szerint (pl. pecsenyeliba) jelöljük.
Növendék libán - a 8 hetes kortól a törzsesítésig tartó időszakban - továbbtenyésztésre szánt, ún. törzspótlás
ludat értünk. A nevelés vagy a betörzsesítés folyamán kiselejtezett állatokat növendékselejt-ludaknak nevezzük.
A törzsludak vagyis a továbbtenyésztésre kiválogatott állatok alkotják a törzsállományt. Gyakran társul ehhez a
nemre, korra és fajtára utaló kiegészítés: törzstojó, kétéves olasz törzs, négyéves szürke landeszi gúnár stb. A
tojástermelés közben vagy végén kiselejtezett állatokat selejt ludaknak vagy törzsselejt ludaknak nevezzük.
A nőivarú ludat tojónak, a hímet gúnárnak hívjuk.
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A hazai lúdtermelés elmúlt negyedszázadában több hasznosítási irány alakult ki: pecsenyelúd, fiatal hizlalt lúd,
húsliba, májliba, vagy hízott liba. A pecsenyeliba kifejezés a brojler típusú, 8-10 hetes, első vedlés előtt vágott
állatot jelöli. A vágás késleltetésével – a 13-16 hetes korban értékesített fiatal hizlalt lúdnál – nagyobb
vágótömeget és jobb mellkihozatalt kapunk. Húslibán a legalább egyszer, de többnyire többször (rendszerint
háromszor, max. négyszer) tépett ludakat értjük, amit intenzív lábon hizlalással (nem töméssel) vágás előtt
feljavítottak. Ha a hizlalás folyamán a kukoricát zabbal helyettesítik a húsliba kifejezést a zabos-, vagy zabon
hizlalt liba váltja fel.
A hízott liba vagy májliba a töméssel hizlalt májhasznú lúd. Az erre a célra nevelt, ún. májalapanyag lúd
(elterjedt a hízóalapanyag vagy sovány liba kifejezés is) lehet fiatal (9-10 hetes) és idősebb (egyszer vagy
többször tépett).

3. A lúd külső testalakulásának és szervezetének
fontosabb jellegzetességei
A lúd az extenzív körülményekhez és a legeléshez jól alkalmazkodott állatfaj. Tollazata dús, tömött, különösen
has- és melltájéka igen sűrűn fedett pehelytollakkal, így a hideget nagyon jól tűri. Erős csőre alkalmassá teszi a
legelésre és a legapróbb füvet is le tudja csipegetni. Testnagyságához képest, a kacsáéval összehasonlítva,
úszóhártyái kisebbek. Emiatt kevésbé jó úszó, az úszáshoz nagyobb erőkifejtésre van szüksége. Nem szeret
hosszabb időt a mély vízben tartózkodni. Idejének nagyobb részét a szárazföldön tölti, a vizet többnyire
fürdésre, tisztálkodásra és párzásra keresi fel.
A küllem elbírálása a lúdtenyésztésben is fontos, mert a testfelépítés hibái akadályozhatják a termelést. Magas
szintű termelésre csak szilárd szervezetű, durva küllemi hibáktól mentes állatok alkalmasak. A lúd testtájait és
tollazatát a 42. ábra mutatja be.
A lúd küllemét a többi baromfihoz hasonlóan ítéljük meg. Az egyes testrészek speciális, a lúdfajra jellemző
jegyei a következők:
csőr: csőrköröm vagy -bab, azaz a víziszárnyasok csőrének színben egyértelműen elkülönülő csúcsa;
homlok: homlokbütyök;
szem: szemárnyék (a szemhéjat körülölelő gyűrű);
nyak: toroklebeny;
mell: mellcsonti taréj (erősen kiemelkedő, hosszú mellcsonti taréj vagy kiel);
has: egyszerű vagy kettős (dupla) haslebeny, vagyis laza, lógó bőrredő, ill. bőrgyűrődés.
A testkontúrt kialakító tollazat a lúdfajban különleges jelentőségű. Egyrészt az állat életmódját szolgáló és
állapotáról tájékoztató szerepet tölt be, másrészt igen értékes termék. A tollazat színe, fénye, eloszlása,
borzoltsága, váltódása a legszembetűnőbben tájékoztat az állat egészségi állapotáról, koráról, a tartási,
takarmányozási viszonyok helyes vagy helytelen voltáról és nem utolsósorban az állat termeléséről. A beteg
állat tollazata tompa fényű, borzolt. A túlzsúfolt, párás, meleg istállóban tartott liba testén csomókban összeáll a
tollazat. Az ilyen környezet igen kedvezőtlen stressztényező az állat számára. A toll fényének csökkenése a nem
megfelelő takarmányozásra is utalhat.
A házilúd tollazatának funkciói többfélék: hozzájárul a repüléshez, a vízben való tartózkodás esetére védő,
úszást elősegítő és végül hőszigetelő szerepet tölt be. A tollak eloszlása a test felületén nem egyenletes.
Bizonyos testtájak tollal fedettek, közöttük - különösen a végtagok belső felületén, a hajlatokban - csupasz
mezők foglalnak helyet, hogy a kemény fedőtollak ne gátolják a mozgást, a repülést. A libáknál a tollasodás
nagy felületekre terjed ki, szemben a tyúk pontszerű tollasodásával.
Alak, nagyság és szerkezet szerint a lúd testén előforduló tolltípusok a következők: fedőtollak, pehelytollak és
fonalas vagy sertetollak.
A lúd fedőtollának sajátossága, hogy zászlója tömött és egybefüggő, sima felületű, szélei viszonylag éles
kontúrvonalat alkotnak, szemben a tyúkfélék lazább, kevésbé éles kontúrt mutató tollával. A toll színe kissé
domború, míg fonákja ennek megfelelően homorú. A zászló a gerinc vége felé kiszélesedik, a vége szinte
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egyenes, mintha le lenne vágva. Alsó végén gyakran bolyhos. Ezzel szemben pl. a kacsatoll zászlója hegyben
végződik és kisebb mértékben ívelt (43. ábra). A pehelytollak nagy értéket képviselnek, mert a víziszárnyasok
között a legnagyobbak, rugalmasság és töltőerő szempontjából is az első helyen állnak. A lúd, a kacsa és a tyúk
fedőtollát, valamint a libapelyhet a 43. ábra mutatja.
A fajra jellemző, hogy az ivar külső megállapítására szolgáló másodlagos ivarjelleg gyengén fejlett. Különösen
növendékkorban nehéz az ivar meghatározása, ekkor csak a kloáka kifordításával lehetséges. Kifejlett
állapotban azonban rövid gyakorlat után az állatok küllemük és hangjuk alapján ivar szerint elkülöníthetők. A
gúnárok nehezebbek, erősebb testfelépítésűek, fejük nagyobb, csőrük erősebb és szélesebb, nyakuk vastagabb és
hosszabb, lábaik hosszabbak és testtartásuk meredekebb, magasabb, mint a nőneműeké. A tojók gyakorta
hajlamosak a tojó- vagy lógó has kialakítására. A tenyészállatok értékelésekor és kiválasztásakor ezeket a
másodlagos ivari jegyeket célszerű figyelembe venni, mert azok összefüggésben vannak a nemi aktivitással.
Az ivari hovatartozás biztos felismerése csak a kloáka vizsgálatával lehetséges. Ennek célja a hím ivarszerv
láthatóvá tétele. A gúnároknak kitűrhető, mintegy 30-100 mm hosszú spirális alakú párzószerve, ún. phallus
protrudense van. Ez nyugalmi állapotban a kloáka bal oldalán levő tasakban helyezkedik el, visszatűrt
kesztyűujjhoz hasonlóan. Merevedett állapotban a phallus spirálisan csavarodott alakot vesz fel, amelyen nyitott
ondóbarázda húzódik. Ebben folyik az ondóhólyagokból, ill. az ondóvezetékből kilökött, a nyálkamirigyek
váladékával és a nyirokkal keveredett sperma.
A phallus protrudens mérete és jellege számottevő különbségeket mutat a termelési időszak, azaz a szezonális
aktivitás és a nyugalmi időszak (nyár vagy az ősz vége) között. Az aktív, termelésre kész gúnár ivarszervének
hossza elérheti a 60-70 mm-t, világos rózsaszín, ingerléskor 10-15 mm átmérőjű, nedves tapintású és feszes
képletté merevedik, szarupapillái jól fejlettek. A nyári pihenő (ún. fotorefrakter) fázisban vagy decemberben
sárgás, illetve lilás színűvé válik, ingerléskor 20-30 mm hosszú. Nem spirális hengert formál, hanem a tökéletlen
erekció következtében laposabb, ráncosabb, átmérője csökken (5-8 mm), szarupapillái visszafejlődnek és a
kifordításkor száraz tapintású.
A naposkorban végzett ivarmeghatározás a lúdnál megbízhatóbb eredményt ad, mint az ivarérettség elérése
előtt bármikor. Japán módszerrel könnyen és biztonsággal végezhető. A gúnár ivarszerve a kloáka kifordításakor
előtűnik, jól felismerhető, mintegy 2-3 mm nagyságú rózsaszínű képződmény. Gyakorlott szexáló óráként 7001000 naposlibát választ szét, 98 %-os biztonsággal.
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15. fejezet - A lúd értékmérő
tulajdonságai
Bogenfürst, Ferenc

1. A szaporaság
A lúd az egyik leggyengébb szaporodó képességű gazdasági baromfifaj. Az ősétől örökölt szezonális jellegű
tojástermelés a háziasított lúdban is megmaradt. Nemesített lúdfajtáink intenzív körülmények között azonban,
mintegy 3 hónapos megszakításokkal, akár folyamatosan tojástermelésre is képesek.

1.1. A tojástermelő képesség
A lúdtenyésztésben a tojás közbenső termék, a tojástermelő képesség ezért a termelés gazdaságosságát szolgálja.
Örökölhetőségének alacsony volta (h2=0,15-0,35) azt jelzi, hogy a genetikai előrehaladás e tulajdonság
tekintetében a tyúktenyésztésben megszokott alapos munkával lehetséges és alakulásában jelentős szerep jut a
környezeti feltételeknek.

1.1.1. A tojástermelést befolyásoló alaptulajdonságok
A lúd tojástermelő képességét befolyásoló részkomponenseket a Goodale-Hays teória szerint tárgyaljuk. Az
összefüggéseket a 85. táblázat adatain követhetjük nyomon.
1.1.1.1. Perzisztencia
A perzisztencia a tojástermelési periódus hosszát fejezi ki, amit az első és az utolsó tojás lerakása között eltelt
napok számával mérünk. Szoros összefüggése a tojástermelő képességgel (r = +0,6-0,8) a 85. táblázaton
bemutatott fajta-összehasonlításból is kiderül. Ez azt is jelenti, hogy az egy tojó által termelt tojások száma a jól
perzisztáló egyedek kiválogatásával javítható. Egyedi tojástermelés-ellenőrzés esetén ez a munka igen hatékony
lehet. A 85. táblázat is egy ilyen adatfelvétel eredményeit foglalja össze. Látható, hogy a nagy tojásmennyiség
eléréséhez legalább 140 napos perzisztencia szükséges és alakulását a tojástermelés optimális indítása is
befolyásolja (r = +0,73).
1.1.1.2. Intenzitás
Az intenzitás bizonyos időegység alatt lerakott tojásmennyiséget jelöl, amelyet időtartamra, egyedre vagy
állományra vonatkoztathatunk. Legnagyobb mértékben a tojásképződés ideje és az ezzel összefüggő ciklushossz
befolyásolja a tojásképződéssel kapcsolatban már ismertetett törvényszerűségek szerint.
Egyik kifejezési módja az átlagos ciklusnagyság, ami a megtojt tojásmennyiség és a ciklusok számának
hányadosa. E viszonyszám néhány jellemző adata a 85. táblázaton látható, ahol egyúttal az átlagos ciklushossz
és a megtermelt tojás mennyisége közötti összefüggés is értékelhető. A lúdfajban ez nem olyan egyértelmű, mint
a tyúk esetében. A hosszabb sorozatokhoz ugyanis hosszabb szünetek is tartoznak, ezért a szakirodalomban
enyhe negatív korrelációról számolnak be a két tulajdonság között. Az intenzitás javítására irányuló
szelekcióban tehát a ciklusok közötti szünetek tartamát is figyelembe kell venni.
A másik kifejezési lehetőség a tojástermelés százalékos alakulása, ami az állományok intenzitásának
kifejezésére is alkalmas. Ez az érték is csekély a ludak esetében. Még tojástermelésük csúcsán is ritkán megy
50-55 % fölé. A 85. táblázaton bemutatott fajták átlagos intenzitása 31 % az első és 34 % a második évben. A
fajták közötti különbség kisebb, mint a perzisztenciát illetően. Az összefüggés a tojástermelő képesség és az
intenzitás között erős és pozitív (r = +0.56). Az adatok arra is utalnak, hogy elfogadható mennyiségű tojást 30 %
fölötti átlagos intenzitás esetén várhatunk.
1.1.1.3. A hosszú szünet hiánya
Hosszú szüneten a tojóidőszakon belül előforduló ötnaposnál tartósabb termeléskihagyást értjük. Többnyire
kotlás, vedlés, vagy az idő előtti kimerülés, vagyis a hormonális háttér megváltozása idézi elő. Kialakulásában
ezért az örökölhetőség mellett jelentős szerep jut a környezeti faktoroknak, különösen a klimatikus tényezőknek,
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a takarmányozásnak és a stresszoroknak. A tojástermeléssel szoros összefüggésben van (r = -0,4-0,7), ezért nagy
figyelmet kell rá fordítani.
Egyedi ellenőrzéskor a hosszú szünetekkel termelő állatokat ki kell selejtezni. Nagyobb állományokban
közvetetten tudunk e tulajdonságra szelektálni annak az összefüggésnek a felhasználásával, hogy a kimerülésre
hajlamos állatok perzisztenciája is kisebb. A tojástermelés tartama alapján folytatott kiválasztás tehát ezt az
értékmérőt is javítja.
1.1.1.4. A kotlás
A lúd intenzíven kotló baromfifaj. A kotlás kialakulását a környezeti tényezők közül a hosszú fénytartam, az
alacsony fényintenzitás és a meleg segíti elő. A tartási formák közül a rácspadlós elhelyezés megnehezíti a
kifejlődését, mert az állat nem tud kényelmesen ülni.
A lúd intenzív kotlási hajlamát, és a fajták közötti különbségeket a 86. táblázat érzékelteti. A veszteség 20-30
%-os lehet a nem kotlókhoz viszonyítva, ha pedig a kotlásuk elmélyült, ennek a duplája.
A kotlás ellen mind a tenyésztői munkában, mind a törzslúdtartás mindennapos teendői során védekezni kell. A
kotló egyedeket a külső tünetek alapján - azok megjelenésekor azonnal - ki kell emelnünk az állományból és a
leszoktatóba kell helyeznünk. Messzemenően gondoskodni kell arról, hogy ezeket a tojókat a tenyésztésből
kizárják. Többéves, következetes szelekcióval - amint a 86. táblázat adatai is mutatják - a kotlás
visszaszorítható.
1.1.1.5. A tojástermelés korai megindulása, az ivarérés
A lúdfajban a tojástermelés korai kezdete és annak mértéke pozitív összefüggést mutat (r = +0,48), tehát a
tojásrakást minél korábban kezdő egyedeket célszerű tenyésztésbe állítani. Ehhez természetesen az élettani
érettséget el kell érni, ami genotípusok szerint eltérően alakul. A jó szaporaságú, húshasznú lúdfajták
ivarérésüket optimális esetben 32 hetes, a májtípusú landeszi ludak 35 hetes korban érik el. Szabályozatlan
körülmények között (hagyományos tartás) azonban a genetikai ivarérésnél jóval később kezdődik a termelés,
általában 40-45 hetes korban. Világítási program hiányában a tartás és a takarmányozás körülményei, valamint a
tolltépések száma az ivarérés legfontosabb befolyásoló tényezői.
Az ivarérés és a tojástermelés indításának egyeztetése a kelési időpont meghatározása szempontjából is fontos.
Természetes megvilágítás mellett ugyanis a lúd ivarérése, illetve kora az első tojás lerakásakor nagymértékben
függ a kibújás naptári időpontjától. Az összefüggéseket a 44. ábra foglalja össze, amelynek adatai szerint az
ivarérés elérésének ideje 23 és 53 hetes kor között változik, genotípustól és a kibújás időpontjától függően. A
legrövidebb idő - 23-28 hét - alatt az október és január között kelt libák érték el ivarérettségüket.
A korai ivarérés a lúdfajban is jól öröklődik, így intenzív szelekcióval gyors előrehaladás érhető el.

1.1.2. A tojástermelés változása az életkortól függően
Hazai megfigyelések szerint a ludak tojástermelése két-hároméves korban a legnagyobb, majd fokozatosan
csökken (87. táblázat). Négy évig, kivételesen öt éven keresztül érdemes tojást termeltetni, mert a
tojásmennyiség még ebben az életkorban is meghaladja az első évit. Öt esztendőnél, illetve öt periódusnál
tovább nagyüzemi körülmények között nem tarthatók a ludak, mert mind a tojástermelés, mind a termékenység
nagymértékben csökken. A tenyésztői munkában nagy előny, hogy az értékes tenyészállatok hosszú időn
keresztül rendelkezésre állnak.
A lúd tojástermelésének életkorral összefüggő sajátos - a többi baromfifajtól eltérő - alakulása többféleképpen
magyarázható. Hatással van rá a termelőképességre évenként végzett selejtezés, különösen a kotló ludak
rendszeres kiválogatása, aminek következtében a jól termelő tojók maradnak meg az állományban. Az első éves
termelésre a növendék ludak felnevelésének körülményei is kihatnak.
Optimális előkészítés esetén jelentősen nagyobb lehet az első éves tojástermelés, sőt az intenzív viszonyok
között felnevelt és tojatott ludak az első évben termelnek a legjobban. Hasonló következményről számoltak be a
tojástermelésre végzett szelekcióval kapcsolatban. A 88. táblázat adataiból kitűnik, hogy hatására a legnagyobb
életteljesítményt elért vonal tojástermelése az első évben volt a legnagyobb. A jelenség arra hívja fel
figyelmünket, hogy a tojástermelő képesség javítását célzó tenyésztői munkában előtérbe kell helyezni az első
éves teljesítmény alapján folytatott szelekciót.

148
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A lúd értékmérő tulajdonságai

1.1.3. A reprodukciós folyamatokat befolyásoló tényezők
1.1.3.1. A fény szerepe
A megvilágítás időtartamának hatása a reprodukciós folyamatokra a lúdfajban a tyúkfélékétől eltérően alakul. A
különbségek okait keresve ne feledjük, a nyári lúd költöző madár. A baromfi ősei rendkívül pontosan
alkalmazkodtak a kedvező klimatikus viszonyokat jelző nappalhosszúság-változásokhoz a mérsékelt és a hideg
égövben. A lúd azok közé a madarak közé tartozik, amelyek szaporodási ciklusa még a hosszabbodó vagy
legalábbis a hosszúnappalos fényviszonyok között lezárul. Ezután pihenő, ún. fotorefrakter-fázisba kerülnek.
Ekkor az ivarmirigyek visszafejlődése megindul. A refrakterállapot eredetileg az alkalmazkodást szolgálja:
megakadályozza az újabb költési időszak kialakulását akkor, amikor az ökológiai viszonyok már nem tennék
lehetővé az utódok fölnevelését.
A fotorefrakter-periódus kezdetének időpontja és tartama kapcsolatban áll a faj fényérzékenységi
küszöbértékével, vagyis azzal a megvilágítási tartammal, ami mellett tojástermelését, illetve spermatermelését
elkezdi. Azokban a fajokban, amelyek kora tavasszal, gyengébb megvilágítási feltételek mellett kezdik el a
tojásrakást, ill. a költést, a fotorefrakter-állapot is korábban következik be és tovább is tart. A lúd ebbe a
csoportba tartozik.
Magyarország természetes fényviszonyai mellett a lúd tojástermelése a 45. ábrán látható módon alakul. A
tojástermelés fényérzékenységi küszöbértéke házilúd-fajtáinkban 8 órás érték körül alakul. Tojástermelésük
ezek az értéken, illetve e fölött indul be. Az ábrán is érzékelhető, hogy 15 óra megvilágítási időtartam fölött,
azaz még a növekvő nappalhossz periódusában a tojástermelés erőteljes csökkenésnek indul és gyorsan leáll.
Ezzel egyidejűleg megindul a vedlés. További jellegzetesség, hogy a tojó ősszel spontán tojástermeléssel
néhány, ún. sarjútojást lerak.
1.1.3.2. A tartási körülmények szerepe
Extenzív viszonyok között télen az alacsony hőmérséklet még ad libitum takarmányozási feltételek között is
gátolhatja a gonádműködést. Kísérleti körülmények között meleg környezetben tartott ludak egy-két héttel
korábban léptek a tojástermelés intenzív szakaszába, mint a fűtetlen helyiségben levők. Ugyanezen vizsgálatban
a 28 °C körüli környezet nem csökkentette a ludak tojástermelését.
A magas nyári hőmérséklet esetleges gátló vagy limitáló hatására vonatkozó feltételezést a nyári
tojástermeléssel kapcsolatos újabb keletű kísérletek megcáfolták.
Zárt, intenzív feltételek között felnevelt és termeltetett ludak első évi eredményeit mutatja a 89. táblázat egy
olyan lúdállomány esetében, ahol a hagyományos - extenzív - feltételek között a tojástermelés 40-45 db/tojó, az
egy tojásra felhasznált takarmány 1500-1800g. A táblázat a tulajdonságoknak a tojók testtömegével való
összefüggésére is rámutat.

1.2. Termékenység
A termékenység a lúdfajban különösen fontos értékmérő tulajdonság a viszonylag kevés számú tojás miatt.
Kismértékben öröklődő tulajdonság (h2=0,05-0,15), az ondótermelésre azonban hatásosan lehet szelektálni. A
phallus fejlettsége és az ondótermelés intenzitása között kifejezett pozitív korreláció van (r=0,57-0,76). A
gúnarakat - ezen összefüggés alapján - leggyakrabban a phallus mérete szerint szelektálják. A termékenységet
befolyásoló legfontosabb tényezők: a genotípus, a beltenyésztés ill. keresztezés, az ivararány, az életkor, a
termelésben eltöltött idő, a hőmérséklet, a megvilágítás tartama, a tartási mód, a takarmányozás és az egészségi
állapot.

1.2.1. Az ivararány
Az ivararányt a gúnárok típus szerint eltérő termékenyítési kapacitására tekintettel kell megválasztani.
Egészséges állományban, kielégítő tartási és takarmányozási feltételek mellett könnyű testű fajták tartásakor 1:
6-7; középnehéz fajták esetében 1: 5-6; nagy testű fajták tartásakor 1: 3-4 az optimális ivararány.
Nagyobb állományokban ezt az arányt kissé szűkebbre célszerű venni. A túlzottan nagy gúnársűrűség azonban
ugyanúgy hátrányos, mint a kicsi, mert rivalizálási harc forrása. A gyakorlatban, főleg a nagyüzemekben
szokásos 1:3-as, szűkebb ivararányt a biztonságra törekvéssel magyarázzák. A termékenység drasztikus
csökkenése csak az 1: 8-10 ivararány elérésekor következik be, mintegy 14 nap eltolódással.
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1.2.2. Az életkor
A termékenység az életkorral összefüggésben sajátosan változik. Az első évben következetesen kisebb, kéthárom éves korban éri el a csúcsát, majd a harmadik év után számottevően hanyatlik

1.2.3. A termelésben eltöltött idő
A tojástermelés megindulásakor és végén 5-10%-kal gyengébb a termékenység, mint a közbülső időszakban.
Ezt szemlélteti a 46. ábra.

1.2.4. A klimatikus tényezők
A klimatikus tényezők hatása viszonylag kevéssé ismert. A környezet hőmérséklete tekintetében
megállapították, hogy a gúnárok párzási aktivitása -2 °C alatt és +25 °C fölött észrevehetően visszaesik.

1.2.5. A megvilágítás
A megvilágítás jelentőségét a 47. ábra érzékelteti, a gúnárok ivari ciklusának bemutatásával. A természetes
tartású gúnárok vérplazma tesztoszteronszintjének és spermatermelésének alakulásában két csúcsot láthatunk,
egy nagyobbat tavasszal és egy kisebbet ősszel. Az őszi, kisebb termelés december közepére leapad, majd rövid
pihenő után januárban újra indul. Hosszabb pihenő figyelhető meg nyáron a fotorefrakter fázisban. Ezek az
adatok arra utalnak, hogy a természetes tartási körülmények között élő gúnárok heréje szeptember-október
folyamán bizonyos fokú spontán reaktivációra képes.
A tojástermeléshez hasonlóan a termékenység szempontjából is a rövidebb megvilágítási tartam a kedvező (90.
táblázat).

1.2.6. A tartásforma
A csoportnagyság és az állománysűrűség növelése egyértelműen kedvezőtlen. A kis falkanagyság (250-300)
kialakítása és az összeszokott állatok keveredésének megakadályozása egyaránt fontos a jó termékenység
elérése szempontjából. Vitatott a vízfelület szerepe az eredményekben, bár a legtöbb szerző a jó vízminőségű
úsztatót előnyösnek tartja. Befolyásoló hatása azonban nem döntő.
Ha az ivarok között színeltérés van az eltérő származás miatt, akkor már naposkortól együtt kell őket nevelni,
hogy a gúnárok a színbeli különbséget megszokják. A két nem együtt nevelése ettől függetlenül is előnyös az
összeszokottság kialakulása érdekében.

1.2.7. A takarmányozás
Mennyisége nagy hatással van a tenyészkondícióra. A gúnárok a jó párzási aktivitás érdekében nem lehetnek
túlzottan nehezek.
Teljes terméketlenséghez vezethet az ösztrogénhormon-hatású fusariotoxin: a zearalenon (F-2 toxin) tartós
felvétele. A gúnárok spermatermelése leáll, a herék elsorvadnak. A termékenység - mint azt a korábban már
bemutatott 46. ábra szemlélteti - többféle módon reagál az F-2 toxin jelenlétére.

1.2.8. Betegségek
A betegségek közül a termékenységre legnagyobb hatással a kloáka- és phallusgyulladás van.

1.3. Keltethetőség
A keltethetőség komplex, rosszul öröklődő (h2=0,10-0,20) értékmérő tulajdonság. A számos befolyásoló tényező
közül a legfontosabb a genetikai háttér, a rokontenyésztés illetve keresztezés, a tenyészludak kora és
termelésben eltöltött ideje, a tojások minőségi jellemzői (tömeg, alak, forma, héjszilárdság, szennyezettség stb.),
az éghajlati tényezők, az évszak, a tojástárolás időtartama és körülményei, a keltetés technológiája, a
takarmányozás, valamint az egészségi állapot.

1.3.1. Az életkor
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Előrehaladtával a keltethetőség a tojásminőséggel párhuzamosan javul, hároméves koron túl azonban csökkenő
tendencia figyelhető meg.

1.3.2. A termelésben eltöltött idő
Hatására a keltethetőség ugyanúgy változik, mint a termékenység, vagyis az öt hónapos termelés középső három
hónapjában a legjobb. Az első és utolsó hónapban mind a berakott, mind a termékeny tojásra vetített
keltethetőség gyengébb. Ennek okai sokrétűek, a termelés végén nagy szerepet játszik benne a kimerülés. A
tojóidőszak elején tapasztalható rosszabb kelési százalékban fontos tényező a csírakorong gyenge fejlettsége.
A keltethetőségre ható többi tényezőcsoport jelentőségével a „Baromfikeltetés‖ c. fejezet foglalkozik.

2. A lúd hústermelő képessége
A hústermelő képesség jelentősége napjainkban, a minőségi követelmények fokozódásával egyre nagyobb. Ezen
összetett tulajdonságot alakító legjelentősebb tényezők: a növekedési erély, a genotípus, az ivar, a
takarmányozás, a tartási mód, a klimatikus tényezők és az egészségi állapot.

2.1. A növekedési erély
A lúd fiatalkori növekedési erélye korábban valamennyi baromfifajt megelőzve a legnagyobb volt. Ma már ez
csak a hústermelő képességre szelektált genotípusokra igaz, a pulykatenyésztés látványos eredményei miatt.
A lúd növekedési sebessége az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken. A relatív növekedési görbe
trendjében három szakasz figyelhető meg. A szakaszváltások 3-4 hetes, illetve 7-8 hetes életkorban következnek
be. Erre az időre a lúd a kifejlettkori élőtömegének mintegy 70-80 %-át eléri, így a teljes kifejlődésig tartó
harmadik szakasz lényegesen kevesebb testtömeg-gyarapodást hoz. A lúd növekedésének szakaszos jellegét
szemlélteti a 48. ábra.
A genetikai tényezők a lúdfajban is nagymértékben befolyásolják a növekedési erélyt és a húsformákat, hiszen
jól öröklődő tulajdonságról van szó (h2=0,40-0,46). A hústermelő képességre öt generáción keresztül folytatott
individuális szelekció hatékonyságáról számol be a 91. táblázat, amely az 56 napos kori élőtömegben és a
mellhús vastagságában való genetikai előrehaladás lehetőségét mutatja be. Az adatok azt igazolják, hogy a
következetes szelekció e két tulajdonság tekintetében gyors fejlődést tesz lehetővé.
A fajták között a hústermelő képesség tekintetében jelentős különbségek lehetnek, amire a 48. ábrán látunk
példát. Húshasznosítású lúdfajtáink többségének növekedési erélyében számottevő eltérést nem tapasztalunk.
Ebben a tulajdonságban, valamint a húsformák és a csont-hús arány tekintetében jelentős javításra szorulnak.

2.1.1. Az ivar
A lúdfajban az ivarok között sokkal kisebb a növekedési erélybeli különbség, mint a tyúk, de különösen a
pulyka esetében. A testtömeg-eltérés fajták szerint változhat, de 8 hetes korban általában 10-16 % körül alakul.
Az ivarok szerinti különbség a hústermelésre végzett szelekció hatására növekvő tendenciát mutat (91. táblázat).

2.1.2. A tartási mód
Zárt, intenzív tartásban a lúd genetikai képességét sokkal jobban kihasználhatjuk, mint a sajátos kétfázisú,
intenzív elő- és extenzív utónevelés során. A kétféle tartásforma a hízlalási eredményekben számottevő eltérést
idéz elő, amiről a 92. táblázat tanúskodik. A padozat kiképzése, a telepítési sűrűség, az etető- és itatóférőhely
nagysága, és a klimatikus tényezők a többi baromfifajhoz hasonlóan a lúd hústermelő képességét is
befolyásolják. Ez utóbbi hatása az extenzív utónevelés folyamán különösen erős.

2.2. A vágótulajdonságok
A pecsenyelúd vágóérettségének megállapításában a testtömeg és a tollazat állapotán kívül figyelembe kell
venni a vágótulajdonságokat is.
A vágási kihozatalt és az értékes húsrészek arányát befolyásolja a genotípus, az ivar, az életkor és a
tartásforma. Az életkor előrehaladtával változó vágási hozamot szemlélteti a 49. ábra. A legjobb kihozatalt a 14.
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élethéten vágott termék adja. A 10. hétig tartó kedvező tömeggyarapodás a testépítésből adódik, azután viszont
elsősorban a hasűri zsír képződésén alapul. Az ábrán feltűnő a belsőségek csökkenő aránya is a kor
előrehaladtával.
Az izomképződés a mellen és a combokon eltér a testtömeg növekedési ritmusától. A mellizomzat a legnagyobb
mértékben a 9. és 10. héten növekszik, azután a növekedése lelassul, de a javulás a 16. hétig töretlen. A
későbbiekben romlik a mellhús aránya. A combizomzat gyarapodása ezzel szemben már a 9. héten befejeződik.
Mivel az élőtömeg még ez idő után is emelkedik, a combhús aránya kissé csökken. Az értékes húsrészek
együttesen a 8 - 9. héten érik el legkedvezőbb arányukat, a jobb mellkihozatal érdekében azonban célszerű a
vágást későbbi életkorra (a 13. és 16. hét közé) időzíteni.

2.2.1. A takarmányértékesítés
A pecsenyeliba, a fiatal hizlalt lúd és húsliba takarmányértékesítésére a legnagyobb mértékben az állat kora,
öröklött növekedési erélye, a tartásforma és a takarmányozás hat.
Minél fiatalabb a lúd és nagyobb a növekedési erélye, annál jobb a takarmányértékesítése. A testtömegtermeléssel való szoros pozitív korrelációja (r=+0,6-0,7) alapján a takarmányértékesítésre közvetve a hústermelő
képesség javításával szelektálhatunk.
A tartásforma és az etetett takarmányféleség takarmányértékesítésre gyakorolt hatását a 92. és a 94. táblázatban
láthatjuk. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a legeltetés számottevően javítja a pecsenye-, vagy húslibaelőállítás gazdaságosságát. A csak keveréktakarmányon tartott pecsenyeludaknál - 63 napos életkorig - a
takarmányértékesítés 3,3, míg legelőfűvel kiegészítve 2,66.

3. A lúd májtermelő képessége
A kényszeretetés hatására az arra genetikailag hajlamos lúd mája megnagyobbodik, a májsejtek elzsírosodnak.
A töméssel az állat szervezetébe juttatott kukorica jól hasznosítható szénhidrátjaiból a máj neutrális zsírt állít
elő. Ez a májból a véráram útján a bőr alatti kötőszövetbe és a hashártya lemezei közé jut. A zsírt a vér
foszfatidokhoz kötötten szállítja, amihez különböző anyagokra - kolinra, metioninra, lecitinre, betainra - van
szüksége. A hízlalás végéhez közeledve a szervezet szállítókapacitása - feltehetőleg a lecitin és az ennek
képződéséhez szükséges kolin, vagy metionin elfogytával - kimerül, ezért a májban képződő zsír a sejtekbe
épülve helyben marad. Nagy máj csak akkor alakul ki, ha az egészséges és működőképes.
A máj elzsírosodásának folyamatában van egy határ (kb. 50 % zsírtartalom), amit túllépve a májsejtek nem
képesek sütéskor a zsírt megtartani, az kilép, a májszövetek pedig összezsugorodnak. Az ilyen májat zsírmájnak
nevezzük, csökkent értékű termék, a jelenség tehát a máj minőségét nagymértékben rontja.
A töméses hízlalás alatt nemcsak zsír-, hanem fehérjebeépülés is folyik. Ez magyarázza a hízlalás előtti vagy a
tömés alatti fehérjeetetés fontosságát. Fehérjehiány esetén a máj parenchima - állományának növekedése nem
tart lépést az elzsírosodással, ami növeli a zsírmáj kialakulására való hajlamot.
A májtermelő képesség nálunk fontos értékmérőnek számít. Bonyolult és összetett kvantitatív tulajdonság,
aminek a befolyásolási lehetőségei szélesek, de nem minden tényező hatása, hatásmechanizmusa ismert kellő
mélységben. A legnagyobb jelentősége a genetikai tényezők mellett az ivarnak, az életkornak, a sovány liba
élőtömegének, a hízlalás alatti testtömeg-gyarapodásnak, a lúd előkészítésének, a takarmányozásnak, a tömés
technológiájának, a tartási körülményeknek és az egészségi állapotnak van.
A fajta meghatározó jelentőségű a májtermelő képességre. Kiemelkedő a toulouse-i lúd és a tőle származó
landeszi fajták. A májtermelő képesség jól öröklődő tulajdonság (h2=0,42-0,63). A hízóba fogáskor mért sovány
testtömeg és a töméses hízlalás végén mért májnagyság, valamint a hízékonyság (ráhízás) és a májtermelő
képesség között szoros pozitív korreláció van (ez utóbbira r=+0,6). A szaporasággal gyenge negatív korrelációt
(r=-0,23) mutat. Keresztezésekben a kihizlalt máj nagysága intermedier módon öröklődik.

3.1. Az ivar
Az átlagos májnagyságban a gúnárok javára tapasztalható - nem jelentős - különbség.

3.2. Az életkor
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A ludak 8 - 9 hetes korban és azután bármikor hizlalhatók májtermelésre. Fiatal ludak hízlalása előnyösebb és
gazdaságosabb, mint a 16. élethétnél idősebbeké.
A hízóba fogás előtt mért élőtömeg, az ún. sovány liba testtömege az eredményes májtermelés fontos
tényezője. Ez azt jelenti, hogy korának megfelelő fejlettséget kell elérnie ahhoz, hogy a töméssel járó
megterhelést el tudja viselni. A fiatal lúdnak ezért legalább 4 - 4,5 kg-ot, az idősebbnek pedig 4,5 - 5,0 kg-ot kell
a tömésbe állításkor mutatnia.

3.3. A hízlalás alatti testtömeg-gyarapodás
A tömés alatti ráhízás szoros összefüggést mutat a májtömeggel. Ki kell emelni az intenzitással való kapcsolatot,
mert csak akkor várható jó minőségű máj, ha a ráhízás mértéke max. 18 - 22 nap alatt eléri a beállítási
testtömeg 60 - 80 % - át. Ellenkező esetben a lúd csak elzsírosodik.
A ludak tömésre való előkészítése a máj előkészítésének megfelelő takarmányozást, valamint a nyelőcsőkapacitás bővítését jelenti. Figyelemmel kell lenni a takarmány fehérjetartalmára (legalább 11 - 13 %
emészthető nyersfehérje) és szakaszos etetéssel kell elérni a minél nagyobb takarmányfelvételt.

3.4. A tömés technológiája
A nagy libamáj kialakulásához a túlnyomórészt kukoricával való táplálás és intenzív hizlalás szükséges. Az
egyoldalú takarmányozás feltehetően hiányos vitamin- és aminosav-garni-túrája is szerepet játszik a nagy
libamáj elérésében. Ezzel kapcsolatban a B12 - vitamin -, valamint a kolin - és a metioninhiány szerepe igazolt.
A tartási feltételek közül a hőmérséklet és a levegőellátás hatása kiemelkedő. A hízóba fogott lúd elsősorban a
nagy melegre érzékeny olyannyira, hogy nyári hőségben az emésztése leáll, ami a tömés teljes kudarcával járhat
együtt. Nagy szerepe van a nyugodt környezetnek.

3.5. Egészségi állapot
A töméssel járó nagy megterhelést csak betegségtől mentesen felnevelt és kifogástalan egészségi állapotban lévő
lúdállomány képes elviselni.

4. A lúd tollasodása és tolltermelő képessége
A libatoll iránti nemzetközi kereslet, a toll jelentős devizaértéke felértékelte a lúd tolltermelő képességét.

4.1. A lúd tollazatának kifejlődése és vedlése
A ludak vedlése nem egyszerre, hanem fokozatosan, a vadmadarakéhoz hasonlóan zajlik le. A növendék ludak
életük első szakaszában többször vedlenek. Az első vedlés, az ún. szűzvedlés – amikor a naposkori pihék helyén
a fedőtollak jelennek meg - 3-5 hetes korban következik be. A második - a tényleges tollváltás - először 8-10
hetes korban figyelhető meg, majd két alkalommal, 6-7 hetes különbséggel megismétlődik A tojástermelés
megszűnését mindannyiszor vedlés kíséri. A tojásrakás megállításának egyik módja maga a tépés.
A tollasodás különálló, körülhatárolt testtájakon, az ún. tollasodási központokban kezdődik. A víziszárnyasok
tollazata a tyúkfélékétől eltérően fejlődik. A szűzvedlés és a további tollfejlődés a különböző testtájakon eltérő
időpontban indul meg és eltérés mutatkozik a tollfejlődés intenzitásában is. Ezért a lúd tollváltása elhúzódik,
szinte észrevétlenül, nem egyszerre zajlik le.
Legkorábban a mell tájékán, a nyak tövén (válltájékon) és a szárnyakon indul meg a tollasodás. A továbbiakban
a mell és a hasalja tollazatának a többitől eltérő intenzív növekedését figyelhetjük meg. A hát középső részének
tollazata indul legkésőbb fejlődésnek ugyanakkor, amikor a mell, a hasalja és a comb külső tájékán a tollazat
csaknem érett.
A fürdési lehetőség teljes hiánya és a zsúfolt tartás késlelteti a tollfejlődést. A kedvező körülmények közt tartott,
intenzíven takarmányozott állatokat a hetedik hét végére tolltakaró fedi. A tollak a teljes kifejlődésüket 8-10
hetes korra elérik.
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A második vedlés behatárolja a vágás időpontját. A pecsenyeliba ugyanis csak abban az esetben kopasztható jól
és ad megfelelő minőségű terméket, ha az állomány tolla érett, de még nem kezdte el a vedlést. A vágást úgy
kell időzíteni, hogy az a vedlést legalább egy héttel megelőzze, mert tollváltáskor lelassul az állatok testtömeggyarapodása és romlik a takarmányértékesítés is.
A növendék ludak első tépésének időpontja is a második vedléshez igazodik. Akkor végezhető, ha a toll érett.
Átlagosan 45 nap elteltével a tollazat ismét kifejlődik és téphető lesz. A folyamat ciklikusan ismételhető. Az
általában 9 - 10 hetes korban esedékes első tépéskor 80 - 100 g, a második tépéskor 140 - 150 g tollat várhatunk.
A további tépések eredménye 150 - 170 g toll. A lúdtoll minősége a tépések számával javul, pehelytartalma
növekszik. Ez utóbbi többnyire 20 % és 30 % között alakul.

5. Életképesség, ellenálló képesség
A lúd ellenálló képessége valamennyi baromfifajénál jobb. Jól tűri az extenzív tartási körülményeket. A
nagyüzemi és intenzív tartásformát is jól elviseli, ha azt faji sajátosságaihoz igazítjuk. Ezek közül legfontosabb a
kisebb csoportokra bontás és a megfelelő állománysűrűség. A tömeges tartás - több ezer állat együtt-tartása stresszként hat rá. Sok kiesés származhat abból, hogy viselkedési sajátosságait nem ismerik (pl. összebújás,
egymás letaposása stb.)
Nagy szervezeti szilárdsága és életereje eredményeképpen e faj egyedei 50-70 évet, esetenként még ennél is
nagyobb életkort képesek elérni. Néhány szerző szerint egészséges állomány teljesítményében 10 éves korban
sincs az első évihez képest lényeges csökkenés külterjes viszonyok között.
A lúd kielégítő takarmányozás és tartás mellett a betegségekkel szemben - néhány ragályos betegség kivételével
- gyakorlatilag igen ellenálló. E képessége kifejlődéséhez az edző nevelés nagymértékben hozzásegíti.

6. Vérmérséklet, rossz szokások
A lúd a nagyüzemben a vele kapcsolatos mindennapos tevékenység alatt, amikor például szükség van a
befogására, viszonylagos vadságot mutat. Csak kisebb létszám (12-20) egyidejű kezelésére vállalkozzunk, mert
félelem és pánik vesz rajtuk erőt és egymást letaposva kupacba tömörülnek. Az alul maradtak ilyenkor könnyen
megfulladhatnak.
A csipkedés, a rágás a lúd egyik legjellemzőbb viselkedése, ami rossz szokásként csak a zsúfolt tartás miatt,
vagy a töméses hizlaláskor, továbbá a selejtezéskor az egyedek megfogása folyamán lép fel. A csipkedés az
állomány összeállításakor is megjelenhet, amíg az állatok össze nem szoknak, és a rangsor ki nem alakul. A
tartástechnológiai hibák kiválthatják a phallus csipkedését is.
A lúd kitűnő gyalogló, több kilométeren keresztül hajtható. Ezzel az áttelepítések alkalmával szállítási költség
takarítható meg.
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16. fejezet - A lúd viselkedési
sajátosságai
Bogenfürst, Ferenc
A ludak hangjelzésekkel és jellegzetes mozdulatokkal fejezik ki érzéseiket. A házilúd hangja a nyári lúdéval
teljesen megegyezik. Hangmegnyilvánulásai között jellegzetes a naposliba csipogása a kelési folyamat alatt és
utána, ami a kotlóval való kommunikációt segíti; a kisliba trillázó hangja alváskor; a hívóhang; a riasztó vagy
figyelmeztető hívás; a sziszegés, mint az izgalom jele; a diadalkiáltás (hangos trombitahangszerű) a siker, a
győzelem és az örömteli izgalom jele; udvarláskor a párkapcsolat létrejöttének kifejezése, a gúnár jellegzetes
hangja.
A hanganyagnál változatosabbak a kifejező mozgások. A karakterisztikusak közül mutat be néhányat az 50.
ábra. A mozgás- és hanganyagok alapján megítélhető és értékelhető a lúdállomány viselkedése, állapota és az
esetleges zavaró és terhelő körülmények kiküszöbölhetőek.

1. A ludak társas viselkedése
A kibújás fázisában levő liba már a kelés folyamán kapcsolatba lép testvéreivel és a kotlóval. Az előbbi főleg
kopogás útján valósul meg és a kelés szinkronizálásában játszik szerepet, az utóbbi az ún. imprinting
(bevésődés) folyamatához segít. Mindkét jelenségnek létfontosságú szerepe van a fészekhagyó madárfajokban.
Az imprinting az élet korai szakaszában igen gyorsan végbemenő bevésődési folyamat, amely döntő jelentőségű
a fészekhagyó madárfajokban az utódok szüleikhez fűződő elsődleges kapcsolatának kialakulásában. A kikelő
magzat kommunikál a kotlóval és megjegyzi annak hangját és képét. Ennek hatására követi őt a későbbiekben.
Vadludakkal folytatott kísérletekben kimutatták, hogy a gondozó hangja vagy alakja, de szinte bármilyen
megfelelő nagyságú tárgy, vagy akár fényfolt is kiválthatja ugyanezt a reakciót, sőt az így kialakult imprinting
meghatározza a későbbi kötődéseket is.
A napos- és a kislibák jellegzetes magatartása az összebújás. Ha a nevelés első napjaiban, heteiben valamilyen
stresssz (pl. nem megfelelő hőmérséklet, vagy páratartalom, takarmányhiány, vízhiány, hirtelen sötétség) éri
őket, összebújnak és egymásra másznak. Nagycsoportos tartásban ez olyan méreteket ölthet, hogy az alul levők
megfulladnak. Különösen nagy a veszély az összebújásra, ha a hosszú szállítási távolság miatt a naposlibák
kiéheznek és szomjasak, ezért letelepítésük után is állandó felügyeletet igényelnek.
A rangsor a kislibák között már az első napokban eldől. A harc jellegzetes mozdulatokkal zajlik és
eredményeképpen kialakul az alázatoskodó vagy ellenkezőleg, az imponáló magatartás.
A közösségi szerkezet (szociális struktúra) a mesterséges fölnevelés folyamán zavart szenved. Az ember veszi át
a nevelő szerepet, hogy az állatok fejlődését - az istálló- és a környezeti feltételek optimális kialakításával helyesen irányítsa. A hibás, rossz szokások, mint a tollcsipkedés, a kannibalizmus, a túlzott félénkség, a párzási
defektusok, az állatok kapcsolatainak hibáin alapulnak.
A ludak között kifejezett a családi érzés, a csatlakozási törekvés, ami a domesztikáció folyamán mélyreható
változáson ment át. Ez a gúnárok monogám természetének a poligámmá válását eredményezte. A családias
társas viszony kialakításához kis létszámú csoportokban való tartás, vagy nagyobb létszámú állományoknak
elegendő hely szükséges. Mivel ezt a gyakorlatban nem mindig veszik kellőképpen figyelembe, a nagy létszámú
állományokban termeléscsökkenés következik be. Lúdjaink nem, vagy kevésbé alkalmasak nagy tömegben való
tartásra.
Az udvarlási és párzási rituálé a házilúd szaporodásának fontos mozzanata, amelyben a tojó aktív szerepet
játszik. ―Hangulatba‖ hozza a gúnárt az udvarláshoz és a párzáshoz, amelyhez jellegzetes mozdulatok társulnak,
hangkíséretéről pedig a korábbiakban olvashattunk.
A párzás mind a vízen, mind a száraz kifutón létrejöhet. A gúnárok rendszerint mindig ugyanazokkal a tojókkal
párosodnak. A tojók párzási hajlama a tojástermelés megkezdése előtt egy hónappal kezdődik. Az eredményes
párzást udvarlási szakasz előzi meg. Ehhez nyugodt környezetre van szükség. Ennek hiányában a folyamat
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megszakadhat, az állatok idegesek lesznek, ami eredménytelen párzáshoz vezet. Végső soron hibás szexuális
magatartásformák (egymás phallusának csipkedése, homoszexualitás stb.) alakulhatnak ki.
A víziszárnyasok párzásának időtartama valamivel hosszabb, mint a phallus protrudenssel nem rendelkező
tyúkféléké, de nem haladja meg az egy-két percet. Az ejakuláció utáni elernyedés a merevedésnél lassúbb
folyamat. Így a párzást követően a gúnár ivarszerve néhány percig még kitűrt állapotban marad. Ilyenkor
nagyon sérülékeny, illetve a többi állat csipkedésének - különösen nagy létszámú állomány együtt tartásakor - ki
van téve. Természetes körülmények között, vagy ha a feltételek lehetővé teszik, a ludak szívesebben párzanak a
vízben, ami megakadályozza a phallus mechanikus sérülését. Fürösztővíz hiányakor, illetve nem megfelelő
tisztasága esetén, továbbá nagy létszámú és sűrűségű állományban a szociális stressz a phallus sérülését és
fertőződését okozhatja, aminek gyakori következménye a jelentős gazdasági kárt okozó kloáka- és
phallusgyulladás.
Számos irodalmi leírást találunk a ludak ragaszkodási hajlamáról, a kizárólag emberekhez kötődő, fajtársaikat
mellőző állatokról. A gyakorlati tenyésztők nem is erőltetik a magukhoz szoktatást, mert zavarok keletkezhetnek
a többi magatartásban és nehézségek léphetnek fel a szaporodásban.
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17. fejezet - A lúd tenyésztésének
módszerei
Bogenfürst, Ferenc
A lúdtenyésztésben kialakított tenyésztési módszerek - a faji sajátosságokból eredően - sok tekintetben eltérnek
a tyúktenyésztésben beváltaktól.

1. A szelekciós módszerek és azok hatékonysága
A legegyszerűbb és legolcsóbb szelekciós módszer, a tömegszelekció, azoknak a tulajdonságoknak a javítására
használható, amelyek h2 értéke magas, mint a tollazat, a egyes forma- és színjegyek, valamint a kifejlettkori
testtömeg.
A közepesen öröklődő tulajdonságok javítására - pl. a tojástömeg, a 8 hetes kori testtömeg - a tömegszelekció
hatékonysága gyengébb. Ez esetben tehát legalább még a szülői teljesítményt is figyelembe kell venni. Ebből
következően az egyedi keltetés, a hozzá tartozó jelölés és dokumentáció elkerülhetetlen.
Ezen előfeltételek még jobban érvényesek a kis h2-értékű tulajdonságokra. A szaporaságra vonatkozó
tenyészérték-becsléshez az ősök teljesítményei sem adnak elegendő információt, ezért kielégítő számú testvér,
vagy utód vizsgálata szükséges. Ezeknek összehasonlítható feltételek között kell felnőniük és termelniük.
Irányértékként a 8 hetes időintervallum vehető az utódok kelési időpontjaként.
A csak az egyik ivarban mérhető tulajdonságok - mint a tojástermelés, a tojástömeg és a keltethetőség tekintetében a másik ivarra vonatkozóan a testvérek vagy az ivadékok teljesítményén alapuló családszelekcióval
lehetséges a genetikai előrehaladás.
A szelekció hatékonyságára vonatkozó legfontosabb mérce a szelekciós differencia, amelynek a növelésére
megfelelő létszámú utódról kell gondoskodni, hogy a szelekciós bázis és az erős szelekciós nyomás feltételei
megteremtődjenek. A lúdfajban ez a lehetőség az alacsony reprodukciós ráta miatt erősen korlátozott. A
törzsreprodukcióra fordított idő általában 8 hét, a kelési időkülönbségekből eredő eltérések elkerülésére. A
tenyésztőüzemekben törzsenként - ami általában 4 tojóból és 1 gúnárból áll - legkevesebb 20 hím- és 20 nőivarú
(ivarérett) utódra számítunk. Továbbtenyésztésre egy gúnárt (5 %-ot) és négy tojót (20 %-ot) választunk ki.
Minél kisebb ez az arány, azaz minél nagyobb utódlétszámból lehet a visszapótlást biztosítani, annál magasabb a
szelekciós differencia.
Mindazon tényezők tehát, amelyek a visszapótlási arányt csökkentik, vagyis a kiválasztásra rendelkezésre álló
utódok számát növelik, javítják a szelekciós intenzitást. A hímivarban erre módot ad az ivararány tágítása a
mesterséges termékenyítés segítségével. További lehetőség a törzsprodukcióra fordított idő növelése, a
teljesítményadatoknak a kelési terminusok szerinti korrekciójával. Az intenzív szelekcióhoz fontos kellék a
stabil állategészségügyi háttér és a higiénia, hiszen a reprodukciós teljesítmény csökkenése és a betegség miatti
elhullás a visszapótlási arányt oly mértékben növelheti, hogy végül nem lehet tovább szelektálni, mert minden
állatot a törzs pótlására használunk fel.

2. Tenyésztési eljárások
2.1. Fajtatiszta tenyésztés
A lúd fajtatiszta tenyésztésében speciális adottság, hogy akár 5-10 évig is tenyésztésben tartható. A szülők
tenyésztése így több éven keresztül mérhető, ellenőrizhető, az ivadékvizsgálat feltételei tehát jobbak. A kevés
utód és a termelési időszak viszonylag rövid volta azonban nehezítő tényező.

2.1.1. A beltenyésztés megítélése
A közeli rokontenyésztés - a tapasztalatok szerint - más baromfifajokhoz viszonyítva kevesebb kockázattal jár.
Ez azonban csak viszonylagos és a termelés színvonalától nagymértékben függ. Mivel ez utóbbi emelése a
nemesítés célja, ezért a szoros rokontenyésztéssel a lúdfajban is óvatosan kell bánni, és csak a legszükségesebb
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mértékben szabad használni. A nagy termelőképességű családok elszaporításában, vagy vonalak előállításában a
rokontenyésztés enyhébb formái nem nélkülözhetőek.
A szoros rokontenyésztés - a kísérletek alapján - megfelelő szelekció mellett három évig nem okoz a termelési
eredményekben és az életképességben leromlást. A homozigóta vonalak létrehozása így e módszerrel
feltehetően eredményesebb és gyorsabb.

2.2. Keresztezés, hibrid-előállítás
A kombinációs keresztezés jelentősége a többi húshasznú baromfifajhoz hasonló. A szaporaság és a hús-, illetve
májtermelő képesség közötti negatív korreláció kikerülésére több eltérő tulajdonságú vonalat hoznak létre. A
tenyésztés alapjául specializált vonalak szolgálnak. Vonaltenyésztéssel különösen a tojástermelő képesség, a
keltethetőség és a vitalitás tekintetében érhető el sikeres genetikai előrehaladás.
A jó szaporasági mutatókkal bíró anyai partnert két vonal keresztezéséből érdemes kialakítani, mert az ebből
származó utódok szaporasági mutatói jobbak, mint a tiszta vonalba tartozó elődöké. Az így kapott anyai
állományokat azután kifejezetten hús típusú vagy máj típusú apai vonallal párosítják. Így jön létre a hármas
keresztezésű végtermék, amely a vágó-, ill. hízóalapanyagot adja. A húshasznú hibridek előállításában a
háromvonalas hibridizáció a következő séma szerint használható:

Az anyai vonalak létrehozására az olasz, a rajnamenti, a cseh és a bütykös lúd alkalmas. A fajtán belül homogén
vonalak kialakításával és azok keresztezésével növelhető a szaporaság (legalább 50-60 tojás, illetve 35 körüli
naposliba tojónként, 90 % feletti termékenység és 70 %-ot meghaladó keltethetőség). Figyelembe kell venni az
életképességet, a fiatalkori növekedési erélyt, illetve hizlalhatóságot és a májtermelő képességet is. Ez utóbbinak
legalább közepes szinten kell alakulniuk.
Az apai vonalak megválasztásakor a kifogástalan növekedési erély, illetve hízási képesség és a nagy máj a
legfontosabb. A kiváló testtömeg-gyarapodás követelményének a pomerániai lúd fehér változata, valamint az
emdeni lúdfajta, illetve a belőlük kialakított vonal, vagy vonalak felelnek meg. Követelmény 8 hetes korban az 5
kg körüli testtömeg, a jó húsformák és a szaporaság tekintetében a legalább 30-40 tojás/tojó éves tojástermelés.
A jó szaporaságú anyai vonalak és kizárólag hústermelő képességre tenyésztett apai vonal keresztezésével
kombinációs hibrid állítható elő, viszonylag kis reprodukciós ráfordítással. Ez a tenyésztési menet a következő
fajták vonal-kombinációival képzelhető el:
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A májhasznosítású végtermék előállításában az apai vonal kialakítására a landeszi fajta alkalmas. Követelmény
a 80-90 %-os ráhízási képesség és a minimálisan 700-800 g-os májtömeg. Éves egyedi tojástermelése 30 körül
legyen. Fehér színváltozat kedvezőbb lenne, mind a toll eladhatóbb volta, mind a vágott test jobb
értékesíthetősége miatt. Előnyös lenne azért is, mert a fehér színű apai vonal a húshasznosítást is lehetővé teszi,
így rugalmasabban igazodhatunk vele a piaci igényekhez.
A lúdtenyésztésben az apai vonalak nemesítésére megfelelő módszer a tömeg- és családszelekció. Az anyai
partner kialakításakor a nem rokontenyésztett vonalakkal tesztpárosításokat végeznek, és a legjobb vonalak
keresztezésével hozzák létre azt a populációt, amelyik a pecsenye- vagy a húsliba előállításában a szülőpár tojót
adja.
A hibridizáció ismertetett formája a tenyésztéshez szükséges nagyszámú - legkevesebb 20 - törzs miatt nehezen
realizálható, de az egyszerű fajtakeresztezés mintája lehet. A kétvonalas hibridizáció példájaként a következő
séma szolgál:

Ezen az úton a tenyészcélok erősebb specializációja és ezzel a szelekciós szempontok csökkentése lehetséges,
ami kedvező a genetikai előrehaladásra nézve. A tenyésztés menete nagyon hasonló a fajtatiszta tenyésztéshez,
azzal a különbséggel, hogy a törzsprodukció mellett a kombinálódó képesség vizsgálatára egy próbakeresztezési
populációt is létre kell hozni.
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18. fejezet - Lúdfajták és –hibridek
Bogenfürst, Ferenc
Fajtatisztán mintegy 10-15 lúdfajtát tartanak fenn különböző tenyésztési iránnyal és általában 2-3 színben. Ezek
a tenyésztésben a specializáció hiánya miatt nem szorultak annyira háttérbe, mint a tyúkfajban. A hibridelőállításban, a speciális vonalak kialakításában, vagy az egyszerű haszonállat-előállító keresztezésekben
jelentőségük nagy.
A lúdfajták testtömegük alapján nehéz (7-9 kg a tojók és 8-10 kg a gúnarak tömege), középnehéz (5,5-6,5 kg,
ill. 6,5-7,5 kg) és könnyű testűek (4,0-4,5 kg, ill. 5,5-6,0 kg) lehetnek.
Típus, illetve hasznosítási irány szerint hús típusú, máj típusú és tojó típusú fajtákról beszélünk annak
megfelelően, hogy melyik termék szerinti hasznosításnak felelnek meg a legjobban. A fontosabb fajták
felismerését képek segítik.

1. Az árutermelésben döntő szerepet játszó lúdfajták
1.1. Hústípusú lúdfajták
Közös jellemzőjük a kiemelkedően nagy növekedési kapacitás és fiatalkori növekedési erély, valamint a jó
húsformák. Szaporaságuk mérsékelt vagy gyenge.

1.1.1. Emdeni lúd
(36-37. kép)
Világszerte a legismertebb, a legrégebbi és a legelterjedtebb lúdfajta. A fehér leghornéhoz hasonlatos szerepet
töltött be a lúdtenyésztésben, mert Európa szinte minden kultúrfajtájának nemesítésében közrejátszott.
Tenyésztése bizonyíthatóan a XIII. századig nyúlik vissza.
Az emdeni lúdban egy kiváló hústermelő képességű, nagy testű, rendkívül tetszetős küllemű lúdfajta áll a
rendelkezésünkre. A standard a gúnárokra 10,0 kg, a tojókra 9,0 kg kifejlettkori testtömeget irányoz elő.
Irodalmi adatok szerint húslibaként akár 15 kg-os végtömegre is hizlalható. Tojástermelése 35-40 között alakul,
számottevő szóródással (25-65 db). Kotlási hajlama nem jelentős.
Külleme számos jellegzetes fajtabélyeget mutat. A tollazata teljesen fehér, a tojókon azonban megengedett a
háton és a szárnyon az enyhe szürke színezet, vagy csekély mértékű szürke foltosság. Az ivar szerinti színeltérés
a kiinduló populáció maradványa, ami naposkorban is megfigyelhető.
A testfelépítést illető néhány tipikus fajtabélyeg: a széles és hosszú, enyhén emelkedő törzs; a közepesen mély,
dupla haslebeny; a markánsan bevágott torokrész, lebeny nélkül; a nagyon hosszú, enyhén S formájú, ívelt, de
nem kifejezetten vastag nyak.
Az emdeni lúd gazdasági értékét elsősorban a nagy testtömegű, jó hústermelő képességű apai vonalak
kialakításában, vagy egyszerű fajtakeresztezésekben apai partnerként betöltött fontos szerepe adja.

1.1.2. Pomerániai lúd
(38-39. kép)
A pomerániai lúd is régen kialakult fajta, célirányos tenyésztése mintegy 70 éve folyik. Az emdeninél kisebb
elterjedésű, elsődleges előfordulási területe a németországi Rügen szigete és környéke (Mecklenburg), valamint
Lengyelország.
Fehér, szürke és tarka színváltozatban fordul elő. Hajlamos a búbosságra (tollbóbita a fején). A vágótest
minősége szempontjából a fehér az értékesebb. Típusában különbözik az emdenitől. Teltebb, mert ugyanazon
testhosszúsághoz mélyebb mell tartozik és törzsét vízszintesebben hordja. Lényeges eltérés a csak középhosszú
nyak, a kissé vastagabb fej és a szimpla haslebeny.
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Gazdasági szempontból a pomerániai a legjobb húshasznú lúd. A jól kialakult mellizomzat mellett az erősen
izmolt comb teszi értékessé. Zsírosodásra hajlamos, az idősebb hizlalt ludakat ez igen tetszetőssé és ízletessé
teszi. A tojók standard szerinti testtömege, színüktől függetlenül 7,0 kg, a gúnároké 8,0 kg. Szaporaságukra a
standard 20 tojást, ill. 10 naposlibát jelöl meg tojónként, szóródása 4-46 db. Megbízható kotló, ami a
szaporaságra nézve kedvezőtlen tulajdonság.
A pomerániai lúd a kifejezetten jól legelő típushoz tartozik, ezért tágas, füves kifutót igényel. A múltban a kis
testű parlagi fajták testtömegének javítására használták, részben ez vezetett a pomerániai és a toulousi lúd
közötti haszonállat-előállító keresztezésekhez is. Napjainkban a húshasznú hibridek létrehozásában vagy
egyszerű keresztezésekben ugyanazt a szerepet tölti be, mint az emdeni lúd.

1.2. Májhasznú lúdfajták
A májtermelésre hasznosított fajták nagy- és középnagy testűek, rendkívül jó hízékonyságúak. Extrém nagy
(1000 g fölötti, esetenként 1300-1600 g-os) máj termelésére képesek. Szaporaságuk gyenge, illetve közepes.

1.2.1. Toulouse-i lúd
(40-41. kép)
A fajta kialakulása a délnyugat-franciaországi Garrone völgyében a XIV. században kezdődött, nevét is e terület
székhelyéről, Toulousról kapta.
A testtömegre irányuló kizárólagos szelekció egy szélsőségesen nagy testű, 15 kg körüli ludat adott. További
szempont volt a kihizlalt máj termelése, ami a test elzsírosodásához is vezetett. Kezdettől fogva nagyra
becsülték e fajta húsát is, ami még ma is igen ízletesnek és zamatosnak számít.
A küllem lényeges megváltoztatása angol tenyésztőkhöz fűződik. A szelekció célja a nagyon széles és mély
törzs kialakítása volt. Így jött létre a toulousi lúd mai, jellegzetes, kompakt, vaskos, tömeges „dobozformája‖ és
alakult ki a nagy terjedelmű toroklebeny és a kiterjedt, mélyen lelógó dupla haslebeny.
Kiváló májtermelô, nem ritkák az 1 kg feletti májak sem. Ugyanakkor rossz élelemkereső és legelő, igényes
lúdfajta. Tollhasznosítása a szürke színe miatt kissé háttérbe szorul, bár a pelyhe igen jó töltőképességű. A
nemzetközi standardban csak szürke tollszín szerepel, pedig irodalmi adatokból tudjuk, hogy a régebbi időkben
fehér színű és sötétebb árnyalatú változata is volt. Szürke színe a fehér has kivételével az egész testfelületre
jellemző. Fekete és kék árnyalata is előfordul.

1.2.2. Szürke landeszi lúd
(42-43. kép)
A toulousi lúd fajtán belüli szelekciójával, mintegy 30-35 évvel ezelőtt tenyésztették ki Franciaországban a
fajtát. A nemesítés célja kisebb testű, mozgékony, jó legelőképességű, jobb szaporaságú fajta létrehozása volt,
de kiemelkedően jó májtermelő képességet igyekeztek megtartani. A fajta 1963-ban került először hazánkba.
A gúnárok testtömege 7-8 kg, a tojóké 6-7 kg. A hazai állományok tojástermelő képessége az elmúlt 10-15
évben jelentősen javult: az első tojóévben 40-45, az idősebb állományok 45-50 tojást raknak. A termékenység és
a keltethetőség is jó (85 - 95 %, illetve 75 - 80 %). Kotlásra hajlamos.
A landeszi lúdfajta legfőbb gazdasági értékét kiváló hízékonysága és májtermelő képessége adja. A fajtára
jellemző, hogy 800-900 g-os máj előállítására képes. Keresztezésben a májnagyság intermedier módon
öröklődik. Egyes egyedei 1000 g-ot meghaladó máj termelésére is képesek, 800 g fölött azonban hajlamos az
ún. zsírmáj kialakítására.
Tollazata szürkésbarna, a has alján ezüstszürke. Gyakran megtalálható a toroklebeny, jellemzője a mély tojóhas
és a kettős haslebeny. A csőr és a láb palaszürke, a szem barna. Valamennyi külföldi és hazai májhibrid
létrehozásában meghatározó fajta.

1.3. Tojó típusú és szaporaságra szelektált lúdfajták
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A következőkben ismertetett fajtákat kiváló szaporaságuk miatt külön csoportban célszerű ismertetni.
Testtömegük közepes, vagy esetenként kifejezetten kicsi. Színük rendszerint fehér.

1.3.1. Olasz lúd
(44. kép)
Őse, az olasz parlagi lúd, több mint két évezredes tenyésztői múltra tekint vissza. A rómaiak által az
időszámításunk kezdete körül kitenyésztett fehér lúd utóda. Az olasz lúd - e parlagi fajta nemesített változata már a XX. század elején is kiváló szaporaságáról volt ismert.
Századunk eleje óta a tenyésztési célok - a testtömeget tekintve - változtak, így az olasz lúd gúnarai 4,5-6,4 kg, a
tojók 3,6-5,4 kg közötti testtömegűek. Középnehéz változata terjedt el legjobban. Kedvező tulajdonságai miatt
Európa több államában tenyésztik. Érdekes, hogy eredeti hazájában ma már gyakorlatilag nem található meg. Az
olasz lúd értékmérő tulajdonságai a származási hely szerint nagyon eltérnek egymástól. A Magyarországra
behozott populációk közül az bizonyult a legértékesebbnek, amelyik a Hortobágyra került. Alapját képezte a
hortobágyi fehér lúdfajtának.
A középnehéz, jó szaporaságú olasz lúdra jellemző a gúnárok 5,5-6,0 kg-os, a tojók 5,0-5,5 kg-os testtömege.
Tollazata fehér, teste relatíve hosszú, széles, a mell telt és kerek. Finom szervezetű, vékony csontú állatok.
Tojástermelése nálunk 45-50, termékenysége és keltethetősége kifogástalan. További előnye, hogy fiatal korban
már jó húsformákat mutat. Májtermelő képessége közepes: 450-500 g.
A fajta vonalait a korszerű tenyésztési programok keretében húshibridek előállításában anyai partnerként
használják. Egyszerű fajtakeresztezésekben is kedvelt.

1.3.2. Cseh lúd
(45-46. kép)
A régen Böhmische Landgans néven ismert kistestű cseh lúd szaporasága jelenleg a fajták közül a legjobb.
Nemesítésekor a kifejlettkori kis testtömeg, a mozgékonyság, a jó legelőképesség, a korai ivarérés, és az évi 60
fehér héjú tojás termelése volt a cél, átlagosan 140 g-os tömeggel. Keltethetőségét legkevesebb 75 %-ban
határozták meg.
Testtömege a fajták között a legkisebbek közé tartozik: a gúnárok kifejlett korban 5,0-5,5 kg, a tojók 4,5 kg
körüliek. Bár gyors növekedésűek és porhanyós, finom rostú húsuk van, a lúdárutermelésben nem tudtak teret
nyerni, mert a pecsenyelúd-előállításban 8 hetes korra mindössze 3,5 kg-ot érnek el és húslibaként is csak max.
5,0-5,3 kg-ra hizlalhatók.
Küllemét tekintve feltűnik kecses alakja, zárt törzse. Tollazata teljesen fehér. Kis teste inkább mély állású,
viszonylag széles, telt; oldalt nézve ovális és finoman tagolt törzzsel. Természete a megszokottnál
temperamentumosabb.
Szerepe a húshibrid-előállításban lehet, az olasz fajtához hasonló körben.

1.3.3. Rajnamenti lúd
(47. kép)
A rajnamenti, vagy más nevén rajnai lúd a Felső-Rajna vidékén honos parlagi lúdnak az emdeni fajtával való
fajtaátalakító keresztezésével jött létre, szigorú tenyésztési program keretében.
A rajnamenti gúnár kifejlett korban 5,5-6,0 kg, a tojó 5,0-5,5 kg testtömegű. Az emdeni fajtára emlékeztet a
kettős haslebeny és a naposlibák ivar szerint eltérő színe, továbbá az ívelt, viszonylag hosszú nyak. Tollazata
fehér. Éves tojástermelése eredeti hazájában 50-60, jó termékenységet és keltethetőséget is mutat (90 %, illetve
75-80 %).
A rajnai lúd 1961-ben került Magyarországra. A nagyüzemi lúdtartás kialakulásával egyidejűleg - annak
alapfajtájaként - vált rövid idő alatt szinte egyeduralkodóvá. A gyors mennyiségi felfutás és a céltudatos
szelekció hiánya, a tervszerűtlen keresztezés és a tömeges tartásból eredő problémák miatt jelentősen veszített
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eredeti jó tulajdonságaiból. Ezzel is magyarázható, hogy korábbi kedveltsége csökkent és részaránya jelentősen
visszaszorult.

1.3.4. Bütykös lúd
(48-49. kép)
Közép- és Kelet-Ázsiában élő vad hattyúlúd (Anser cygnoides) utóda, amelyet Japánban és Kínában több
évszázada háziállatként tartanak. Kitűnő alkalmazkodóképessége folytán igen elterjedt.
Vadas színű és tiszta fehér változatban tenyésztik. Vad formájukkal egyezően trombitahangjuk van, a nőivarú
állatoké jóval mélyebb, mint a hímeké. A kis testű ludakhoz tartozik, a gúnárok kifejlett testtömege 5,5 kg, a
tojóké 4,5 kg.
Kedvező tulajdonsága a kiváló szaporasága: 60 tojás termelésére képes, termékenysége (90 %) és keltethetősége
(75 %) is jó. Libamájtermelésre, töméses hizlalásra egyáltalán nem alkalmas. Hústermelő képessége is gyenge.
Jó szaporaságát keresztezésekben a partner reprodukciós tulajdonságainak javítására lehet hasznosítani.

1.4. Egyéb lúdfajták
Ebbe a csoportba azok a lúdfajták tartoznak, amelyek kitenyésztettségük foka és értékmérő tulajdonságaik
alapján inkább őseikhez, a parlagi változatokhoz állnak közelebb.

1.4.1. Magyar nemesített lúd
(50-51. kép)
A házilúd a Kárpát-medencében már a rómaiak idején honos volt. Feltehetően az olaszhoz hasonlóan a magyar
parlagi lúd is ebből az állományból származik. Céltudatos tenyésztésről a múlt század végétől beszélhetünk.
Erre az időre tehető az Alföldön az emdeni lúdnak, a Dunántúlon pedig a pomerániai lúdnak nemesítő fajtaként
való felhasználása. Mindkettő nyomot hagyott a magyar lúd fenotípusában, annak alföldi és dunántúli változatát
létrehozva.
Az alföldi változatra a közepes kifejlettkori testtömeg (a tojó 5,0-5,6 kg, a gúnár 7 kg körüli) és a jó
hízékonyság jellemző. Ez utóbbihoz közepes, 500 g körüli májtermelő képesség társul, jó májminőséggel. A
tollazat színe fehér, tolltermelése a közepesnél jobb. Szaporasága gyenge, elsősorban a kevés termelt tojás miatt
(évi 25-30 tojás tojónként). Tájfajtái alakultak ki a Jászságban, Orosháza és Hódmezővásárhely térségében.
A magyar fajta dunántúli változatához tartozó ludak valamivel kisebbek: a tojók 4,5-5,0 kg, a gúnárok 5,5-6,0
kg tömegűek, színük esetenként enyhén tarka. Kisebb testtömegük ellenére jobb májtermelők voltak, mint az
alföldi változat egyedei. A Rábaközben és a Csallóközben őshonos.
A magyar nemesített lúd fajtatisztán csekély gazdasági jelentőségű. Különböző hibridek előállítására
keresztezési partnerként használják.

2. Az árutermelésben szerepet játszó lúdhibridek
A lúdhibridek jelzik, hogy a lúdfajban is lehetséges a specializálódás és a modern tenyésztési eljárások
felhasználása. A következőkben egy hazai és egy Magyarországon forgalmazott külföldi hibridet ismerhetjük
meg.

2.1. Lippitsch húshibrid
A Lipcsei Egyetem kutatóinak irányításával, mintegy 15 éve folyó nemesítő munka eredményeképpen jött létre
a kelet-németországi Lippitsch-ben a húshasznú hibrid. Az anyai vonal kiinduló fajtája az olasz lúd volt, míg az
apai vonalé a német nemesített lúd emdenivel javított változata.
A szülőpárok és a végtermékek kiemelkedő teljesítménye mutatja, hogy speciális vonalakkal látványos genetikai
előrehaladás érhető el a lúdfajban is és egyúttal a jövő útját is jelzik. Szaporasága 60-70 tojás/tojó, illetve 40-45
naposliba/tojó. A fehér tollazatú végtermékek élőtömege 9 hetesen 5,7 kg, 16 hetes korban 6,8 kg,
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takarmányértékesítésük az előbbi sorrendben 2,6, ill. 4,6. A szelekciós szempontok között különös jelentőséget
kapott a melltömeg és a tollasodás üteme. Ennek köszönhetően a végtermékek mellhús aránya 17,9 %,
tollhozama pedig mintegy 30 %-kal meghaladja a középnehéz fajtákét.

2.2. Dunai lúd májhibrid
(52. kép)
A legkorszerűbb szelekciós eljárások (Kaposvári Egyetem Computer Tomograf) segítségével kialakított
májhasznú hibridet az ANABEST Kft. tenyészti és forgalmazza. A szürke landeszi lúd eltérő irányú
szelekciójával hoztak létre egy kisebb testű, de jó szaporaságú anyai vonalat, míg az apai vonal a fajta
májtermelő képességre szelektált nagytestű változata, amelynek kialakítása folyamán a hústermelő képességet,
illetve a mellkihozatalt is figyelembe veszik.
A szülőpárok teljesítménye 50-55 tojás/tojó, kiváló termékenységgel és keltethetőséggel. A végtermékek
májtermelő képességét a franciaországi igényeknek megfelelően alakították ki: átlagosan 750-850 g-os máj
termelésére képesek, igen jó minőségben 99,5-99,9 %-os exportkihozatal).

3. Kedvtelésből tartott lúdfajták
3.1. Buff (baf) lúdfajták
Az ivari kromoszómákhoz kötötten öröklődő recesszív buff (barnássárga) gén allél a vadas szürkével. A tollazat
színét a barnássárga őzbarna árnyalatában jeleníti meg. A szín az amerikai buff, a brecon buff, buff pomerániai
és a buff toulouse-i fajtákban követelmény. Közülük az elsőt, mint jelentősebbet ismertetjük.

3.2. Amerikai buff lúd
(53. kép)
Egy olyan lúdfajtáról van szó, amelyre az amerikaiak méltán büszkék lehetnek, hiszen ők alakították ki a
sajátságos barnássárga színváltozatot. Az amerikai buff tollazata ugyanis messze eltér a domesztikáció
folyamatában létrehozott legtöbb fajta megszokott szürke, hamubarna vagy fehér színétől.

3.3. Pilgrim lúd
(54. kép)
A fajtát Ny-Angliában tenyésztették ki és egyedülálló tulajdonsága az ivar szerint eltérő tollazata. A gúnár fehér,
esetenként szürke árnyalattal a háton, míg a tojók szürkék a toulouse-i lúdhoz hasonlóan, de világosabb színben.
A felnőtt nőivarúak arca kifehéredik, szép látványt nyújtanak. Viszonylag fiatal fajta.

3.4. Afrikai lúd
(55. kép)
Az afrikai lúd a bütykös lúd nagyméretű változata, mindkettő a vad hattyúlúdból (A. cygnoides) alakult ki. A
nehéztestű ludak csoportjába tartozik, megjelenésében a kecses bütykös lúd és a súlyos európai lúdfajták – mint
az emdeni vagy a toulouse-i – kombinációjának felel meg. Tetemes élőtömege és terjedelmes nyaklebenye arra
utal, hogy kialakításában a toulouse-i lúdnak jelentős szerepe lehetett.

3.5. Steinbachi viadorlúd
(56-57. kép)
A fajta a XIX. század végén jött létre a bütykös lúd és a parlagi fajták keresztezéséből. Az orosz tula és
arzamasz lúd, mint eredeti viador- illetve rövidcsőrű fajták is részt vettek a steinbachi lúd létrehozásában. A
lúdviadalok a cári Oroszországban hasonló szerepet töltöttek be, mint a kakasviadalok az Európán kívüli
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országokban. Feltehetően ugyanezen okból tenyésztették ki a steinbachi viadorludat is Thüringiában. Gazdasági
jelentősége nincs.

3.6. Orosz viadorludak
(58. kép)
Oroszországban a lúdviadal, amely az elmúlt 60 évben törvénybe ütköző tevékenység volt (ennek ellenére
titokban űzték), valamikor elismert sportnak számított. A tenyésztők erőtől duzzadó gúnaraikat a viadalok
helyszínére, Szentpétervárra vitték, ahol edzették és kiképezték azokat a küzdelemre. Vadul egymásnak ugratták
őket és arra késztették, hogy vaskos, erős, hajlott csőrükkel az ellenfél vállába vágjanak, míg egyikük el nem
vérzik. Beszámolókból ismert, hogy ezek a fajták rendkívül erősek és szívósak voltak, dühödt küzdelemre
voltak képesek, és sohasem hagyták el a csatateret, amíg valamelyikük meg nem halt.
Eredetileg három, típusában eltérő lúdfajta tartozik ide: a tula és az arzamasz lúd, melyeket rövidcsőrű lúdnak is
neveznek, valamint a holmogori lúd. Ez utóbbi később - nagy testtömegének és jó hízékonyságának
köszönhetően - a Szovjetunióban, mint gazdasági fajta terjedt el (ld. a fajtaismertetést külön). Ezeket
évszázadok munkájával mesterséges típussá tenyésztették ki, hogy speciális feladatuknak megfeleljenek.
A fajták alapvetően nem feltétlenül harciasak, a gúnarak is csak párjuk védelmében küzdenek. A tojók azonban
gyakorta ingerlik, ösztönzik párjukat viadalra.

3.7. Tula lúd
A legszélesebb körben ismert, bátorsága és küzdőképessége miatt a legkedveltebb viadorlúd-fajta, amely a
Moszkvától délre fekvő városról, illetve körzetről kapta a nevét. Tula egyúttal a gabonatermelésben és a
szarvasmarha-tenyésztésben kiemelkedő kerület, itt tenyésztették ki a fajtát. Testtömege a három fajta közül a
legkisebb: a kifejlett tojók 5,5-6,0 kg, a gúnarak 6,0-7,5 kg testtömegűek. A tula gúnarak veleszületett
bátorságát és harci kedvét céltudatos szelekcióval fokozták.
A tula lúd tollazata szürke-vadas vagy agyagszínű, a szemek közel feketék. A csőr és a homlokbütyök
halványsárga, a csőrköröm csaknem fehér. A lábak sötét narancssárgák.

3.8. Arzamasz lúd
A Moszkvától keletre fekvő városról kapta a nevét ez a kevésbé ismert és a tula lúdhoz képest harciasságban
alulmaradó, egyszersmind nagyobb testű fajta. A felnőtt tojók mintegy 6,5-7,5 kg, míg a gúnarak 9,0-9,5 kg
tömegűek. Tollazatuk színe fehér, bár egyes leírások szerint a tula és az arzamasz ludak mindhárom színben
(szürke-vadas, agyagszínű, illetve fehér) megtalálhatók. Szemük, csőrük, homlokdudoruk, lábaik színe
megegyezik a tula lúdra leírtakkal, kivéve a pupilla szürke színét.

3.9. Holmogori lúd
A fajta külleme eltér az előző két viadorlúdétól. Nyaka ugyanis sokkal hosszabb, csőre pedig a szokásos formát
mutatja. Ez utóbbira jellemző továbbá, hogy meglehetősen hosszú és a csőrhát a vége felé kissé ívelt, hajlott
csőr benyomását keltve. A holmogori lúd a legkevésbé népszerű viadorlúdként és egyúttal a legnagyobb testű is.
A kifejlett tojók 8-9 kg-ot, míg a gúnarak 9,5-10,5 kg-ot nyomnak. Tollazatuk színére vonatkozóan megbízható
adatok híján csak a tiszta fehéret tudom megjelölni.

3.10. Fodros tollú lúd
(59-60. kép)
A fajta a tollazatot ért mutatív változások eredményeképpen jött létre. A mutáció a fedőtoll gerincének
felpuhulását okozza, ami a toll dugóhúzószerű pödörődésével jár 2-3 cm-re a bőr fölött. A meghosszabbodott
tollak lokniszerűen, lazán lelógnak. A jelenség először Délkelet-Európában volt megfigyelhető.
A XIX. századi források változatos néven említik: kócos lúd, bozontos lúd, selyemlúd, asztraháni lúd,
Szevasztopol lúd, Dunalúd és töröklúd. Eredetileg a Fekete tenger északi partján őshonos és valószínűleg DélMagyarországon, valamint a Duna-menti országokon keresztül került Európa többi országába. Elterjedése
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többé-kevésbé véletlenszerűen kezdődhetett, amikor a Dél-Oroszországban és a különböző balkáni országokban
élő emberek ízletes húsa mellett különleges tollazatát is értékelni kezdték. Az első példányok 1860-ban kerültek
Londonba, Németországban először 1862-ben tesznek említést róla.
A fodros tollú ludat az angol és Egyesült Államokbeli standardok és az erre vonatkozó szakirodalom
Szevasztopol lúdként említik.
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19. fejezet - A lúdtartás technológiai
alapelvei - A lúd termékelőállítás
technológiái
Bogenfürst, Ferenc

1. A tenyészállományok tartása
A ludak tartástechnológiáira napjainkban még az extenzív elemek túlsúlya jellemző. Ezek a hagyományos
megoldások a genetikai képességeket kevéssé képesek kihasználni. A technológiai fejlesztések eredményeként
megjelentek és terjednek az intenzív módszerek, amelyekben a környezeti feltételek jobban szabályozhatók.

1.1. A tenyészludak felnevelése és tartása
A törzsludakat általában 4-6 éven keresztül termeltetjük, ebből adódóan új állomány létesítésekor vagy a
meglevő fejlesztésekor, illetve rendszeres pótlásakor, több évre előre kell az állomány összetételét megtervezni.
Hagyományos tartásuk mellett az első évben a ludak a legtöbb gazdasági értékmérő tulajdonság tekintetében
gyengébb teljesítményt nyújtanak, mint a későbbiekben; 2-3 éves korban termelnek a legjobban. Arra kell
törekedni, hogy a törzsállomány minél nagyobb hányada a jól termelő korosztályból kerüljön ki, de legalábbis
kiegyenlített legyen a kor szerinti összetétele.

1.1.1. A tenyészludak felnevelésének alapelvei
A tenyészállatok nevelése hasonló a pecsenyeludakéhoz, az utónevelésben azonban különbség van. Nem a
növekedési erély kihasználása a cél, hanem az edzett, szilárd szervezetű, jó kondíciójú, de nem elhízott,
többéves termelésre képes egyedek kialakítása és tojástermelésre való előkészítése. A tenyészludak nevelése
többféle módszerrel történhet, a következők szerint:
• teljesen zárt, intenzív nevelés;
• átmenet az intenzív és a félintenzív nevelés között;
• hagyományos, félintenzív nevelés.
A teljesen zárt, intenzív tenyészlúd-nevelési módszert az egész éven át tartó egyenletes termékelőállítás,
elsősorban a nyári tojástermelés érdekében alakítottuk ki. A törzsólba áttelepítésig (33-36 hetes korig) a ludakat
zártan tartjuk, világítási és takarmányozási program használatával. Ez utóbbit szemlélteti az 51. ábra.
Ez a nevelési módszer is két szakaszból, az elő- és utónevelésből áll. Az ablak nélküli nevelőépületekben a
fényviszonyok optimálisan beállíthatóak, ami a későbbi tojástermelésre előnyösen hat. A ludakat nem tépik, így
a felnevelésükre felhasznált takarmány is kevesebb. A takarmánykorlátozást a 6-8. élethéttől kezdve vezetjük
be, mértékét a tömeggyarapodástól tesszük függővé. A lúd szülőpárokra vonatkozóan nem alakítottak még ki
testtömeg-termelési standardot, ezért a korlátozással a genotípusra jellemző élőtömeg 80 %-át célozzuk meg,
heti mérések alapján. A zárt, intenzív nevelési módszer használata akkor eredményes, ha az így felnevelt
tenyészludakat a tojástermelés alatt is zártan tartjuk.
Az intenzív és a félintenzív nevelés közötti átmeneti formát is a folyamatos tojástermelés igénye hozta létre. A
tenyészludak fölnevelése a teljes kitollasodásig (8-9 hetes korig) zárt, intenzív körülmények között valósul meg,
amire elsősorban az őszi, téli időszakban lehet szükség. Az állatok ezután külterjes viszonyok közé kerülnek.
Hazánkban széles körben a félintenzív nevelési módszer terjedt el, amellyel a törzsludakat két fázisban neveljük
fel. Az előnevelés naposkortól 3-5 hetes életkorig tart és technológiai feltételeit illetően a broilercsirke
neveléséhez hasonló. Ez a szakasz az egyes hasznosítási irányoktól függetlenül azonos módon alakul. Az
utónevelés általában a 29. naptól következik és extenzív körülmények között végzik, a későbbi hasznosítások
szerint ekkor már bizonyos eltérések vannak.
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1.1.2. Előnevelés
A többnyire négy hétig tartó előnevelés célja, hogy egészséges és optimális környezeti feltételeket teremtsen a
libák fölneveléséhez, továbbá fölkészítse azokat az utónevelőn rájuk váró körülményekre. Ezért és a lúd faji
sajátosságaiból adódóan már az előnevelés folyamán néhány speciális feltételt kell kielégítenünk:
• A hőszabályozás kialakulását és az edzettséget segíti elő, ha az előnevelés folyamán kezdettől fogva a
melegforrás és a teremhőmérséklet között különbséget alakítunk ki. Erre szolgál a műanya és a csibegyűrű.
Leggazdaságosabb a gáz-infralámpa használata.
• Az előnevelés hőmérsékletigényét a 95. táblázat mutatja, a többi paraméterét a 96. táblázat foglalja össze.
Hosszas várakozás után, vagy megfázott naposlibák érkezésekor a fogadási hőmérsékletet 35 °C-ra kell
emelnünk.
• Ha az utónevelés vízfelületen folyik, feltétlenül gondoskodni kell arról, hogy a kislibák még az előnevelőben
hozzászokjanak a vízfelülethez, és megtanulják faggyúmirigyük használatát. Ha ez nem történik meg, az
utónevelőn tömegesen fulladnak vízbe az állatok, mert kenetlen tollazatuk gyorsan elázik. A szoktatásra a
kifutón elhelyezett úsztatócsatornákban kerülhet sor, ahol a vízfelület nagysága és a vízmélység fokozatosan
növelhető.
• A kislibák összebújási szokása miatt, továbbá egymás csipkedésének elkerülésére kis csoportlétszám és
viszonylag alacsony telepítési sűrűség kialakítása szükséges. Egy csoportban 200-300 vagy ennél kevesebb
naposlibát tanácsos telepíteni. A kialakított csoportokat az előnevelés alatt mindvégig ajánlatos megtartani.
• A telepítési sűrűség megválasztásakor az előnevelés tervezett időtartamát, az átlagos testtömeget, valamint az
épület felszereltségét (szigeteltség, szellőzöttség stb.) kell figyelembe vennünk. Megfelelő szellőzőkapacitás
mellett 20 kg/m2 élőtömeg nevelhető fel.
• A lúd táplálkozási sajátosságaihoz tartozik nagymértékű ivóvízigénye. Ezt a vese gyenge vízreszorpciós
képessége okozza, amely különösen fiatal korban, az első négy - öt héten kritikus. Ezért az ivóvíznek
állandóan, korlátozás nélkül rendelkezésre kell állnia. Vízfogyasztása a tyúkénak többszöröse. A fiatal lúd
kéthetes koráig 0,4-0,6 l, a 15-28. napig 0,6-0,8 l, majd 8 hetes koráig 0,8-1,0 l vizet fogyaszt naponta. A
jelenség hátrányos hatása az intenzív körülmények között tartott állatok kedvezőtlen alomhigiéniájában
mérhető le.
• A páratartalomra a nevelés első napjaiban nagy figyelmet kell fordítanunk. A naposlibák 80-85 %-os relatív
páratartalmon keltek ki. A hirtelen száraz körülmények közé került madár légutainak nyálkahártyája kiszárad,
ami utat nyithat a fertőzésnek. Az előnevelés folyamán a levegő optimális páratartalma 60-65 %. A 70 %
fölötti páratartalom zavarja a tollasodást.
• Az előnevelő épületet több rotációban használjuk, ezért nagy gondot kell fordítanunk a szervizperiódusra.
• Az előnevelés egy- és kétfázisos lehet. Az utóbbi esetben az időjárástól függően csak az első, ún. meleg
fázisban kell fűtésről gondoskodni. Itt a telepítési sűrűség mintegy duplájára növelhető és kisebb a fűtendő
légtér. Az épület kihasználása is javul.
• Már az előnevelés folyamán megkezdjük a zöldtakarmány etetését: a kifutón célszerű eléjük tenni,
etetőrácsban. Különösen a 3. hét elejétől fontos számukra a zöldtakarmány a takarmányozási költségek
csökkentésére, rostigényük kielégítésére, csipkedési hajlamuk lekötésére, ezáltal a rossz szokások
kialakulásának megelőzésére.

1.1.3. Utónevelés és növendéktartás
A tenyészállománynak szánt kislibák, sikeres előnevelésük esetén, jó kondícióban, edzetten, ép tollazattal
kerülnek ki - átválogatásuk után - az utónevelőre. A nyolchetes korukban esedékes újabb szelekciójukig tartó
nevelési szakasz az utónevelés. A minősítés eredményeként tenyészállománynak jelölt növendék ludak
(tenyészlúd-növendék) tartása a törzsesítésig a növendéktartás periódusa. A selejteket pecsenyelúdként
értékesítjük, vagy húslibának továbbhizlaljuk.
A növendék ludakat az őszi betörzsesítésig (az 5-től a 25-30. élethétig) az utónevelő szállásokon helyezzük el.
Ezen időszak alatt az állatok már nem támasztanak különösebb igényeket elhelyezésükkel szemben, így istállóra
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nincs szükség. Egyszerű, három oldalról zárt és fedett olcsó, helyi anyagokból összeállított szállás, fészer jól
megfelel számukra. Egy négyzetméter alapterületre 4-5 lúd számítható.
A szállás többszörös rendeltetése közül sorrendben az első: közvetlenül a kitelepítés után, a kislibák védelme
rendkívüli időjárás esetén. Erre akár az állatok 6 hetes koráig is szükség lehet. Ezen kívül árnyékolóként is
szolgál, ha erre más lehetőség nincs, és végül a tolltépések helyszínét adja. Egy, a felsorolt igényeknek
megfelelő utónevelői szállást mutat be az 52. ábra.
A szállásokat lehetőleg természetes víz közelébe, kiterjedt legelőre telepítsük, ahol korábban nem tartottak
baromfit. A legelő védelme céljából a szakaszos legeltetés javasolható, ami a baromfira kifejlesztett
villanypásztorral megoldható és a vadak kártétele ellen is védelmet nyújt.

1.1.4. Takarmányozás a nevelés alatt
A hagyományos tenyészállat-nevelésben a takarmányozás a nevelés első 8 hetében megegyezik a
pecsenyeludakéval. A takarmánykorlátozás mértéke függ az állatok kondíciójától, elhelyezésük körülményeitől,
a legelőfű minőségétől és az utónevelés alatt végzett tollhasznosítástól. Eredményeként a tenyésztésre szánt
ludak takarmányfogyasztása a 8. hétig mintegy 3 kg-mal kevesebb az étvágy szerint etetettekénél. A 43.
életnaptól létfenntartó lúdtápot, vagy gazdasági abrakot kapnak, a legelő hozamától függően naponta 180-220
g/lúd mennyiségben. Az állatok testtömegét legalább kéthetente ellenőrizni kell, az adatok alapján a
takarmányadag növelését, vagy csökkentését rendelhetjük el.
A szezonális termelésre április közepe és vége között keltetett tenyésznövendék ludakat a törzsesítésig, 6-7
hetenként maximum háromszor, megtépik. A tépés jelentős stressz és a madarakat a fejlődésben visszafogja,
amit csak mintegy hat hetes túltartásukkal képesek behozni. A tépések után megnövekvő fehérjeigényt
fehérjedús takarmánnyal kell kielégíteni - különös tekintettel a kéntartalmú aminosavakra -, egy hétig korlátozás
nélkül adjuk.
Az intenzíven tartott és nem tépett ludak korábbi tenyészérettséggel (36 élethét 42 helyett) és lényegesen jobb
tojástermeléssel hálálják meg a nevelés költségtöbbletét.

1.2. A törzsludak tartása, tenyésztojás termelés
A növendék ludakat a törzsesítéssel törzslúddá minősítjük a tojástermelés tervezett kezdete előtt hagyományos
tartásban 2,5-3 hónappal (november közepén), programozott termelés esetén 4 héttel.
Törzsesítéskor - a selejtezésen kívül - a végleges állománylétszámot és az ivararányt (1:3-6) alakítjuk ki,
valamint a csoportnagyságot döntjük el. A ludak állandó helyükre, a törzsólakba kerülnek, amit válogatás előtt
előkészítettek.
A felnőtt ludak elhelyezésükkel szemben kevéssé igényesek. A hidegre nem érzékenyek, de a tojásminőség
megóvása végett az istállót fagymentessé kell tenni. A korszerű törzslúdólak könnyűszerkezetes, jól szigetelt
épületek. Jól szellőzöttek és a fényprogram megvalósítására alkalmasak. Zárt tartásban, a nyári tojástermeléshez
hűtésükről is gondoskodnak (hűtőfal).
A törzsólhoz - hagyományos tartásban - kifutó csatlakozik. Az alomanyag tisztaságának és ezzel a
tojásszennyeződés elkerülésének egyik fontos előfeltétele a sár és a trágya lábon behordásának
megakadályozása. A hazai gyakorlatban a kifutó ól előtti 8-10 m széles sávját betonburkolattal látják el.
Külföldön lécrács, műanyag taposórács, vagy fémrácspadozat terjedt el. Ez utóbbi látható az 53. ábrán.
A kifutó így kialakított részén helyezzük el az önetetőket, a földes területtel való találkozásnak vonalában pedig
a fürösztőcsatornát. Az épületben többnyire csak a tojófészkeket helyezzük el, hogy az állatok - az alom
kímélése céljából - minél kevesebbet tartózkodjanak benn. Az ólba nem zárjuk be őket, hacsak a fényprogram
ezt nem teszi szükségessé. A tenyészállatok elhelyezésének legfontosabb paramétereit a 97. táblázat foglalja
össze.
A törzsludak teljesítményére ható, tartásukkal összefüggő legfontosabb faktorok: a fény, az állománynagyság és
a telepítési sűrűség.
A hagyományos törzslúdtartásban nem használnak sem kiegészítő világítást, sem sötétítést, a ludak szaporodását
a természetes fényviszonyok irányítják. A ludak szaporodási ciklusa így erősen kötődik a természetes
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évszakokhoz, ezért szezonális. A tojástermelés tényleges beindulása bizonytalan, mert általunk nem
befolyásolható és hatásában előre nem jelezhető természeti tényezőktől függ. A napfényes órák száma, a
hótakaró, a köd, a hőmérséklet számottevően módosíthatja a tojástermelés kezdetét, így az január végére eshet,
de akár egy hónapot is késhet.
A szezonalitás elkerülésére és általában a reproduktív szakasz irányítására szolgálnak a világítási technológiák.
Ezek nélkül bizonytalan a tojástermelés kezdete és az erre épülő tervezés, rotáció stb.

1.2.1. Világítási programok, a folyamatos tojástermelés
A lúd szaporodási ciklusa bármikor provokálható, ha tenyészérettek, illetve az idősebb állatok előző tojásrakási
periódusát időben leállítottuk és legkevesebb három hónap rendelkezésre áll a madarak pihenésére és
felkészítésére.
A folyamatos tojástermelés egyik lehetősége a kelési időpontok ütemezése a tyúk vagy pulykatenyésztésben
megismert módon. A kelési időpont lépcsőzetes eltolásával eltérő időpontban kezdődő tojásrakási periódusokat
és ezáltal folyamatos keltetőtojás-ellátást kapunk. Megvalósításához természetesen a fölnevelés folyamán az
ivarérés, majd ezt követően a termelés irányítására világítási program, ehhez kapcsolódóan pedig zárt,
ablaktalan (vagy sötétíthető) épület szükséges.
A folyamatos termelés másik lehetőségét az idősebb ludak termelésének szabályozása jelenti. Az erre szolgáló
felkészítés az előző tojástermelési periódus leállításától a következő kezdetéig tart. Ennek tartama legkevesebb
90 nap. Mesterséges vedletéssel, illetve tépéssel, valamint az állatok szelekciójával - a rossz szervezeti
szilárdságú, gyenge termelőképességű állatok kiselejtezésével - kezdődik.
Az ezt követő időszakban rövidnapszakos kezelés kezdődik és 40-45 napon keresztül tart, ami 5 vagy 6 órás
megvilágítást (5-8 lux fényintenzitással) jelent. Az időszak leteltével a világos órák számát a tojástermelés
szempontjából optimális szintre emeljük. Az átállás átmenet nélkül, vagy - más technológiák szerint fokozatosan valósulhat meg. Ezzel egyidejűleg a fényintenzitást is növelni kell 5-8 luxról (1,5 W/m2) 20-40
luxra (4-5 W/m2).
A felkészítés utolsó szakaszában és a tojástermelés alatt használt világítási program céljától és használata
időszakától függően eltérő lehet. Rövidebb nappalhosszúságot (napi 9 óra) használunk a hosszantartó, jó
perzisztenciájú tojástermelés kialakítására. A rövid, de hatékony tojástermelés provokálására, valamint a
szaporodás természetes időszakán kívül eső termelésre hosszúnappalos megvilágítás (13-14 óra) szükséges,
mivel a tapasztalatok szerint ebben az időszakban az alacsony fénytartammal nehezebb az ovuláció kiváltása. A
tojástermelés azáltal válik hatékonnyá, hogy a hosszabb megvilágítás hatására az állomány gyorsan lendül
termelésbe és éri el a csúcsot, de a termelési időszak gyorsan véget is ér. A rövid tojástermelési szakaszok
viszont sűrűbben követhetik egymást.
Az első tojás lerakása rendszerint a fénytartam növelésétől számított 3-4 héten belül várható. A felkészítés és a
termelés alatti megvilágításra mutat be egy-egy példát az 54. és az 55. ábra.
Más baromfifajoknál jóval erősebben hat a ludak szaporaságára az állománynagyság. Az ezzel kapcsolatos
vizsgálatok szerint a csoportnagyság százzal való növelése a tojástermelésben 2,4 tojás/tojó visszaesést okoz. Ez
a tendencia 900 állatból álló csoportméretig tart, ahol a termelés minimuma helyezkedik el. A kísérletek arra is
rámutatnak, hogy a szociális stressz már 100 alatti állománylétszám mellett is felléphet. A kis létszámú
állományok elhelyezése és kezelése a gyakorlatban számos nehézséget okoz, ezért a törzslúdtartás ökonómiája
dönti el az optimális csoportlétszámot.

1.2.2. Takarmányozás a tojástermelés alatt
A lúd tojástermelése alatt az energia- és fehérjeszükségletet az életfenntartás és a tojástermelés táplálóanyag igénye határozza meg. Egy átlagos, 160 g tömegű lúdtojás 19,5 g fehérjét tartalmaz és energiája mintegy 1135
kJ ME-nak felel meg. Minden tojás előállításához a nettó érték kétszeresét, azaz 40 g emészthető nyersfehérjét
és 2270 kJ ME-t kell előirányozni.
Egy 6 kg - os lúd létfenntartó és termelőszükséglete a csúcstermelés idején 3147 kJ ME és 32 g emészthető
nyersfehérje, továbbá 2,6 g lizin, valamint 1,8 g metionin és cisztin. A tojástermelés alacsonyabb szintjén kisebb
a táplálóanyag-igény: 10 %-os intenzitásváltozással a metabolizálható energia 2,27 kJ-lal, az emészthető
nyersfehérje 4 g-mal, a lizin 0,3 g-mal, a metionin és cisztin pedig 0,2 g-mal változik.
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A kiszámított szükséglet 280 g lúd tojótáppal fedezhető, amely 11,5 MJ/kg energiát és 15,5 % nyersfehérjét
tartalmaz. Az átlagos lúdtojás kb. 8 g kalciumot tartalmaz. Ennek pótlására, a tyúkok 50 %-os
mészkihasználását alapul véve, 16 g Ca-ot kell előirányoznunk.
A tojólúd a tojástermelés megkezdése előtti időszakban az utódok fejlődéséhez szükséges biológiai
hatóanyagokból testében viszonylag nagy mennyiség raktározására képes. Megfelelő pótlás hiányában, készlete
a tojástermelés alatt mégis hamar kiürül és a keltethetőség rohamosan csökken.

2. Húsárutermelés
2.1. Pecsenyeliba-előállítás
A brojlerlúd hizlalása a zsírszegény libahús előállítását célozza és a fiatal állat intenzív növekedését használja
ki. Pecsenyelibán az 56-63 napos korig nevelt, első tollában lévő állatot értjük. Testtömege 4 kg fölötti, a
tollazat ép, érett és fehér, géppel jól kopasztható, a testet 1-4 mm vastag zsírréteg fedi, a bőr sárga.
A pecsenyelúd kétféleképpen: kétfázisú, félintenzív neveléssel, valamint teljesen zárt, intenzív módon állítható
elő.
A félintenzív, kétfázisú rendszerben a ludak 3-5 hétig az előnevelőben tartózkodnak, azon alapelvek és
technológia szerint, amit a törzsludak nevelésével kapcsolatban már ismertettünk. Ezután extenzív körülmények
közé az utónevelőre kerülnek, ahol további nevelésük intenzív takarmányozással folyik.
Az utónevelés vízfelületen vagy teljesen szárazon folyhat. A természetes vagy mesterséges vizek partján történő
elhelyezés előnye, hogy az állatok mindig tiszták, tollasodásuk kedvezőbb, és a nyári nagy melegben a fürdővíz
lehűti a libák testét, ezáltal takarmányfogyasztásuk nem csökken.
Száraz utónevelésre a legelőn kerülhet sor, ahol a takarmány mellett ivóvízről is gondoskodunk, fürdési
lehetőség nélkül. Ha legelő nem áll rendelkezésre, fontos feladat a rendszeres zöldtakarmány-ellátás. Az
utónevelés a lúdtartás igénytelen fázisa ugyan, de védelmet és árnyékot adó építmények szükségesek hozzá. A
vihar, az erős lehűlés, a hideg esőt esetleg havat hozó szél megviseli az állatokat és az átfázott, legyengült libák
tömeges elhullását okozhatja.
Az utónevelés optimális helyszíne a jó minőségű legelő és a vízpart, árnyékot adó fákkal, lefolyást biztosító
terepszint-különbségekkel, az uralkodó széljárástól védett helyen. Az állatok megőrzésére és védelmére kerítés,
rögzített karámos vagy telepíthető villanypásztor szolgálhat. A pecsenyelúd-utónevelés tartástechnológiai
paramétereit a 98. táblázat foglalja össze.
Pecsenyelúd-előállítás intenzív, zárt rendszerben. A libahús-termelésnek ez a formája a brojlercsirke
előállításának technológiáját követi, vagyis az állatokat naposkoruktól leadásukig egyazon épületben neveljük,
kifutó és úsztatócsatorna nélkül. A módszer jelentősége a szezonon kívüli termelésben van, amikor a hideg
időjárás az extenzív elhelyezést nem teszi lehetővé. Eredményei több vonatkozásban kedvezőbbek a félintenzív
megoldásénál, különösen az elhullási arány kisebb. Megvalósításához korszerű, jól felszerelt épület szükséges.
Egy- és kétfázisú lehet.
Egyfázisos neveléskor az állomány a nevelés folyamán végig egy helyen marad. A telepítési sűrűség 2,5-3
liba/m2. A kétfázisos megoldásban négyhetes korig 7-8 kislibát helyezünk el négyzetméterenként, majd 2,5-3-ra
tágítunk. Jobb épület-kihasználást tesz lehetővé, a drága felszereltségű előnevelő kapacitásból kevesebb
szükséges.
A hőmérsékletigény három hétig hasonló a többi rendszeréhez, a 22. naptól 18 °C optimális. Fontos kérdés a
csoportnagyság. Kisebb csoportokban - a kísérletek szerint - a tömeggyarapodás és a tollasodás javítható. A
szellőztetéshez az épületben legalább 5 m3/óra/testtömeg-kg ventilátorkapacitás beépítése szükséges. Ezt több,
kisebb teljesítményű vagy szabályozható fordulatszámú ventilátor beépítésével ajánlatos elérni, mert ezáltal a
szellőztetés mindenkor a tényleges légcsere-szükségletnek megfelelően szabályozható. A világítás, az etető- és
az itatóedény-szükséglet megegyezik az elő- és utónevelésre korábban leírtakkal.

2.1.1. A pecsenyeludak takarmányozása
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Az árutermelésnek ebben a formájában a fiatalkori nagy növekedési erély teljes kihasználására törekszünk.
Ezért az állat második fejlődési szakaszában, az utónevelés folyamán is jelentős mennyiségű energia és
táplálóanyag bevitelére van szükség.
A pecsenyelúd előállításának a 99. táblázatban bemutatott, kizárólag tápokra alapozott, takarmányozási
programja drága megoldás, hiszen még az optimálisan elérhető 4,4 kg-os testtömeg mellett is 3,0 kg takarmányt
használunk fel 1 kg testtömeg előállítására. A költségek csökkentésének egyik módja az olcsóbb takarmányok
felhasználása, amelyek közül kiemelkedik a zöldtakarmány. A fiatal vágott zöld, illetve a jó minőségű legelő
tetemes keveréktakarmány megtakarítását teszi lehetővé. A zöldtakarmány kedvező étrendi hatását célszerű már
az első napoktól kezdve kihasználni. A zöldfogyasztást azonban korlátok közé kell szorítani, hogy a szükséges
tápanyagokat az állat felvehesse (max. 400-450 g/nap/lúd).

2.2. Húsliba-előállítás
Húslibán általában a 16-30 hetes állatokat értjük, amelyek háromhetes, lábon hizlalás után kerülnek a vágóhídra.
Jobb paramétereket mutatnak, mert hús-csont arányuk és értékes húsrészeik (különösen a mell) aránya
kedvezőbb, mint a pecsenyelúdé, de egyúttal zsírosabbak is: 4-5 mm bőr alatti - a termék színét meghatározó zsírréteg képződik.
Ez a hizlalási forma a nevelés 8. hetéig azonos a pecsenyelibáéval. Ezután azonban adagolt takarmányozással
jár, mert egységnyi (kg) testtömegre vonatkoztatott tápfogyasztása egyébként nagyon magas, 7,5 kg lenne. A
szigorú korlátozás, ami csak a tépések alkalmával szünetel azt eredményezi, hogy a 16 hetes lúd
takarmányértékesítése csak 4,5 kg/kg az ezt követő intenzív szakaszig.
Fontos az állatok olcsó elhelyezése is, mivel a hizlalási idő meghosszabbítása a tartási költségeket is megnöveli.
Ezért többnyire az utónevelőben, vagy a legelőn helyezzük el őket a befejező fázisig. Ez idő alatt 6-7 hetenként
tépjük a ludakat. Az első tépés időpontja a fiatalkori vedlést előzi meg 8-10 hetes korban. A tépés a tollhozamon
kívül előnyösen hat az állomány tollazatának egyöntetűségére is. A tépések számától függően változik a
vágáskori életkor. Egyszeri tépéskor az állatokat 16-17. élethéten, kétszeri és háromszori tépéskor a 23-24.,
illetve a 30-31. élethéten értékesítik.
A húsliba intenzív hizlalásának kezdete az utolsó tépést 3,5-4 héttel követi. A hizlalás időtartamát három hétre
tervezzük. Ez idő alatt az állatokat kisebb, legfeljebb 30-40-es csoportokban helyezzük el és mozgási területüket
korlátozzuk. A telepítési sűrűség 4-5 lúd/m2. Előnyös, ha a ludakat hizlalórekeszbe helyezzük, amelynek
padozata az alommal való takarékosság végett lécrács, vagy drótháló.
A feljavítás alatt adott takarmány minőségével igazodhatunk a fogyasztói igényekhez. Ennek megfelelően
hizlalhatunk kukoricával, energiaszegény keveréktakarmánnyal vagy zabbal.

3. Libamájtermelés
3.1. A májalapanyag felnevelése
A májalapanyag fölnevelésének körülményei, előkészítése nagy hatással van a májtermelő képességre, a
töméses hizlalás sikerére. A hasznosítási iránynak megfelelően kell az erre a célra megválasztott fajta egyedeit
fölnevelni, figyelemmel a nevelés időtartamára, technológiájára és a tömésre való előkészítésre.
A hízóalapanyag előállításakor különbséget kell tennünk a fiatal (9-10 hetes) lúd, és az idősebb (egyszer vagy
többször tépett) növendék nevelése között. Mindkét esetben a következő alapvető követelményeket állítunk a
májalapanyaggal szemben: jó kondíció, megfelelő soványliba-testtömeg, megfelelő előkészítés és kifogástalan
egészségi állapot.
A fiatal hízóalapanyag előnye, az idősebbhez viszonyítva, hogy tömésük könnyebb és gyorsabb, mert nem
fejtenek ki nagy ellenállást vele szemben, jobban tűrik azt. A tömésbe fogáskor nagyobb a máj tömege
(átlagosan 140-150 g) és a máj szövetállománya gyorsabban erősödik, ezért ugyanazon májtömeget rövidebb
tömési idővel és kevesebb takarmány-ráfordítással érhetünk el. A májak nagysága nem kiemelkedő (600 g
körüli), azonban egységesebb és jobb minőségű. A tömési idő rövidebb, 16-18 nap, ez idő alatt 14-16 kg
(száraz) kukoricát használnak fel. További előny, hogy nagy a ráhízás, de a kihízott test kevesebb zsírt
tartalmaz. Ez a hizlalási forma ugyanis a növekedés harmadik szakaszával esik egybe, amikor a testtömeg és
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ezen belül is a mellhús gyarapodása elég intenzív ahhoz, hogy a ráhízásban ne csak a zsíroknak, hanem az
izmoknak is szerep jusson.
A fiatal hízóalapanyag nevelési technológiája alapjaiban megegyezik a pecsenyelibáéval. Fontos az intenzív
nevelés, hogy testtömege megfelelő legyen. A rosszul fejlett, selejtes, 3,5-3,8 kg élőtömegű lúd nem bírja a
töméses hízlalást, sok lesz az elhullás. A nevelés utolsó két hetében (7-8. hét) a hangsúly a tömésre
előkészítésen van (nyelőcsőtágítás és fehérjével feltöltés).
Az idősebb májalapanyag már a nagyobb testtömegből adódóan is nehezebben tömhető, emellett nagyobb
ellenállást tanúsít a töméssel szemben. Kisebb a soványliba májtömege: a tépések számával negatív
összefüggést mutat (háromszori tépés esetén 100 g alá is eshet). A lassú ráhízás és az elzsírosodás miatt a tömési
idő hosszabb, 18-22 nap és a felhasznált kukorica mennyisége is több, 16-19 kg körüli. A takarmányértékesítés
kedvezőtlenebb, mert a nagyobb takarmány-felhasználással nem áll arányban a nagyobb májhozam. A máj
valamivel nagyobb, de egyúttal heterogénebb. A testtömeg gyarapodása döntő mértékben a zsírképződésen
alapul, ezért az idősebb ludak töméses hizlalásakor zsírosabb testet kapunk. A különböző korú májalapanyag a
szezonalitás csökkentésének egyik lehetőségét kínálja.
Az idősebb hízóalapanyag nevelésének költségei nem lehetnek túlságosan nagyok. A fölnevelés körülményei
alapjaiban megegyeznek a tenyészállatokéval, alapelveit tekintve a következő különbségekkel:
• A megfelelő előkészítés alapja a bőséges zöldetetés, a jó legelőn való tartás. Ez a nyelőcső tágítása
szempontjából előnyös. A fehérjedús takarmányozást a tömésbe fogás előtt, három héten keresztül adott
előkészítő lúdtáppal oldjuk meg, ami egyúttal a gyenge kondíció feljavítására is szolgál.
• A hízóalapanyagot a tenyésznövendékhez, vagy a húslibához hasonlóan kétszer-háromszor megtépik. Tépés
után legkorábban 3-4 hét múlva fogják hízóba a ludakat, így a mintegy három hétig tartó töméssel együtt
elegendő idő áll rendelkezésre a tollazat kifejlődéséhez és éréséhez.
A napjainkban kifejlesztett intenzív tartástechnológiák lehetővé teszik a folyamatos naposliba előállítást, ezáltal
egyre jobban visszaszorul az idős tömő alapanyag lúd felhasználása. Erre az is ösztönzőleg hat, hogy a szürke
toll iránti kereslet jelentősen csökkent.

3.2. A töméses hizlalás
3.2.1. A hízólúd elhelyezése
A töméses hizlalásra fogott lúd a melegre érzékeny, a hideget jól tűri. Hazánkban a hízólúd elhelyezésére kora
őszig az árnyékos, hűvös helyre telepített nyitott szállások szolgálnak. A hideg időjárás beálltával zárt
épületben, vagy a szállások téliesítésével alakítják ki a tömés helyszínét. A hizlalószállásban középen mintegy 2
m széles folyosót találunk, innen nyílnak jobbra-balra a hizlalóbokszok. Ezekben mélyalom, vagy 40 cm-es
lábon álló, lécpadlós padozat található. A ketrecek 1,5 m2 alapterületűek, bennük 10 lúd helyezhető el. Itatásra a
ketrecsoron kívül végigfutó túlfolyós önitató szolgál.
A korszerű hizlalóépületek folyamatos májtermelésre alkalmasak. Jól szigetelt, hűthető és fűthető istállók,
amelyekben nyáron a beépített hűtőfal a hőmérsékletet a legnagyobb melegben is 25-26 °C-ra csökkenti. Télen a
fűtéssel a levegő hőmérsékletét 10-15 °C-on célszerű tartani. A lúdnak - a töméses hizlalás alatt felfokozott
anyagcseréje miatt - rendkívül nagy a levegőcsere-szükséglete (a hizlalás végén 13-15 m3/óra/ testtömeg-kg).
Ezt különleges, nagy kapacitású elszívókkal és belső keverő ventillátorokkal tudjuk kielégíteni. A ludakat
csoportos ketrecekben helyezik el, a trágya a ketrecsor alatti csatornában gyűlik össze.

3.2.2. Takarmányozás a tömés alatt
A tömésre használt takarmány formája szerint megkülönböztetünk lágydarás, szemes kukoricára alapozott és a
kettő kombinációjával folyó hizlalást. A leghatékonyabb ez utóbbi, hiszen a nyelőcsövet a szemek nem töltik ki
teljesen, a darában viszont a péppé hígítás miatt sok a fölösleges víz.
A takarmány előkészítése a szemes kukoricával való töméskor párolásból vagy áztatásból - a kukorica
emésztésének megkönnyítésére - valamint az adalékanyagok - általában 0,5 % konyhasó, kevés zsír és
vitaminpremix - hozzákeveréséből áll. A napjainkban megjelent keveréktakarmányok (tömőtápok) a
hosszadalmas előkészítést szükségtelenné teszik.
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3.2.3. A tömőgépek
Nagy létszámú állomány töméses hizlalása csak gépekkel lehetséges. A tömőgép típusa a tömésre használt
takarmány formájához igazodik. A szemes kukoricával tömő gépek a tömőtölcsér elvén működnek. Ennek
lényege, hogy egy tölcsérben forgó spirál a kukoricaszemeket a lúd nyelőcsövébe juttatja. Gyorsabb tömést tesz
lehetővé és nem kell félni attól, hogy a szemes kukorica a ludak gégéjébe megy. Hátránya, hogy a spirál
működtetéséhez merev tömőcsőre van szükség, ami növeli a nyelőcső sérülésének kockázatát. A lágy dara
felhasználásával tömő gépek pneumatikus rendszerűek. Szerkezetük egyszerű, meghibásodási lehetőségük kicsi,
emellett hajlékony, lágyabb anyagból készült tömőcsövük kíméli az állatok nyelőcsövét.
A hidraulikus üzemű tömőgépek rendelkeznek a legtöbb előnyös tulajdonsággal. A szemes-darás keverék
alacsony nedvességtartalommal is kijuttatható, tömőcsövük lágy. Modern változataikban a takarmányadag és a
kijuttatás sebessége is programozható. Önjáró kivitelben, 300 l-es tartállyal alkalmas arra, hogy a
tömőtakarmányt maga készítse elő (keverő-tömőgép).

3.2.4. A tömés technológiája
A tömésre nehéz konkrét technológiát adni, mert azt számos tényező (az állomány kora, kondíciója, az évszak, a
takarmány minősége, a tömőgép típusa, a tömő gyakorlottsága stb.) befolyásolja. A májliba előállításánál arra
kell törekedni, hogy az állat emésztőtraktusát a hizlalás folyamán lehetőleg egyenletesen terheljük, a hízóba
fogott lúd emésztőképességét a lehető legjobban kihasználjuk. Ez akkor érhető el, ha a lúd nyelőcsöve a hizlalás
ideje alatt sosem ürül ki, vagyis az emésztés kezdete után újabb tömés következik.
A tömés intenzitását az állatok teherbíró képességéhez igazítjuk. Ebben a tekintetben az állományok, de még az
egyedek között is nagyok a különbségek. Megfelelő intenzitásról akkor beszélhetünk, ha naponta átlagosan 11,2 kg (szárazon mért) kukoricát juttatunk a lúdba. Általános elv, hogy a lehető leghamarabb el kell jutni ebbe a
fázisba. Fontos azonban az adagok és a gyakoriság fokozatos növelése, a nyelőcső gyors és minél erőteljesebb
tágítása. Így jutunk el - a jelenlegi gyakorlat szerint - az első napok kétszeri, háromszori tömésétől a napi 6-8szori tömésig, ami éjjel-nappali megfeszített és gondos munkát jelent.
A ludak tömésre előkészítésének és töméses hizlalásának korszerű – jelenleg kifejlesztés alatt álló –
technológiája szerint a hangsúly az előkészítésen van. A szakaszos etetés speciális módszerével a ludat olyan
sikeresen előkészíthetjük (előtömés), hogy a tömés lényegesen egyszerűbb és rövidebb lehet (napi kétszeri
tömés, 15 napig).
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20. fejezet - A kacsa biológiai
sajátosságai
Bogenfürst, Ferenc

1. A kacsa származása és háziasítása
A házikacsa a tőkés récétől (Anas platyrhynchos L.), míg a pézsmaréce a vad pézsmarécétől (Cairina moschata
Ph.) származik. E két madárfaj elterjedési területe és így háziasításának helyszíne is gyökeresen eltér.
A tőkés réce minden bizonnyal a háziasított forma egyetlen őse, bár a házikacsa kialakulásával kapcsolatban két
másik faj (az Anas rubripes és az Anas poecilorhyncha) esetleges szerepe is felmerül a kutatókban.
A tőkés récéhez hét alfaj sorolható, melyek közül a tulajdonképpeni tőkés récét (Anas platyrhynchos
platyrhynchos L.), tekintjük a háziasított forma ősének. Ez az alfaj Földünk szinte az egész északi féltekén
elterjedt. Ennek megfelelően a tőkés récét a Föld több, egymástól távol eső területén háziasították. Először Kelet
(Kína) és Délkelet Ázsiában, később Előázsiában (Mezopotámia), valamint Közép és Dél Európában. Ennek
követ-kezménye két eltérő típusának a kialakulása: a parlagi típus, amely formájában és tartásában a tőkés
récére hasonlít és a pingvin típus, jellegzetesen felegyenesedő testtartásával, amely Délkelet Ázsiában jött létre.
A domesztikáció fő centrumának nein.
A házikacsa legrégebbi ábrázolásai az időszámításunk előtt 2000 körüli időből származnak Kínából, ahol már
ekkor sikeresen tenyésztették, és mesterséges keltetésükkel is foglalkoztak. Az ókori Egyiptomban a vonuló
récéket csapóhálóval fogták össze, majd baromfiudvarokon hizlalták.
A tőkés réce eltérően a lúdtól és a pézsmarécétől a háziasítás következtében számottevően megváltozott. A
testtömeg, a testarányok, a szervek, több anatómiai és fiziológiai jellemvonás tekintetében határozott eltérés
alakult ki a házi kacsa és kiinduló alakja között. További jellegzetesség, hogy a háziasított forma testtömege,
alakja, tollazatának színe és mintázata igen nagy változatosságot mutat.
A pézsmaréce a fényrécék nemzetségének (Cairinini) tagja. A tőkés récével csak távoli rokonságban áll,
amennyiben ugyanazon családhoz tartoznak. Őse elsősorban Közép és Dél Amerika trópusi területein elterjedt.
Háziasítása a mexikói, perui, kolumbiai és brazíliai indiánok között már a Kolumbusz előtti időben megtörtént.
A spanyol konkvisztádorok hozták magukkal Európába, elősző 1514 ben. Itt azután gyorsan elterjedt, majd
továbbkerült Afrikába és Ázsiába.

2. A kor, az ivar és a hasznosítás szerinti elnevezések
a kacsafajokban
A kacsa a kifejlett, ivarérett állatot jelöli. A tőkés récétől származó faj egyedeit közönséges vagy házikacsának,
illetve egyszerűen kacsának, ritkábban récének nevezzük. A vadon élő pézsmaréce háziasított formáját
pézsmakacsának vagy pézsmarécének hívjuk. A mulard vagy mulardkacsa olyan fajhibrid, amely a tojó
házikacsa és a gácsér pézsmaréce keresztezéséből származik. A megnevezés francia, magyar megfelelője nem
született (az öszvérhez hasonló előállítása miatt az öszvérkacsa lehetne).
A kacsa elnevezés - kiegészítő jelző nélkül - általában a közönséges vagy házikacsára vonatkozik. A Cairina
moschata eltérő fajba tartozását a kacsa szó szinonimájával, a récével célszerű érzékeltetni. Magyarországon a
pézsmarécét - a faj francia eredetére utalva - általánosan barbari kacsának is nevezik, amit csak azért
helyteleníthetünk, mert számos szép magyar elnevezését ismerjük (néma kacsa, török kacsa, szemölcsös kacsa,
repülő kacsa stb.). A nőivarú kacsát tojónak, a hímivarút gácsérnak hívjuk.
Naposkacsa a kelés után megszáradt, 48 óránál nem idősebb, még nem etetett állat. Szabványban előírt
minimális testtömege 40 g.
Kiskacsa vagy előnevelt kacsa a nevelésre kihelyezett, általában 3 hetes kacsa.
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Pecsenyekacsa a fiatal, első tollában lévő, sütésre alkalmas kacsa. Tollazata fehér, vágási életkora 45 50 nap,
kívánatos testtömege - a piaci igényektől függően - 2,2 3,5 kg között mozog. A pecsenye-pézsmaréce tojók
általában 9 10 hetes korban 2,4 2,7 kg os, míg a gá-csérok 12 hetesen 4,5 4,8 kg élőtömeggel vághatók. A
pecsenye-mulardkacsa 10 és 13 hetes kor között vágóérett, élőtömege ekkor 3,5 4,4 kg (életkor és ivar szerinti
eltérésekkel).
Növendékkacsa a nyolchetes kort meghaladó, az első vedlést megkezdő állat. A továbbtenyésztésre szánt ún.
törzspótlás vagy tenyészutánpótlás kacsákat értjük az elnevezés alatt.
Törzskacsa vagy tenyészkacsa a továbbtenyésztésre kiválasztott madár, csoportjuk a törzsállományt alkotja.
Hízott kacsa a töméssel hizlalt - ma már többnyire májhasznú - madár. Az erre a célra nevelt állatot
májalapanyag , tömőalapanyag vagy soványkacsa névvel illetjük.

3. A kacsa testalakulásának és szervezetének
fontosabb jellegzetességei
A gazdaságilag fontos víziszárnyas fajok közül a házikacsa kötődik legjobban a vízhez, vízközelhez. Testének
felépítése, tollazata a vízi életmódhoz alkalmazkodott. A lúddal szemben szívesen és sokat tartózkodik a vízen,
amely számára táplálékforrásként is szolgál. Fejlett úszóhártyái, dús, tömött át nem ázó tollazata jó úszóvá és
bukóvá teszi a kacsát. A fej apró tollakkal sűrűn borított, a csőr alsó és felső kávája laposan szétterülő; a benne
lévő szaruredők elősegítik a táplálék kiválogatását, kiszűrését a vízből. A hideg víz elviselését a bőr alatti
kötőszövetben raktározott zsír hőszigetelő hatása is megkönnyíti, másrészt ez a zsírréteg a költözés idejére a
tartalék táplálóanyag szerepét is betölti. A kacsa zsírosodásra való hajlama tehát az életmódjára is
visszavezethető.
A küllem szakszerű elbírálása a kacsatenyésztésben is fontos, hiszen a kacsa fő hasznosítása a hústermelés,
amely a küllemből, a testformákból aránylag megbízhatóan megítélhető. Másrészt a termelésben szilárd
szervezetű, küllemi hibáktól mentes egyedekre van szükség. A kacsa testtájait és tollazatát mutatja be az 56.
ábra.
A kacsatest eredetileg a repülés szolgálatának megfelelően alakult ki. Erre utal csontozatának jellegzetesen
üreges rendszere, amely alacsony sűrűségét eredményezi. A hosszú mellcsont, a kiálló mellcsonti taréj az erős
mellizomzat megtapadását teszi lehetővé.
A kacsa vázizomzata nagy rostsűrűségével és feszes illeszkedésével tűnik ki. Repülő- vagy gyalogló
képességének megfelelően a mellizomzat vagy a medenceöv (a felső- és alsócomb) izomzata vált fejlettebbé.
A kacsa testét takaró bőr és tollazat védő, hősszabályozó, raktározó és érzékelő funkciót lát el. A hideg elleni
védelemre különösen a mell és a hastájéki bőr alatti kötőszövetben deponálódik sok zsír.
A kacsa viszonylag puha csőre idegvégződésekkel, érzékelő testecskékkel gazdagon ellátott hártyával bélelt.
Belül a fogakra emlékeztető szarulamellák, kívül pedig a felső csőrkáván fellelhető szaruköröm vagy csőrbab
tekinthető faji sajátosságnak.
A hallójáratban található kicsiny faggyúmirigyeknél nagyobb jelentőségű az utolsó farokcsigolyán elhelyezkedő,
mogyoró nagyságú fartőmirigy. Négy kivezető csatornája van, amelyek egy csecsbimbó formájú kiemelkedésbe,
a fartőbimbóba torkollanak. A kacsa a mirigy olajszerű váladékával keni a tollazatát, ezáltal annak lágyságát,
fényességét és víztaszító képességét biztosítja. A fartőmirigy emellett a B-limfociták differenciálódásának
helyszíne, tehát a fertőzések elleni védelemben is szerepet játszik.
A kacsák tollazata testtömegük mintegy 4,5 6,0 % át teszi ki. Szerepe és jellemzői a ludakéhoz nagyon hasonló,
az eltérésekről is a lúdfajjal kapcsolatosan olvashatunk. A színes kacsafajták legtöbbjének tollruhájában ivari
dimorfizmus fedezhető fel. A gácsérok a tojóknál feltűnőbbek és színesebbek, esetenként nagyon szép
dísztollakat találunk rajtuk.
A kacsa érzékszervei közül a szem és a fül játszik fontos szerepet, míg a szaglás, az ízlelés és a tapintás kisebb
jelentőségű. Látása nagyon jól fejlett. A táplálékot először optikailag ítéli meg, amikor a fogyasztható a
csőrnagyságnak és a garatszélességnek megfelelő méret felől dönt. A kacsa igényének a szemes takarmány
dimenzióit illetően a kukorica felel meg a legjobban. A gabonafélék között a kedveltségi sorrend a következő:
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kukorica>búza=árpa>zab>rozs. A takarmány további, tapintással felfogott tulajdonsága a nedvességtartalom,
vonzódásuk a lágyeleség iránt közismert.
A kacsa ízlelése kevésbé fejlett, mert a felvett takarmányt nem rágja meg, hanem gyorsan lenyeli, így a
szájüregében az ízek érzékelésére csekély lehetőség van. Ennek ellenére több ízérzékelő bimbó található a kacsa
szájüregében, mint a tyúkéban. Az édes, a savanyú, a sós és a keserű íz megkülönböztetésére képes. A szilárd
táplálék ki- és átszűrését a szarulamellák és a nyelv együttes munkája teszi lehetővé. A kacsa a nyelvét
visszahúzza és előretolja (az injekciós fecskendőhöz hasonlóan), miáltal csőre először megtelik, majd a
lemezkéken át a folyadékot kinyomja. A bennmaradt szilárd táplálék a nyelőcsőbe jut.
A vesék gyenge vízreszorpciós képessége nagymértékű vízfogyasztást és a bélsárban nagyobb vizeletarányt
eredményez.
A gácsér nemi szervei közül jellegzetes a spirálisan csavarodott párzószerv, a phallus protrudens. Ez mindhárom
víziszárnyas fajban hasonló kinézetű és funkciójú. Mesterséges spermavétellel a gácsértól 0,2 l,2 ml ondó
nyerhető, melynek koncentrációja mintegy l 4 milliárd spermasejt milliliterenként.
A kacsatojó nemi szerveinek egyik sajátossága, hogy a petevető (oviductus) általában rövidebb, mint a hasonló
hasznosítású tyúké, az ivarilag aktív kacsánál genotípustól függően 45 és 80 cm között alakul.
Az ivar felismerését másodlagos bélyegek segítik. A házikacsa gácsér teste erősebb felépítésű, nehezebb, csőre
kissé hosszabb és szélesebb, mint a tojóé. A fehér fajtáknál azonban nehéz lenne az ivari hovatartozást ilyen
alapon megállapítani, különösen a szelekció szempontjából egyik legkritikusabb (7 8 hetes) életkorban.
Szerencsére a kacsáknál a két ivar hangja az életkor 5 6. hetétől oly markánsan elkülönül egymástól, hogy
megkülönböztetésük ennek segítségével gyorsan és teljes biztonsággal lehetséges. A tojók erőteljes, hápogó
hangot adnak, míg a gácsérok némák, illetve halk susogást hallatnak. A felnőtt gácsérok jellegzetes
ismertetőjegye a fiatalkori vedlést követően a farkukon kifejlődő tolltincs, a színes fajták legtöbbjénél pedig a
díszes tollruha.
Az ivarmeghatározás további lehetősége a kloákavizsgálat. A gúnárhoz hasonlóan gácsér is jól fejlett, kitűrhető
ivarszervvel rendelkezik, meghatározása egyezik a lúdfajjal kapcsolatban leírtakkal.
A pézsmarécék számos küllemi és életmódbeli eltérést mutatnak a házikacsáktól. Testük hosszan elnyúlt, arcuk
a csőrüktől a szemük környékig csupasz, szemölcsöket találunk rajta, a csőr és a homlok találkozásánál
homlokbütyök dudorodik ki. Eredetileg halászó, magasban fészkelő életmódjuknak megfelelően megőrizték
erős, hegyes, ívelt karmaikat és repülőképességüket. Ezáltal a fán kúszásra is képesek. Csaknem teljesen
hangtalanok, innen ered egyik elnevezésük is. A pézsmarécék igen nagymértékű ivari dimorfizmust mutatnak,
az eredeti populációkban a tojók testtömege nem haladja meg a gácsérok tömegének 60 %-át. Szelektált
állományokban ez az arány az 50 %-hoz közelít. A tőkés réce monogám jellegével szemben áll a pézsmaréce
poligám hajlama.

177
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

21. fejezet - A kacsa értékmérő
tulajdonságai
Bogenfürst, Ferenc
A házikacsa hazai hasznosításában a hústermelés, a pézsmaréce és a mulardkacsa esetében a hús- és a
májtermelés jelentősége messze kiemelkedik.

1. A szaporaság
A házikacsa a legjobb szaporaságú baromfifajok közé tartozik. A lúdéval közel azonos szintről induló
pézsmaréce teljesítményében az 1970 óta tartó intenzív szelekció látványos előrehaladást eredményezett. A két
faj fontosabb szaporasági mutatóit hasonlítja össze a 100. táblázat.

1.1. A tojástermelő képesség
Természetes tartási viszonyok között mindkét faj szezonális ivari aktivitást tanúsít. A pekingi kacsa szaporodási
periódusa január végétől szeptemberig tart. A kétéves pézsmatojó a tél végén (februárban, márciusban) kezdi a
tojásrakást, az egyéves azonban később, áprilisban. A tojásrakás mindkét esetben 3-5 hónapig tart, mintegy
hathónapos szünettel a két periódus között. Ezt szemlélteti az 57. ábra.

1.1.1. A tojástermelést befolyásoló alaptulajdonságok
1.1.1.1. Perzisztencia
A jó tojástermelés feltétele a kacsatenyésztésben is az, hogy a tojástermelés megkezdése és befejezése között
minél hosszabb idő teljen el. A perzisztencia és a tojástermelés között közepesen szoros összefüggés áll fenn
(r=+0,52).
Az egyes házikacsafajták tojástermelése jelentősen eltér. A tojó típusúak közül kiemelkedik a khaki campbell
kacsa, amelyek csúcsteljesítménye az évi 350 db-ot, átlagos tojástermelése a 300-at is elérheti. Ezek a
genotípusok 400 nap feletti perzisztenciára képesek. Ivarérettségüket általában 18 hetes korukban érik el.
A pecsenyekacsa előállításában széleskörűen használt pekingi fajta tojástermelése, annak perzisztenciája és
intenzitás, valamint ivarérettségének életkora sokat változott az évtizedek óta folyó szelekció hatására. Az 58.
ábra két tojástermelési görbét mutat be a fejlődés érzékeltetésére. Az egyik az erdeti fajtát 130 db-os
tojástermelésével, 206 napos perzisztenciájával és 63 %-os átlagos intenzitásértékével. A másik görbe egy
korszerű hibrid (a Seddin Vital) anyai vonalának tojástermelését szemlélteti, amely 248 tojást rak, 300 napnál
hosszabb a termelés tartama és 82,7 %-os az átlagos intenzitása. Az ábrán az is látható, hogy az ivarérettséget a
kevéssé szelektált állomány természetes körülmények között 26-28 hetes életkorban éri el, csúcsintenzitása csak
rövid időre haladja meg a 80 %-ot, perzisztenciája alig több mint 20 hét. A következetes tenyésztői munka
eredményeképpen a tojástermelés már 22-24 hetes életkorban elkezdődik, a madarak 40 hetet meghaladó
termelésre és 93 %-os csúcsintenzitásra képesek.
Az intenzív viszonyok között tartott, szelektált pézsmaréce populációk tojóit rendszerint két egymást követő 23, majd 21 hetes perzisztenciájú - tojástermelésre hasznosítják, amelyeket 12 hetes vedletési időszak választ
ketté. A tojásrakás tovább is elhúzódna, de a termékenység oly mértékben csökken, hogy a tevékenység
gazdaságtalanná válik. Lehetséges a harmadik periódus kialakítása is, a teljesítmény azonban egyre gyengébb.
Az első tojás lerakását 30 hetes életkorra időzítik. A három egymást követő tojástermelési periódust szemlélteti
az 59. ábra.
1.1.1.2. Intenzitás
Az összefüggés a tojástermelő képesség és az intenzitás között erős és pozitív. A pekingi kacsa és a pézsmaréce
szelektált vonalaiban a tojásképződés időtartama nem sokkal több 24 óránál (házikacsánál általában 24,2 óra). A
csúcstermelés az első esetben a világítás kezdetét közvetlenül megelőző, míg a másik fajnál az azt követő három
órában várható.
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A házikacsa egy ciklusban letojt tojásainak száma meghaladja a 25-30-at. A korszerű pecsenyekacsa szülőpárok
mintegy 30 héten keresztül termelnek 80 % felett, csúcstermelésük 91-92 %-ot, átlagos intenzitásuk 75-78 %-ot
ér el.
A pézsmarécék is képesek hosszú sorozatokat produkálni, amire a 60. ábra szolgáltat példát. Az évi két
tojástermelési periódus átlagos intenzitása a kereskedelmi vonalakban 62 % -ot ér el.
1.1.1.3. A hosszú szünet hiánya és a kotlás
A házikacsa-tenyésztésben hosszú szüneten a négynapos, vagy annál tartósabb termeléskihagyást értjük. A
hosszú szünet és a kotlás az intenzív pekingi állományainkban a tojástermelésre végzett szelekció
eredményeképpen eltűnt. Hajlamosító körülmények - mint pl. az állományok szakszerűtlen felkészítése a
tojástermelésre, a világításban és a takarmányozásban elkövetett hibák – azonban jelentős mértékű fellépését
eredményezhetik.
A nagy teljesítményre szelektált pézsmaréce populációban a szünetek 73 %-a egy napra korlátozódik. A hosszú
szünetnek számító 5 nap, és az ezt meghaladó kihagyások mindössze 10 %-ot tesznek ki, mégis a tojásrakás
nélkül eltelt napok számának 54 %-ára adnak magyarázatot. A jelenség a kotlással van összefüggésben, amelyet
a szelekcióval még nem sikerült teljesen visszaszorítani.
1.1.1.4. Életkor az ivarérettség elérésekor
A pekingi típusú szülőpár tojók hajlamosak arra, hogy tojástermelésüket túlságosan korán kezdjék meg. A
tenyésztővállalat által precízen kidolgozott takarmányozási és világítási program biztosítja optimális
ivarérésüket, így a hibrid szülőpárok tojástermelésüket 155-170 napos korban kezdik meg. A hagyományos
pekingi fajtánál a tojástermelés 200-210 napos korban indul meg.
A korszerű pézsmaréce genotípusok tojásrakásának kezdete 200-210 napos életkorra esik, csúcstermelésüket
240 napos életkorra érik el.
Magyarországon - a pecsenyekacsa előállítás jellegéből adódóan - a kacsa törzsállományok termelése is
többségében szezonális, januártól szeptemberig tart. Kikelésükre a hibridek esetében július közepe, a pekingi
fajtára nézve pedig június közepe tekinthető optimálisnak.
A kelési időpont megválasztásával, valamint világítási és takarmányozási programmal a kacsákat is bármelyik
évszakban tojathatjuk, termelésüket egész évben folyamatossá tehetjük.

1.1.2. A tojástermelés változása az életkorral
A pekingi típusú hibrid szülőpárok a vedletés utáni második termelési periódusában a tojásmennyiség alig 10 %kal kevesebb. A tenyészkacsákat érdemes tehát legalább kétszer termeltetni, különös tekintettel nagy értékükre.
A pézsmarécék termeltetését eleve két periódusra tervezzük, a harmadikban sem ad a másodikhoz képest sokkal
kevesebb tojást (ld. 59. ábra).

1.1.3. A reprodukciós folyamatokat befolyásoló tényezők
1.1.3.1. A fény szerepe
A pekingi eredetű állományok rendkívül erősen reagálnak a fotoperiódusokra. Ivarérésüket és tojástermelésüket
általában világítási programokkal irányítjuk. Intenzív tojástermelésük 14 18 órás megvilágítással indítható be és
tartható fenn, amelyet fokozatos növeléssel ajánlatos elérni. A megvilágítás intenzitására min. 30 luxot tartanak
megfelelőnek. Túlzott érzékenységük miatt a legújabb világítási technológiákban kiiktatták a tartambeli
periodicitást, ami azt jelenti, hogy a kacsák életük 4. hetétől a tojástermelés végéig 17 órás fénytartamot kapnak
és csak az intenzitás változik a megszokott módon.
A pézsmarécék érzékenysége a fényviszonyok változásaira kisebb és jelentősen eltér a többi madárétól. Bár az
intenzív körülmények között tartott állatok reakcióira kevés adatunk van, a megfigyelések néhány
szabályszerűségre hívják fel a figyelmet:
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• A világítási program mindössze 10 %-ban befolyásolja a tojástermelés kezdetét 23 és 33 hetes életkor között,
ezután azonban már alig képes késleltetni. A tojástermelés kezdete nem kötődik a megvilágítás tartamának
hirtelen megváltozásához.
• A felnevelés alatt használt rövidnappalos szakasz után a fénytartam kismértékű emelése kevésbé stimuláló,
mint a hosszú napszaknak való állandó kitétel.
• A megvilágítás tartamának azonos mértékű növelésével szemben tapasztalható érzékenység a tojó életkorával
nő.
• A tojástermelés alatt 14-16 órás tartamú és 60-80 lux erősségű megvilágítás mindkét ivarra megfelelő.
1.1.3.2. A hőmérséklet hatása
A szubtrópusi eredetű pézsmaréce szaporodási ciklusára a hőmérséklet jelentős hatással van, természetes tartási
viszonyok között meghatározott küszöbérték fölött indul meg (lásd 57. ábra). Zárt térben mind a tojástermelés,
mind a keltethetőség kedvezőbb a 16 °C alatti hőmérséklet mellett, illetve a kérdés a takarmány
energiatartalmával összefüggésben értékelendő (101. táblázat).

1.2. Termékenység
A kacsa termékenységére több belső és külső tényező van hatással, melyek közül a legfontosabbak: a genetikai
adottság, a beltenyésztés, ill. a keresztezés, az ivararány, a termelésben eltöltött idő, a hőmérséklet, a tartási
körülmények, a takarmányozás és az egészségi állapot.
A gácsérok ivari ciklusa a két fajban jelentős eltérést mutat. Ezt szemlélteti a 61. ábra. A pekingi gácsérok ivari
ciklusában a gúnárokhoz hasonlóan bifázisos jelleg fedezhető fel. Természetes fényviszonyok között a here
mérete és a vérplazma tesztoszteron szintje mint az ivari aktivitás jelzője két csúcsot mutat. A pézsmaréce
ondótermelése ugyanakkor csak kismértékű szezonális változást mutat, télen mindenesetre kevesebb.
A kacsa meglehetősen érzékeny a szoros rokontenyésztésre, hatására a szaporasági mutatók jelentősen
romlanak.
Természetes pároztatás mellett általában a 100. táblázatban közölt 1:4-1:5 ivararányokkal dolgozunk.
Pézsmarécék esetében gyakori a mesterséges termékenyítés. Ennek sikere nagymértékben függ a gácsérok
szoktatásától, a spermavétel módszerétől, a spermavétel és termékenyítés gyakoriságától stb. Optimális
feltételek mellett mesterséges termékenyítéssel egy gácsér akár 35 pézsmatojót is képes termékenyíteni. A
mesterséges termékenyítésnek a mulard-előállításban különösen nagy jelentősége van, hiszen a természetes
pároztatás meglehetősen gyenge eredményt ad. Ennek oka nemcsak a párzást akadályozó tényezőkben
keresendő, hanem abban is, hogy a pézsma gácsér spermatermelésének perzisztenciája lényegesen rövidebb,
mint a pekingi tojó tojástermeléséé.
A pézsmarécék spermatermelésének jellemzőit az ondóvétel módjával összefüggésben szemlélteti a 102.
táblázat. A masszálással nyert ondó kevesebb és koncentráltabb, mint a tojó és műhüvely (spermafelfogó
üvegcse) segítségével gyűjtött. Ez utóbbi technika azonban lényegesen hatékonyabb, ezért ma kizárólag ezt
használják.
A termelésben eltöltött idővel a kacsatojások termékenysége a termelés kezdetén alig változik, viszonylag
magas. A tojásrakási periódus utolsó heteiben a pekingi típusnál kismértékben romlik a termékenység, a
pézsmarécéknél azonban jelentős mértékben (a mesterséges termékenyítést többek között ez is indokolja). A
tendenciát szemlélteti a 62. ábra.
A takarmányok minőségi mutatói közül kiemelendő azok A-vitamin-tartalma. Hatását a kacsa szaporasági
mutatóira a 103. táblázat mutatja be. A táblázat adataiból az a következtetés vonható le, hogy a takarmányok Avitamin tartalma elsősorban a kacsa tojástermelését és keltethetőségét befolyásolja, de hatással van a
termékenységre és a tojások tömegére is.

1.3. Keltethetőség
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A keltethetőséget a kacsafajokban legnagyobb mértékben a genetikai háttér, a rokontenyésztés, illetve a
keresztezés, a tenyészkacsák kora és termelésben eltöltött ideje, a tojások minőségi jellemzői (tömeg, alak,
forma, héjszilárdság, szennyezettség stb.), a klimatikus tényezők, a tojáskezelés, a tárolás időtartama és
körülményei, a keltetés technológiája, a tenyészállomány takarmányozása és egészségi állapota befolyásolja. Az
ezzel kapcsolatos ismeretanyagot egyrészt a korábbi fejezetekben érintettem, másrészt a „Keltetés‖ c. fejezetben
taglalom.

2. A kacsa hústermelő képessége
A pekingi kacsa és a pézsmaréce hústermelő képességében meglévő eltérések olyan nagy mértékűek, hogy másmás vágott terméket képviselnek. A mulard kettőjük között helyezkedik el, egyikhez sem hasonlítható, sajátos
harmadik termékként.

2.1. A növekedési jellemzői
A házikacsa nagy fiatalkori növekedési erélyt mutat, hét hetes korára kelési tömegének 55-60-szorosára
fejlődik. Vágási életkorára - 45-49 nap - kifejlett élőtömegének 75-76 %-át (2,8-3,5 kg) eléri, amely lényegesen
kedvezőbb a brojlerénél (37-41 %), valamelyest jobb a lúdénál (72-73 %), elmarad azonban a pézsmarécéétől
(75-80 %). Vágótömegben az ivarok között csekély, mindössze 6-9 %-os a különbség.
A pézsmaréce lassúbb korai növekedéssel jellemezhető, mellizmai később fejlődnek ki. Az ivarok között
lényeges különbség van, a gácsérok 11 hetes életkorban 45 %-kal nehezebbek, mint a tojók. A tojók
tömeggyarapodása kisebb és 10-11 hetes életkoruk után már alig változik. A gácséroknál ugyanez csak 13-14
hetes korban következik be. A különbséget szemlélteti a 63. ábra. Ennek megfelelően vágási életkoruk is eltér: a
hímivart a 12. élethéten 4,5-4,8 kg-os, a nőivart tízhetes korban 2,5-2,7 kg-os testtömeggel küldjük vágásra.
A gácsérok mellizomzata még 10 hetes koruk után is tetemesen gyarapodik, ezért 11-12 hetes koruk előtt nem
célszerű levágni azokat. A 64. ábra az izomrostok keresztmetszetének változását szemlélteti az életkor
előrehaladtával, a két kacsafajban. A pekingi kacsáknál gyorsan növekszik a 7. hétig, majd csökkenés
következik be. Ebben az életkorban válik el a két ivar a pézsmarécéknél, csak a gácséroknál gyarapodik az
izomrostok átmérője a 10 hetes életkor után is.
A mulardok tulajdonságai intermedier helyzetet reprezentálnak. Tízhetes korukra, 3,5-4,2 kg-mal érik el
vágóérettségüket, a két ivar közötti különbség a pekingihez áll közelebb, ebben az életkorban 10-16 %. A három
kacsatípus értékes testrészeinek fejlődésében meglévő különbségekre világít rá a 65. ábra.

2.2. Vágótulajdonságok
A kacsa vágóérettségét az alábbi szempontok figyelembe vételével határozzuk meg: testtömege feleljen meg a
piaci igényeknek; tollazata érett, kopasztható állapotban legyen, de még vedlés előtt; a vágótulajdonságok a
lehető legjobbak legyenek és a termék-előállítás gazdaságos legyen (különös figyelemmel a
takarmányértékesítésre).
A pecsenyekacsa testtömege és vágási paraméterei az értékesítési életkor megválasztásával a fogyasztói
elvárásoknak megfelelően alakíthatók. Ebben a vonatkozásban a korlátozó tényező a tollazat állapota. Pekingi
vérű állományainknál a két határérték a 6. és a 9. élethét közé tehető.
A kacsa vágótulajdonságainak megítélése szempontjából fontos a minél kisebb vágási veszteség, az értékes
húsrészek - mell, comb - kedvező aránya, az előnyös hús-csont arány és az alacsony zsírosság. A vágott,
tisztított test összetételére vonatkozó legfontosabb adatokat a két fajra és hibridjükre foglalja össze a 104.
táblázat.
A pézsmarécék összességében kedvezőbb húskihozatalt zsírosságot és hús-csont arányt mutatnak, mint a másik
két kacsatípus. A mellizom aránya a mulardnál a legnagyobb, míg a comboké a pézsmarécénél. A zsírszövet
alakulását illetően a pézsmarécét a többiekhez képest nagyobb abdominális zsírarány jellemzi (2,5-4,0 %).
Ugyanakkor a pekinginél található a legbőségesebb bőr alatti zsírlerakódás, amely a madár eredeti
környezetében a hideghez való alkalmazkodás eredménye. A mulard soványabb, egyszersmind húsosabb madár
mindkét szülőjénél. Ezt támasztja alá a 65. és a 66. ábra.
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A kacsák zsírképzése a víziszárnyasokra általában jellemző sajátosságokat mutat. A hideg elleni védelemre, már
egészen fiatal korban, jelentős méretű zsírréteget képez a bőr alatti kötőszövetben. A bőr és az alatta kialakult
zsír aránya a 4-5. héten a legmagasabb, a vágóérettséghez közeledve csökken. A korán kialakult zsírréteg tehát
alig változik, miközben az izomzat - elsősorban a mellhús - alárakódik. A tyúkfélékhez képest a zsírosodásban
tehát két markáns eltérés látható: a zsír nem a hasüregben, hanem elsősorban a bőr alatt deponálódik és az
életkorral - általában a vágóérettségig - aránya javul.
A hústermelő képesség összetett tulajdonság, melynek alakításában a genetikai tényezők, az életkor, az ivar, a
takarmányozás, a tartási körülmények, és az egészségi állapot játszik a legnagyobb szerepet.
Az élőtömeg (h2=0,33-0,76) és a mellizom-arány (h2=0,62-0,66) jó örökölhetősége gyors genetikai előrehaladást
tesz lehetővé ezen tulajdonságok tekintetében. A növekedési erélyre végzett szelekció hatékonyságát példázza a
105. táblázat, ahol három különböző pekingi vonal, kilenc generáción keresztül - a takarmányértékesítő
képesség javítására - végzett szelekciójának eredményét láthatjuk. A táblázat adatai bizonyítják, hogy a két
tulajdonság javulása együtt jár a bőr és bőr alatti zsírréteg arányának csökkenésével.
A kacsatenyésztés további fontos célkitűzése a mell izmoltságának növelése és a test zsírosságának csökkentése.
A genetikai megoldások közül a keresztezés és a szelekció emelhető ki. Az első módszer azokat a fajtákat
használja fel a pekingi kacsa mellhús arányának javítására, amelyek repülni képesek és így mellizmaik
rendkívül fejlettek. Keresztezési partnerként a vadkacsa vagy - hozzá nagyon hasonló testformáival - a
törpekacsa játszik fontos szerepet.
A mellkihozatal javítása egyedül a testtömeg növelésére végzett szelekcióval nem eredményes. Ennek az a
magyarázata, hogy a mellizomzat (vágótest arányában kifejezve) gyarapodása későbbi életkorban hanyatlik,
mint a test egészéé. Így a testtömeg és a mellizom arány között negatív genetikai korreláció (rg=-0,38) áll fenn.
A szelekció tehát akkor eredményes, ha közvetlenül a mellizom arányára irányul. Ebben a mellréteg vastagsága
szolgálhat mérési módszerül, a két tulajdonság között fennálló szoros pozitív összefüggés alapján. A
mellvastagságra végzett szelekció hatékonyságáról számol be a 106. táblázat.

3. Takarmányértékesítő képesség
A házikacsa közismerten rosszul értékesíti a takarmányt. Élénk anyagcseréje és a táplálék gyors áthaladási
sebessége a bélcsatornán csak az egyik felelős, a másik takarmányfelvételének sajátos módja. Mohó étvágya és
a lapátoló mozdulatai azt eredményezik, hogy a takarmány egy része evés közben a földre szóródik, ahonnan
ügyetlen kanalazó csőrmozgásával már nem tudja felszedni. Hasonlóan lényeges a takarmányveszteség az evés
közben folytatott gyakori vízivással, amely a száraz takarmány lenyelését hivatott segíteni. Ezáltal a csőrében
lévő takarmány egy része a vízbe mosódik. Megfelelő etető- és itatóberendezésekkel a kacsa
takarmányértékesítő képessége jelentősen javítható.
Optimális életkorban vágva a házikacsa, a pézsmaréce és a mulardkacsa takarmányértékesítő képessége között
nincs lényegi eltérés (az előbbi sorrendben 2,3-2,6; 2,5-2,7; 2,6-2,8). Jelentős különbséget találunk azonban, ha
pusztán a hústermelésre vetítjük a felhasznált takarmányt. A pekingi kacsák tetemes mennyiségű takarmányt
használnak fel zsírképzésre, 1 kg húsra ezért 15 kg elfogyasztott takarmány esik. A pézsmarécéknél ez az arány
1:10.

4. A kacsa májtermelő képessége
Gyakorlati jelentősége a pézsmaréce és a mulardkacsa májtermelő képességének van. A töméses hízlalás
eredményeként a lúdéhoz hasonló jelenség játszódik le a kacsa májában. Az értékmérő tulajdonságot
befolyásoló tényezők is hasonlóak, bár sokkal kevésbé publikáltak.
A két kacsatípus májtermelő képességére a genotípus, az ivar, az életkor, a hízóba fogás előtt mért élőtömeg, a
tömésre való előkészítés, a tömés technológiája és a felhasznált takarmány, valamint az egészségi állapot van a
legnagyobb hatással.
Egyes, lassú fejlődésű fajták májkihozatala kedvezőbb. Az ivar meghatározó jelentőségű, a jelentős
dimorfizmus miatt csak a pézsmagácsérokat használják májtermelésre. Ez jellemző a mulardokra is, itt azonban
nem a májkihozatal, hanem a májminőség miatt szorul háttérbe a nőivar.
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A pézsmarécéket 12 hetes korukban 4,5 kg feletti, a mulardkacsákat 12-13 hetesen 4,0 kg feletti élőtömegben
optimális tömésbe állítani. A megfelelő előkészítéshez - a lúdhoz hasonlóan - a nyelőcső-kapacitás bővítése
adagolt etetéssel, a fehérjével feltöltés, valamint betegségmegelőző program tartozik. A kacsákat lényegesen
könnyebb és egyszerűbb tömni, mint a ludakat. Az előbb felsorolt feltételekkel optimálisan előkészített kacsák
napi kétszeri tömésével 13 nap alatt 500-600 g-os májtömeg érhető el.
A pézsmaréce májának minősége jelentősen eltér a mulardétól és a lúdétól, elsősorban azért, mert hőkezelés
hatására mintegy kétszer annyi (esetenként 70 %) zsírt veszít. A magas sütési veszteség enyhíthető, ha a májat
nem a lehűtött testből, hanem még melegen távolítják el, majd gyorsan lehűtik.

5. Életképesség, ellenálló képesség
A látványos genetikai előrehaladás ellenére a kacsafajok megőrizték a betegségekkel szembeni ellenálló
képességüket. A tenyészállatok között az elhullás szinte csak a tojástermelés idejére korlátozódik és a 40 hét
alatt - a fajtától, a típustól függően - 6-10 % lehet. A tojástermelési perióduson kívül az elhullás mértéke
elenyészően kevés. A fiatal állatok nevelésekor vágásig az elhullás elfogadható mértéke 5-6 %, amelyből az
előnevelésre 2-3 % esik. A kétfázisú pecsenyekacsa előállításban az elhullás mértéke nagyban függ az edző
előnevelés sikerétől, valamint az utónevelés körülményeitől.
A rokontenyésztés csökkenti, a keresztezés javítja az ellenálló képességet. A mulardok ebben a tulajdonságban
kifejezett heterózis hatást mutatnak.

6. Vérmérséklet, rossz szokások
A házikacsa a nagy tömegben való tartást, a különböző tartástechnológiai megoldásokat (pl. drotrácsos nevelés,
szopókás itató stb.) jól tűri, könnyen nevelhető baromfifaj. Nincsenek agresszív megnyilvánulásai és bár
bizonyos fokú harc a hiearchia kialakulásáig a kacsáknál is fellelhető, jelentősége eltörpül pl. a tyúkfajéhoz
képest.
A pézsmarécék agresszívebbek, a növendékek intenzív tartásakor gyakran fellép - ismeretlen okkal - a
tollcsipkedés és a kannibalizmus. Ezért a pézsmarécék nevelésekor a csőrkurtítás elkerülhetetlen. A
tenyészállatok között, különböző gyakorisággal, előfordul a phallus csipkedése is.
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22. fejezet - A kacsa viselkedési
sajátosságai
Bogenfürst, Ferenc
Európai házikacsa fajtáink mozgása a szárazföldön vízszintes testtartásuk miatt meglehetősen nehézkes,
jellegzetes kacsázás. Menekülésük folyamán gyorsan kifáradnak és szárnyaikkal csapkodni kezdenek. A vízen
sokkal biztonságosabban érzik magukat, szívesebben is tartózkodnak rajta.
A kacsák nagyon félénkek, menekülésük a tömeges tartásban pusztító következménnyel járhat. Pánik lesz úrrá
rajtuk az épület egyik sarkába rohannak, ott egymást letaposva tömörülnek, az alul maradtak nagy része
megfullad.

1. Reprodukciós és társas viselkedés a kacsáknál
Napjaink házi kacsa fajtáinál az udvarlás csak célzásszerűen ismerhető fel, a párkapcsolat pedig amely a
vadkacsáknál legalább egy utódgeneráció létrehozásáig fennmarad megszűnt. A párzást a tojó vezeti be
csőrének mártogatásával. Ezután a nyak egyre gyorsabb behúzása és lassú kiegyenesítése (pumpálás)
következik, majd lapos elnyúlásával párzásra hívja a gácsért, aki a tojóra fellépve 3 5 perces párzó mozdulat
után termékenyít. A párzás a szárazföldön is sikeres. Csoportos tartásban egy tojóval több gácsér is pározhat.
A vad pézsmarécék nem alakítanak ki párokat, a gácsérok - eltérően a többi víziszárnyastól - több tojóval is
párosodhatnak és az utódokkal nem törődnek. A poligámia a háziasított változatoknál is megmaradt, a tojó
fogadókészsége azonban fontos szerepet játszik a párzásban. A pézsmagácsérok a szaporodási idényben
ingerültek, agresszívek, a termékenyítési aktus folyamán nagyon hevesek. Az udvarlás a vad formánál is
hiányzik. A párzásnak napi ritmusa van, amelyet a 67. ábra mutat be. Tenyésztett házikacsa fajtáink zöménél a
fészekhez való ragaszkodás kialudt, aminek az a következménye, hogy nagyon „rendetlen‖ fészkelő, tojását oda
helyezi, ahol éppen tartózkodik. A pézsmarécék ezzel szemben ragaszkodnak fészkükhöz, sőt kitartóan védik
azt.
A közvetlenül a kikelést követő bevésődés (imprinting) fontos eleme a fajtársak felismerése és rögzítése. A
frissen kelt kiskacsa fajtársként fogadja el és tárolja magában a vele együtt élőket. E jelenség ismerete
különösen a hibridizációban fontos, amikor eltérő színű, illetve más fajhoz tartozó kacsákat párosítunk.

184
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

23. fejezet - A kacsa tenyésztésének
módszerei
Bogenfürst, Ferenc
A gazdasági kacsatenyésztés célja olyan madarak kitenyésztése, amelyek a lehető legkisebb költséggel sok
utódot képesek produkálni, illetve a vágótömeget gyorsan, nagy húsaránnyal elérik. A fajtákat kedvtelésből
tartók, illetve az egyes fajták tulajdonságainak fenntartására vonatkozó tenyészcél a fajtastandardban rögzített.
A tenyésztői munka folyamán elsősorban a következő tulajdonságokat vizsgáljuk: tojásmennyiség,
perzisztencia, életkor az ivarérettség elérésekor; tojástömeg, a tojáshéj jellemzői; termékenység, keltethetőség;
élőtömeg különböző életkorokban; mellhúsvastagság, küllem.
A vizsgálat az egyedekre, a teljes- és féltestvér-, valamint az utódcsoportokra terjedhet ki. Az egyedi
tojásmennyiség ellenőrzése zárható fészek segítségével történik. A kacsákat esténként a fészekbe csukják,
ahonnan reggelenként a tojás lerakása és megjelölése után szabadon engedik.
A kelés után a következő adatsor a növekedési erélyre készül, az élőtömeg rendszeres mérésével. Az egyes
időszakokban az elhullási adatokat is kiértékeljük. A hústermelő képesség javítására végzett nemesítésben a
vágási élőtömeg a legfontosabb kritérium. A mérés időpontja a pekingi kacsáknál a 8., a pézsmaréce esetében a
10-12. élethéten esedékes. A mellhúsarány javítására indirekt módszerként a mellhús vastagság használható. A
comb izmoltsága tapintással becsülhető meg.
A teljesítmény javítására irányuló szelekció gyorsan határokba ütközik, ha relatíve kis populációkban történik.
A fajtatenyésztők körében ezért a tenyészállatcsere nagy jelentőségű lehet.
A küllem bírálata, a szín, a forma, a nagyság stb. a standard előírásaival összevetve, különösen az egyes fajtákat
tenyésztők (hobbitenyésztők) esetében lényeges. Kiselejtezik a küllemi hibás egyedeket is.

1. Szelekciós módszerek és azok jelentősége a
kacsáknál
Az elmúlt évtizedekben jelentős genetikai előrehaladást értek el a házikacsa fajban a jól öröklődő
tulajdonságokban a tömegszelekcióval. A rosszul öröklődő értékmérőknél, mint pl. a tojásmennyiség, az adott
madár teljesítménye mellett az elődök és különösen a testvérek átlagát is előnyös beszámítani. A legjobb örökítő
képességgel azok a kiváló teljesítményt nyújtó egyedek rendelkeznek, amelyek egyúttal nagy teljesítőképességű
teljestestvér családból származnak (családtenyésztés).
Tekintettel a generáció-intervallum jelentőségére a genetikai előrehaladásban, a szelekciós ciklusok
kialakításában kétféle stratégia kínálkozik. Az egyikben részteljesítmény alapján (pézsmarécéknél pl. az első
tojástermelési periódus 10. hetéig) bírálunk. A módszer előnye a rövidebb generációs intervallum (egy év),
hátránya viszont, hogy nem tudjuk figyelembe venni a tojástermelés perzisztenciáját, a termékenység és a
keltethetőség adatai is csak a termelés első felére vonatkoznak. A másik, ezt a hátrányt kiküszöbölő megoldás a
teljes tojástermelés adatait veszi alapul és a vedletés utáni második tojástermelési periódusból választ utódokat.
Ezáltal viszont a generációs intervallum fél évvel meghosszabbodik.

2. Tenyésztési eljárások
A beltenyésztés a szaporaság és a vitalitás tekintetében veszélyeket rejt magában. Az ebből származó hátrányok
kiküszöbölésére szolgál a nem beltenyésztett vonalak tenyésztése, ahol a szoros rokonpárosítást elkerülik.
A nem rokon, különböző populációhoz tartozó állatok (vonalak, fajták, fajok) párosítása a keresztezés. Ezzel a
módszerrel célunk az, hogy a gének meghatározott kombinációjával heterózishatást érjünk el, vagyis az így
létrejött utódok a szülők teljesítményét felülmúlják. Jelentős heterózishatást különösen a gyengén öröklődő
tulajdonságoknál, a szaporaság és a vitalitás esetében várhatunk.
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A keresztezésnek a fajtákat kedvtelésből tenyésztők körében akkor van jelentősége, ha új, speciális jegyekkel
rendelkező fajtát szeretnének létrehozni. A kiinduló fajták kombinálása után a populációt magában tenyésztik
tovább, míg a kívánt típust elérik. A keresztezés ezen formája - az azt követő tenyészkiválasztással - az új fajtát
előállító keresztezés.
A kacsahús-termelésben a keresztezés nagy jelentőséggel bír. A gazdasági kacsatenyésztésben a vonalak
kiinduló fajtája - mind az anyai, mind az apai vonalakban - a pekingi kacsa. A fajta önmagában is alkalmas az
egymástól nagymértékben eltérő anyai és apai vonalak kialakítására. A tulajdonságok javítására a cambell
kacsát (anyai vonalak) rendszeresen, az aylesbury fajtát (apai vonalak) esetenként használják fel. Jó testformái
és húsának kiváló minősége miatt a törpe kacsát és a vadkacsát veszik igénybe, ez utóbbi felhasználásával az
ellenálló képesség is jobb lesz.
Különlegesnek számít a házikacsa és a pézsmaréce felhasználásával végzett keresztezés, melynek terméke a
mulard néven ismert fajhibrid. Többnyire már az anyai partnert is keresztezéssel hozzák létre, a pekingi kacsa jó
szaporaságú anyai és jó hústermelő apai vonalából. A pézsmaréce hímivarától a jó hústermelő képességet, a
különleges húsminőséget és a jó májtermelő képességet kapjuk. Ez utóbbit tekintve - mind mennyiségben, mind
minőségben - a szülő átlagot messze felülmúló teljesítményt kapunk.
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24. fejezet - Kacsafajták és –hibridek
Bogenfürst, Ferenc
A tőkés récéből létrejött háziasított változatok mellett maradtak a vad formához közelálló genotípusok is,
melyeket vadászati célokra használnak. A keletkezett fajtákat többféleképpen rendszerezhetjük. Napjainkra két
nagy csoportjuk az árutermelésben szerepet játszó és a kedvtelésből tartott fajták csoportja alakult ki.
Hasznosítási irány, illetve típus szerint tojástermelő (tojó típusú) és hústermelő (hús típusú) kacsákról
beszélünk. A fajtastandardban előírt testtömegük alapján nehéz , középnehéz és könnyűtestűek lehetnek. A
fajták egy részét képeken mutatjuk be.

1. Az árutermelésben szerepet játszó házikacsa fajták
1.1. Tojástermelő (tojó típusú) kacsafajták
A tojó típusú fajták közös jellemzője a kis testtömeg, a többé kevésbé felegyenesedő testtartás (pingvin típus), a
nagyfokú mozgékonyság és a jó táplálékkereső képesség, valamint a kiváló tojástermelő képesség.

1.1.1. Futókacsák
(61-62. kép)
A futókacsák az Indonéz szigetvilágból származnak, ahol évszázadok óta tenyésztik pásztoroltató, extenzív
tartásban. Európába a XIX. század első felében került, szélesebb elterjedését azonban csak 1920 után érte el.
A futókacsák a pingvin típusú récék tipikus képviselői. Meredek testtartás, hosszú lábak, vékony testalkat,
hosszú, vékony nyak, nagy mozgékonyság, valamint élénk vérmérséklet jellemzi. Kiváló tojástermelők, évente
180 200 db, 70 80 g tömegű tojást raknak, de nem ritkák a 365 darabot elérő termelések sem.
Csúcsteljesítményként 412 napot jegyeztek fel, amely időszak alatt minden nap termelt tojást. Igen korán öt
hónapos korban ivarérettek. A tojók kifejlett testtömege l,75 kg ot, a gácséroké 2,0 ot ér el. Színváltozatai:
vadas, pisztráng, őzszínű tarka, barna, fehér, fekete, kék és borsósárga.

1.1.2. Campbell kacsa
(63-64. kép)
A fajta tenyésztőjéről, Mrs. Campbellről kapta a nevét. Kizárólag tojástermelésre szelektálták és a két
világháború közti időben szinte az egész világon elterjedt. A tyúkénál jobb tojáshozama miatt több európai
országban is étkezési tojástermelésre használták.
A campbell kacsa fehér és barna (khaki) színváltozatban ismert. Gazdasági értéke ez utóbbinak nagyobb.
Kifejlett testtömege l,8 2,0 kg a tojók, 2,2 2,5 kg a gácsérok esetében. A szervezet finom felépítésű, a csontozat
vékony, húsa finomrostú. Teste mérsékelten felegyenesedő. Kis testtömege miatt kevés húst ad, fiatalkori
növekedési erélye azonban figyelemre méltó. Tojástermelését korán, 5 5,5 hónapos korban elkezdi, majd igen
hosszú 360 380, esetenként 400 napos perzisztenciájú, 300 db feletti tojástermelésre képes. A tojások fehér
héjúak, 60 70 g osak.

1.2. Húshasznú (hús típusú) kacsafajták
Az ebbe a csoportba sorolt fajták közös jellemzője a jó hústermelő képesség, a nagyobb zsírosodási hajlam és a
mérsékelt szaporaság. Többségük a parlagi típusba tartozik. Közvetlen gazdasági jelentőséggel ugyan már csak
a pekingi kacsa bír, a hústermelő képesség javításában azonban az aylesbury és a roueni fajtának is szerepe
lehet.

1.2.1. Pekingi kacsa
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A pekingi kacsa az Ázsia délkeleti részén honos pingvin típusú récére vezethető vissza, melyet Kínában pekingi,
Japánban pedig japán kacsa néven tenyésztettek tovább. Világszerte csak a múlt század végétől vált ismertté,
amikor Kínából 1873 ban az Egyesült Államokba néhányat behoztak.
A pekingi kacsa tenyésztése eltérő elképzelések szerint folytatódott, így két változata alakult ki. A középnehéz,
jobb szaporaságú amerikai és a nagytestű, hústermelésben kedvezőbb, szaporaságban hátrányosabb helyzetű
német pekingi kacsa.
Az amerikai pekingi kacsa (65. kép) tenyésztésére feltehetően az aylesbury fajtát is felhasználták. Gyors
növekedésű, korai ivarérésű és magas tojástermelő képességű változatot kaptak. Teste csak enyhén felemelt,
tollazata tiszta fehér. Az amerikai változat képviselői a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szemben nem
érzékenyek. Könnyen nevelhetők, korán vágóérettek. Nem kotlanak, tojástermelésük esetenként az évi 200 at is
meghaladja. A gácsérok legkevesebb 3,0 kg, a tojók 2,5 kg tömegűek kifejlett korban. Az amerikai pekingi
kacsa terjedt el Európában, így Magyarországon is.
A német pekingi kacsa (66. kép) tenyésztői (az amerikaiakkal ellentétben) inkább a külső formákra, a meredek
testtartásra helyezték a hangsúlyt. Németországban az Angliából származó állományt tenyésztették tovább,
bizonyos mértékig a formalizmus jegyében. Pingvinszerű testtartása mellett jellemzővé vált erre a típusra a
nagyobb testtömeg, és a gyengébb szaporaság.

1.2.2. Aylesbury kacsa
(67. kép)
Angliában tenyésztették ki a kacsafajtát és a terület székhelyéről Aylesburyről nevezték el. Zsenge és rövid
rostú húsával, valamint korai vágóérésével tűnt ki, nyolchetes korra 2,5 3,0 kg ot ért el. Kedvező
tulajdonságainak köszönhetően előbb Anglia gyarmataira, Amerikába, majd Európa különböző országaiba is
bevitték. Kitűnő húsformái alapján több fajta nemesítésében szerepet játszott.
Testtömege a tojók esetében legalább 3,0 kg, a gácséroknál 3,5 kg. Tollazata és bőre fehér, csőre és lába halvány
lilás rózsaszínű. Teste széles, mély és hosszú, testtartása vízszintes, jellegzetessége a lapos fejtető.
Tojástermelése 80 db, 80 g os átlagtömeggel, de a tartási, ta-karmányozási feltételeknek és a tenyésztés
irányának megfelelően, 100 120 db vagy akár 200 db is lehet.

1.2.3. Roueni kacsa
(68-69. kép)
Ezúttal egy Franciaországban, közelebbről a normandiai Rouen közelében kitenyésztett fajtáról van szó. A helyi
parlagi fajtákból indult ki a szelekció, amely a testnagyság növelésére, a hústermelő képesség javítására és a
koraérésre irányult. Századunk elején hazánkba is bekerült, hatással volt a helyi kacsaállományokra.
Küllemét tekintve a roueni kacsa a tőkés réce felnagyított mása. Tenyésztésekor ugyanis ügyeltek arra, hogy a
vadas színe megmaradjon. Jellegzetessége a haslebeny, azaz a mellcsont felé lefutó bőrredő, amely csaknem a
talajig ér. Testtömege, kitűnő hizlalhatósága és húsformái, valamint jó minőségű húsa emelte a
legmegbecsültebb fajták közé. Húsának ízletességét egyetlen fajta sem múlja fölül. Hátrányos azonban
tollazatának tarka színe.
A kifejlett tojó 3,0 4,0 kg, a gácsér 4,0 4,5 kg tömegű. Fiatalkori növekedési erélye az aylesburyhoz hasonlóan
nagy. Tojástermelése viszonylag gyenge, évente átlagosan 60 90 db, minimális tömege 80 g.

1.3. Az árutermelésben szerepet játszó házikacsa-hibridek
A tyúkfajhoz hasonlóan a házikacsa esetében is mindkét hasznosításra (étkezési tojás és hús) forgalmaznak
hibrideket. Kontinensünkön természetesen csak az utóbbiaknak van jelentősége. A Cherry Valley 2000 néven
forgalmazott kacsa tojóhibrid éves tojástermelése 275 db, átlagosan 75 g-os tojás.
A kacsa húshibridek a brojlerekhez mérhető léptékű előrehaladást mutatnak, a szaporaság tekintetében talán
még kedvezőbbet. Összefoglalóan a következőkkel jellemezhetőek:
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• Az ivarérett szülőpár tojók testtömege - a szigorú takarmánykorlátozás következtében - 24 hetes korban 2,5
2,9 kg, a tojástermelés végén (60 hetes korban) 3,0 3,2 kg, a szülőpár gácséroké ugyanebben az életkorban és
sorrendben 3,0 3,3, illetve 4,0 4,2 kg.
• A szülőpár tojók ivarérettségüket 22 hetes, 5% os tojástermelésüket 25 hetes életkorban érik el, és 40
termelési hét alatt beólazott létszámra vetítve 200 220 db tojást raknak, amelyből 190 210 alkalmas a
keltetésre.
• A keltethetőség a berakott tojások számához viszonyítva átlagosan 80 %, így tojónként 155 170 naposkacsa
várható.
• A húshibrid végtermékek, a pecsenyekacsák 42, 46 vagy 49 napra vágóérettek, testtömegük az első esetben
2800-3000 g vegyes ivarban, a takarmányértékesítés 2,2-2,3 kg. Későbbi vágás esetén a paraméterek az
előbbi sorrendben: 3200 3700 g, ill. 2,4-2,5 kg. A felnevelés alatt 2,5 % os elhullással számolnak.

1.3.1. Cherry Valley hibrid
A világ egyik legnagyobb és legismertebb kacsatenyésztő vállalatának központja Angliában van, de több
országban képviselteti magát és öt kontinens 80 országába exportál termékeiből.
Magyarországra először 1967 ben került be, a hetvenes évek eleje óta folyamatosan jelen van.
A Cherry Valley cég rendszeresen megújítja hibrid konstrukcióit, amihez nagyszámú kísérleti vonalat tartanak
fenn. A szaporaság és a növekedési erély javítása mellett nagy gondot fordítanak a mellhús arányának
növelésére, a zsírosodás mérséklésére és a takarmányértékesítés javítására. A tojó- és húshibrid mellett
pézsmarécét (CV Barbary Super M) és mulardot is forgalmaznak.

1.4. Egyéb, illetve kedvtelésből tartott kacsafajták
1.4.1. Pomerániai kacsa
(70. kép)
Elő Pomerániában a helyi nagy testű parlagi fajtából egy középnehéz, nagy növekedési erélyű, és jó
húsminőségű madarat tenyésztettek ki. Tollazata szürkéskék vagy fekete, fehér „zsabóval‖ a mellen. Fekete
változatát Franciaországban Duclair (Normandia) kacsa néven ismerik.

1.4.2. Szász kacsa
(71. kép)
Dél Szászországban a helyi parlagi kacsát a roueni, a kék pomerániai és a német pekingi fajta felhasználásával
alakították át, és egy gyors növekedésű, nehéztestű, hús típusú madarat kaptak. A tojó és a gácsér eltérő színű.
Gazdasági jelentősége nincs.

1.4.3. Orpington kacsa
(72. kép)
A fajtát Angliában tenyésztették ki, a legkülönbözőbb színekre, a fehértől a barnán át a feketéig.
Legértékesebbnek a sárga színű változatot tartják.

1.4.4. Cayuga réce
(73. kép)
A fajta neve New York államban fekvő Cayuga tóra vezethető vissza. Feltűnő a fekete alapszínű, zöldes fényű
tollazata. Gyors növekedésű, zsenge, lédús, ízletes húsú madár.

1.4.5. Bóbitás réce
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(74. kép)
Egy, már a XVIII. században is tenyésztett német kacsafajta jellegzetessége a fején található tollbóbita.

1.4.6. Smaragdréce
(75. kép)
A fajta neve az állat felső testének pompás, smaragdzöld tollazatából ered. Húsa a cayuga récéhez hasonló,
tojásainak héja zöld, a tojástermelési periódus vége felé kivilágosodó.

1.4.7. Sávos réce
A fehér campbell és a fehér futókacsa keresztezésével hozták létre a jellegzetes, kivilágosított vadas színű fajtát.
A tollazat kifakulásában a mutációnak is szerepe volt.

1.4.8. Törpekacsa
(76. kép)
Az eredetileg csalikacsának nevezett törpekacsa kitenyésztésében nem a törpeséget okozó gén játszott szerepet,
hanem a céltudatos tenyésztői munka, amellyel a testtömeget csökkentették. A törpekacsákat a vadászok a
vadkacsák csalogatására használták. A fajta gazdasági értékét telt formájuk és kimagasló mellarányuk adja,
miáltal keresztezési partnerként hasznosítják.

1.4.9. Pézsmaréce
A pézsmaréce az utóbbi 30 évben lett gazdasági baromfifaj, intenzív tenyésztése Franciaországban,
Olaszországban és Tajvanon folyik. Húsa nagyon ízletes, valamivel több fehérjét és kevesebb zsírt tartalmaz,
mint a pekingi kacsáé. A kifejlett gácsérok 5-6 kg-osak, a tojók ennek felét érik el. Értékmérő tulajdonságai a
korábbi fejezetekben olvashatók. Fehér (77. kép), vadas, kék-vadszínű, sötétbarna-fekete (atipico), sávozott,
barna-hullámos, gyöngy-szürke, csokoládébarna, Duclair-tarka, kék-tarka, barna-tarka színváltozatai vannak.
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25. fejezet - A kacsatartás
technológiai alapelvei - A kacsa
termékelőállítás technológiái
Bogenfürst, Ferenc

1. A tenyész-házikacsák felnevelése
A tenyészkacsák tartástechnológiáiban különbséget teszünk aszerint, hogy hibrid szülőpárokról vagy
hagyományos pekingi-állományról van-e szó. Az előbbiek esetében a pontosan kimunkált technológiától való
bármilyen csekély eltérés jelentős hozamveszteséggel járhat, a hibrid szülőpárok tehát igényesek az elhelyezés
és tartás körülményeivel szemben. A korlátozottan vagy egyáltalán nem szelektált pekingi kacsák kisebb
teljesítményre képesek, de sokkal toleránsabbak a termelés feltételeit illetően.
A módszerektől függetlenül közös vonás a tenyészkacsák nevelésében, hogy a cél az edzett, szilárd szervezetű,
optimális kondíciójú, nem elhízott egyedek kialakítása és tojástermelésre való előkészítése.
A hibrid szülőpárokat magas beszerzési költségük miatt szexáltan 1:4-5 ivararányban vásároljuk. Elhullási és
selejtezési veszteségként 6-8 %-ot kalkulálunk. A naposkacsák telepítését a tojástermelés kezdetének tervezett
időpontja előtt 175-180 napra tervezzük. Selejtezést csak egyszer, a törzsólba történő áttelepítés időpontjában (a
20. élethéten) végzünk. A gácsérokat és a tojókat — eltérő igényük miatt — elkülönítve neveljük és
takarmányozzuk. A felnevelés szigorú takarmányozási program szerint történik. Az ivarérés szabályozása és a
későbbi jó szaporasági mutatók érdekében alapvető jelentőségű a rendszeres testtömegmérés és a
kiegyenlítettség.
Hagyományos pekingi-tenyészállomány utódaiból nevelve a törzspótlást — különösen saját tenyészanyag esetén
— nincs feltétlenül szükség a naposkori szexálásra. Pecsenyekorban amúgy is szelektálunk, így a felesleges
gácsérokat a vágóba küldhetjük. A szexálás ebben az életkorban gyorsabb és egyszerűbb, mint a kelést követően
bármikor, hiszen a szétválasztás a két ivar eltérő hangja alapján történik.

1.1. A felnevelés alapelvei
A törzsállományok nevelésének különböző formái alakultak ki a következők szerint:
• teljesen zárt, intenzív nevelés;
• átmenet az intenzív és félintenzív nevelés között;
• hagyományos, félintenzív nevelés.
A teljesen zárt, intenzív tenyészállat-nevelési módszert a teljes vertikumot átfogó, integrált termelés keretében
azzal a céllal alakították ki, hogy egész éven át folyamatosan és egyenletesen, illetve a piac
felvevőképességéhez igazodva állítsanak elő pecsenyekacsát. Értelemszerűen tartozik ehhez a rendszerhez a
zárt, intenzív tojatás és hizlalás is. Az eljárás a fejlett kacsatenyésztéssel rendelkező országokban nagyobb
múltra tekint vissza, nálunk az utóbbi néhány évben kezdődött el szélesebb körű terjedése.
Ez a nevelési módszer is két szakaszból, elő- és utónevelésből áll. A nevelés első három hetében az állatokat
teljesen zártan helyezik el, ablak nélküli, mesterséges világítású és szellőztetésű épületben. A 22. életnaptól
következik a kacsák utónevelése, amelyet továbbra is zártan vagy szabadtartásban kivitelezhetnek. Ez utóbbit
tekintjük átmenetnek az intenzív és félintenzív nevelés között. Takarmányozásuk ekkor már szigorúan
korlátozott, adagjukat az alomba vagy a legelő füvére szórva kapják meg.
Tenyészállatot évente 2-4 alkalommal állítanak be nevelésre úgy, hogy a pecsenyekacsa-kibocsátás a piaci
igényekhez igazodhasson. A módszer előnyét a szezonalitás elkerülése mellett az is jelzi, hogy a környezeti
tényezők pontos szabályozhatóságával a termelési eredmények jobbak, és biztosabban lehet velük számolni.
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A kacsatartás technológiai alapelvei
- A kacsa termékelőállítás
technológiái
Hazánkban leginkább a félintenzív nevelési módszer terjedt el, amelyben a törzspótlás-kacsákat két fázisban
nevelik fel:
• Az előnevelés naposkortól 18-21 napos korig zárt körülmények között, de kifutó használatával zajlik.
• Az utónevelés a 19-22. naptól a 20-22. hétig, a tenyészállatok törzsólba telepítéséig tart, szabad
kifutóterületen vagy vízfelületen.
A kétfázisú rendszerben a tenyészállatok nevelése a pecsenyekacsákéhoz hasonló körülmények között történik.
Az előnevelés technológiai feltételeit illetően a brojlercsirke tartásához áll közel. Ez a szakasz az egyes
hasznosítási irányoktól függetlenül azonos módon alakul. Az utónevelés extenzív körülmények között valósul
meg, a későbbi hasznosítások szerint eltérően.

1.2. Előnevelés
A többnyire három hétig tartó előnevelés célja, hogy egészséges és optimális környezeti feltételeket teremtsen a
kacsák fölneveléséhez, továbbá fölkészítse őket az utónevelőn rájuk váró körülményekre. A következőkben a
kacsa faji sajátosságaiból adódó, az előnevelés folyamán figyelembe veendő néhány speciális feltételt ismerünk
meg. Az előnevelés egyéb technológiai részleteire a pecsenyekacsa-előállítás módszerének ismertetésekor
térünk ki.
• A hőszabályozás kialakulását és az edzettséget segíti elő, ha az előnevelés folyamán kezdettől fogva
különbséget alakítunk ki a melegforrás és a teremhőmérséklet között. Erre a műanya és a csibegyűrű szolgál.
Leggazdaságosabb a gázüzemű infrasugárzó. Az előnevelés hőmérsékletigényét a 107. táblázat mutatja.
• Az edző nevelés érdekében a kiskacsákat a nevelés 2. hetétől fokozatosan extenzív viszonyokhoz kell
szoktatni, ami az előnevelő épülethez kapcsolódó kifutón valósítható meg. Az itt elhelyezett
úsztatócsatornában vagy az ún. edzőtavon megtanulhatják faggyúmirigyük használatát is. Erre akkor van
szükség, ha az utónevelés vízfelületen folyik.
• A korlátozott takarmányozás kivitelezése és a megfelelő kiegyenlítettség érdekében kis csoportlétszám
létrehozása szükséges. Egy csoportban 200-300 vagy ennél kevesebb naposkacsát tanácsos telepíteni. A
kialakított csoportokat a nevelés alatt mindvégig ajánlatos megtartani.
• Az előnevelés egy- és kétfázisos lehet, a lúdfajjal kapcsolatosan megismert elvek szerint.
• A telepítési sűrűség megválasztásakor az előnevelés tervezett időtartamát, az előnevelés módját, valamint az
épület felszereltségét kell figyelembe vennünk. A főbb elhelyezési módok szerinti adatokat a 108. táblázat
foglalja össze.
Az előnevelőhöz kapcsolódó kifutót a zárt istállórésszel azonos méretűre tervezzük, és az úsztatócsatorna
vízfelületére négyzetméterenként 16-20 kacsát számolunk.
• A kiskacsák előnevelése alatt is már nagy a vízfogyasztás, emiatt nedvesebb a trágyájuk. Ehhez társul az evési
és ivási szokásaikból adódó vízkipancsolás, ami együttesen az alom gyors elnedvesedését okozza. A nedves
alom kedvez a betegségek kialakulásának (megfázás), hátrányos a növekedésre, és zavarja a mell tollasodását.
Segíthet a helyzeten, ha az itatóedényeket rácspadlón vagy dróthálón helyezzük el, alatta a víz elvezetésére
szolgáló elfolyóval.
• A páratartalomra a nevelés első napjaiban nagy figyelmet kell fordítanunk (a lúdfajra ismertetett elvek
szerint).
• Az előnevelő épületet több rotációban használjuk, ezért a szervizperiódus legkevesebb 8-10 nap legyen, de
kedvezőbb a két hét.
Az előnevelés folyamán betartandó paramétereket a 109. táblázatban foglaltuk össze.

1.3. Utónevelés és növendéktartás
A tenyésznövendék kacsák háromhetes korát követő életszakaszában az elhelyezés körülményei nagymértékben
eltérnek aszerint, hogy hagyományos, extenzív rendszerben tartjuk-e őket, vagy zárt, intenzív viszonyok között.
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Ez utóbbira akkor van szükség, ha a szaporulatra folyamatosan, illetve szezonon kívül tartunk igényt, és a
felnevelés folyamán szükséges világítási programot másképpen nem tudjuk betartani.
A hagyományos tenyészállat-nevelés rendszerében a tenyésztésre szánt kiskacsák sikeres előnevelésük után, jó
kondícióban, edzetten, ép tollazattal kerülnek ki (átválogatásuk után) az utónevelőre. A héthetes korukban
esedékes újabb (nagy fontosságú) szelekciójukig tartó nevelési szakasz az utónevelés. A minősítés
eredményeként tenyészállománynak jelölt növendék kacsák tartása a törzsesítésig a növendéktartás periódusa. A
selejteket pecsenyekacsaként értékesítjük.
Az extenzív utónevelés feltételei megegyeznek a pecsenyekacsákra megadottakkal (ld. a Pecsenyekacsaelőállítás c. fejezetet). Fontos, hogy az utónevelés kezdetén a hőmérséklet ne legyen 8-10 °C alatt, és később se
csökkenjen 5 °C alá. Biztosítani kell a száraz területet a kacsák számára. Az állatok nem támasztanak
különösebb igényeket elhelyezésükkel szemben, így istállóra nincs szükség. Kedvező azonban, ha az időjárás
negatív hatásai (pl. hideg, jeges eső) ellen egy egyszerű, három oldalról zárt és fedett, olcsó helyi anyagokból
összeállított szállás, fészer a rendelkezésükre áll. Egy négyzetméter alapterületre 5-6 kacsa számítható.
A kacsákat a növendéktartás ideje alatt is kis csoportokban (200-300 kacsa/csoport) helyezzük el. Mesterséges
fénykiegészítésre a hagyományos kacsatartásban nincs szükség, elegendő a természetes megvilágítás.
A zárt, intenzív utónevelés a törzsólhoz hasonló típusú egyszerű épületben vagy magában a tojóházban
történhet. A mesterséges szellőztetésű és elsötétíthető ólban a világítási program megvalósítható. Ebben az
életszakaszban a kacsák - a korábbi technológiák szerint - csökkenő megvilágításban részesülnek. Az
előnevelést követően nyolchetes korukig természetes megvilágítást kapnak, majd a fényperiódus hosszát 8 órára
korlátozzák, amelyet a tojástermelésre való előkészítésig (a 22. élethétig) tartanak. Teljesen zárt elhelyezés
mellett a kapcsolóautomata oldja meg ezt a feladatot.
Újabb technológiák szerint a kacsákat életük 22. napjától 17 órás tartammal világítjuk meg a felnevelés és a
tojástermelés alatt mindvégig. A tojástermelésre való stimulálásként csupán a fényintenzitást emeljük a 20.
élethéten 10 luxról 15-20 luxra. A módszerrel elkerülhető a csúcsot követő visszaesés a tojástermelésben. A zárt
elhelyezésben célszerű szelepes önitatókat használni, egy-egy szelepre 5-8 kacsát beosztva.

1.4. Takarmányozás a felnevelés folyamán
A hibrid tenyészkacsákat szigorú korlátozással neveljük fel. A 15. naptól a 20. hétig tartó időszakban az
élőtömegtől függően kapják a fejadagot, rendszerint nevelő kacsatápot (11,0 MJ ME/kg és 15,0 % fehérje). A
külön elhelyezett és takarmányozott gácsérok és tojók kívánatos testtömegét a tenyésztővállalat adja meg, amely
ebből adódóan jelentősen eltérhet (a tojóknál a 20. élethétre 2270g és 2885 g, a gácséroknál 2500g és 3180 g
szélső értékekkel találkozhatunk). Heti reprezentatív mérések alapján számítják ki a következő hétre érvényes
takarmányadagot. Ez az előírt testtömegértékek eltéréseinek korrigálására is szolgál. A napi adag a 4. héttől
egyedenként 150 g és 180 g között változik.
A hagyományos pekingi-tenyészállományok felnevelésére javasolt programban 49-50 napos korig a
pecsenyekacsákkal egyezően takarmányoznak. Ekkor kiválogatják a tenyészutánpótlásra szánt állatokat,
amelyeknek az adagját csökkentik, és egyúttal megváltoztatják a takarmány összetételét is. A takarmányadag a
tojástermelés előkészítéséig egy állatra naponta 180 g előkészítő kacsatáp (10,5 MJ ME/kg és 14,5 % fehérje)
vagy nevelőtáp és gazdasági abrak (lehetőleg búza) 50-50 % -os keveréke. A 25. élethét betöltéséig kacsánként
összesen 20-25 kg-ot kalkulálunk. Kéthetente reprezentatív méréssel ellenőrizni kell az állatok tömegét; az
elhízást kerüljük el.
A növendékkacsák korlátozott takarmányozásának fontos feltétele, hogy minden egyed azonos mennyiségű
takarmányt tudjon felvenni. Hibás takarmánykiosztás esetén alultáplált és túlkondícióval terhelt tenyészállatokat
kapunk. Mindkét jelenség káros a szaporaságra. Az adagolás helyes kivitelezéséhez meg kell növelni az
etetőfelületet vagy a takarmányt a tiszta, száraz padozatra szórni, a kifutón a betonra, az utónevelőn lehetőség
szerint a fűbe. A táplálék felszedése az ügyetlen kacsák számára időbe telik, így mindegyikük azonos eséllyel
jut hozzá. Az egyenletes kiosztást megkönnyíti, ha a madarakat kisebb csoportokban helyezzük el.

2. A tenyészpézsmarécék felnevelése
A természetes pároztatás céljára beállított pézsmarécék nevelése naposkortól a 24. élethét végéig tart. Ekkor a
tenyészistállóba kerülnek, az átólazást szelekció kíséri.

193
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A kacsatartás technológiai alapelvei
- A kacsa termékelőállítás
technológiái

2.1. A felnevelés alapelvei
Már a felnevelés folyamán is zárt, intenzív tartáskörülmények és ablaktalan istállók javasolhatók, mert a
világítási program előírásait csak így lehet betartani. Nagy jelentősége van a felnevelés alatt a korlátozott
takarmányozási programnak. Kivitelezéséhez (a hústermelésre tartott pézsmarécékre a későbbiekben közölt
adatokhoz képest) az etetőférőhely mintegy 30 %-os növelésére van szükség.
Az ivarokat különválasztva célszerű felnevelni. Erre legalább 10-12 hetes korukig szükség van, még előnyösebb
a 20. élethétig fenntartani. Ezáltal lehetőség nyílik a két ivart eltérő takarmányozásban részesíteni - főleg annak
mennyiségét illetően -, tömeggyarapodásuk rendszeres ellenőrzése mellett. A gácsérok külön elhelyezésének
tartamát a homoszexualitás kialakulása korlátozza, amelyre 10 hetes életkor után figyelemmel kell lenni. A
jelenség negatívan hat a termékenységre. A tojók és gácsérok első párosításakor az ivararányt 1:3,5-re állítjuk
be, számítva a hímivarban a későbbiekben bekövetkező selejtezési veszteségre.
A nevelés mélyalmon és rácspadlón történhet. A rácspadló mindkét kacsafajban széleskörűen elterjedt. Az
állatok a padozat ilyen kialakítása mellett ürülékükkel nem érintkeznek, ami szárazabb és egészségesebb
körülményeket eredményez. Teljesítményük ezáltal javul, vagyis tömeggyarapodásuk és tollfejlődésük gyorsabb
és egyenletesebb, takarmányértékesítésük jobb, továbbá alacsonyabb az elhullás. További előny, hogy az
állománysűrűség is növelhető, összességében tehát a tevékenység sokkal gazdaságosabbá válik. A
tenyészállatok felnevelésére lécrács vagy műanyag rácspadló felel meg legjobban.
A naposrécéket a teljesen rácspadlóval ellátott épület egyharmadára, csibegyűrűkbe (egy műanya alá 250-300
kisállatot helyezve) fogadjuk. A hőmérséklet, az etető- és itatóférőhely a 110. táblázatban közöltek szerint
alakul. 7-10 nap elteltével az állatokat az istálló felébe szétengedjük, majd a harmadik hét elejétől a teljes
területet használjuk.
Világítási programként a gyakorlatban a következő megoldást használják: a naposállatokat 24 órás
megvilágítással fogadják, néhány nap után a napi fénytartamot 22 órára, a második héten fokozatosan 12 órára,
majd 7 órára csökkentik. A rövidnappalos szakasz a tojóházba történő áttelepítésig tart. A fényintenzitás javasolt
értékei: az első két héten 15 lux, majd két hetes fokozatos átmenettel a 4. héttől az átólazásig 5 lux. A 25-26.
élethéttől a fénytartamot napi 14 órára emeljük, amit az 50 %-os tojástermelés elérésekor (32-33. élethéten)
további 1 órával megtoldunk.
A pézsmarécék tojástermelésre történő felkészítése néhány különleges kezelést igényel a felnevelés folyamán. A
karom kurtítására a tojóknál 15 napos életkorban kerítünk sort. Mintegy harmadára rövidítjük meg azért, hogy a
későbbi sérüléseket - különösen ideges állományokban - elkerüljük. A gácsérok karmait meghagyjuk, mert
kurtításuk párzásukat hátrányosan érinti. A csőrkurtítás 12-18 napos életkorban esedékes. Tízhetes életkorban a
tojók szárnytollait - a kéztő és kézközép kapcsolódásánál - célszerű megnyírni. Repülőképességüket ezáltal
elveszítik, ami esetleges keveredésüket megakadályozza.

2.2. Takarmányozás a felnevelés alatt
Genetikai képességeinek megfelelő tojástermelés, termékenység és keltethetőség elérése érdekében a
tenyészrécék növekedését és nemi érését szabályozni kell, elzsírosodásukat pedig meg kell akadályozni.
A szaporításra szánt pézsmarécék felnevelésének táplálóanyag-igényét pontosan még nem állapították meg. A
létfenntartás és a növekedés szükségleteit felbecsülve, a következő három takarmányféleség ajánlható:
• 1-21 napos korig indítótáp, 19-20 %-os nyersfehérje tartalommal;
• 22-49 napos korig nevelőtáp, 15-16 %-os nyersfehérjével;
• 8-26 hetes korban létfenntartó táp (nyersfehérje-tartalma 12-13 %).
A takarmányozási program helyességét heti mérlegeléssel ellenőrizzük. A tojók 1 %-át, a gácsérok 3 %-át
használjuk mintaként. A takarmányozási programot a 111. táblázat foglalja össze.

3. Tenyésztojás-termelés (házikacsa)
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A tojástermelés tervezett kezdete előtt általában 3-4 héttel a növendék kacsákat a törzsesítéssel törzskacsává
minősítjük. Törzsesítéskor (a selejtezésen kívül) a végleges állománylétszámot és az ivararányt (1:5-6) alakítjuk
ki, valamint a csoportnagyságot döntjük el. A kacsák állandó helyükre, a törzsólakba kerülnek, amelyeket a
válogatás előtt előkészítettek.
A felnőtt kacsák elhelyezésükkel szemben kevéssé igényesek. A hidegre nem érzékenyek, de a tojásminőség
megóvása érdekében az istállót fagymentessé kell tenni. A korszerű törzskacsaólak könnyűszerkezetes, jól
szigetelt épületek. Ez utóbbi nemcsak a fagy, hanem a nagy meleg elleni védelem miatt is fontos. A 25 °C fölötti
hőmérséklet rontja a szaporasági mutatókat. A kifutón az árnyék és a fürdési lehetőség némileg segít a
körülményeken. A tenyészistállók lehetőleg ablakosak legyenek, mert a hagyományos termeltetésben a
keskenyebb épülettípusok esetében az ablakokon keresztül megoldható a levegőcsere is. A széles törzsólakban
mesterséges szellőztetésre van szükség. A mesterséges megvilágításhoz a szükséges fényintenzitáshoz igazodó
számú és egyenletesen elosztott fényforrások kellenek.
Extenzív elhelyezésben a törzsólhoz lehetőleg déli fekvésű kifutó csatlakozzék, az ól alapterületével azonos
méretben. Az épület és a kifutó kialakításánál a ludakra megismert alapelveket vegyük figyelembe.
A padozaton (lehet földes vagy betonozott) általában szalma- vagy forgácsalom van. Mindkettőnek jó
minőségűnek, száraznak és penészmentesnek kell lennie. A tenyészállatok elhelyezésének legfontosabb
paramétereit a 112. táblázat foglalja össze.
Az intenzív törzskacsatartásra szolgáló zárt épület legfontosabb része a mintegy 1 m magasan kiemelt
rácspadlóval borított felület, amelyen az etetőket és itatókat helyezik el. Az istálló többi része alommal borított,
itt találjuk a tojófészkeket. Az állományt 200-300-as csoportokra bontják. A tojástermelés 40-42 hete alatt a
folyamatos ráalmozás miatt az alomszint egyre emelkedik, míg végül eléri a rácspadozat szintjét. Ilyenkor a
feljárókra már nincsen szükség. Egy ilyen épület vázlatos rajza látható a 68. ábrán.
A 20. élethéten történő beólazást követően a szülőpár kacsák tojótápot kapnak. Egyhetes fokozatos átmenettel
oldjuk fel a korlátozást úgy, hogy a 22. élethéttől kezdve már étvágy szerint etetünk.
A hagyományos tenyészkacsatartásban a megvilágítást a tojástermelés tervezett kezdete előtt három héttel 14
órára növeljük. Hibrid szülőpárok esetében a 23. élethéttől kezdve heti 1 órás emeléssel a 26. hétre 18 órás
fénytartamot érünk el. A megvilágítás intenzitása 30-50 lux. A már említett új technológia szerint a fénytartam
17 óra/nap marad, csak az intenzitás megemelésével és a takarmányváltoztatással stimulálunk.

4. Tenyésztojás-termelés (pézsmaréce)
Életük 25. hetében kerül sor a növendékek tojóházba való áttelepítésére. Ezzel egyidejűleg szelektálunk, és ha a
tojók csőre visszanőtt, újra kurtítjuk. A végleges ivararányt is ekkor állítjuk be: 1 gácsérhoz 4-4,5 tojót
számolunk.
A pézsmarécék tojástermelésére használt korszerű épület ablaktalan, jól szigetelt és fűtőberendezéssel van
ellátva. Az épület közepén hosszanti irányban kezelőfolyosó található, amelyről a tojófészkek a tojók zavarása
nélkül hozzáférhetők. A padozat jól fertőtleníthető, betonozott, fele rácspadlóval, fele alommal borított. A
rácspadló sík, egyenletes felületet adjon a padozattól 30 cm magasságban. Ide helyezzük az etetőket és az
itatókat. A szalmából készült almot tisztán és szárazon kell tartani, ezért gyakran cseréljük. A tevékenység
munkaigényes, ez magyarázza a teljes rácspadozatra való törekvést.
A tojóházat 30-40 m2-es szakaszokra osztjuk, ahol 80-100 tojót és 20-25 gácsért helyezünk el. A kiscsoportos
elhelyezés megnehezíti ugyan az állomány kezelését, a jó termékenység érdekében azonban feltétlenül
szükséges.
A tenyészrécék tartására vonatkozó fontosabb előírásokat a 113. táblázat foglalja össze. Az épületben 15-16 °C os hőmérsékletet ajánlatos tartani a jó tojástermelés és termékenység érdekében. A hőmérsékletet és a
szellőztetést úgy kell szabályoznunk, hogy a relatív páratartalom ne haladja meg a 75 %-ot. Ehhez esetenként
szükség lehet a terem fűtésére.
A tojástermelés alatt napi 14-16 óra megvilágítás többnyire elegendő, intenzitását 30-50 luxra állítsuk be és
gondoskodjunk egyenletes elosztásáról. A fénytartamot és -erősséget tegyük szabályozhatóvá, hiszen a vedletés
idején szükség lesz erre.
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Takarmányozásra a függesztett, automata (spirálos feltöltésű) tányéros önetetők javasolhatók, amelyek
használatával a legkisebb a takarmányveszteség, és így lehet minden etetőt egyszerre feltölteni. Erre a tojóházba
való áttelepítést követően lehet szükség, amikor a nevelés időszakában bevezetett takarmánykorlátozást csak
fokozatosan lazítjuk.
Az itatás köritatókkal is megoldható, de a takarékosabb szelepes (szopókás) itatók a pézsmarécék esetében is jól
beváltak.
A tojófészkeket a kezelőfolyosó két oldalán az almozott részen helyezzük el. Szerkezetük egyszerű, oldalról és
felülről zártak, aljukra általában faforgácsot terítenek.

5. Húsárutermelés
5.1. Pecsenyekacsa-előállítás
A pecsenyekacsa-termelés változatos formái közül két rendszernek van hazai jelentősége: a kétfázisú,
félintenzív (intenzív elő- és extenzív utó-) nevelésnek, valamint a teljesen zárt, intenzív módszernek. Az előbbi
egy sajátos formája a kacsa-hal integrált termelés, hazai elnevezéssel a halastavi pecsenyekacsa-termelés. A
felsorolt formák közül ma még uralkodó az elsőként említett rendszer. A folyamatos, illetve szezonon kívüli
termék-előállítás érdekében azonban terjed a zárt tartás is.

5.1.1. Pecsenyekacsa-előállítás félintenzív, kétfázisú rendszerben
Ebben formában a nevelés két szakaszból, elő- és utónevelésből tevődik össze. Az előbbi 0-21 napos korig
intenzív körülmények között, az utónevelés a negyedik hét elejétől a vágásig extenzív viszonyok mellett folyik.
Hazánkban az előnevelés két eltérő formája alakult ki:
• Mélyalmos előnevelés, amely esetében a kacsák 0-18 napos korig ugyanabban az épületben tartózkodnak.
• Rácspadlós előnevelés, amely egyfázisú vagy kétfázisú lehet. Ez utóbbi terjedt el, ahol
• az első fázis 0-10 napig tart, fűthető épületben,
• a második fázis 11-21 napig, fűtés nélküli istállóban vagy épületrészben zajlik le.
Az utónevelés formái:
• mesterséges vízfelületen - pl. beton úsztatócsatornán - történő utónevelés;
• természetes vízi kifutós vagy halastavi utónevelés;
• szárazföldi, fürösztővizet nélkülöző utónevelés.
A tenyészkacsák felnevelésével foglalkozó részben az előnevelés alapelveit és legfontosabb technológiai
előírásait már áttekintettük. Ebben az életszakaszban nincs lényeges különbség a tenyész-, illetve a
pecsenyekacsa elhelyezésében, takarmányozásában.
Az utónevelés helyszínével kapcsolatosan felmerülő fontos kérdés, hogy feltétlenül szükséges-e a kacsák
számára a fürdésre alkalmas víz. A kérdést részben megválaszolták azok a termelők, akik száraz körülmények
között, azaz csak ivóvíz biztosításával sikeresen állítanak elő pecsenyekacsát. További kérdés azonban, hogy
optimális teljesítmény érhető-e el ebben a rendszerben, különösen a forró nyári napokon. A vizsgálatok 2-5 %os különbséget mutattak ki a testtömeg-gyarapodásban - ugyanolyan tartási és takarmányozási feltételek mellett
- azon kacsák javára, amelyek fürödhettek. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a nagy melegben a kacsák
testüket le tudták hűteni a lábukon és a csőrükön keresztül, így takarmányfogyasztásuk nem csökkent.
A természetes vagy mesterséges vizek partján történő elhelyezés további előnye, hogy az állatok mindig tiszták,
jobb a tollfejlődésük, és ivóvízről nem kell gondoskodni. Előnyös az is, ha a kacsák természetes táplálékhoz
juthatnak a vízből.
Száraz utónevelésre nagy kiterjedésű legelőn kerülhet sor, ahol kacsánként legalább 3-4 m2 területet számítunk.
Fürösztővíz nincs, csak ivóvizet kapnak az állatok.
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Az utónevelés optimális helyszíne a jó minőségű legelő és a vízpart, árnyékot adó fákkal, lefolyást lehetővé tevő
terepszint-különbséggel és az uralkodó széljárástól védett helyen. Az állatok megőrzésére és védelmére kerítés,
rögzített karámos vagy telepíthető villanypásztor szolgálhat.
A pecsenyekacsák utónevelésének tartástechnológiai paramétereit foglalja össze a 114. táblázat.

5.1.2. Pecsenyekacsa-előállítás intenzív, zárt rendszerben
A kacsahús-termelésnek ez a formája a brojlercsirke előállításának technológiáját követi, vagyis az állatokat
naposkoruktól a leadásukig zárt épületben neveljük, kifutó és úsztatócsatorna nélkül. A módszer jelentősége a
szezonon kívüli termelésben van, amikor a hideg időjárás az extenzív tartást nem teszi lehetővé. További előny,
hogy a környezetet kevésbé terheli. Ezért a nyugat-európai országokban, ahol a természetvédelem nagyon
szigorú szabályokat ír elő, csak ez a rendszer található meg. Eredményei általában kedvezőbbek a félintenzív
megoldáséinál, főleg a testtömeg-gyarapodásban, a takarmányértékesítésben és az elhullásban mutatkozik
pozitív hatás. A kacsák korábban vágóérettek, az eredmények kiegyensúlyozottabbak, így a termelés jobban
tervezhető. A vadmadarak kizárása önmagában is jelentős kockázatcsökkentő tényező. Megvalósításához
azonban korszerű, jól felszerelt épületek szükségesek. Egy- és kétfázisú változatban kivitelezhető.
Az egyfázisos nevelésben az állomány mindvégig egy helyen marad. A telepítési sűrűség 5 kacsa/m2. A
kétfázisos megoldásban az első 20 napon mélyalmos elhelyezésben 15, rácspadlóra 20 madár telepíthető
négyzetméterenként. Az ezt követő második fázisban, amely az állatok értékesítéséig tart, a kacsákat mélyalmon
hizlaljuk, 5 db/m2 sűrűségben. A kétfázisos nevelés jobb épületkihasználást tesz lehetővé, a drágább
felszereltségű előnevelő kapacitásból kevesebb szükséges.

5.2. A húshasznú pézsmarécék felnevelése
Húshasznosításra teljesen fehér genotípusokat veszünk igénybe, amelyeket jó hús-csont arányra és kiváló
mellhús kihozatalra szelektáltak. Ezek a madarak megfelelő tartási körülmények között fejtik ki genetikai
képességeiket. Két fontos feltételt emelünk ki:
• Jól szigetelt, hatékony szellőztetéssel ellátott, lehetőleg ablaktalan épületek, ahol a világítási technológia
megvalósítható.
• Zárt, intenzív elhelyezés a nevelés teljes tartama alatt. Nem tanácsos az utónevelésnek a kacsatartásban
elterjedt extenzív formája.
A tartástechnológia fontosabb paramétereit a korábban bemutatott 110. táblázat foglalja össze.
A nevelésre az első három héten két lehetőségünk van:
• mélyalmos tartásban teljesen száraz faforgácson, tőzegkorpán vagy szecskázott szalmán;
• dróthálón, léc- vagy műanyagrácson; ebben az esetben az első héten a rácsot papírlemezzel borítjuk, hogy a
hideg a kiskacsákat alulról ne érje.
Legkésőbb három hét elteltével a fiatal récéket az előnevelőből az utónevelő épületbe szállítjuk. A nevelés
továbbra is ugyanabban az épületben folyhat, ekkor az egész istállót a madarak rendelkezésére bocsátjuk. Az
állománysűrűséget a végleges értékre állítjuk be.
A pézsmaréce nevelése folyamán gyakorta elkerülhetetlen a csipkedés és ebből eredően a kannibalizmus. A
jelenség okát kevéssé ismerjük, megelőzése tehát elsősorban csőrkurtítással lehetséges. A műveletet háromhetes
korban végezzük. A csőrkurtítással egyidejűleg ajánlatos a karmokat is visszavágni. Erre azért van szükség,
mert az összezsúfolódott állatok (pl. szállításnál) egymást megkarmolhatják, ami testükön maradandó nyomokat
hagy, rontva annak minőségét.

5.3. A mulardkacsák hústermelésre történő hasznosítása
A mulardkacsák hasznosítása két irányban, hús- és májtermelésre specializálódott. Az előbbi elsősorban a
Távol-Keleten hagyományos, míg Európában a májhasznosítás uralkodik. Földrészünkön a pecsenye-mulard
termelésének kialakulását eddig a színes tollazat akadályozta. A fajhibrid fehér változatának kitenyésztésével
lehetőség nyílt a mulardok ivar szerinti kettős hasznosítására. A májtermelésre alkalmatlannak ítélt tojókat
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ugyanis pecsenyekacsának nevelik fel. Egyúttal a fajhibrid azon kiváló tulajdonságait is igénybe veszik,
amelyeket hústermelő képességükkel kapcsolatban részleteztünk.
A fiatal húsmulardok vágási életkora a 10. és 13. élethét közé tehető. A mellkihozatal az életkor előrehaladtával
javul; ha növelni kívánjuk, az állatok vágását akár a 15. élethétig is kitolhatjuk. A késői vágással együtt azonban
számolni kell a takarmányértékesítés jelentős romlásával is.
A mulardok kiváló ellenálló képessége lehetővé teszi kétfázisú nevelésüket azon elvek szerint, amelyeket a
pecsenyekacsa elő- és utónevelésére vonatkozóan megismertünk. Az előnevelés általában egy héttel tovább, a
négyhetes életkor betöltéséig tart. A fiatal kacsák elhelyezésére nagyon jól beváltak a pézsmarécékre ismertetett
rácspadlós változatok. Az utónevelésre is azokat a megoldásokat javasolhatjuk, amelyeket a házikacsával
kapcsolatban ismertettünk.

6. Kacsamájtermelés
A pézsmaréce és a mulardkacsa töméses hizlalása kiegyenlítettebb eredményt ad, mint a lúdé. Ez annak
köszönhető, hogy a naposkacsákat egész éven át folyamatosan be lehet szerezni (így azonos életkorban foghatók
tömésbe), továbbá a rendelkezésre álló genotípusok meglehetősen homogének. Mindkét típusban csak a
gácsérok töméses hizlalásával érdemes foglalkozni.

6.1. A májalapanyag felnevelése
A kényszeretetésre szánt pézsmaréce felnevelése csak végső szakaszában, az ún. előtömés idején tér el a
húshasznosításra kidolgozott technológiától. A mulardkacsákat a pézsmarécékre kidolgozott módszerekkel
tartjuk, de tavasztól őszig lehetőség van kétfázisú nevelésükre is. Ez utóbbi a pecsenyekacsákra ismertetett
félintenzív rendszer, amely előnevelésből és utónevelésből áll. Az általában négy hétig (rossz időjárás esetén öt
hétig) tartó előnevelés feltételeit illetően hasonlít a házikacsáéhoz.

6.2. Felkészítés a tömésre
A töméses hizlalásra szánt gácsérok nevelésének egyik legfontosabb része az előtömés, amelynek három
feladata van:
• előkészíteni a nyelőcsövet, növelni annak térfogatát, hogy a későbbiekben a kacsa be tudja fogadni és meg
tudja emészteni a nagy mennyiségű takarmányt;
• alkalmassá tenni a máj szöveti állományát a tetemes zsírmennyiség felvételére és megtartására;
• kiváltani azon enzimek termelését, amelyek a későbbiekben a töméses hizlalás során fontos szerephez jutnak.
A kacsafélék egyszerre csak kis mennyiséget fogyasztanak, ha a takarmány állandóan előttük van, hiszen
folyamatosan veszik fel az élelmet. A nevelés záró szakaszában arra törekszünk, hogy nyelőcsövüknek, illetve
tágulatának (hamis begy) a befogadó képessége növekedjen. Ezt úgy érjük el, hogy a takarmányt csak
meghatározott időszakban, általában naponta egyszer, rövid időre kínáljuk számukra. A következő etetésre
kiéheznek, és a szükségletüknél többet vesznek fel. Az adagok emelésével a nyelőcső kitágul.
Az előtömésre használt takarmány magas fehérjetartalma és a nevelés folyamán rendszeresen adagolt májvédő
anyagok (hepatoprotektor) pozitív hatással vannak a májsejtek befogadó képességére, ezáltal javul a kihizlalt
máj minősége. Az előkészítés hatására a máj mérete jelentősen megnő, és az elzsírosodás folyamata megindul.
Az előtömés 8-9 hetes korban kezdődik. Az állatok naponta egyszer két óra hosszan kapnak takarmányt. Az
adagolt etetés feltétele, hogy az etetők számát a szokásosnak a másfélszeresére növeljük. Ezáltal elkerülhető az
állatok közötti versengés és a csoportok heterogénné válása.
A májhasznú mulardkacsák felnevelésének és tömésre való előkészítésének takarmányozási programját mutatja
be a 115. táblázat.

6.3. Töméses hizlalás
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A hízókacsák elhelyezésére szigetelt épületek felelnek meg a legjobban, amelyeket télen fűteni, nyáron hűteni
lehet. A mai igényeknek megfelelő nagyüzemi, intenzív tömőistállóban a kacsákat egyedi ketrecben helyezik el.
Ennek speciális változata szállítóketrecként is szolgál, így az állatokat csak a nevelőtelepen és a vágóhídon
mozgatják. Az épületet hűtőfallal látták el, amely a nagykapacitású szellőztető ventilátorok segítségével nyáron
is megfelelő klímát nyújt. A kacsák fejmagasságában elhelyezett belső keverőventilátorok állandó légmozgást
biztosítanak. A tömést önjáró, automatikusan adagoló hidraulikus gépekkel végzik. Teljesítménye óránként 400700 kacsa kényszeretetését teszi lehetővé. Ezekben a korszerű épületekben 1500-3000 kacsa egyidejű töméses
hizlalása folyik. A ketrecek természetesen lehetnek csoportosak is. Az egyedi ketreces változatot mutatja be a
69. ábra.
A kacsák levegőcsere iránti igénye a töméses hizlalás előrehaladtával — különösen az utolsó 5-7 tömés alatt —
jelentősen megemelkedik. Ezért a szellőztető ventillátorok kapacitását a tömőistállóban ajánlott 10-13
m3/óra/testtömeg-kg-ra tervezni.
A töméses hizlalás további ismeretanyaga megegyezik a lúdfajra vonatkozóan megadottal (lásd „Lúd
tartástechnológiák‖ c. fejezetben)
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26. fejezet - Baromfikeltetés
Bogenfürst, Ferenc

1. A keltetés biológiai alapjai
A mesterséges keltetésben használt eljárások lényegének megértéséhez ismerni kell azok biológiai alapjait; a
tojás összetételét és a tojásban a megtermékenyüléstől a kikelésig lezajló folyamatokat.

1.1. A tojás alkotórészei és szerkezete
A tojás a madarak petesejtjéből - mint az állatvilág legnagyobb sejtjéből - vagy más néven tojássárgájából, az
azt körülvevő fehérjéből, héjhártyából és héjból épül fel. E fő alkotórészek optimális mértékben tartalmazzák az
embrió fejlődéséhez szükséges feltételeket és táplálóanyagokat.
Az ideális tojás jellemzőit nehéz meghatározni. Alakja, formája, színe és összetétele nagymértékben változhat
anélkül, hogy a kikelt utódok életképességét számottevően befolyásolná. Gazdasági baromfifajainktól származó
átlagos méretű tojások fő alkotórészeinek arányát ismerteti a 116. táblázat.
A 116. táblázat adatai szemléletesen tükrözik a fészekhagyó és a fészeklakó madarak tojásainak összetételében
meglévő különbséget. Baromfifajaink többsége az előbbi csoportba tartozik, ahol a naposállatok kikelésük után
önálló táplálkozásra képesek. Amíg azonban ezt megtanulják a hasüregbe záródott jelentékeny mennyiségű szik
segítségével vészelik át a kritikus időszakot. A fészeklakó galambfiókák a táplálkozás tekintetében teljesen a
szülőkre vannak utalva, a szik aránya a tojásban ennek megfelelően lényegesen kisebb.
A kész tojás hosszmetszetét (70. ábra) vizsgálva a tojássárgája (szik) fehér és sárga rétegekből tevődik össze.
Feltehetően a terjedelmesebb és zsírosabb sárga szik nappal, a fehér pedig éjjel képződik. Az egész sárgáját
vékony hártya, a szikhártya veszi körül. A tojássárgája középső, körte alakú részén, a latebrán, közvetlenül a
szikhártya alatt helyezkedik el a 3 4 mm átmérőjű csírakorong. Itt a legkisebb a tojásbelső sűrűsége, ezért a
latebra mint egy iránytű a csírakorongot mindig a tojásbeltartalom legfelső pontjára fordítja, függetlenül a tojás
helyzetétől.
A sárgája jelentős táplálék- és energiaforrás az embrió számára. Nagy a szárazanyag-tartalma (52 %), amit 63 %
ban zsír és 33 % ban fehérje alkot. Szénhidrátot csak 0,4 % ban találunk benne. Szervetlen anyagai (P, S, Ca, Cl,
K, Na, Mg, Fe) 2,1 % ot tesznek ki, és fontos szerepet töltenek be az embriófejlődés során a vérképzésben és az
ásványianyag-forgalomban. A szik vitaminokban gazdag, a C vitamin kivételével a tojás valamennyi vitaminja
megtalálható benne. Ezek mennyisége függ a tojástermelés intenzitásától és a takarmánytól is. Az
embriófejlődéshez szükséges legfontosabb vitaminokat (pl. A-, D-, B1-, B2-, E-vitamint) tartalmazza.
A tojássziket pigmentanyagai a fajra, fajtára jellemző színűre festik, ami nagyban függ a felvett tápláléktól is. A
színezőanyag a takarmányban felvett xantofill és származékai, nem pedig a provitamin hatású bétakarotin, mert
az a szikben csak nyomokban fordul elő és különben is csaknem színtelen. Nem lehet tehát a tojás sárgájának
színe alapján annak A vitamin-tartalmára következtetni.
Az anyaszervezet immunállapotától függően a szikbe - bizonyos mértékben - ellenanyagok is kerülnek, melyek
az embrió és a kikelt utód védelmét biztosítják az adott betegségekkel szemben.
A tojásképződés első fázisában, a tüszőhám megrepedésekor néhány véredény is megszakadhat, vér kerül a
tojássárgájára, ekkor keletkezik az ún. vérfoltos tojás. Ha a tüszőhámról vagy a petevezetőről szövetdarab
záródik keletkezése során a tojásba, akkor húsfoltos tojásról beszélünk.
A petevezetőben rakódnak a szikre a tojás további alkotórészei: a tojásfehérje, a héjhártyák és a tojáshéj. A
tojásfehérje a tojásban négy rétegből áll. Ezek elnevezése és aránya: a jégzsinór és a hozzákapcsolódó belső
sűrűfehérje 2,7 %, a belső hígfehérje 17,3 %, a külső sűrűfehérje 57,0 %, és a külső hígfehérje-réteg 23,0 %. A
tojásfehérje képződése két fázisban zajlik le. Az elsőben a négy fehérjeréteg már a petevezető öböl szakaszában
kialakul, majd miközben a tojás az uterus felé halad különböző ionok adódnak hozzá. A második szakaszban a
kialakult rétegekbe víz áramlik. A felduzzasztás az uterusban megy végbe, ozmózis útján, a már meglévő
héjhártyákon keresztül. A vízzel együtt különböző sók (pl. NaCl, CaCl2) is a fehérjébe kerülnek. Az öbölben
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tehát egytípusú fehérje termelődik, a hígfehérje-rétegek a keletkező tojás forgása során víz hozzáadásával
alakulnak ki.
A jégzsinór a belső sűrűfehérje csavarodásának az eredménye, feladata a sárgája centrális helyzetben tartása. A
sűrűfehérje a tárolás során fokozatosan felhígul. A sűrű- és a hígfehérje-rétegek aránya a tojás belső
minőségének egyik fontos jelzője.
A tojásfehérjét főleg víz alkotja (87 89 % ban). Szárazanyaga döntő részben a teljes fehérjeállomány 86,5 %ában fehérjéből áll, de kevés szénhidrátot (7,5 %) és ásványi anyagokat (6,0 %) is találunk benne. Vitaminokban
szegény, csupán a B vitamin-csoport tagjait tartalmazza.
A tojásfehérje különböző proteintípusokból épül fel, melyek részvételi arányát és szerepét a 117. táblázat
foglalja össze.
A tojássárgáját körülvevő fehérje három fontos feladatot lát el: fizikai és mikroorganizmusok elleni védelem,
víz- és iontározó, valamint fehérjeforrás. Az elsőként említett funkcióját kon-zisztenciájának és összetételének
köszönhetően fejti ki. Védi a sziket, felfogja a különféle mozgásokat, tompítja a hőmérséklet-változások
hatásait. Viszonylag stabil környezetet biztosít a korai embriófejlődés számára.
A madártojás hatékony védelemmel rendelkezik a mikroorganizmusok támadásával szemben. Ennek első fizikai
jellegű vonalát a tojáshéj képviseli. A tojásfehérje zselatinszerű állaga fizikai akadályt képezve a behatolás ellen
ezt részben kiegészíti, ennél fontosabb azonban a protein-összetételéből adódó szerepe a kémiai jellegű
védelemben. A lizozim enzim, amely a baktériumokat sejtfaluk bontásával pusztítja el, viszonylag nagy
mennyiségben van jelen. Az ovotransferrin a fémionok főleg a vas megkötésével elérhetetlenné teszi azokat a
mikrobák számára, akadályozva ezzel a növekedésüket. Ugyanezt teszik a különféle proteáz inhibitorok is,
amikor a fehérjék mikrobiális felhasználását gátolják.
A tojásfehérjét a kétrétegű héjhártya veszi körül. A külső és belső héjhártya a petevezető szorosban termelődik,
megadva egyúttal a tojás végső alakját is. A tojás alakja általában örökölt tulajdonság. Az alakhibák (pl. bordás,
lapított, hegyes végű stb.) egy része lehet genetikai probléma, de inkább a petevezető elváltozásainak
következménye.
A külső héjhártya vastagsága mintegy háromszorosa a belsőének. A hártyák a petevezetőben szorosan
egymáshoz simulnak. A szabadba jutva a tojás lehűl, és azon a részén, ahol a legtöbb pórus található - általában
a tompa végén - a két membrán elválik egymástól és a légkamrát alkotja.
A légkamra mérete a tojás tárolása alatt annak vízvesztesége miatt növekszik. Így nagysága jó információt ad a
tojás koráról, illetve a tárolás körülményeiről, főleg a páratartalmáról. A hártyakettőzet elválása a tojás oldalán,
ritkán a hegyes végén is bekövetkezhet, ebben az esetben szabálytalan elhelyezkedésű légkamráról beszélünk. A
légkamra fontos szerepet tölt be az embriófejlődésben, mert az első légvételekhez szükséges levegőt szolgáltatja
a magzat tüdőlégzésének kialakulásakor.
A héjhártya védőfalként szolgál a külső mikroorganizmusok behatolásának és a tojástartalom kiszáradásának
megakadályozására.
A megtelt és kifeszült héjhártyára rakódik a tojástartóban a tojáshéj. A mészhéj szárazanyagának csaknem 94 %
a kalcium-karbonát, amit kevés magnézium-karbonát, kalcium-foszfát, nátrium- és káliumsó egészít ki. A
tojáshéj a tojásbelső mechanikai védelmét szolgálja, az embriófejlődés egyik ásványianyag-forrása. Kicsiny
nyílásain az ún. pórusokon keresztül talál utat a tojásba az embriófejlődéshez szükséges oxigén és távozik a
szén-dioxid és a víz. A pórusok száma összesen 7.000 15.000, egyenlőtlen eloszlásban a tojáshéj felületén. A
tojás hegyes végétől a tompa felé haladva emelkedő sűrűségben találjuk, négyzetcentiméterenként 70 és 200
között. Együttes keresztmetszetük mindössze kb. 2 mm2.
A tojáshéj többrétegű, a legkülső ezek közül a kutikula. Ezt a tojástartó választja ki kenőanyagként a megtojás
folyamatához, alkotóanyaga nagyrészt glikoprotein. A tojásrakás után a nyálka megszárad, eltömi a tojáshéj
pórusait. A keltetés kezdetéig védi a tojást a mikrobák behatolásával szemben, gátolja a belső nedvesség
eltávozását és a légcserét. A kutikula eltávolítása vagy károsítása (pl. a tojás tisztításakor) rontja a tojás
tárolhatóságát, növeli fertőződésének veszélyét.
Maga a tojáshéj proteinvázát tekintve két részre, a szivacsos és a mamilláris (emlő alakú) rétegre osztható. Az
ásványi anyagok kristályos szerkezete alapján a csuklyás alapréteget, a kúpos kristályos réteget (ez megfelel a
szerves mamilláris rétegnek) és a paliszád réteget (a vonalas kristályok zónáját) különíthetjük el. Ez utóbbi a
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szivacsos réteghez hasonlóan a tojáshéj összvastagságának 2/3 részét képezi. Az egyes rétegeket, azok alakját és
arányát szemlélteti a 71. ábra.
Tojásrakáskor a petevezető utolsó szakasza, a hüvely (vagina) kitüremkedik, kifordul, ezáltal a tojás nem halad
át a kloákán, nem érintkezik annak bélsár tartalmával, így tisztán jut a külvi-lágba.

1.2. A tojás összetételét befolyásoló tényezők
A genetikai háttér szerepére utal az a tény, hogy a szelekció az eredeti fajtákhoz képest a belőlük kialakított
vonalak tojásainak összetételét jelentősen megváltoztatták.
Az állomány korával, a tojástömeg növekedésével párhuzamosan emelkedik a tojás szárazanyag-tartalma is.
Az etetett takarmányok tápanyagtartalmának hatása a tojások összetételére nem szorul magyarázatra. A tojás
teljes fehérjetartalmát a takarmány aminosav-egyensúlya is befolyásolja. A lizin vagy a metionin mérsékelt
hiánya a fehérje-beépülés mértékét csökkenti. Sajátságos, hogy a lizin és a treonin kismértékű hiánya a szik
tömegére erősen hat, míg a metioniné egyedül a tojásfehérje mennyiségét és tápértékét csökkenti.
A takarmányban lévő zsírok jelentős részét használja fel a tojó szervezete a tojássárgája zsíranyagainak
szintetizálására. A linolsavtól - kísérletben - teljesen megfosztott takarmány hatására a tojástömeg 10 g-mal
csökkent, a szik aránya és szárazanyag-tartalma hasonlóképpen alakult.
Sajátos szerepet játszik a peteérésben az erukasav, mely a repce régebbi fajtáiban nagy arányban fordul elő. Ez a
zsírsav a szik összetételét úgy befolyásolja, hogy az a telített zsírsavakban (palmitinsav, sztearinsav) szegény
lesz.
A szénhidrátok nincsenek számottevő hatással a tojás összetételére. Egyedül a keményítő bekeverése a
takarmányba hat a szik tömegére pozitívan.
Az ásványi anyagok és a vitaminok elegendő és kiegyensúlyozott mennyiségben szükségesek a takarmányban az
optimális tojásösszetételhez. A magnézium hiánya a fehérje szerkezetének problémáit idézheti elő. A Mg-, Mn-,
Zn-, J- és Se-kiegészítés pozitív hatást vált ki, miközben a vastartalom is stabilabb marad.
A tojásban lévő vitaminok mennyisége érzékenyen reagál a tojó tápanyagellátására. Kiemelhető ebből a
szempontból a riboflavin és a B12 vitamin, kisebb mértékben a B vitamincsoport tagjai (a biotin, a folsav és a
pantoténsav). A szik karotinoid- és zsírban oldódó vitamintartalma (A- és D vitamin) még szorosabban követi a
tojó szervezetébe a táplálékkal bevitt mennyiséget. Az A vitamin és a B csoport egyes vitaminjainak átvitelét a
to-jásba bizonyos antibiotikumok (bacitracin, flavomicin) elősegítik.
Sok gondot okoznak a tojásösszetétel szempontjából a mérgező anyagok. A maradványanyagok, mint az
inszekticidek és a peszticidek, valamint a takarmányadalékok, mint az antibiotikumok, kihatnak a
tojásképződésre, és beépülhetnek a tojásba is. A tojásfehérje lizozimtartalma az antibiotikum etetésének hatására
drasztikusan csökkenhet, ezért a gyógyító kezelést a lehető legrövidebbre kell fogni.
Hazai baromfiállományaink tojástermelésében nagy károkat okoznak a mikotoxinok, különösen a
fusariotoxinokhoz tartozó trichotecének (T-2 toxin, HT-2 toxin, diacetoxyscirpenol /DAS/, deoxynivalenol
/DON, vomitoxin/, acetylnivalenol /fusarenon x/, nivalenol stb.). Fehérjeszintézist gátló hatással rendelkeznek,
ezáltal csökken a tojástermelés, a tojások tömege és azok minősége is romlik. A mikotoxinok beépülnek a
tojásba, ezáltal közvetlenül is hatnak a fejlődő embrióra.
Napjainkban gyakran vetődik fel a tojás koleszterintartalmának kérdése. A madárszervezet képes a
szintetizálására. A teljes tojás 100 g-ra vetítve 399 mg koleszterint tartalmaz, míg ezen belül a szik 1280
mg/100g-ot.

1.3. A megtermékenyülés
Párzáskor a tyúk petevezetőjének hüvelyszakaszába egy egy ejakulátummal mintegy 1,5 8 billió spermasejt jut.
Ezek sajátos mozgásuk, továbbá a petevezetőben lévő csillószőrök, valamint a hüvely és a méh
antiperisztaltikus izommozgása segítségével a tölcsérbe jutnak. Itt termékenyül meg az érett pete. Ez akkor
következik be, ha a petevezetőben nincs tojás, ellenkező esetben az ondósejtek spermatároló mirigyekbe
kerülnek.
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A megtermékenyülés lényege, hogy a pete haploid sejtmagjával egyetlen ondósejt ugyancsak fél
kromoszómaszámú sejtmagja egyesül, miután a jelenlévő több száz közül egyetlen, a megtermékenyítő
spermasejt behatol a csírakorong központja táján. A csírakorong felületén behatolt többi ondósejt a
megtermékenyülést követő 4-5 órán belül felszívódik. Azok az ondósejtek, amelyek a megtermékenyítésben
nem vettek részt, s nem jutottak át a csírakorong felületén, a petevezető különböző részein, többnyire az
infundibulum „spermafészkeiben", az uterovaginális szakasz mirigyeiben és kivezető-járataiban raktározódnak
el, és fenntartják a termékenységet a párosodások, illetve az inszeminálások közt eltelt időben.
A spermiumok termékenyítőképessége tárolódásuk folyamán csökken. Ezért a kakasok eltávolítása után a 4-5.
naptól gyorsuló ütemben romlik a megtojt tojások termékenysége és emelkedik az embrióhalandóság. A
tyúkfajban az ondósejtek élet- és terméke-nyítőképességüket legtovább mintegy 20 22 napig, a kacsa és
lúdfajban 10, a pulykafajban 50 napig őrzik meg.

1.4. A korai embriófejlődés
A megtermékenyülés eredményeként létrejött zigóta barázdálódásával megkezdődik az embriófejlődés. Ennek
első szakaszát ami még a megtojás előtt a petevezetőben zajlik le korai embriófejlődésnek nevezzük. Az első
sejtosztódás az ovulációt követő 5 órán belül a petevezető szorosban történik. Kb. 20 perc elteltével további
osztódás következik, majd újabbak, és amikor a tojás 1 órával később az isthmust elhagyja, a fejlődő embrió
már 16 sejtből áll. Végül az uterusban tartózkodás 4 órája alatt 256 sejtes állapotba jut.
A barázdálódás nyomán a csíralemeznek két sejtrétege jön létre; az ectoderma és az entoderma. Ez a folyamat a
gastrulatio, ami a megtojásig tart.
A megtermékenyített tojás a tojásrakás pillanatában gastrula stádiumban levő csírakorongot tartalmaz. Ez az
állapot egyben a tárolhatóság feltétele, ezért további tartós sejtosztódásnak a tárolás alatt nem szabad
bekövetkeznie. Ehhez a tojásokat le kell hűteni. Az embrió fejlettsége tojásrakáskor azonban még fajtán belül
sem egyforma, és összefügg a keltethetőséggel, valamint a keltetés hosszával. Egy adott tulajdonságú tyúktól
származó frissen tojt, termékeny tojásokban az embriók jellegzetes stádiumban vannak. Ez a fejlettség döntő az
embrió fejlődési erélyére, a potenciális keltethetőségre. A jól fejlett gastrula stádiumú embriót adó egyedek
keltetési teljesítménye nagyobb.
A gastrula nagysága csak egy optimális szintig növeli a keltethetőséget, míg azon túl ellenkező hatású. Vagyis
minél távolabb kerülünk fejlettségben az optimálistól akár pozitív akár negatív irányban, csökken a
keltethetőség.
A legkedvezőbb gastrulanagyság sok tényezőtől függ. Az egyik ezek közül a genotípus: a testtömegre végzett
szelekció negatív hatással van a korai embriófejlődésre. Fontos faktor a tojásképződés időtartama is. A tojó
életkorával a petevezető hosszabb lesz, az áthaladás időtartama megnő, ezáltal az embrió a sejtosztódásban
előrehaladottabb állapotba kerül. A tojásnak a ciklusban elfoglalt helyzete hasonló jelentőségű. A ciklus első és
utolsó tojásai jobban fejlett embriót tartalmaznak. A termelő állomány öregedésével több első és utolsó tojás
keletkezik, ezáltal több lesz a nagyobb blastodermával rendelkező tojás. A tojástermelésben eltöltött idő tehát
pozitívan hat a korai embriófejlődésre.
További, a gastrula nagyságára ható tényezőcsoport a frissen tojt tojást érő hőmérsékleti hatásokkal van
összefüggésben. A tojásrakást követő lehűlés gyorsasága, a tojófészek, a tojáskezelés és -tárolás hőmérsékleti
viszonyai jelentős hatással vannak arra, hogy a szünet bekövetkeztéig az embriófejlődés mennyire haladt előre.
A korai embriófejlődés szakaszában a sejtosztódás a viszonylag magas hőmérsékletre érzékeny (a tyúk
testhőmérséklete 40,6 - 41,7 °C). A tojásrakást követő túl gyors lehűlés a fejlődést idő előtt megállítja, ezért
káros lehet.
A jól fejlett csírakorong nemcsak a keltetés alatti embriófejlődésre hat pozitívan, hanem a tárolás
stresszhatásaival szemben is ellenállóbbá teszi az embriókezdeményt.
Az optimális nagyságú gastrula elérését célozza a tenyésztojások keltetés előtti felmelegítése, előzetes keltetése.

1.5. Embriófejlődés a keltetés alatt
A tojás a megtojást követően lehűl, és amikor hőmérséklete 24 °C alá csökken, az embriófejlődés megáll.
Nyugalmi állapot következik, amelynek folyamán a keltethetőség megóvása céljából a tojások helyes kezelése
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rendkívül fontos. Amint a tojás a keltetőgép pontosan beszabályozott klímaviszonyai közé kerül, folytatódik a
sejtosztódás. Itt a hőmérséklet már alacsonyabb, mint a tyúk testében.
Mind a tárolótér, mind a keltetőgép hőfokának helyes beállításához tudnunk kell az embriófejlődés alsó
hőmérsékleti határát. Azt a hőmérsékleti értéket, amely alatt az embrió növekedése megáll, fölötte pedig tovább
folytatódik embrionális küszöbnek, vagy élettani nullának nevezzük. Pontos értékét nehéz meghatározni, mivel
azt sok tényező zavarja, továbbá fajta és változat szerint is eltérő lehet. A vizsgálatok többsége a 23,9 °C os (75
°F) átlagértéket fogadja el, de 20 °C és 27,2 °C os szélső értékek is előfordulnak. Ezért biztonságból úgy
tekintjük, hogy 20 °C az embrionális küszöb.

1.5.1. A tyúkembrió fejlődésének fokozatai
A tyúkembrió keltetés alatti fejlődésének két szakaszát különböztetjük meg:
• a 8-9. napig tartó embrionális szakaszt, melyben a gyors, elsősorban minőségi változások eredményeként
valamennyi szerv, szervkezdemény, végtag kifejlődik;
• az ezt követő magzati időszakot, amelyet a mennyiségi fejlődés jellemez, a csirke fokozatosan felveszi
végleges formáját. Ezzel a váltással az anyagcsere-folyamatokban és az extra-embrionális hártyák
funkciójában is lényeges változások esnek egybe.
Az embrió növekedési erélye és a keltethetőség között pozitív összefüggés van. A keltetés korai szakaszában
gyors növekedésű embriók jobb kelési eredményt adnak. A madárembrió fejlődése a tojásrakás után rendkívül
bonyolult folyamat, amelyben a létfontosságú életjelenségeket az un. extraembrionális embrión kívüli hártyák
végzik el. Mindegyik buroknak a sziktömlőnek, az amnionnak, a chorionnak és az allantoisnak sajátos feladata
van. Korán megjelennek, de végleges formájukat csak kb. a keltetés középső szakaszában érik el, amikor
tömegük lényegesen meghaladja az embrióét. A 72. ábra a 12 és 19 napos tyúkembriót és extraembrionális
hártyáit mutatja be.

1.5.2. A sziktömlő
A sziktömlő a szik anyagaival táplálja az embriót. Az embrionális burkok közül elsőként kezd kialakulni. Gyors
fejlődésének köszönhetően a sziktömlő sejtrétegei a keltetés 6. napjára, vére-rekkel dúsan átszőtt falai a 14.
napra teljesen körülveszik a sárgáját, és az enzimek segítségével feltárt táplálóanyag-tartalmat a véráram
segítségével a fejlődő embrió részére továbbítják. Fel-vevő-kapacitását a sziktömlő belső felületén lévő
gyűrődések növelik. A tápanyagok szállítása a sziktömlő segítségével már az embriófejlődés 45-50. órájától
megkezdődik.
A keltetés utolsó napján a szikzacskó számottevően csökkent tartalommal a magzat testébe záródik, és átmeneti
táplálóanyagul szolgál a postembrionális életben. Ez a kelés pillanatában még meglevő szikkészlet adja azt a
tartalékot, aminek birtokában a naposállatok a kelést követő 24 órán belül veszély nélkül szállíthatók. A
szikkészlet a kibújás utáni 5-6. napon végleg eltűnik.

1.5.3. Az amnion
Az amnion közvetlenül fogja körül az embriót, a benne lévő folyadék védő és tápláló közeg. A keltetés 2-3.
napján alakul ki, majd az 5. naptól megtelik folyadékkal. Az embrió úszik az amnion-folyadékban, ami megvédi
a mechanikai sérüléstől, a kiszáradástól, a hőmérsékleti hatásoktól és a többi hártyához való tapadástól.
Az amnion-folyadék sajátos ion-összetételű és magas ozmotikus nyomással bír. Térfogatát a tojás keltetés alatti
víztartalmának változásai nem érintik, az oldat összetétele azonban változhat. A keltetés 12. napján - a seroamniotikus kapcsolat perforációja (73. ábra) következtében megkezdődik a fehérje belépése a fehérjezacskóból
az amnion-folyadékba. Ezáltal mennyisége megnő, később azonban, amikor az embrió fogyasztani kezd belőle,
vissza-esik. Ettől kezdve a tyúkembrió dinamikus fejlődésnek indul. A folyamat a keltetés 18. napjáig tart, ez
idő alatt valamennyi fehérje az amnion-folyadékba átmegy.

1.5.4. A chorion és az allantois
A chorion az amnionnal egy időben jön létre, de szétválik attól és valamennyi extraembrionális hártyát
körülveszi. Egyesülve az allantoissal és a belső héjhártyával, kialakítja a chorioallantois membránt (CAM), így
részt vesz az anyagcsere közvetítésében.
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A keltetés 3. napja körül kezd el kialakulni, majd véredényekkel dúsan behálózott hártyája teljesen körülveszi a
belső héjhártya mentén a tojás beltartalmát. Átvilágításkor a terjeszke-déséből következtetni lehet a magzat
fejlődésére. Ha az allantois nem zárul be az egyes baromfifajokra jellemző időre, akkor keltetési
rendellenességgel van dolgunk. Tyúkembrió esetén az allantois a 12. napra záródik be. Kiformálódása során
magába foglalja a fehérjét, ami a chorioallantoisba betüremkedett zacskóként szigetelődik el.
Az allantois funkciói a következők:
• Az allantois a keltetés kb. 12. napjáig közvetlenül résztvesz a fehérjék feltárásában. Ugyancsak az allantois
feladata a tojáshéjból származó Ca-ionok eljuttatása az embrió csontozatába. A Ca kivonása egyúttal gyengíti
is a tojáshéjat, így azt a csibe kelésekor könnyebben áttöri.
• Az allantois a kiválasztásban, valamint a salakanyagok tárolásában is közreműködik. Az allantois által
körülzárt, folyadékkal telt üregben halmozódik fel a húgysav vagy sói, továbbá az ammónia, a karbamid és a
kreatinin.
• Az allantoisfolyadék az embrionális vízháztartásban fontos szerepet játszik. Az embrió víztartalmát megóvja
a nagyobb változásoktól.
• A chorioallantois vérerei bonyolítják le az embrionális légzési folyamatot, a vér gázcseréje révén. A keltetés
8. és 19. napja között a tüdőlégzésre áttérés időpontjáig az allantois hajszálerei veszik fel a tojáshéj és
héjhártyák pórusain bejutó oxigént és adják le ugyanezen az úton a szén-dioxidot.

1.6. Az embrionális anyagcsere-folyamatok
A tojást alkotó anyagok fokozatosan használódnak fel az életfolyamatokhoz szükséges energia felszabadítására
és az embrió testének felépítésére. A felhasználódás üteme nagyjából megfelel az embrió növekedési erélyének.
Az embriófejlődés mértékének és a tojástartalom csökkenésének összefüggése az embrió és a tojásalkotók
szárazanyag-tömegének változásából látható a 74. ábrán. Megfigyelhető hogyan építi be saját testébe az embrió
a tojás anyagait. A tojásfehérje felhasználása nem párhuzamos a sárgájáéval. Ez utóbbié kezdettől fogva
növekvő, az utolsó 5 napban tovább fokozódik, de a szik 25-35 % a felhasználatlan marad és a csibe testébe
záródik.
A fehérje-szárazanyag mennyisége a keltetés első 9 napján nem változik. Kisebb csökkenés következik be a 912. nap között, de ezt követően gyorsan és teljesen felhasználódik a 17. napra.
Az embrió fejlődése első hetében elsősorban a tojásban lévő szénhidrátokat használja fel, a második héten a
fehérjéket, a harmadik héten pedig a zsírokat. A sorrend egyik vagy másik anyag felhasználásának túlsúlyát és
nem kizárólagosságát jelzi. A proteinek és a zsírok beépítése egybeesik a tojásfehérje, illetve a szik
felhasználásával, ugyanis az előbbi a fő proteinforrás, az utóbbi pedig a tojás teljes zsírkészletének tároló helye.

1.6.1. A szénhidrát-anyagcsere
A tyúktojásban – 75 %-ban a tojásfehérjében és 25 %-ban a szikben a szénhidrát mind szabad formában
(glükóz), mind vegyületeiben proteinnel (glikoprotein) és lipiddel (foszfolipid) megtalálható.
Az embrió fejlődése kezdeti időszakában, mielőtt a felvehető oxigén megjelenne, a szükséges mennyiséget a
szénhidrátvegyületek bomlásából (glikolízisből) meríti. A 7. nap után, az aerob anyagcsere során, az embrionális
máj nagy glikogéntartalékot hoz létre, amit azonban a kelésig különösen a keléskor felmerülő nagy energiaigény
miatt felhasznál.
A keltetett tyúktojás teljes szénhidráttartalma tehát a 7. napig csökken, ezt követően kb. a 10. napig hirtelen
megnő, majd egyenletesen fogy a keltetés végéig. A teljes szénhidrátmennyiség emelkedése egybeesik a zsírok
mennyiségének csökkenésével, jelezvén az előbbiek forrását.

1.6.2. A fehérje-anyagcsere
A friss tyúktojás proteintartalma csaknem azonosan oszlik meg a sárgája és a fehérje között. A szikben kétféle
protein található, ezzel szemben a tojásfehérjében sokféle. A fehérjék nagyobb része a keltetés során az embrió
testének felépítésében aminosav-forrásként szolgál, másik része energiaellátásra használódik el.
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Az embrionális kor fehérje-anyagcseréje a keltetés 7-9. napján kezd előtérbe kerülni. Az aminosavak
mennyisége a szikben és a tojásfehérjében csökken (az utóbbiban nagyobb mértékben), az embrióban különösen a keltetés utolsó 5 napján - növekszik.
A keltetés 12. napjától a tojásfehérje felhasználása felgyorsul. Az embrió nagyarányú tömeggyarapodása is
ekkor veszi kezdetét. Az embriófejlődés folyamán energiára fordított protein bomlásterméke az allantoiszsákban halmozódik fel. Ezek a megjelenés és a növekvő mennyiség sorrendjében: az ammónia, a karbamid és a
húgysav. Legnagyobb mennyiségük sorrendben a 4., a 9. és a 11. napon jelenik meg. A fehérjebontás a 8. és 9.
nap között éri el maximumát, a szénhidrátok és zsírok felhasználásának csúcsai között.

1.6.3. A zsíranyagcsere
A fejlődő embrió fő zsírforrása a tojássárgája. A keltetés közben a zsíralkotórésznek csak mintegy 28 % a épül
be az embrió szöveteibe. Hozzávetőleg 40,5 % a elég, a megmaradó átlagosan 31,5 % pedig a sziktömlőben
marad és a kelés után használódik fel.
A keltetés első felében kevés zsírt használ fel az embrió. A 11. naptól kezdődően a tojászsír gyorsan fogy. Ezt
jelzi a magzat testzsírtartalmának megnövekedése (különösen az utolsó héten), és a fokozódó hőtermelés. A
fejlődő csibe a keltetésnek ebben a szakaszában szükséges energiát elsősorban a zsírok elégetésével nyeri. A
felszabaduló hőmennyiséget tojásönhőnek vagy biológiai hőnek nevezzük.
A keltetőtér hőmérséklete és a keltetőtojás belső tartalmának hőmérséklete között 1 °C körüli
hőmérsékletkülönbség van. A keltetés első felében a tojásban a keltetőtérnél alacsonyabb a hőmérséklet. A 11.
naptól kezdve azonban a tojás hőtermelővé válik, így környezeténél melegebb lesz. Az önhő csúcsértéket a 19.
napon éri el, a különbség ekkor 1 1,5 °C. Ez a hőtermelő folyamat összefügg a tojás zsírneműanyag-tartalmával.
Ezért az ebben az alkotórészben gazdagabb tojásokban (pl. liba, kacsa) a hőtermelés kifejezettebb.

1.6.4. Az ásványi anyagok forgalma
A normális embriófejlődés nélkülözhetetlen feltétele a különböző ásványi anyagok megfelelő mennyisége a
tojásban. A friss tyúktojás belső ásványianyag-tartalma csaknem egyenlően oszlik meg a sárgája és a fehérje
között. Összetételében azonban különbözik, ugyanis a szik több foszfort, magnéziumot, kalciumot és vasat
tartalmaz, a fehérje viszont kénben, káliumban, nátriumban és klórban gazdagabb. A keltetés első hetében a
szervetlen sók is átáramolnak a fehérjéből a szikbe, így azok fő forrása a szik lesz.
A különböző ásványi anyagok az embriófejlődés során eltérő arányban épülnek be. A keltetés korai szakaszában
a K-, a Na- és a Cl-forgalom van túlsúlyban, míg a későbbiekben a Ca, a foszfátok és szulfátok beépülése
fokozódik. Végső fokon a tojásbeltartalom ásványi anyagainak 75-95 % a beépül a csibe testébe.
Másképpen alakul a kalciumforgalom, hiszen a kalciumszükséglet legnagyobb része a tojáshéjból szállítódik
bikarbonát formájában az embrió részére, amihez CO2 és víz jelenléte szükséges. Az embrió kalciumtartalma a
10-15. naptól kezdve megnő, amikor az erőteljes csontosodás megkezdődik.
A kalciumforgalommal közvetlenül összefügg a foszforforgalom. Így a kalciumhoz hasonlóan az embrió
foszfortartalma is megnő kb. a 10. naptól kezdődően.

1.6.5. A gázcsere
Az embriófejlődés szintetizáló-folyamatai energia-felhasználással járnak, ami a környezet oxigénjének
segítségével a tojás tápláló-anyagainak elégésével jön létre. Ez a folyamat hő-, pára-, valamint CO2 kibocsátással jár, amelynek mennyisége az O2-fogyasztással együtt jelzi az anyagcsere mértékét (erősségét),
illetve az embrió korát.
Az embrionális légzés a kibújásig nem tüdőlégzés. A keltetés egészen korai szakaszában az embrió még légköri
oxigént sem használ. Később az allantois vérerei veszik át a légzésfunkciót, és a szükséges oxigén a tojáshéjon
keresztül a légkörből kerül a tojásba.
Az oxigénszükséglet és ennek megfelelően a szén-dioxid-kibocsátás a keltetés első 5 napján csekély. Ezt
követően lassan, majd hirtelen fokozódik, és a keltetés végére az első napihoz ké-pest mintegy százszorosára
emelkedik. Ezzel szemben az embrionális anyagcsere mértékét kifejező egységnyi (g) testtömegre vetített
óránkénti oxigénfogyasztás a 2. napi kb. 48 cm3 ről a kelést megelőző napig 0,64 cm3 re csökken.
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1.6.6. A kelés alatt lejátszódó folyamatok
A kelés folyamata az embriófejlődés utolsó, egyben második kritikus szakasza. A kelés megkezdése előtt egykét nappal az amnionfolyadék már teljesen felszívódott, és a magzat kitölti a tojás üregét. Mozgásai ekkor már
izomtevékenységből erednek. Hasi felületén függ a szikkel telt zacskó, ami a köldöknyíláson keresztül a
hasüregbe kezd húzódni. A fehérje teljesen felhasználódott.
Az események láncolata a keltetés 19. napján a magzat lökésszerű izom-összehúzódásaival kezdődik, amelynek
eredményeként egyrészt a szikzacskó az embrió testébe húzódik, másrészt a csőr felszakítja a légkamránál a
chorioallantois-hártyát (belső pattogzás). Ezzel a csőr a légkamrába nyúlik és a tüdők működésbe lépnek.
Néhány órás átmenet következik, amikor a chorioallantois és a tüdőlégzés egyaránt működik. Ezt a folyamatot
szemlélteti a 75. ábra. Ezután a csibe teljesen a tüdejével lélegzik a légkamrából. Közben a chorioallantois
miután vértartalma a központi vérkeringésbe átment, beszárad, tehát fölrepesztése nem okoz vérveszteséget.
A légkamra levegőkészletének elhasználása miatt (5-6 órán belül) a csibe egy ponton feltöri a tojáshéjat (külső
pattogzás). Ezután néhány órát pihen, majd az óramutató járásával ellenkező irányba fordulva körbevágja a héjat
a tojás tompa végén. Lábaival kiszabadítja magát a tojáshéjból, kikel. A héj feltörésétől a kikelésig 10-20 óra
telik el. A frissen kelt csibék nedvesek és fáradtak, de 5 órán belül felszáradnak és mozgékonnyá válnak.
A keléssel kapcsolatban említést kell tenni egy fontos és érdekes jelenségről, a kelés szinkronizálásáról. Ennek a
fészekhagyó madárfajokban létfontosságú szerepe van. A többi fiókánál korábban kelt kicsit a kotló szülők még
nem vezethetik, az elkésetteket pedig azért nem, mivel a szülők már a többiekkel vannak. Tehát az utódoknak
szinte óra pontossággal egyszerre kell kelniük. Ezt az időzítést maguk a fiókák végzik, a héjukkal érintkező
tojásban fejlődő magzatok ugyanis érzékelik a többiek mozgásait, kopogtatásait, majd hangjait. Ezek az ingerek
serkentőleg hatnak a fejlődésben lemaradottak kelési ütemére, illetve lassíthatják a fejlettebbekét.
Megfigyelések szerint a kacsáknál a kapcsolat egyirányú, csak gyorsítja a kelést. A 24 órával idősebb tojások
közé helyezett és azokkal érintkező, kelés előtt álló tojásokból 11 órával korábban bújtak ki a kacsák. A tyúknál
az időkülönbség kisebb volt (2 óra), mert a fejlődésben előbb járó csibék visszatartották a kelésüket. A jelenség
feltehetően a keltethetőségre is hatással van. Ezt jelzi, hogy a pedigrékeltetéskor az egy tojást tartalmazó un.
egyes borítók alatt nagyobb arányú a befulladás.

1.7. Az embriófejlődés kritikus szakaszai
A tyúkembrió keltetés alatti elhalásának kedvező körülmények között is két csúcsa van. Az összes kiesésnek kb.
25 % a (összesen kb. 1,5 %) a 2., 3. és 4. nap folyamán, míg kb. 50 % a (összesen 3,0 %) a 19., 20. és 21.
napokon következik be. Ezeket tekintjük az embriófejlődés kritikus szakaszainak.
Az első szakasz az embrió életének két fontos élettani változásával esik egybe. Az egyik a véredényrendszer, a
vérkeringés kialakulása a keltetés második napján, a másik a táplálék változása az egyszerű szénhidrátokról az
összetettebb fehérjékre és zsírokra. Bármilyen keltetési hiba ebben a szakaszban sokkal érzékenyebben érinti az
embriót, mint a későbbiekben. Megzavarja ezeket a folyamatokat, ezért az anyagcsere termékei (CO 2, ammónia,
tejsav) a vérben felszaporodnak, aminek következtében az embrió azonnal elpusztul vagy legyengül.
Ezek a hibák eredhetnek a keltetés előtti rossz higiéniai és tárolási körülményekből, a helytelen gázosításból
vagy a keltetőgép hőmérsékletének emelkedéséből, a tojások rázkódásából, illetve elégtelen forgatásából stb.
Különösen az utóbbi négy nagy károkkal jár azért is, mert az amnion kialakulása erre az időre még nem
fejeződött be, és így védelmi funkcióját nem tudja betölteni.
A második szakasz a tüdőlégzésre áttérés, a kibújás kritikus időszaka, ami az embriótól rendkívüli erőfeszítést
kíván, egyben stresszhatás is érvényesül. Csak egészséges csibe képes ezt végrehajtani, ezért a már korábban
legyengült vagy valamilyen embriófejlődési rendellenességgel terhelt egyedek ebben a fázisban elpusztulnak,
befulladnak. Komoly kiesést okozhatnak a technológiai hibák is, mint a bújtatóba átrakás elhúzódása, a túlhűlés,
valamint a gondatlan, durva kezelés.

2. A baromfifélék tojásainak keltetés előtti kezelése
2.1. Tojáskezelés a törzsólban
A tojás a megtojást követően elsőként a fészekanyaggal érintkezik. Ha az nem kielégítően rugalmas, akkor a
tojások megrepedhetnek, összetörhetnek. A ketreces tartásban ezért egyes megoldások szerint a fémrács
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padozatot rugalmas betéttel látják el, amely az ürülék leesését nem akadályozza. A szennyezett és nedves
fészekanyag a foltos és piszkos tojások számát gyarapítja. A megfelelő fészekanyagot a jó nedvszívó képesség,
a tartós anyag és szerkezet, a por és penészmentesség, az ütést jól tompító tulajdonság, a jó hőszigetelés, az
olcsóság jellemzi és a fészekből nehezen túrható ki.
A jó tojásminőség érdekében alapvető fontosságú a megfelelő fészekférőhely (a tyúk szülőpárok esetében és a
nagyobb testű baromfiféléknél 4-5 tojó jut egy tojófészekre), a tojófészkek tisztántartása, az ól és a tojófészkek
alomanyagának gondos kezelése. Ez utóbbit hetente kétszer tanácsos frissíteni, ráalmozni.
A tojóház alomanyagának állapota meghatározza a fészkek tisztaságát is. Az itatók körüli vízfoltok, a kicsire
méretezett trágyaakna, a gyenge szellőztetés, az optimálisnál nagyobb állománysűrűség nedves és trágyás almot
eredményez, ami a tyúkok lábán keresztül a fészek-almot is gyorsan bepiszkítja. Ezáltal nehéz úrrá lenni a
tenyésztojások keltethetőségét rontó héjszennyeződésen és -fertőződésen. Az ól padozatára tojt tojások éppen ez
utóbbi előfordu-lása miatt keltetésre alkalmatlanok.
A keltetőtojásokat legkevesebb négyszer kell naponta összeszedni. Nagyon meleg vagy hideg időben azonban
szükség lehet a gyakoribb, napi öt-hatszori gyűjtésre is. Minél többször szedjük össze a tojásokat, annál kevésbé
szennyeződnek, kisebb a törésük és a fertőződésük veszélye, meleg időjárás esetén pedig időben le tudjuk
azokat hűteni.
A tyúktojások hőmérsékletének csökkentése a tojásrakást követően azonban ne legyen túlságosan gyors, mert
így idő előtt megáll a tojásban a sejtosztódás, ami a keltethetőségre hátrányos. A lehűlés visszafogása egyben a
tojás beltartalmának összehúzódását is lassítja és így időt ad a tojáshéjra tapadt mikroorganizmusok
megsemmisítésére, mielőtt azok a kialakuló szívóhatás segítségével a tojásba juthatnának.
A tojások gyűjtésére a legmegfelelőbbek a műanyag tálcák, amelyek előkeltetői tálcák is lehetnek. Napjainkban
azonban széles körben még papírból készült tojástálcákat használnak. Nagyon fontos, hogy ezek mindig újak
legyenek. Szállításra, tárolásra megfelelő a tojásos kartondoboz is, a fokozatos lehűtés és az előmelegítés
elősegítésére nyílásokkal ellátva.
A tojásokat összegyűjtésük után azonnal fertőtlenítsük, majd a keltetésre alkalmatlan (extra nagy és kicsi,
repedt, deformált, nem megfelelő formaindexű, héjhibás, alomból gyűjtött, piszkos) tojások kiválogatása
következik. Ez az előzetes szelekció a tojásgyűjtés közben is megtörténhet. A nyilvánvalóan alkalmatlan
tojásokat még a tojóházban célszerű eltávolítani.
A víziszárnyasok kifutós tartásából adódóan az előbbieken kívül arra is gondolni kell, hogy a sárbehordást
megakadályozzuk. Az ól előtt létesített betontér folyamatosan tisztán tartható, ezáltal megakadályozhatjuk az
épületben az alom gyors szennyeződését.

2.2. A keltetőtojások szállítása
A baromfitenyésztő vagy -tartó telepek gyakran a baromfikeltetőtől jelentős távolságra létesültek. A
tenyésztojásokat akár hagyományos kartondobozokban, akár konténerekben szállítjuk, óvni kell a túlzott
rázkódástól és ingástól. Mivel a tojásokat a keltetőbe vitel előtt fertőtleníteni kell, ezt menet közben a szállító
jármű speciálisan kiképzett szekrényében is elvégezhetjük.
Lényeges - különösen nagyobb távolságok esetén- , hogy a tárolás feltételeiről (18 °C, 75 80 % relatív
páratartalom) a szállító járműben is gondoskodjunk. A nagy távolságra szállítást előzetes keltetés után (leírását
ld. később) a tojások jobban elviselik.

2.3. A tojásválogatás és a keltethetőség
A keltetőtojás minősége a keltethetőség meghatározója. A minőség a tojások fizikai jellemzőire, a héj és a belső
állapotára utal.
A fizikai jellemzők közül a tojások nagysága, alakja bírálható el, a tojáshéj állapotát annak épsége, színe,
minősége jelzi, a tojásbelsőre pedig a légkamra jellemzői, a tojássárgája és a fe-hérje egymáshoz viszonyított
aránya, a vér és húsfolt előfordulásának gyakorisága utal.

2.3.1. A keltetőtojások nagysága és alakja
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A tyúktojások keltethetősége szempontjából ugyan az optimális tojástömeg az állomány fajtájától és korától is
függ, a keltetésre általában az 55 65 g os tojások a legalkalmasabbak. A brojler szülőpárok tartásakor, különösen
a tojástermelési periódus második felében, a 70 g os tojások gépbe rakása is indokolt. A túlságosan kicsi és nagy
tojásokat nem célszerű keltetni. Nem megfelelő belső összetételüknél fogva keltethetőségük rosszabb, a túl nagy
tojásoknak egy része pedig kétszikű.
Nem jelentéktelen a tojás alakjának hatása a keltethetőségre. Megfelelő kelési eredményeket a tyúkfajra
jellemző, szabályos alakú tojásoktól várhatunk. A tojás alakját a formaindexszel fejezzük ki, amely a tojás
legnagyobb hossz és keresztirányú méretének a hányadosa. A keltetésre alkalmas tyúktojások formaindexe 1,23
1,40, a pulykáé 1,32-1,60, a lúdé 1,36-1,65 és a kacsáé 1,30-1,65 értékek közé esik. A szabálytalan alakú a
túlzottan hosszú, vékony vagy gömbölyű, a hegyes, az oldalán lapított, a bordás stb. tojásokat a keltetésből ki
kell zárni.
A keltetésre alkalmas pulykatojás tömege a genotípustól függően, 70-95 g. Külleme eltér a tyúktojásétól.
Hegyes vége hirtelen elkeskenyedik, a héj fehér alapon barnával szeplőzött.
A lúd esetében a keltehetőség szempontjából optimális tojásnagyság az életkor szerint jelentősen változik,
lúdfajtáink többségében 160-200 g.
A házikacsa tojásai rendkívül törékenyek, ezért kezelésük nagy gondosságot kíván. Húshasznosítású fajtáink
75-95 g os tojásai felelnek meg leginkább keltetésre. A kacsatojások alakja némileg eltér a tyúktojásétól; nincs
akkora különbség a tojás tompa és hegyes vége között.

2.3.2. A tojáshéj minősége
A tenyésztojás héjának épnek, szennyeződéstől mentesnek kell lennie, vastagsága a tyúkfajban 0,30-0,37 mm, a
pulyka esetében 0,32-0,39 mm, a lúdnál 0,50-0,58 mm, míg a kacsatojásoknál 0,33-0,40 között optimális. A
repedt, törött, az alomból gyűjtött és a piszkos (idegen anyagokkal elsősorban trágyával, esetenként
tojássárgájával stb. erősen szennyezett) tojások kiselejtezendők. A tojáshéj színét mint fajtajelleget kell
figyelembe venni a tenyésztojások válogatásakor. A porózus, vékony, réteges vagy krétás héjú tojások nem
alkalmasak keltetésre, egyrészt rosszabb keltethetőségük, másrészt a nagyobb törési veszély miatt.
A tojáshéj minőségével kapcsolatos probléma az ún. márványozottság is. Az ilyen héjban megváltozik a szerves
és szervetlen anyagok aránya és eloszlása, ami átvilágítva világos és sötét foltok jelenlétében mutatkozik meg. A
keltethetőség mintegy 5-10 %-kal csökken, hiszen a tojáshéj a funkcióit nem képes megfelelően ellátni.
A tojáshéj állapota részben örökletes faktor, másrészt a tartási, takarmányozási körülmények függvénye. A
törzsólban a zsúfoltság, a magas ammóniaszint a túlméretezett kakaslétszám, a hőstressz, a szokatlan környezeti
hatások a tojókat nyugtalanná teszik, ami a rendellenes tojások gyakoriságának kedvez. A belső héjrepedést
segíti elő, ha a madaraknak túlságosan magasat kell ugraniuk vagy repülniük a fészek elérésére és vissza a
padozatra. A takarmányozási hibák, mint a fehérje , a kalcium-, a foszfor és a vitaminellátás (különösen a D
vitaminé) hiányosságai vélhetők okokként a másik oldalon. A fusariotoxinok (trichotecenek) jelenléte a
takarmányban is az abnormalitások arányát növelik.
A keltetésre alkalmatlan tojások aránya elérheti a 30-40 %-ot is. A jellegzetes minőségi hibák hatását a
keltethetőségre a 118. táblázat érzékelteti. Az adatok azt mutatják, hogy a termékenység tekintetében nincs
számottevő elmaradás a szabályos tojástól, a keltethetőséget illetően azonban már az enyhe deformáció is
átlagosan 10 % kal gyengébb keltetési eredményt adott.
Megfigyelések szerint a keltethetőség kapcsolatban van a tojáshéj porozitásával is. A keltetés során kiesett
tojásokon számottevően kevesebb pórust találtak, amint azt is megállapították, hogy a rendellenes alakú,
héjminőségű vagy színű tojásokon is kevesebb pórus található. Ez gyenge keltethetőségük egyik oka.

2.3.3. A tojások belső minősége
A tenyésztojások belső minőségével kapcsolatos legfőbb probléma a mozgó légkamra. A tojások egy része eleve
így képződik, másik részében azonban a helytelen tárolás, rázkódás következménye. A mozgó légkamra egyike
a keltethetőséget legjobban rontó tényezőknek. A megelőzés egyik lehetősége a tojások hegyes végükkel fölfelé
tárolása a keltetés előtt.
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A fehérje minőségének jellemzésére a Haugh-egységet használjuk. Minél magasabb ez a mutatószám, annál
jobb a tojás minősége és a keltethetősége. A legjobb eredmények a 80 vagy ennél magasabb Haugh-egységnél
várhatók. Az érték a tojás tárolási idejének növekedésével csökken, ami jelzi a fehérje alacsonyabb viszkozitását
és a keltethetőség romlását. A viszkozitás csökkenése ovomucin-veszteségre utal. Ez a protein alapvetően fontos
az embriófejlődés szempontjából, ami magyarázatul szolgál a Haugh-egység és a keltethetőség kapcsolatára.
A tenyésztojásokat különösen a genetikai munka során kell nagy gonddal és szigorúsággal válogatni, hiszen a
tojások minőségi rendellenességeinek nagy része öröklődik. A lámpázással egybekötött alapos tojásminősítést a
keltetőben végezzük a tojások lehűtése után, osztályozásuk és tálcázásuk előtt.

2.4. A keltetőtojások tisztítása
A tojáshéj tisztaságának megőrzésére elsősorban a tenyésztojást termelő telepeken kell törekedni, mert a tojások
szennyeződése mindenképpen rontja a naposállat előállítás gazda-ságosságát. A nagyon piszkos, trágyás
tojásokat ugyanis nem szabad keltetni. Az enyhén vagy közepesen szennyezettek sem kerülhetnek tisztítás
nélkül a keltetőbe, mert a héjra tapadt piszok (trágya, bélsár stb.) a tojás és az egész keltetőgép fertőzésének
forrása, azonkívül a pórusok elzárásával gátolja az embrionális légcserét, tehát csökkenti a tojás keltethetőségét.
A tisztítást azonban célszerű elkerülni, mert veszteségekkel jár. A pótlólagos kezelés ugyanis növeli a törött
tojások számát, a mosás eltávolítja a tojás védőrétegét képező kutikula jelentős részét, mosás közben a tojáshéj
fertőződhet, ha nem gondoskodnak a mosóvíz tisztántartásáról és járulékos költségekkel drágítja a tojáskezelést.
Ha mégis szükség van a tojásmosásra, azt különös gonddal, megfelelő mosóberendezéssel (spray típus), mosó és
fertőtlenítőszerekkel hajtsuk végre a keltetőben a következő szempontok szerint:
• a tenyésztojásokat az összegyűjtést követő lehető legrövidebb időn belül kell megmosni; ha ez nem
lehetséges, addig is 18 °C on kell tartani;
• a megfelelő mosószerrel ellátott mosóvíz hőmérséklete 40-43 °C legyen és azt gyakran (kb. másfél óránként,
illetve 10000-15000 tojás megmosása után) cserélni kell;
• az öblítővíz 43-46 °C os legyen és 200 ppm szabad klórt tartalmazzon;
• a mosó és öblítővíz hőmérsékletét és a benne lévő vegyszer koncentrációját állandó szinten kell tartani;
• a mosott tojásokat teljesen meg kell szárítani, majd további kezelésük (osztályozás, tálcázás, tárolás) előtt a
törött és nem tökéletesen tiszta, foltos tojásokat gondosan ki kell válogatni.
Az emelkedő hőmérséklet megakadályozza a mosó- és fertőtlenítőfolyadék behatolását a pórusokon keresztül,
de nincs káros hatással az embrióra, mert a tojás a mosóvízben csak rövid ideig - max. 3 percig - lehet.
A mosott tojások keltetését minél előbb és lehetőleg külön keltetőgépben kell megkezdeni.
A kis gyakoriságú, csekély szennyeződés acélgyapot vagy műanyag dörzsi segítségével még a tojóházban
eltávolítható. A tenyésztojások nagy felületen való csiszolása vagy nedves ruhával törlése azonban
semmiképpen sem engedhető meg, mert a kutikulát megsérti és a szennyeződést a pórusokba juttatja.
A lúd és kacsa törzstartás kifutós jellegénél fogva a tiszta tojások termelése nem oldható meg. A csoportos
tojófészkekben, valamint az istálló padozatán a tojások nagy része a legkörültekintőbb kezelés ellenére is
piszkossá válik, ezért azok mosása elkerülhetetlen. Zárt, intenzív viszonyok között a tenyésztojások minősége is
jobban megóvható.

2.5. A tenyésztojások tárolása
A megtermelt tojásokat a keltető berakási ütemének megfelelően egy vagy több napig tárolni kell. Egy napig
mindenképpen pihentetni kell a tojásokat, mert - a megfigyelések szerint - a tojásrakástól számított kb. 24 órán
belül megkezdett inkubáció a keltethetőséget rontja. Az eredeti minőség megóvásának első lépése a tojások
lehűtése az embriófejlődés küszöbértéke (20 °C) alá, és ezen hőmérsékleten történő tárolása.

2.5.1. A tárolás körülményei
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A legmegfelelőbb tojástárolási körülmények kialakításához a fontosabb baromfifajoknál nyújt segítséget a 119.
táblázat. A megadott értékeknél magasabb és alacsonyabb hőmérsékleten is romlik a keltethetőség.
A tárolás másik fontos feltétele a relatív páratartalom. A tojások a keltetés megkezdéséig a kezelés és tárolás
alatt folyamatosan veszítenek nedvességtartalmukból, ami káros a keltethetőségre. A beszáradást a tárolótér
relatív páratartalmának növelésével lehet a minimumra csökkenteni.
A lehűtés a tárolóhelyiségben egyenletes és fokozatos legyen. Ezért a tojásraktár levegőjét keverő ventilátorral
lassan mozgatni kell. A tárolásra az oldalán nyílásokkal ellátott kartondobozok bizonyultak a legkedvezőbbnek,
a nyitott, szállításra vagy keltetésre szolgáló tálcákon ugyanis a tojások túlságosan hirtelen lehűlnek.
Plasztiktakaró használatával azonban a keltetés eredménye és a csibék minősége is javítható, mert a tojás
hőmérséklet csökkenését és nedvességtartalmának eltávozását lassítja.
A tárolás folyamán a mozdulatlan tojásban a csírakorong a belső héjhártyához tapad, miáltal az embrió vagy
még a tárolás alatt, vagy a keltetés korai stádiumában elpusztul. Elkerülésére lehetőségként a tojások forgatása
kínálkozik, naponta legalább egyszer 90 fokban. Egyszerűbb megoldás azonban a tojásokat függőlegesen a
hegyes végükkel fölfelé tárolni, elősegítve ezzel a szik központi elhelyezkedését. Ezáltal az embrió nagyobb
védelmet kap a kiszáradással és a hőmérséklet változással szemben, és elkerülhető a feltapadása is. Egyúttal
szükségtelen a tojások tárolás alatti forgatása is. A módszer a hosszan tartó tárolás esetén is használható.
Hagyományos tároláskor - a felsorolt feltételek gondos betartásakor is - általános tapasztalat, hogy a negyedik
naptól minden következő nappal a keltetés hossza mintegy 30 perccel nő, illetőleg annak eredménye 2-4 % kal
romlik (a fajtától, a tojóállomány korától, a tojáskezeléstől stb. függően; pl. a fiatal tyúkállomány tojásai
hosszabb ideig tárolhatók, mint az időseké). Az elhúzódó tárolással csökken a brojler végtermék tömege is (120.
táblázat). A keltetési gyakorlatban pedig gyakran előfordul, hogy a tenyésztojásokat az optimális 3-4 napnál
hosszabb ideig tárolják.

2.6. Hosszan tartó tárolás a keltethetőség megóvásával
Tenyésztőtelepeken megszokott, hogy a keltetőtojásokat egy vagy két hétig is gyűjteni kell. A keltetőgépek jobb
kihasználása vagy váratlan értékesítési nehézségek is indokolttá tehetik a tárolás megnyújtását. Három eljárás is
ismert a keltethetőség hosszan tartó megóvására. Közülük az első kettőt a hazai gyakorlatban is vizsgáltuk.
Bármelyikük sikeréhez elengedhetetlen a tárolás alapvető feltételeinek betartása. Az optimálisnál hosszabb
tárolás módszereinek megértéséhez tekintsük át, mi történik a tojásban a tárolás alatt.
A keltethetőségnek a tárolás hosszával összefüggő romlása alapvetően a következő, egymással párhuzamosan
lezajló folyamatokkal magyarázható. Irreverzibilis fiziko-kémiai átalakulások történnek a tojásban, vagyis
megváltozik az embrió környezete, és változások következnek be a csírakorongban is. A tojás tárolás alatti
megváltozásának legszembeötlőbb jele a vízveszteség, aminek következményeként a légkamra
megnagyobbodik. Ezzel egyi-dejűleg a fehérje jellegzetesen elfolyósodik. Az ozmózisos nyomáskülönbség
hatására víz áramlik át a fehérjéből a sárgájába, nő annak térfogata, a szikhártya pedig elveszti rugalmasságát.
A tojásbelső átalakulásához még egy fontos folyamat tartozik: a tojásból a tárolás alatt folyamatosan szén dioxid
is távozik, ezáltal a fehérje és a szik pH értéke számottevően emelkedik. Ez meggyorsítja a fehérje
elfolyósodását és csökkenti a tojásnak a baktériumokkal szembeni védekező képességét. A felsorolt
folyamatokat a magas hőmérséklet meggyorsítja.
A tárolás az embriót is megváltoztatja. Egyrészt alaki változásokat és sejtelhalásokat okoz, másrészt mérsékli a
keltetés alatt a sejtosztódás aktivitását és a fehérjeszintézis rátáját. Mindezek következtében hét napon túl
tárolva a csírakorong mérete csökken, a keltetéskor pedig az embriófejlődés késve indul és erélye kisebb lesz.
Emelkedik a keltetés alatt elhalt és különösen az abnormálisan fejlett embriók aránya.

2.6.1. Plasztik burkolatban, nitrogén közegben való tárolás
A tyúk és pulykatojások tárolására régóta használt műanyag fóliába csomagolás előnye különösen hosszú időre
ma már jól ismert. A tenyésztojásokat azonban már 5-6 napos tárolásra is érdemes légmentesen lezárni (erre a
célra a gyenge permeabilitású műanyag fólia is megfelel), különösen akkor, ha a keltetést megelőző szállítás
vagy tárolás ideje alatt a hőmérséklet az optimális 18 °C-nál magasabb, vagy a páratartalom nem éri el a kívánt
szintet.
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Két hétig tartó tárolás esetén a keltetőtojásokat gázt át nem eresztő műanyag burkolatba csomagolják. Ennek
anyaga polietilén vagy ún. cryovac. Ha a tárolás a 14 napot meghaladja, a burkolaton belül a levegőt tiszta
nitrogénnel kiszorítják, mielőtt a nyílást légmentesen lezárnák.

2.6.2. Tojástárolás egyszeri és periodikus fölmelegítéssel
A keltethetőség megóvásának, a tárolás meghosszabbításának ez a módja egy, a természetben megfigyelt
jelenségre épül. Gazdasági baromfifajaink ősei a fészekaljat mintegy 20-25 nap alatt rakják le. A tojások a
fészekben maradnak, így minden következő lerakásakor a tojó ráül a már ott lévő tojásokra, melegíti azokat. Az
elsőként lerakott a legtöbb, a sorban következők pedig egyre kevesebb fölmelegítést kapnak. Ez a rendszeresen
ismétlődő folyamat (a periodikus fölmelegítés) megakadályozza, hogy a csírakorongban a sejtek elhaljanak. Az
utódok ilyen hosszú tárolás ellenére is kikelnek, ráadásul egyszerre, hiszen fészekhagyó madarakról lévén szó az
évmilliók során a késve kibújók kiszelektálódtak (ld. még A korai embriófejlődés című fejezetet).
A tenyésztojások 7-10 napi tárolása alatt végzett egyszeri fölmelegítésnek, az ún. előzetes keltetésnek a célja az
optimális gasztrulanagyság elérése. Hatására javul az embrió növekedési erélye, a keltetés eredménye, a
naposállatok minősége és csökken a keltetés tartama. A 121. táblázat adatai szerint tyúktojásokra a 6 óra tartam
a legmegfelelőbb, de az is figyelemreméltó, hogy az eredményesség számottevően romlik, ha nem tartjuk be
pontosan az előmelegítés tartamát, különösen azt túllépve. Az állomány kora, a tojáskezelés körülményei és az
évszak nagymértékben befolyásolja a keltethetőségben elérhető többletet.
Lúdtojásokra az állatok korától és a termelés körülményeitől függően a 11-12 órán át tartó felmelegítés
bizonyult optimálisnak (122. táblázat).
A periodikus fölmelegítés a hét napot meghaladó tárolás módszere. A tojásokat a tárolás tartamának megfelelő
hőmérsékleten és páratartalmon tartva, rendszeres időközönként a tojástárolóból kivesszük, majd fokozatosan
fölmelegítjük: először az előkeltetői terem hőmérsékletére, ezután a keltetőgépben 37,8-38,0 °C ra. Az előírt
tartam után fokozatosan lehűtjük, és a tárolóba visszahelyezzük a tojásokat.
Az eljárás hasznosítására lúdtojásokkal végzett 5 naponkénti 5 órás felmelegítés eredményeit a 122. táblázat
ismerteti. Az adatok arra utalnak, hogy a módszer hatásos a keltethetőség tárolás alatti megóvásában. Ezért
továbbfejlesztésével és gyakorlati hasznosításával érdemes foglalkozni.

2.6.3. Tojástárolás ózondús közegben
A tyúktojások tárolására kidolgozott eljárás szerint az ózonizátort a tojástároló helyiség felső részében helyezik
el. (Az ózon a levegőnél nehezebb, így lefelé terjed.) A tenyésztojásokat előkeltetői tálcákon és kocsikon
tárolják. Az ózonizálás lehet folyamatos vagy periodikus. Az ózon koncentrációja a levegőben 4-15 mg/m3
határok között van. A tojástárolót az ózon kiáramlásának elkerülésére hermetikusan zárni kell.

2.7. A tojástömeg hatása, a tojások osztályozása és tálcázása
A kikelt naposállat tömege közvetlen összefüggésben van a keltetőgépbe rakott tojás tömegével. Az embrió
nagysága a keltetés 14. napjáig nincs kapcsolatban a tojás eredeti tömegével, amelyben fejlődik. Ezután azonban
egyre szorosabban követi azt, míg a kelés idejére a pozitív korelláció eléri a maximumát. A kikelt ugyanazon
testtömegű naposállatok ugyanakkor kevesebb vagy több tartalék szikkel rendelkeznek, ennek megfelelően
nagyobb vagy kisebb testtel, eltérő túlélési eséllyel (tápanyagfelvétel hiányában) rendelkeznek. Az arányt a
tojáshéj áteresztő képessége (gáz, vízgőz) és az ebből adódó embrionális anyagcsere befolyásolja.
A csibe testtömege a tojás eredeti tömegének általában 62 76 % a, a tojástömegtől, a keltetés alatti
tömegveszteség mértékétől, a héj és egyéb visszamaradó anyagok tömegétől, a keltetés időtartamától, a tojó
genotípusától és életkorától, a csibe ivarától valamint a kikelés óta eltelt időtől függően. A tojás tömegének 1,91
g os növekedését a belőle kikelt naposállat tömege csak 0,59 g mal követi, így a nagyobb tojások esetében
nagyobb a kelési tömegveszteség is. Az egyes baromfifajok esetében a 123. táblázaton látható összefüggés
tapasztalható a tojás tömege és a kelési tömeg között.
A tojás tömege az életkorral csökkenő mértékben ugyan, de a 6-8 hetes brojler tömegére is hatással van: 1 g
tojástömeg eltérés a vágótömegben 2-13 g nak felel meg. Ez a kapcsolat a fiatal tenyészállományok tojásainál
erősebb. Még nagyobb a tojástömeg hatása a pecsenyeludak esetében, hiszen a naposlibák testtömegében akár
30-40 %-os különbség is kialakulhat.
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2.8. A tenyésztojások keltetés előtti melegítése
A tárolóból kivett tenyésztojásokat, mielőtt az előkeltető gépbe raknánk, fokozatosan föl kell melegíteni. A
hideg tojások ugyanis meghosszabbítanák a gép felfűtésének idejét, ezáltal kés-lekedne a kelés és csökkenne a
keltethetőség. A tojásokat ezért először koruktól és a tárolótér hőmérsékletétől függően 4-6 órára az előkeltető
terembe helyezzük, ahol felveszik annak hőmérsékletét (24 °C).
A tojások keltetés előtti fölmelegítésének másik módja a már ismertetett előzetes keltetés, aminek optimális
tartamát az adott keltetési hőmérsékleten tanácsos mindig a tenyésztojások termelésének konkrét viszonyaira
kidolgozni.

2.9. A tojások bakteriális fertőzésének csökkentése
A tojáskezelés fontos tevékenységi köre a tojások bakteriális fertőzöttségének és további fertőződésének a
csökkentése. A mikroorganizmusok héjfertőzők lehetnek (mint pl. az Escherichia coli és a Salmonellák, a S.
pullorum és a S. gallinarium kivételével), vagy vertikálisan a tojásban fejlődő embrió által terjedők (amilyenek a
madár mikoplazmák vagy egyes baktériumgazdára adaptált szalmonellák). A mikrobák egy része mindkét úton
képes fertőzni.
A baktériumok behatolása a tojásba káros. Fertőzi a fejlődő embriót, gyakran a kikelt naposállatban is
megtalálható, emellett megváltoztatja a tojástartalom kémiai összetételét, és akadályozza a táplálóanyagok
embrió felé áramlását.
A baktériumok nem egyformán veszélyesek az embrióra. Egyesek a keltethetőséget drasztikusan csökkentik,
mások kevésbé. A gyakorlatban a tojások védelmi mechanizmusa amennyiben tökéletes a mikroorganizmusok
tevékenységét nagymértékben korlátozza.

2.9.1. A fertőzésben szerepet játszó tényezők
A tojáshéj külső felülete sohasem steril. A húgyvezeték és az emésztőtraktus anyagaitól a héj már a megtojáskor
fertőzött, és a tojás a fészekanyaggal érintkezve további baktériumokat vesz fel.
A petevezető hátsó szakasza mikrobiológiai állapotának jelentőségét az adja, hogy a kutikula ekkor még nedves
állapotban van, és míg ki nem szárad a bakteriális behatolás sokkal könnyebb a héjon keresztül. A vizsgálatok
szerint azonban nem a petevezető a fertőzés fő forrása, bár pl. a Salmonella enteritidis esetében itt is
bekövetkezhet.
A környezet, elsősorban a frissen tojt tojást körülvevő fészekanyag higiéniai állapota fontos szerepet játszik a
bakteriális behatolás mértékében.
A baktériumok száma a tojáshéjon igen széles határok között mozog, a hőmérséklettől és páratartalomtól
függően gyorsan növekszik. 4 °C on a szaporodás megáll, 10 °C os hőmérséklet mellett nagyságrendje 104-105,
míg a 32 °C os nyári melegben egymillió fölé emelkedik. Kedvező feltételek mellett gyors növekedést
tapasztalunk:
A tojás kora

A baktériumok száma a tojáshéjon

megtojás előtt

300 - 500

megtojás után 15 perccel

1500 - 3000

megtojás után l órával

20000 - 30000

A tojóházból összegyűjtött tojások szennyezettsége is nagy hatással van a tojáshéj baktérium-fertőzöttségére. A
fészektiszta tojás felülete 103-105 mikroorganizmust tartalmaz. A fertőzés szintje a szennyeződés mértékével
arányosan emelkedik, a trágyás, piszkos, alomba tojt tojásoknál eléri a 10 7-108 nagyságrendet.
A tojástermelési periódus előrehaladtával a tenyésztojások fertőzöttsége megnövekedik. Az állomány korával
ugyanis a petevezető fertőzöttebb lesz, a környezet pedig, ahová a tojás kerül lényegesen terheltebb
mikroorganizmusokkal. Harmadik okként a tojások bakteriális behatolásával szembeni ellenálló képességének
csökkenése, elsősorban a kutikula minőségének romlása nevezhető meg.
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A tojáshéj porozitásának és a kutikula állapotának jelentősége a fertőzés megelőzésében igen nagy. A tojáshéj
mintegy 10000 pórusa közül csak kevés (1 és 100 között) átjárható a baktériumok számára. Ezeket az ún. patent
pórusokat a kutikula nem teljesen fedi. A mikrobának kicsi az esélye arra, hogy ilyen pórussal találkozzék, ha
mégis megtörténik, áthatol a héjon. A sértetlen héjú, tiszta tojások mindössze 1-2%-a mutat behatolási pontokat.
A piszkos alomtojásoknál ez az arány 10-20 %-ig megy fel, míg ugyanezen tojások benedvesített héjjal 70-85 %
ban lesznek átjárhatók a baktériumok számára.
A kutikula minőségét számos tényező befolyásolja az alábbiak szerint:
• genetikai háttér;
• a tojóállomány termelésben eltöltött ideje, mellyel a kutikula felrakódásának mértéke csökken;
• a húgysav, a trágya vizeletrésze rontja a kutikula minőségét, védő funkcióját;
• a formaldehid-gázosítás a kutikula egy részét eltávolítja;
• mosás közben a kefe dörzsölő hatása csökkenti a kutikulát;
• a tárolóban uralkodó meleg erőteljesen rontja a kutikula minőségét;
• az előzetes keltetés és a 18 napig tartó tárolás kissé, az ezen túli jelentősen rontja a kutikulát.

2.9.2. A fertőzés megelőzése
A tojásbeltartalom fertőződésének elkerülésére a legbiztosabb módszer a baktériumok megsemmisítése
közvetlenül a megtojás után, mielőtt a tojástartalom zsugorodása megkezdődik. A tojásgyűjtést tehát abban a
napszakban kell sűríteni, amikor a csúcstermelés órái vannak. Ennek eldöntésében nyújtanak segítséget a 124.
táblázat adatai.
Hasznos beavatkozás ebből a szempontból a fészek alomanyagának fertőtlenítőszeres kezelése, amely csökkenti
a tojáshéj fertőzöttségének szintjét. Hasonló hatást fejt ki a fészek alá, a padozatra elhelyezett paraformaldehid
réteg is.
A tojásokat rögtön a tojásszedés után fertőtleníteni kell. A héjfertőtlenítés a tojásrakást követő 30 percen belül a
leghatékonyabb, egy óra múlva már kisebb mértékű, másfél óra után pedig eredménye teljesen bizonytalan. A
tojások újrafertőződése károsabb lehet, mintha nem avatkoztunk volna be, ezért a héjfertőtlenítés után óvni kell
ettől a tojásokat.
A legjobb eredményt akkor kapjuk, ha a fertőtlenítőszert az ajánlott töménységben permet formájában
használjuk, röviddel a tojásrakás után. Az oldat melegebb legyen mint a tojás és teljesen vonja be annak
héjfelületét, eltávolítva róla a port, tollat és a rátapadt anyagokat. A permetezés még a tojófészekben érheti a
tojásokat, vagy közvetlenül összeszedésük után a tálcán. Ma még sokkal elterjedtebb a formalin-gázosítás.
Sokféle vegyszert teszteltek tojáshéj-fertőtlenítőként. Az utóbbi évek vizsgálatai kiemelik a quaterner
ammónium sót (alkildimetil-benzil ammónium klorid), a jodoforokat, a klór-dioxidot, a glutár-aldehidet, a
nehézfémsókat (pl: a fenilmerkuri dinaftilmetán diszulfonát vagy a phenomerborumot), a stabilizált peroxidot és
a perecetsavat (az ecetsav és hidrogén-peroxid vegyítésének eredményét) a már eddig is széleskörűen használt
formaldehidgázosítás mellett. Ez utóbbi helyettesítésére, ahhoz hasonló módon használják az ózont (O 3) 100
ppm koncentrációban. A formalinnal ellentétben nagy töménységben sem káros a keltethetőségre. A nagyhatású
fertőtlenítőszerek a keltetési eredményeket számottevően javíthatják. Egymás hatását kiegészíthetik, ami a
kombinált fertőtlenítőszerek használatával valósul meg.

3. A baromfifélék tojásainak keltetése
A következőkben a mesterséges keltetés technológiájának legfontosabb elemeit ismerhetjük meg.

3.1. Hőmérséklet a keltetés alatt
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Az optimális hőmérséklet megindítja és fenntartja a sejtek rendezett szaporodását és az embrionális anyagcsere
folyamatokat. Az ettől eltérő hőmérséklet nemcsak a keltethetőségre van hatással, hanem a kelés idejére, az
embrió, illetve a kikelt csibék nagyságára, az embrióelhalás mértékére, a csibék vitalitására is csakúgy, mint a
nyomorék és gyenge naposállatok arányára.

3.1.1. A keltetés optimális hőmérséklete
A madárembriók többsége (a baromfifajokat is beleértve) 37 °C és 38 °C közötti keltetési hőmérsékletet igényel.
Ezen általános megállapítás alól a futómadarak (strucc, emu, nandu stb.) embriói és a pingvin kivétel, mert ezek
alacsonyabb hőmérsékletet átlagosan 36,5 °C ot kívánnak.
A legmegfelelőbb hőmérsékleti értéket leginkább a keltetőgép típusa határozza meg. A legjobb eredmény
eléréséhez szükséges hőértékeket a gyártó cég a kezelési utasításban megadja. Fontos, hogy a keltetőgépek az
ajánlott hőmérsékleten üzemeljenek. A legnagyobb eltérés ezen a téren a természetes légcseréjű (asztali) és a
kényszer légkeveréses (szekrényes és termes) keltetőgéptípusok között van. Az előbbi igazodik leginkább a
kotlós által teremtett hőmérsékleti viszonyokhoz. A természetes keltetéskor a kotlós alatt ugyanis a tojások felső
felületén 39,2-39,4 °C van, a fészek szalmájával érintkező felén viszont csak 36-37 °C. A to-jások
középpontjában átlagosan 37,8 °C a hőmérséklet. Mivel a levegő körforgalma a hőkülönbségen alapuló légcsere
miatt lassú, a mennyezetfűtésű gépekben (asztali gépek) hasonló különbség jön létre a tojások alsó és felső
felületének hőmérséklete között, ami 3,3-4,4 °C is lehet.
Ezzel szemben a szekrényes továbbá az ún. termes keltetőgépekben a meleg levegő elosztása a ventillációs
keverés következtében egyenletes, ezért a hőmérséklet az előkeltetés alatt általában 37,5-37,8 °C (99,5-100,0
°F) a tojás középpontjában is. Eltérés a keltetőgép egyes részeinek hőmérséklete között egyáltalán nem vagy
csak nagyon csekély mértékben (0,2 °C) engedhető meg.
A legkedvezőbb keltetési hőmérsékletet azonban az adott géptípuson belül is több a keltetendő tojás igényétől
függő tényező befolyásolja. Ezek a következők:
• a tojások származása (genetikai háttér);
• a tojóállomány kora;
• a tojásnagyság;
• a tojáshéj minősége;
• a tojások kora a berakáskor;
• a keltetés alatti páratartalom.
A hosszan tárolt, nagy tömegű, a tojástermelés kezdetéről vagy végéről származó és a hús típusú állományok
által termelt tojások valamivel több meleget kívánnak. A jó tojástermelő képességű fajták tojásai, a kis tömegű
tojások, a frissen berakottak némileg alacsonyabb hőmérsékletet igényelnek. A különbségek természetesen
kicsik.
Az embriófejlődés fázisainak megfelelően az optimális környezeti hőmérséklet is változik. A tojásrakás előtt a
tojótyúk testhőmérséklete ideális (40,6 41,7 °C). A természetes keltetés újabb keletű tanulmányozása azt
igazolja, hogy a tojás hőmérsékleti arculatára nem az embrionális anyagcserehő, hanem a vérkeringés van a
legnagyobb hatással. A madár alatt a tojás felső része mindig melegebb, mint az alsó. Az embrió aktuális
hőmérsékletigényét vizsgálva a keltetés alatt számottevő változásokat tapasztalhatunk. Az első napokban az
embriót lévén a legkisebb sűrűségű mindig a tojásszik tetején illetve a tojáshéjhoz, következésképpen a
költőfolthoz legközelebbi helyzetben találjuk. Ez a néhány milliméternyi távolság biztosítja számára az idő
legnagyobb részében a kb. 39 °C meleget. A tojás középpontjának hőmérséklete 1-2 °C kal a költőfolté alatt
van, míg az alsó részéé még ennél is alacsonyabb.
Az embrió fejlődésével párhuzamosan az extraembrionális hártyák vérhálózatában keringő vér átveszi a
közvetítő szerepet: a költőfolttól származó hővel a tojás középső részét melegíti. Ehhez társul az embrió
metabolikus hőtermelése, amely az embrió korával együtt fokozódik. A tojás középpontjának és alsó részének
hőmérséklete így a kelés második felében dinamikusan emelkedik. Az embrió hőigénye környezetével szemben
csökken, ami azt eredményezi, hogy a fészekben ülő madár a túl melegnek érzett tojásról feláll, a fészket
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elhagyja, mialatt a tojás lehűl. A hőmérsékleti igény változása úgy jut kifejezésre, hogy a keltetés második
felében csökkentjük a keltetőgép hőmérsékletét (37,8 °C-ról 37,5-37,0 °C-ra.).
A szakaszos üzemeltetésű berendezésekben, ahol egyféle korú tojások keltetése folyik, a keltetési hőmérsékletet
az embrió kora, és a fentiekben felsorolt befolyásoló tényezők szerint változtathatjuk. A folyamatos üzemű
keltetőgépekben csak átlagos hőmérséklettel keltethetünk, hiszen ezekben több korcsoportot helyeztünk el. Ezt
az utóbbi évek vizsgálatai tükrében feltétlenül hátrányosnak ítéljük.
Tyúktojásokra a keltetés első 19 napja alatt a légkeveréses gépekben 37,5-37,8 °C (99,5-100,0 °F) közötti, az
utolsó 2 napon (20. és 21.) kelés közben pedig alacsonyabb, 36,1-37,2 °C (97,0-99,0 °F) az optimális
hőmérséklet.

3.1.2. Az optimálistól eltérő hőmérsékleti hatások
A szükségesnél alacsonyabb hőmérsékleten az embriófejlődés lelassul, a magasabban felgyorsul, ennek
megfelelően a kelés tartama az alábbiak szerint alakul:
Hőmérséklet
keltetés alatt

a

Kelési idő (nap)

38,9

37,8

37,2

36,7

35,6

19,5

20,2

20,8

21,6

23,6

A hőmérséklet rövid ideig tartó kismértékű változásaival szemben az embrió viszonylag ellenálló. Ez az
ingadozás gyakorlati megfigyelések szerint a ventillációs légkeverésű gépekben 0,3 °C lehet, ami még nem
veszélyezteti a keltetés sikerét.
A fejlődő embrióra a hőmérséklet a keltetés korai szakaszában (10. napig) nagy hatással van, majd ez az
inkubáció második felében mérséklődik. A hőmérséklet megváltoztatására az embriónövekedés a 10. napig
gyorsulással, illetve lassulással reagál, de ezután csak kissé befolyásolja a fejlődést. Mindebből következik,
hogy a keltetés első felében adódó hibás hőmérsékleti hatások a későbbiekben csak nagyon kevéssé
korrigálhatók.
Az embrió a túlzottan magas, illetve alacsony hőmérsékletre fejlődésének két kritikus fázisában a
legérzékenyebb, és nagyarányú elhalással reagál. Általánosságban érvényes, hogy az alacsony hőmérséklettel
szemben toleránsabb, mint a magassal.

3.1.3. A túlfűtés hatása
A gyakorlatban a túlfűtés valamilyen műszaki technikai hiba következménye, így pl. a pontatlan hőmérő, a
hőmérséklet szabályozó szerkezet hibája, az önhő elvezetésének tökéletlensége, amit a modern
keltetőgéptípusok azonnal jeleznek.
A keltetés első 4, illetve 5 napjának bármelyikén a túlfűtés nagy károkat okoz. Később az embrió már valamivel
védettebb a rövid ideig tartó hőhatásokkal szemben. A 16 napos magzat 24 órán keresztül a 40,0 °C os
hőmérsékletet nagyobb károsodás nélkül elviseli. 43,3 °C on azonban 6 óra eltelte után jelentősen csökken a
keltethetőség. 46,1 °C on 3 óra, 48,9 °C on pedig egy óra alatt valamennyi embrió elpusztult.

3.1.4. Az alacsony hőmérséklet hatása
A keltetés során előfordulhat pl. áramszünet, géphiba esetén , hogy a tojások lehűlnek, sőt túlhűlnek. A keltetés
első 19 napjában a rövid ideig tartó hőmérséklet csökkenés kb. 18 °C ig nincs jelentős hatással a keltethetőségre
(12 órás 21 °C ra lehűtés is csak 3,4 % kal rontotta a kelési eredményt). Ezen belül is az első két héten
érzékenyebb az embrió. A tartósan alacsony hőmérsékleten (35,0 °C) embriófejlődési rendellenességek
szívnagyobbodás, szabálytalan szívműködés, az amnion-folyadék sűrűségének és az allantois-folyadék
térfogatának csökkenése lépnek fel, ami 34,5 °C on már embrióelhaláshoz vezet. Az optimálisnál csak némileg
alacsonyabb keltetési hőmérséklet, vagy a tojások túlhűtése meghosszabbítja a keltetési folyamatot, növeli a
helytelen fekvés gyakoriságát és a kikelt naposállatok tömege nagyobb lesz (feltehetően a kisebb
vízveszteségnek köszönhetően). Az ilyen kiscsibéknek azonban kisebb a fejlődési erélyük és nagyobb a nevelés
alatti elhullás.
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A kibújás folyamata alatt a hőmérséklet-csökkenésnek súlyos következményei lehetnek. E kritikus fázisban az
alsó letális érték 25,6 °C. Ezért az elektromos hiba ebben a keltetési szakaszban indokolttá teszi a tartalék
áramforrás üzembe helyezését.

3.2. A tojások hűtése
A természetes keltetés során a tojó naponta hosszabb rövidebb időre elhagyja a fészket, miközben a tojások
lehűlnek. A tojások hűtésére különösen a keltetés második felében van szükség, ha azok a fölösleges hőtől más
módon nem tudnak megszabadulni. Ez a művelet a legnagyobb hatással a levegőcserére van, mert egyrészt a
keltetőgép friss levegővel telik meg, másrészt a lehűlés következtében a tojásban is élénkül a gázcsere. A
szakaszosan ismétlődő hűtés segíti az embrió hőszabályozását és az anyagcserét is.
A légkeveréses gépek korábbi típusaiban a periodikus hűtés mindennapos keltetői tevékenység, amikor a
tojásokat a gépajtó kinyitásával vagy a tálcák kihúzásával a gépen kívül lehűtik.
A modern keltetőgépekben a szellőztetés módosításával és beépített hűtőberendezéssel (hűtött víz
cirkulációjával) automatizálták a tojáshűtést. Ez a folyamatos hűtés a tyúkfélék esetében szükségtelenné teszi a
szakaszos hűtést, bár az utóbbi a vizsgálatok szerint a tyúktojások keltethetőségét 2-3 % kal a pulykatojásokét
pedig különösen a nagytestű típusoknál 4-6 % kal javítja. A víziszárnyasok keltetése folyamán a periodikus
hűtés elmulasztása akár 20 %-kal is ronthatja a keltetés eredményét. Azon géptípusok használatakor,
amelyekben nincs hűtőszerkezet, a szakaszos hűtés szintén elkerülhetetlen. Ennek tartama a keltetésben eltöltött
időhöz, a levegő hőmérsékletéhez és a tojások tömegéhez igazodik. Addig hűtjük a tojásokat, míg a tojások
hegyes végének tapintóhőmérővel mért hőfoka 29 °C nem lesz.
A hűtést a tyúkfajt kivéve a tojások permetezése követi, amely az elvesztett víz pótlására szolgál.

3.3. Páratartalom a keltetés alatt
Az embrió szabályos fejlődéséhez a tojás nedvességtartalmának a keltetés alatt szigorúan meghatározott
mértékben párolognia kell. A tojás és környezete között az anyag-csere folyamatok ugyanis a tojáshéj és a
héjhártyák pórusain keresztül játszódnak le. A folyamat egyirányú és alapvetően két tényezőnek köszönhető:
egyrészt a tojás belsejének telítettsége a környezeténél nagyobb, másrészt a hőtermelés fázisában a tojás
melegebb az azt körülvevő levegőnél. A termékeny tojások vízvesztesége a keltetés második felében jelentősen
megemelkedik, nemcsak a metabolikus hőtermelés következtében, hanem a héj vízgőzáteresztő képességének
(konduktanciájának) emelkedése miatt is. Ez utóbbi egyenes következménye az embrionális Ca beépítésnek a
héjból.
A kiszáradás mértéke döntően meghatározza a héjhártyák és egyúttal a pórusok állapotát. A túlzott kipárolgás a
héjhártyák kiszáradásával, az ellenkező hatás, vagyis a túlzott nedvességtartalom pedig a héjhártyák rostjainak
megduzzadásával zárja le a pórusokat. Ezáltal elsősorban az allantoislégzés károsul. Az előbbi esetben kisebb,
az utóbbiban nagyobb csibéket kapunk, de mindenképpen rosszabb a kelési eredmény és több a legyengült, nem
megfelelő minőségű naposállat. A túlzott nedvességtartalom emellett elősegíti a mikroorganizmusok
elszaporodását is. Ez és a sok felhasználatlan tojásfolyadék következménye a befulladás mértékének
emelkedése.
Az embrió sóforgalmának szabályozásában is döntő szerepe van a páratartalomnak. Magas szintje az
optimálisnál jobban növeli a Ca beépülést a csontokba. Csekély páratartalom esetében fordított a helyzet.
Emellett a tojástartalom szabályos beszáradása jelentősen megnöveli a légkamra térfogatát, és ezzel segíti a
csibét az első légvételek idején a tüdőlégzésre áttérés kritikus szakaszában.
Az elpárolgás optimális mértéke tehát fontos mind a szabályos embriónagyság, mind a normális csontfejlődés
szempontjából. A tojás nedvességtartalma elpárolgásának mértékét a tojást körülvevő levegő nedvessége
határozza meg. Mivel ez a hőmérséklet függvénye, ezért mindig a keltetőtér relatív páratartalmát határozzuk
meg. Erre a gyakorlatban a legelterjedtebb módszer a száraz és nedves hőmérő összehasonlítása. A relatív
páratartalomnak a tojásból elpárolgó víz mennyiségére gyakorolt hatását a 125. táblázat érzékelteti.
A keltetés alatti páratartalom helyes szintjét, vagyis az elpárolgás mértékét tájékoztató jelleggel a tojástartalom
beszáradása, azaz a légkamra növekedése jelzi, pontos adatot azonban csak a tojástömeg csökkenésének
rendszeres mérésével kapunk. Ehhez természetesen tudnunk kell az optimális tömegcsökkenést, illetve az ezt
befolyásoló tényezőket.
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3.3.1. Az optimális páratartalom
A madárfajok széles táborát vizsgálva az előkeltetés alatti vízveszteség az eredeti tojástömeg kb. 15 % a. Ehhez
adódik a pattogzás és kibújás közötti időben további kb. 6 %, így a teljes veszteség a kikelésig 21 % körül
alakul. A domesztikált baromfifajok előkeltetés alatti vízvesztesége - a pattogzásig - az eredeti tojástömeg kb.
12-14 % a. A légkamra - a belső pattogzás utáni első légvételek, a tüdőlégzésre való áttérés szempontjából megfelelő méretének kialakulásához a tojásnak legkevesebb mintegy 10 % os vízveszteséget kell elérnie. Az
átlagos tömegű és héjminőségű tyúktojás az előkeltetés alatt tömegének 10-11 % át elveszíti. A csökkenés
kezdetben lassú, a második hét folyamán némileg fokozódik, és a 3. héten felgyorsul, különösen a 17. naptól.
Így mértéke a tojáshéj feltöréséig 12 % ot ér el. Bár a napi tömegcsökkenés pontos optimuma nem ismeretes,
gyakorlati szempontból az átlagos tojás napi 0,60-0,63 % os tömegveszteségével számolhatunk az előkeltetés
alatt.
A kisebb vagy nagyobb tojások ugyanazon keltetési feltételek között tömegükből többet vagy kevesebbet
veszítenek. Ennek értékeit a 125. táblázat mutatja. A tömegcsökkenés ezen különbségei a tojástömeg és a
tömeghez viszonyított összfelület negatív összefüggésében keresendők. A nagyobb tojások összfelülete és
pórusszáma relatíve kisebb és így kisebb (százalékos) arányú a tömegveszteségük is. A 125. táblázatból a 10,5
% os tömegcsökkenés eléréséhez szükséges relatív páratartalmi értékeket leolvashatjuk.
Kivágva a tojáshéjat, a magzat új utat nyit a vízveszteség számára. Az extraembrionális folyadék segíti a
kivágás és a kibújás folyamatát a héj lágyításával és az elfordulás megkönnyítésével. Egyidejűleg párolog is,
aminek bizonyos mértékig kompenzáló szerepe is van a víztartalomnak a keltetés alatti esetleges szuboptimális
csökkenésére. A teljes vízvesztés negyed része távozik ekkor, a párolgásos hűtés egyúttal a kelő madár
hőszabályozását is segíti.
A jelenleg ajánlott relatív páratartalom értékek a tojások átlagtömegére vonatkoznak. Minden tojás egyedi
optimális igényét nehéz lenne kielégíteni, bár közelíteni lehet hozzá a tömegkategóriák figyelembevételével, a
nagy tömegkülönbségű tojások együtt keltetésének elkerülésével.
A relatív páratartalom helyes értékét jelentősen befolyásolja a héjkonduktancia változásával összefüggésben a
tojáshéj minősége is: a vékony, meszes, porózus héj megkönnyíti, a vastag, tömör pedig megnehezíti a
párolgást. Ezért a keltetőgép relatív páratartalmának beállításakor nem csak a tojások tömegét, hanem a héj
minőségét is figyelembe kell venni. A héjvastagság a tojástermelés előrehaladtával romlik, emiatt a páratartalom
kialakításakor a tyúkállomány korát is figyelembe kell venni. A szükséges páratartalmat a keltetőgép
hőmérséklete kismértékben módosíthatja, amennyiben a magasabb hőmérséklet kevesebb páratartalmat kíván,
és fordítva. Gazdasági baromfifajainkat 50 % és 60 % közötti relatív páratartalom mellett keltetjük, a pontos
értéket a felsorolt szempontok figyelembe vételével állítjuk be.
A bújtatógépben, a kelés szakaszában a páratartalmat növelni kell a magzat kibújáskori elfordulásának, a héj és
a héjhártyák áttörésének elősegítésére, továbbá a kalcium mobilizálására. A 75-80 % os érték tűnik
optimálisnak, amit fokozatos emeléssel a kelés csúcsa előtt kell elérni, de már a pattogzás kezdetekor a relatív
páratartalomnak kb. 5-7 % kal magasabb szinten kell lennie.
Ha keléskor túl kicsi a páratartalom, a csibék tojás vagy héjmaradvánnyal összeragadt és részben kiszáradt
pihével ragacsosak lesznek. A túl nagy páratartalom viszont a csibék tojástar-talommal szennyezettségét idézi
elő és a köldökük sem záródik tökéletesen.

3.4. Légcsere és légmozgás a keltetés alatt
Az embrionális gázcsere és vízpára mozgásának alapja a Fick-féle diffúziótörvény. Ennek egyszerűsített
változata szerint az adott gáznak a tojáshéj pórusain át időegység alatt diffundáló mennyisége egyenesen
arányos a diffúzió számára rendelkezésre álló pórusok felületével és a diffundáló gáznak a pórus két végén
meglévő koncentrációja közötti különbséggel. Másfelől a diffúzió mértéke fordítottan arányos a diffúziós út
hosszával, ami tulajdonképpen a tojáshéj pórusainak a hossza, vagyis a héjvastagság.
Az embriónak a keltetés folyamán fokozódó gázcseréje csak akkor zavartalan, ha a keltetőgépben megfelelő
szinten van a levegő oxigén és szén dioxid tartalma. Az optimális oxigénarány 21 térfogat% a tengerszint körüli
magasságban. Ez a szellőztetés fokozásával nem növelhető, csak mesterséges oxigénbevitellel. Csökkenése
azonban annál inkább előfordulhat, különösen a keltetés második felében, leginkább a bújtatóban. Mind a két
eset előfordulása káros: a 21 % fölötti oxigéntartalom minden 1 % kal való növelése 1 % os, az oxigéntartalom
21 % alatti értékre csökkentése százalékonként 5 % os kelési eredményromlást okoz.
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A szén dioxid az anyagcsere folyamatok terméke nagy mennyiségben termelődik a keltetés folyamán. Kis
koncentrációban szükséges az embriófejlődéshez (Ca mobilizálás), túlzott mennyisége azonban csökkenti a
keltethetőséget. A friss levegő 0,03-0,08 % szén dioxidot tartalmaz, ami a keltetőtérben 0,3-0,5 % ig felmehet
anélkül, hogy károsodnék a fejlődő embrió. A koncentráció 1,5-2 % ig való emelkedése azonban erőteljesen
csökkenti a keltethetőséget.
A levegő fő összetevőinek optimális koncentrációja a keltetőgépben megfelelő légcserével állítható elő. A
szellőztetés azonban nem lehet túlzott sem, mert ez a keltetés kezdetén embrióelhalással jár. A keltetés korai
szakaszában a 11-13. napig a szellőztetés igénye elsősorban a tojásból eltávozó víz elvezetésére szükséges és
kevésbé a CO2 eltávolítására vagy az O2-ellátásra. Ezután azonban megfordul a fontossági sorrend és a keltetés
végére a nagy gázcsere-igény 3,4 m3 re emeli 1000 db 60 g os tyúktojásra vetítve az óránként cserélendő levegő
mennyiségét a keltetőgépben.
A légcserének fontos szerepe van a felesleges hő eltávolításában is, ami különösen a 13. naptól igen fontos. A
levegőszükségletet a keltetőgépben a szellőzőnyílások állításával szabályozzuk a gyártók ajánlása szerint.
Módosítására akkor lehet szükség, ha a megadott kapacitásnál több vagy kevesebb tojást rakunk be.
Lényeges kérdés, hogy milyen legyen a légáramlás sebessége a keltetőgépben. Nem tisztázott, hogy a tojások
mellett mozgó levegő sebessége milyen hatással van a keltethetőségre. Az azonban bizonyos, hogy a
légmozgásnak elő kell segítenie a keltetőszekrényen belül a hőmérséklet egyenletes elosztását. Amíg a
keltetőgép minden részében egyforma a hőmérséklet, addig a légmozgás is megfelelő, ellenkező esetben
légsebességmérővel kell megvizsgálni a keltetőgépet. A hőmérsékletkülönbségek a keltetőgép egyes pontjain
nem haladhatják meg a 0,3 °C értéket.

3.5. A légnyomás és a keltethetőség
A tengerszint feletti magasság növekedésével csökken a levegő nyomása és ezzel oxigéntartalma is. Ezért a
kelési eredmény is rosszabb. Ebben nemcsak önmagában az oxigénhiány, hanem az oxigénnyomás csökkenése,
illetve a szén-dioxid mennyiségének a felszaporodása is szerepet játszik. Már 1000 méteres magasságkülönbség
is jelentősen csökkentheti a keltethetőséget, különösen akkor, ha a tenyésztojásokat nem megközelítően azonos
tengerszint feletti magasságban termelték, mint ahol keltetni kívánják. Erre pedig napjainkban a tenyésztojáskereskedelem kiterjedése miatt számítani lehet.

3.6. A tojások helyzete és forgatása a keltetés folyamán
A forgatás a fejlődő embrió számára fiziológiai szükséglet, mert ez teszi lehetővé, hogy az osztódó csírasejt,
illetve az embrió szabadon úszva lebegjen a sűrűségviszonyok miatt mindig a sárgája felső részén, és ily módon
érintkezésbe juthasson a tojástartalommal.
A forgatás ezenkívül, elősegíti az allantois szabályos kifejlődését és a tojás táplálóanyagainak egyenletes
eloszlását, ezáltal az embrió számára könnyebben hozzáférhető. Megakadályozza, hogy az embrió vagy a szik a
keltetés első napjaiban a belső héjhártyához tapadjon. A mozdulatlan tojásban a chorioallantois a szükségesnél
korábban a keltetés 7. napja előtt a belső héjhártyával összenő.
A legújabb vizsgálatok szerint a forgatás hiánya megakadályozza a fehérjezacskó kialakulását, ami nélkül a sűrű
viszkózus fehérje az embrió számára hasznosulatlan marad, és keléskor visszamaradt fehérjecsomóként
ismerhető fel. A magzat gyengén fejlett, ragacsos lesz a fehérjehiány mellett annak következtében is, hogy az
elkülönült fehérjeréteg az allantois-légzés útjában akadályt képez.
A tojások forgatása az előkeltetés folyamán több adattal jellemezhető: a tojás tengelyével, amely körül a
forgatás megvalósul, a forgatás szögével és gyakoriságával, az elfordítás síkjával, valamint az embriófejlődés
stádiumának megfelelő forgatási igénnyel.
A tojások forgatási tengelye elsősorban a keltetés alatti elhelyezésüktől függ. A tyúk , pulyka és
gyöngytyúktojások mesterséges keltetéskor kielégítő eredményeket kapunk, ha függőleges helyzetben, tompa
végükkel fölfelé helyezzük el az előkeltető gép tálcáin. Ez adja egyúttal a legjobb térkihasználást is.
Természetszerűbb a teljesen fekvő (természetes légcseréjű gépek), vagy dőlt helyzetben tompa végével
magasabban tálcázás is, a modern géptípusokban azonban ez nem használatos. A víziszárnyasok esetében a
fekvő elhelyezéssel érhetők el a legjobb kelési eredmények.
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Az elhelyezés alapvetően meghatározza a helyes fekvés kialakulását. A tojásokat fordítva, hegyes végével
fölfelé rakva a tálcára, az embriók 60 %- a hegyes végéhez közel helyezi el a fejét, mert a fejlődésük folyamán
mindig úgy igazodnak, hogy a fejük legfölül legyen. Így, amikor a csibék bújnak, csőrükkel nem a légkamrába
hatolnak. Ez légzési nehézséget okoz a tüdőlégzésre áttérés időszakában. A következmény minimum 10 % os
csökkenés a keltethetőségben, és 35-40 % os romlás a csibe minőségében.
A forgatás szögének és gyakoriságának hatása a függőlegesen betálcázott tyúktojások keltethetőségére a 126.
táblázaton látható.
Ha az elfordítás után azonnal vissza is fordítják a tojásokat, a keltethetőség csökken. Ugyancsak káros a tojások
teljes kör mentén elfordítása is mert az allantois-zsák megreped. A csak egy irányban végzett forgatás a
sziktömlő és a vérerek szakadását és embriópusztulást okoz.
A helyes forgatás tehát a tojások kíméletes elfordítása a keltetőtálcával együtt a vízszinteshez mért 45 fokos
szögben, majd a forgatás gyakoriságától függően 1-3 óra elteltével visszafordítása az ellenkező 45 fokos
elhelyeződésig. A modern keltetőgépekben ezt a műveletet automatikus fordítószerkezet végzi.
Az elfordítás síkjának növelése javítja a keltethetőséget és a naposállatok minőségét, csökkenti a helytelen
fekvések gyakoriságát.
A forgatásnak az embriófejlődés első felében és különösen annak korai szakaszában van a legnagyobb
jelentősége, hatása a chorioallantois záródásáig érezhető, azután csökken. A bújtatás ideje alatt a tojásokat
vízszintesen helyezzük el, és a forgatást is megszüntetjük.
A helytelen forgatás a keltethetőséget rontja, a helytelen fekvés esélyét növeli. Hatása felerősödik azokban a
tojásokban, melyek gyenge minőségűek.

4. A keltető berendezései
A keltető gazdaságos működésében a hatékony berendezések jelentős szerepet játszanak. Nemcsak a tojások
keltethetőségére hatnak, hanem a munkaerő ráfordítás nagyságára is. Ezért a keltetői berendezéseket
körültekintően, sok tényezőt tekintetbe véve kell megválasztani. Ezek közül a legfontosabbak: a keltető
nagysága; a heti berakások száma; a higiéniai, illetve állategészségügyi előírások; tenyész- vagy árucsibe
keltetése folyik-e; a keltetőgépek típusa; a keltetői kiegészítő tevékenység: csőrkurtítás, szexálás, tarajkurtítás,
esetleg más csoportos vagy egyedi jelölés.
A következőkben a legszükségesebb, esetenként házilag is kivitelezhető berendezéseket ismertetem.

4.1. Alapvető berendezések
4.1.1. Vízkezelő berendezések
4.1.1.1. Vízlágyító és szűrő berendezés
A keltetőben felhasználandó vizet analizálni kell. Nagy ásványianyag tartalom esetén vízlágyító berendezés
beépítése szükséges. Az ásványi sók ugyanis a páraérzékelőn, a fúvókákon és szelepeken lerakódnak és azokat
rövid idő alatt működésképtelenné teszik.
4.1.1.2. Vízmelegítő berendezés
A keltető melegvíz-igénye nagy. A dolgozók zuhanyozása, a berendezések mosása, fertőtlenítése jelentős
melegvíz fogyasztással jár.
4.1.1.3. Vízhűtő és hűtővíz-áramoltató berendezés
A korszerű keltetőgépek belső részét hideg víz áramoltatásával hűtik. A víz, szivattyú segítségével zárt
rendszerben kering, a keltetőgépbe épített hűtőegység és a visszahűtésére szolgáló berendezés között.

4.1.2. A belső anyagmozgatás, a tojáskezelés és -osztályozás berendezései
4.1.2.1. Keltetői kocsik
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A tojástartó kartonok, tálcák, csibeszállító dobozok és egyéb anyagok keltetőn belüli mozgatására többféle
kézikocsi típus választható. A tenyésztojások keltetőbe szállítására használt műanyag tálcák a tojástörés
elkerülésére rugalmasak, könnyen moshatók legyenek, és ne gyűljön fel bennük a szennyeződés.
4.1.2.2. Kezelőasztalok
A tojások és a naposállatok kezelésére és egyéb napi teendők elvégzésére nagy segítséget jelentenek a
kerekekkel ellátott asztalok. Többféle, az adott feladathoz igazított méretben célszerű azokat elkészíteni. Egy, a
tojások kezelésére kialakított asztalt mutat be a 78. kép.
4.1.2.3. Vákuumos tojásemelő
A tojásokat a tojástartó tálcákról az osztályozógép szállítóberendezésére vákuumos tojásemelő továbbítja. Ezek
mérete a tojásgyűjtésre, ill. a keltetőbe szállításra használt tálca nagyságához igazodjon (79. kép).
4.1.2.4. A keltetőtojás osztályozó
Többféle típusú és teljesítményű automata tojásosztályozó létezik. Folyamatos üzemelés esetén a típust az
osztályozandó tojás mennyiségének és a gép teljesítményének függvényében kell megválasztani. A legtöbb
osztályozó lámpázókészülékkel ellátott.
4.1.2.5. Tojáslámpázó
A tojások keltetés előtti és alatti átvilágítására szolgál. A fehér fényt adó fényforrások a leghatásosabbak. A
kezelőasztalba épített tálcaméretű lámpázó alulról világítja meg a tojásokat (78. kép. és 80. kép). A fényforrás és
a tojások között a tojások helyzetének megfelelően lukakkal ellátott lemez található. Gyors lámpázást tesz
lehetővé. Víziszárnyas tojásokra és a biológiai ellenőrzésre nem használható, ez esetben kézi lámpázóra van
szükség.
4.1.2.6. Átrakó eszközök
A tojások bújtatótálcákra való átrakását könnyíti és gyorsítja meg ez a berendezés. A bújtatótálcát a tojásokkal
telt előkeltetői tálcára borítják. A gép vagy a kezelő személy a két tálcát összefogja úgy, hogy a tojások ne
törjenek el, majd együtt 180° ban átfordítja azokat. Így a tojások egyetlen mozdulattal a bújtatótálcára kerülnek.
Egy könnyen elkészíthető átrakó keretet, illetve átrakó asztalt mutat be a 81. kép.
A korszerű átrakógépek vákuumos tojásemelővel ellátott berendezések, amelyek az előkeltetői tálcáról
egyszerre helyezik át a tojásokat a bújtatótálcába. Egyes típusaikban a tojásemelőbe épített érzékelő csak az élő
magzatot tartalmazó tojásokat engedi felvenni, így az elhaltak az előketetői tálcán maradnak (82. kép).

4.1.3. A keltetőgépek
A használatban lévő keltetőgéptípusok változatos formájú, nagyságú, műszaki megoldású és üzemeltetésű
berendezések. Közös vonásuk, hogy mindegyikük jól zárható hőszigetelt szekrény vagy kamra, amelyben a
hőmérséklet, a páratartalom és a levegőcsere a gépajtók kinyitása nélkül pontosan szabályozható és
ellenőrizhető.
Működésük legtöbb jellemzője szerint a következőképpen csoportosíthatók:
• asztali keltetőgépek;
• szekrényes keltetőgépek;
• termes (walk in, drive in és tunnel) keltetőgépek.
4.1.3.1. Az asztali keltetőgépek
A régebbi
készüléken
elhelyezett
cserélődik.
távozik. A

géptípusok az asztali keltetőgépek a kotlóstyúkot igyekeztek utánozni. A tojásokat felülről, a
kívül fölmelegített víz vagy levegő cirkuláltatásával fűtik. Így a csak egy síkban és vízszintesen
tojások felső és alsó felülete között jelentős hőkülönbség jön létre. A levegő természetes úton
A melegvizes típusban a levegő az alsó szinten lép be, és fölmelegedése után a felső nyíláson
másik fűtési megoldásban a friss, meleg levegő felülről jut be, és lehűlve, alul távozik. A
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páratartalom szabályozásának lehetőségei korlátozottak. A tojásokat kézzel forgatják és hűtik. A legtöbb asztali
keltetőgép-típusban ugyanabban a gépben végzik az előkeltetést és a bújtatást.
Az asztali keltetőgépek kis kapacitásuk (30-900 tyúktojás) és kedvezőtlenebb hatékonysági mutatóik (egységnyi
tojásra jutó férőhely , munkaerő , energiaráfordítás) miatt kiszorultak a nagyüzemi keltetésből. Modern
változataik azonban elsősorban a kedvtelésből tenyésztők körében kedveltek. A kis befogadóképességű asztali
keltetőgépeket külön fejezetben ismertetem (lásd a Kis kapacitású keltetőgépek c. fejezetet).
4.1.3.2. A szekrényes keltetőgépek
Napjaink keltetőgépeinek működése kevéssé hasonlít a kotlóstyúkkal való keltetéshez, hatékonysága pedig
messze fölülmúlja azt. A legnagyobb lépés a fejlődésben a szekrényes gépek megjelenése volt. Az asztali
keltetőgépekhez képest a legjelentősebb változást a tojásokat tartalmazó tálcák egymás fölötti elhelyezése
jelentette, ami a helyigényt jelentősen csökkentette.
További közös jellemzőjük a ventilátoros légkeverés, ami egyrészt a légcserét, másrészt a hőmérséklet és a
páratartalom egyenletes elosztását biztosítja a keltetőgép minden részében. A ma készülő gépek villamos
energiával működnek, és nagyfokú automatizáltság a jellemzőjük. A fűtés a ventilátor fölött vagy mögött van,
illetve azzal egybeépített. Szabályozása membrános, kontakthőmérős vagy elektronikus vezérléssel teljesen
automatikus, és szűk határokon belül pontos hőmérsékleti értéket ad.
Hasonlóan szabályozható a relatív páratartalom is a nedves és a száraz hőmérő összevetése elvén. A párásítás
lehet vízpára vagy –permet formájában. A hőmérséklet szabályozás része a hatékony hűtés is, ami az optimális
hőmérséklet fölött önműködően bekapcsol, és hideg víz cirkuláltatásával, nagyobb gépek esetén intenzívebb
szellőztetéssel vonja el a fölösleges hőt. Egyes keltetőgéptípusokban CO 2 érzékelő készülék is van. A tojásokat a
tálcával együtt, a vízszintestől 45° os szögben, 1-3 óránként programozottan fordítják el. Több géptípusban a
tojások berakása sem okoz munkatöbbletet, mert a tenyésztojásokat már előkeltetői tálcákra gyűjtik és
mindvégig azon is kezelik.
Kis kapacitású változataikban az előkeltetés és a bújtatás ugyanabban a szekrényben történhet (részletesen lásd a
Kis kapacitású keltetőgépek c. fejezetet).
Alternatív módosulataikban az elektromos fűtést részben, illetve teljesen melegvizes radiátor helyettesíti. A
vizet földgázzal működő kályha melegíti, közvetlenül a keltetőgépre kötve. A melegvizet központi kazánnal is
előállíthatjuk. Villanyáramú fűtés-kiegészítésre csak a gyors felfűtés érdekében van szükség.
Jelentős változás a bújtatás elkülönítése, ami egyben módosított géptípust is kíván, hiszen a bújtatás ideje alatt
nem kell forgatni, viszont más a hőmérséklet és páratartalom-igény. Fokozottabb légcsere és hűtés szükséges, a
tojások pedig vízszintesen kerülnek a bújtatótálcákba. A minden oldalon perforált tálcák a jó levegőellátással
lehetővé teszik, hogy a naposállatok a kikelés után is a bújtatógépben maradjanak. Folyamatos üzemeltetés
esetén a bújtatógép jóval kisebb az előkeltető gépnél.
A modern keltetőgépek valamennyi fontos egységének működését kijelző vagy kiírókészülék rögzíti.
Meghibásodás esetén azonnal vészjelzővel riaszt. Lényeges jellemzőjük a szekrény és belső berendezéseinek
könnyen tisztítható és jól fertőtleníthető kiképzése, ami lehetővé teszi a szigorú higiéniai előírások megtartását.
A szekrényes keltetőgépeket többnyire szakaszosan üzemeltetjük. Egyszerre rakjuk be, és a 19. napon egyszerre
rakjuk át a bújtatóba (all in all out, single-stage rendszer). Az előkeltető gépek minden újabb berakás előtt
fertőtleníthetők, így ez a rendszer jobb előkeltetői higiénét nyújt. Lehetséges természetesen folyamatos
üzemeltetésük is (ismertetését lásd a termes keltetőkkel kapcsolatban).
A szekrényes keltetőgépek néhány hazánkban található fajtája a korábban igen elterjedt Gergely féle keltetőgép
és az ezt követő korszerű géptípusok: Petersime (83. kép), Pas Reform, Danno, Victoria, EMKA stb.
4.1.3.3. Termes keltetőgépek
Az 1940 es évek végén, az 50 es évek elején jelentek meg az USA ban a termes keltetők. Azok a megoldások,
amelyek épülethelyiségben próbáltak minden eddigit meghaladó tojás-mennyiséget kikeltetni, kudarcot
vallottak. Nem váltak be, mert ilyen hatalmas térben, melynek falai egyébként sem szigetelnek tökéletesen, az
egyenletes hőmérsékletet, páratartalmat, valamint a friss levegővel való ellátást nem lehetett optimális szinten
tartani. Ezért a mai termes keltetők tulajdonképpen szekrényes konstrukciók, amelyekbe mint a terembe be lehet
menni, a tojásokat állvánnyal vagy kocsival be lehet tolni, és a tojások a gépen belül kezelhetők. A berakás, a
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forgatás és a bújtatás berendezéseinek elrendezése megegyezik a nagyobb szekrényes gépekével, de a fűtés és a
szellőztetés jobban automatizált. A levegőt a mennyezeten elhelyezett ventilátorok nyomják a hosszanti,
középen kialakított folyosó padozatára, majd innen a kétoldalt elhelyezett tojások közé.
A folyosószerű kiképzés, illetve ezen belül az egyes szegmensek azonos működése lehetővé teszi a termes
gépek kapacitásának tetszés szerinti megválasztását. Általában folyamatos üzeműek (multi-stage rendszer),
vagyis az előkeltető berendezés egy egy berakáskor nem egyszerre, hanem a teljes befogadóképességének a heti
berakások számától függő tört részével fokozatosan, csaknem három hét alatt telik meg. Heti egyszeri indításra
bontva a keltetést, az alkalmanként berakandó tojásmennyiség a teljes kapacitás harmada, heti kétszeri berakás
esetén hatodrésze, míg hetente háromszor csak kilencedrésznyi mennyiséget helyezhetünk el. A további
berakások és a bújtatások is ezzel a tört mennyiséggel történnek, így a gép sohasem ürül ki, és egyszerre
többféle korú tojás egyidejű keltetése folyik.
A tojásokat berakási terv szerint helyezik el, amelynek alapelve, hogy a friss tojások tálcái az önhőt termelő
idősebb tojások tálcái közé vagy mellé kerüljenek egyforma arányban. Ez rendkívül gazdaságossá teszi a gép
üzemelését, hiszen a friss tojás fűtésére a biológiai hőt is felhasználja. Kedvező, hogy a fiatal tojások számára
jól tartja a meleget, ugyanakkor az önhő elvezetése is hatékonyabb. A rendszer további előnye a gazdaságosabb
helykihasználás, a munkaerő takarékos üzemeltetés.
A folyamatos üzemmód hátránya azonban, hogy a keltetőgép az átrakások után nem fertőtleníthető, hiszen nem
ürül ki, ezért a fertőzési lánc nem szakítható meg. Ez igen nagy kockázatot jelent, hiszen esetenként több tízezer,
különböző korú tojást keltetnek együtt. Nagy gondot kell fordítani emiatt a bekerülő anyagok fertőtlenítésére és
a személyi higiéniára. Vonatkozik ez a levegőre is, ezért a belépő és eltávozó levegőt jól el kell különíteni
egymástól. Más oldalról újabban azért is bírálat éri e keltetési rendszert, mert nem képes kielégíteni az
embriónak a fejlődésével együtt változó igényét.
A termes keltetők felsorolt tulajdonságaiknak köszönhetően a nagyüzemekben terjedtek el. Hazánkban
megtalálható főbb típusaik az amerikai Chick Master, a francia Bekoto, továbbá az angol Buckeye
berendezések.
4.1.3.4. Kis kapacitású keltetőgépek
A legszélesebb igények kielégítésére a keltetőgépgyártó vállalatok új gépcsaládot jelentettek meg: a kis
kapacitású keltetőgépek méretben és befogadóképességben rendkívül nagy választékát. Hazai viszonylatban a
gépek elterjedése mellett szól a kisebb létszámú baromfiállományok, a díszmadarak saját szaporulatának
biztosítása iránti igény, amit természetes keltetéssel (kotlóssal) vagy nagyméretű keltetőgépekkel nem lehet
gazdaságosan megoldani. Kiválóan hasznosíthatók ezen gépek kísérleti vagy oktatási célokra is.
A kis kapacitású keltetőgépeket konstrukciójuk és működésük főbb jellemzői alapján két csoportba sorolhatjuk:
asztali és szekrényes keltetőgépekre. Az asztali keltetőgépek ma már csak nevükben hasonlítanak több száz éves
elődeikhez, minden tekintetben eltérnek azoktól. Légkeveréses és természetes légcseréjű (állólevegőjű)
változatuk egyaránt ismert. Műanyagból készülnek, többnyire átlátszó fedéllel. Jól tisztíthatók, könnyen
kezelhetők, kis méretük miatt hordozhatók, bárhol elhelyezhetők. A tojásokat csak egy síkban lehet berakni, így
ezen gépek befogadóképessége általában a legkisebb: 20-100 tyúktojás. Ennek megfelelően inkább a
hobbitenyésztőknek, továbbá kísérleti, ill. demonstrációs (oktatási) célokra ajánlják. A tojások elhelyezésére
szolgáló rácsokat baromfifajok szerint változtatják, a tojások átrakására és külön bújtatótálcára nincs szükség.
Kézi forgatású, rendkívül egyszerű változatuktól a teljesen automata (és jóval megbízhatóbb) kivitelig találunk
példákat. Jól felszerelt asztali keltetőgépeket láthatunk a 84. képen.
Méretben és kivitelben egyaránt bővebb kínálatot nyújt a kis kapacitású szekrényes keltetőgépek családja.
Némelyikük olyan ízlésesen formatervezett, hogy a legmodernebb háztartási gépekével vetekszik (85. kép).
Ezen változatok ajtaja részben vagy egészen átlátszó anyagból készül, ami a tojások és a belső klíma
ellenőrzését is megkönnyíti. Erre a gépcsaládra gyártók specializálódtak, akik az általuk kialakított sorozatban a
szekrények méreteit fo-kozatosan növelik. A gépkapacitás így a néhány tíztől több ezer tyúktojás befogadásáig
változik, egymáshoz nagyon hasonló kivitelben és a mintegy ezres méretig gazdag választékban. Tálcát és
keltetési technológiát az összes gazdasági baromfifajra (fácán, fogoly, fürj, tyúk, gyöngytyúk, pulyka, kacsa,
lúd) és azok változataira, továbbá a díszmadaraktól a struccig választhatunk.

4.1.4. Egyéb keltetői berendezések
4.1.4.1. A naposállat szállító dobozok tárolására szolgáló állványok
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A naposállatokkal telt dobozokat elszállításuk előtt állványokon kell tárolni. Kedvező, ha ezek is gördíthetők,
mint amilyen a 86. képen látható.
4.1.4.2. Teszthőmérők
A keltetői hőmérők pontosságának ellenőrzéséhez szükségesek.
4.1.4.3. Mosógépek
A padozat, a keltetőgépek és a tálcák mosásához megnövelt víznyomás szükséges, amelyről szivattyúk
beépítésével gondoskodhatunk, vagy mobil berendezéseket vehetünk igénybe. A műanyag naposállat-szállító
dobozokat minden használat után mosni és fertőtleníteni kell. A tálcák és dobozok mosására speciális gépek
szolgálnak.
4.1.4.4. Keltetői mérlegek
A keltetőüzemek elengedhetetlen tartozékai az egyedi mérlegelésre is használható, pontos tojás és naposállatmérlegek.
4.1.4.5. Csibeleszedő
A nagy tömegben kikelt naposcsibék leszedését könnyíti meg a csibeszeparátor, amely a bújtatóból kiszedett
tálca tartalmát óvatosan a válogató asztalra üríti. Ez forgó görgőkből áll, amely kiválogatja a kisebb
héjdarabokat. A csibék a csibeszállító szalagra potyognak, míg a nagyobb héjdarabok és a ki nem kelt tojások
továbbgördülnek és görgősor szélén lévő hulladékszállító szalagra hullanak. A berendezést a 87. kép mutatja be.
4.1.4.6. Csibeosztályozó és –számláló berendezések
A nagy kapacitású keltetőkben a naposcsibék minőségi osztályozását, illetve a selejtcsibék eltávolítását szalag
vagy körpályán mozgó szerkezet segítségével végzik. A korszerű, nagy teljesítményű szexáló- és
válogatóasztalokhoz rendszerint automatizált számláló- és dobozológépet csatlakoztatnak. Számítógépes
irányítású változataik a csúcstechnológiát képviselik ebben az ágazatban.
A madarak szállítódobozba számolását kíméletesen és pontosan végzi a 88. képen látható, osztályozószalaggal
egybekapcsolt berendezés.
4.1.4.7. Szexálóberendezések
A kloákavizsgálathoz megfelelő, e célra rendszeresített ládákkal felszerelt kezelőasztal, ürülékgyűjtő edény és
erős fényű lámpa szükséges. A modern szexálógép rozsdamentes acélból készült kör alakú asztal, ahol az
ivarvizsgálaton és az osztályozáson kívül egyéb kiegészítő keltetői tevékenységek (vakcinázás, taréj-és
csőrkurtítás, lábujjvágás stb.) is elvégezhetőek. Komputerizált számláló- és dobozolórendszer kapcsolható
hozzá.
4.1.4.8. Hulladékgyűjtők
A keltetői hulladék gyűjtéséhez konténerekre, kezeléséhez pedig megfelelő szárító vagy égetőberendezésre van
szükség. A hulladéknak a keltetőből való eltávolítását megkönnyíti és meggyorsítja a zárt, csigás
kiszállítóberendezés. A leszedőhelyiségben vagy annak közelében elhelyezett garatba öntött szemetet a
berendezés felaprítja és az épületen kívülre, a zárt hulladékgyűjtőbe juttatja. Egy ilyen gépet mutat be a 89. és
90. kép.
4.1.4.9. Tartalék áramforrás
Az áramellátás zavara esetén gyors intézkedésre van szükség a folyamatos áramszolgáltatás fenntartására. Erre
szolgál a generátor, amelyet a keltetőben vagy annak közelében kell elhelyezni. Ennek hosszú áramszünet
esetén valamennyi keltetői berendezést el kell látnia, rövid zavar csak a bújtató áramellátását teszi szükségessé.
A generátor típusának igazodnia kell a berendezések áramfelvételéhez, feszültségéhez, fázisához stb. Ehhez ki
kell számítani az elektromos terhelést áramszünet esetén. A kalkulációban vegyük figyelembe, hogy leállás után
valamennyi keltetőgép fűtése bekapcsol és ehhez járul az induló motorok nagyobb áramfelvétele is. Így a
terhelés kezdetben sokkal nagyobb, mint a folyamatos üzemelés alatt. Az aggregátor mindenkor üzemképes és
indítható legyen!
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4.1.4.10. A keltetői kiegészítő tevékenység eszközei
Ide tartoznak a tarajkurtító olló, a csőrkurtító és a lábujjvágó készülékek, az automata fecskendők és a vakcinázó
berendezések. Ez utóbbiak nagyteljesítményű változatai a vakcinát spray formában a naposállatokkal
belélegeztetik, vagy az in ovo eljárást használják. Az in ovo eljárás lényege, hogy a brojlerek keltetésének 18.
napján, az átrakást végző vákuumos tojásemelő minden fejébe külön-külön beépített tű segítségével a tojáshéjon
és a légkamrán keresztül az amnionfolyadékba vagy közvetlenül az embrióba vakcinát fecskendeznek. Az
életkort órára pontosan be kell tartani, mert az immunizálás eredményességét meghatározza. A berendezés steril
körülmények között és nagy hatékonysággal dolgozik, üzemeltetése gondos keltetői munkát és higiénét követel.
Az in ovo készüléket és működési elvét ismerhetjük meg a 76. ábra segítségével.

5. A keltető üzemeltetésével és irányításával
kapcsolatos feladatok
5.1. A keltető üzemeltetése
A keltetőüzemnek az a meghatározott rendeltetése, hogy az átadott tenyésztojásból minél több, jó minőségű,
egészséges naposállatot állítson elő gazdaságosan. Ezért benne a különböző folyamatokat szigorú technológiai
előírások alapján kell végezni.
A tojáskezelés és berakás, a gépek működtetése a naposállatok kezelése és kiadása a keltetői hulladék
eltávolítása és hasznosítása, a keltető fertőtlenítése és higiénéje, valamint az egyéb keltetői tevékenységek
szabályai, a megfelelő színvonalú keltetőirányítással együtt alkotják a keltető üzemelési rendjének gerincét.
A termelési folyamat fázisait, azok sorrendjét és kapcsolatát a keltető belső anyagmozgatásával együtt
szemlélteti a 77. ábra.

5.1.1. A keltetőtojás-ellátás
A legtöbb keltetőüzem saját törzsállománytól kapja a tenyésztojást. Mások részben vagy egészben idegen
forrásokból szerzik be a keltetés „nyersanyagát‖. Bárhonnan származzék is a tojás, az a cél, hogy az ellátás
lehetőleg egész évben egyenletes legyen, s így a keltetőkapacitást a legjobban ki lehessen használni. A
keltetőtojás-ellátás folyamatossága a keltető üzemeltetésének egyik legfontosabb feltétele, hiszen a berakások
száma, a munka- és üzemszervezés, valamint a csibék értékesítési üteme is ezen alapul.

5.1.2. A tojások szállítása
A tojásokat általában tehergépkocsival, nagyobb távolságokra repülővel szállítják. A mikoplazma-mentes
csibéket előállító keltetőkben nagy gondossággal kell eljárni e mikroorganizmusok keltetőbe kerülésének
megakadályozására. A beérkező tojásoknak is negatívoknak kell lenniük és a továbbiakban sem fertőződhetnek,
amihez néhány óvórendszabályt be kell tartani:
• A gépkocsivezetőknek és segítőiknek a keltetőbe lépés előtt le kell zuhanyozniuk, és öltözéküket teljesen le
kell cserélniük a keltetőben rendszeresítettre.
• A tojások berakodása előtt a gépkocsit formalingázzal le kell fertőtleníteni.
• Csak MG- (Mycoplasma gallisepticum) és MS-negatív (M. synoviae) tenyésztojások rakhatók a
szállítójárműre.
A tojások szállításához kapcsolódó bizonylat a keltetői irányítás és könyvelés fontos része, ezért annak
rendszeréhez kell igazodnia. A szállítólevélen célszerű feltüntetni a tojások mennyisége mellett azok eredetét, az
átvétel időpontját, a tojóház, a fülke vagy az állománycsoport számát, valamint a fajta vagy vonal megnevezését.

5.1.3. A keltetői tojáskezelés és -berakás üzemeltetési feladatai
Mind a tojásellátó, mind a keltető szempontjából lényeges, hogy a tenyésztojásokat rendszeresen ugyanazokon a
napokon és időpontban gyűjtsék és szállítsák. Ezzel könnyebbé válik a munkaszervezés, és elkerülhetők a
fölösleges időveszteségek. Ugyancsak előnyös, ha egységes a tojások csomagolási rendszere, így a több
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forrásból való szállítás és rakodás is egyszerűsíthető. A csomagolás és szállítás anyagainak és eszközeinek
hatásos fertőtlenítése, rendszeres ellenőrzése és javítása a keltethetőség megóvásának fontos eleme.

5.1.4. A tojások osztályozása
Az osztályozás szükségessége több tényező alapján dönthető el. Ezek közül legfontosabbak: a törzsállomány
faja, fajtája, típusa, valamint a keltetőnek az árutermelés folyamatában elfoglalt helyzete.
A brojler végterméket keltető és integrált tevékenység keretébe tartozó üzemek esetén az osztályozás kisebb
jelentőségű. Önálló, csak a brojlercsibék értékesítésével foglalkozó keltetőállomások számára vagy keltetőtojásexport esetén viszont fontos a csibék minősége. Ezért a keltetőtojásokat különösen a tojástermelés első 5 hetéből
származókat – válogatják, az apró tojásokat eltávolítják, és a tojásokat tömegkategóriák szerint készítik elő a
keltetésre. A lúdfajban a nagy tojástömegbeli eltérések szintén szükségessé teszik az osztályozást, legalábbis az
évjáratok szerinti elkülönítést.
A tojóhibrid naposcsibék előállítására használt keltetőtojásokat nagyság és minőség szerint is gondosan
válogatni kell.
A tenyésztési céllal termelt (szülőpár, nagyszülőpár) tojások alapos szelektálása még jelentősebb, hiszen azok
tömege és minősége a következő generációban ettől függően jelenik meg.
A tojásmosás vagy -osztályozás szükségessége jelentősen befolyásolja a csomagolás és tárolás rendszerét. Az a
megoldás ugyanis, ahol a műanyag keltetőtálcák egyúttal a tojások össze-gyűjtésére, szállítására és tárolására is
szolgálnak, azok további kézbevétele nélkül, eleve feltételezi a tojásosztályozás elmaradását.
A tenyésztojások osztályozására automatikus, nagy teljesítményű osztályozógépek szolgálnak.

5.1.5. A tojások tálcázása
Az oszályozógépről a tenyésztojások az előkeltetői tálcákra kerülnek. E műveletsor tojásátvétel, gázosítás,
lámpázás, osztályozás, tálcázás különösen ha a tojásmosást is közbeiktatjuk, munkacsúcsot okozhat. Ennek
elkerülésére azt naponta rendszeresen kell végezni. Így előkeltetői tálcákon tároljuk a tojásokat berakásig, annak
a már felsorolt hátrányaival. Ahol a tálcázás közvetlenül a berakás előtt megoldható ott a tenyésztojások a
tárolás alatt a tojásszállító kartondobozokban maradnak. Ezeket egyszerűen átfordítjuk úgy, hogy a tojások
hegyes végükkel fölfelé legyenek a tárolás alatt, így azokat nem kell forgatni. Ezzel nem csak a tárolás
körülményei jobbak hiszen a tojások lassabban hűlnek le és száradnak ki , hanem forgatóberendezésre sincs
szükség, sőt hosszabb tárolás esetén a rakatokat egyszerűbb fóliával letakarni.

5.1.6. A tojások gépbe rakása
Ha a keltetés folyamatos üzemű gépekben folyik, minden egyes tálcát kis kártyával kell megjelölni, amelyekre a
tojásokra vonatkozó adatok (származás, típus) mellett a berakás sorszámát is fel kell tüntetni. Ez a számozás
lehetővé teszi a különböző korú tojások azonosítását lámpázáskor és átrakáskor.
Szakaszos üzemeltetés esetén az adatokat a géplapon tüntetjük fel, ha pedig a keltetőgép a tojások származását,
típusát illetően vegyes, a tálcákat is megjelöljük. Minden keltetőszekrényre célszerű géplapot helyezni, amire a
berakás időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és valamennyi fontos, a tojások kezelésével és a gép
ellenőrzésével kapcsolatos adatot feltüntetünk (a hőmérséklet, a páratartalom, az elfordítás és a szellőzőnyílás
ellenőrzése, a lámpázás és az átrakás jelzése). Ha a keltetőgép nem telik meg - az egyenletesebb levegőelosztás
érdekében -, törekedjünk arra, hogy egyenletesen terheljük (pl. minden második tálcahelyre rakunk tojásokat). A
darabban maradt tálcákon pedig a középső sorokat töltsük meg.
Bár általában ép héjú tojások berakására törekszünk, mégis főleg nagy értékű tenyésztojások keltetésekor
szükség lehet a repedthéjú keltetőtojások megmentésére. A hajszálrepedéseket különösen ha azok a tojás tompa
végén találhatók műanyag ragasztószalaggal foltozva, sikerrel megóvható a keltethetőség. Ezeket a tojásokat
tárolás közben célszerű nitrogéngázban tartani.

5.1.7. közben célszerű nitrogéngázban tartani
Mikor kezdjük el a keltetést, a tojások felfűtését? Ez elsősorban ahhoz igazodik, hogy mikor kell a
naposállatoknak szállításra kész állapotban lenniük. A kérdésre azonban csak akkor válaszolhatunk, ha ismerjük
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a keltetési idő hosszát és figyelembe vesszük a tojások felfűtésének idejét (az indítástól a keltetési hőmérséklet
eléréséig eltelt időt), a kelési időt befolyásoló tényezőket és az esetleges kiegészítő keltetői tevékenység
időigényét (szexálás, lábjelölés, taréjkurtítás, vakcinázás stb.). A felfűtés idejét jelentősen befolyásolja, hogy a
tenyésztojásokat a keltetőgépbe helyezés előtt 22-24 °C on előmelegítettük e. A keltetés tényleges hosszát
számos tényező befolyásolja. Ezek közül azonos keltetési feltételek között legfontosabbak a következők:
• A tojó típusú állományok tojásai rövidebb (a tyúkfajban 21 napnál kb. 2-4 órával korábban kelnek ki), a hús
típusúakéi viszont hosszabb kelési időt igényelnek (21 nap 6 órát).
• Minél kisebb testű a fajta, annál rövidebb keltetésének tartama.
• A tojástermelési periódus előrehaladtával a keltetési idő is egyre hosszabb lesz.
• A vastag héjú tojások hosszabb keltetési időt igényelnek, mint a vékony héjúak.
• A kis tojások hamarabb kelnek, mint a nagyok. Lúdnál 10 g tojástömeg eltérésre átlagosan 90 perc kelési idő
eltolódás jut, ezért az egyéves állománytól származó tojások mintegy 6 8 órával korábban kelnek ki, mint a
többévesekéi.
• A tojástárolás a keltetési idő meghosszabbodásával jár.
• A 24 °C fölötti hőmérsékleten való tárolás a keltetési időt lerövidíti.
• A meleg szezon tojásai rövidebb idő alatt kelnek ki, mint a hidegben termeltek.
• Bizonyos, a törzsállományt érő betegségek, stresszhatások és a mikotoxikózis a törzsállományban növelhetik
a keltetés hosszát.
• A keltetés előtti felmelegítés a keltetési idő megrövidülését eredményezi.
• A tojás hosszabb tartózkodása a tyúk petevezetőjében a korai embriófejlődés előrehaladását, jobb kelési
eredményt és a keltetési idő megrövidülését eredményezi.
• A rendellenes fekvésű magzatok tojásból való kijutásához több idő szükséges.
A legjobb keltetői munkával is kb. 24 óra telik el az első és utolsó magzat kibújása között, így legalább egy
nappal idősebbek az elsőként kikelt csibék. A kelés utáni öntáplálkozási időszak elméletileg mindaddig tart,
amíg a naposállatok a szikzacskó táplálóanyag tartalmából fedezni tudják életfenntartó szükségletüket. Ez
legtovább a megszáradás után 72 óráig tart. A gyakorlatban azonban a naposállatoknak a kibújás után legkésőbb
36 órán belül táplálékhoz és ivóvízhez kell jutniuk. Figyelembe véve a 24 órás különbséget, gyakorlati
szempontból tehát az állatokat a teljes mennyiség kikelése után 12 órán belül el kell szállítani. Ezt az időpontot
pontosan tartsuk be, mert ellenkező esetben a fiatal állatok egyszerűen éhen pusztulnak. A hiba csak a nevelés
első napjaiban derül ki, amikor az elhullás nagy mértéket ölt.
A későn kiszállított, kiéhezett naposbaromfi nem képes az ivóvíz és a takarmány felvételére, illetve emésztésére.
Az ilyen madarak emésztőrendszere a kikelést követő 36 óra elteltével többé nem lép működésbe, így
mesterséges táplálással sem maradnak életben. A tartalék sziknek köszönhetően ugyan mintegy 72 órán
keresztül még élnek, de ennek lejártával menthetetlenül elpusztulnak. A jelenséget a naposállatok kiéhezésének
nevezzük. Az elhullás mértéke akár 10 % fölé is emelkedhet és jellegzetessége, hogy nem közvetlenül a
kiszállítás után kulminál, hanem 2-4 nap elteltével, amikor a sziktartalék elfogyott. A szikkészlet kiürülésének
ütemét láthatjuk a 78. ábrán.
Ha az elszállítást kora reggelre tervezzük, ehhez a kikelt madarakat előző napon kb. 21-22 órakor kell a
bújtatógépből kivenni. Átlagos kelési időt figyelembe véve, az indítás időpontja a leszedés napjától számítva a
tyúknál 21, a pulykánál és kacsánál 28 nappal, a gyöngytyúknál 27 nappal és 12 órával, míg a lúd esetében 29
nappal és 6 órával korábban lesz.
Előfordulhat pl. vásárolt tojások esetén , hogy a keltetés tartamát nem tudjuk pontosan előre megmondani, ezért
a leghosszabb keltetési idővel kalkuláljuk az indítás időpontját. A keltetés utolsó napjaiban megállapítható, hogy
ez helyes volt e. Ha az állatok korábban kelnek, javasolható, hogy miután kb. 60 % uk megszáradt, a
hőmérsékletet csökkentsük 35,6 °C ra (96 °F re). Ezzel megakadályozható túlzott tömegveszteségük, és a
minőségük hosszabb ideig megőrizhető. A becsült időnél tovább tartó keltetést (pl. hosszan tárolt vagy öreg
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állomány tojásai esetén) az utolsó napon már nem tudjuk meggyorsítani. Nem célszerű a világítás bekapcsolása
sem a bújtatógépben, mert nem gyorsítja meg a lemaradottak kelését, de nyugtalanítja a kikelteket, és így növeli
tömegveszteségüket.
Az eltérő kelési idejű tojások együtt keltetése az indítás helyes időzítését igényli, mert a bújtatásnál és a
leszedésnél egyaránt károsíthatjuk valamelyik csoportot. Ha az átrakásnál a pattogzottakhoz igazodunk, túl
korán kerülnek magasabb páraviszonyok közé a visszamaradottak. Ellenkező esetben viszont a fejlettebb
embriójú tojások az előkeltető gépben kedvezőtlen feltételek között kezdik meg a kikelést. Leszedéskor újabb
nehézségbe ütközünk, hiszen az egyik csoport már kikelt, míg a másik éppen a tömeges kelés fázisában van. Ha
a kikelteket a bújtatógépben hagyjuk, azok túlságosan kiszáradnak, tartalék szikanya-gukat gyorsabban
használják fel, mint ha időben végzett leszedésük után naposállat-szállító dobozban tároltuk volna őket. Ha ez
utóbbi szempontot helyezzük előtérbe, akkor azokat károsítjuk, amelyek éppen a kikelés legnagyobb erőfeszítést
kívánó kritikus fázisában vannak. A kelés elhúzódását számos – a korábbiakban ismertetett - tényező válthatja
ki. Ilyen kényszerhelyzetben arra törekedjünk, hogy a már lekelteket szedjük le időben, és ne várjunk a
lemaradottakra. Ellenkező esetben, a bújtatógépben a madarak túlszáradnak és gyorsan kiéheznek, így a nevelés
első napjaiban magas elhullással számolhatunk.
Tyúktojások keltetésénél legkedvezőbb a heti kétszeri berakás, mert így az előkeltető- és bújtatógépek
kapacitásaránya 6:1-re növelhető, és minden keltetői tevékenységre elegendő idő jut. A csibék szállítása ne
vasárnapra essék, ezért indításra a hétfő és a csütörtök, illetve a kedd és a péntek a legalkalmasabb.

5.1.8. A keltetés felügyelete, lámpázás, átrakás
A keltetőgép közvetlen üzemeltetésével kapcsolatos teendőket és a folyamatos felügyeletet a gépkezelő látja el,
akinek rendszeres feladatai a következők:
• a hőmérséklet, a hőmérséklet ingadozás, a páratartalom értékeinek meghatározott időközönkénti ellenőrzése
és rögzítése;
• a ventilátorok működésének ellenőrzése és az erre vonatkozó észlelések följegyzése;
• a tojások forgatása, illetve a forgatás ellenőrzése és írásban rögzítése;
• a riasztóberendezés átvizsgálása.
Berakás előtt ellenőrizni kell a keltetőgép üzembiztonságát. Ennek része a hőmérők kontrollja teszthőmérővel és
a pontatlanok cseréje. Az ellenőrzés legegyszerűbb módja, ha a teszthőmérőt és a keltetőgépek hőmérőit kb. 38
°C os vízbe helyezzük, amit a homogén hőmérséklethez előzőleg elkevertünk. A teszthőmérőtől eltérő értékeket
mutató hőmérők pontatlanok.
A tojásokat az előkeltetés folyamán egy vagy két alkalommal lámpázzák. Célja a terméketlen és az elhalt
embriójú tojások kiemelése, a fejlődés ellenőrzése. Tekintettel arra, hogy a lámpázás munkaigényes folyamat,
mérlegelendő, hogy érdemes e valamennyi tojást kétszer ellenőrizni.
Normális termékenység mellett elegendő a második átvilágítás, az átrakással egyidejűleg. A terméketlen tojások
nagy mennyisége, esetleg kedvező értékesítési lehetősége az első lámpázást is indokolttá teszi. Figyelembe kell
venni azt is, hogy a keltetés korai szakaszában helyet szabadíthatunk fel, ami javítja a kihasználást. A
lámpázások ajánlott időpontjai a következők:

baromfifaj

az első

a második

lámpázás időpontja (a keltetésben eltöltött napok)

tyúk

6-7.

19.

pulyka

10.

21.

gyöngytyúk

10.

21.

8-10.

27.

kacsa

8.

22-25.

pézsmaréce

10.

32.

liba

228
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Baromfikeltetés

5.1.9. A tojások átrakása a bújtatóba
A jó kelés elengedhetetlen feltétele, hogy a tyúktojásokat kb. a 19. nap végén, a pulyka és kacsatojásokat a 25.
napon, a lúdtojásokat pedig a 27. napon az előkeltetőből átrakjuk a bújtatóba. Az embrió életének kritikus
szakasza ez, ezért helytelen kezeléssel sok kárt okozhatunk. Mindenekelőtt az időpont meghatározása fontos,
mert mind a túl korai, mind a túl késői átrakás rontja a keltethetőséget. Az előbbi azért, mert a magzat ebben a
néhány napban a kibújáshoz szükséges helyzetét és testtartását alakítja ki, és ebben a folyamatban nem
zavarhatjuk. A megkésett átrakás több hátránnyal jár:
• a magzatok az előkeltető gépben, kedvezőtlen feltételek között kezdik meg a kelést;
• az állatot számára válságos időpontban zavarjuk;
• a kibúvó naposállatok fertőzhetik az előkeltetőt.
Az együtt keltetett, eltérő kelési idejű tojásoknak tehát a bújtatáskor azonos, vagy majdnem azonos stádiumban
kell lenniük, hogy az előbb említett hibákat elkerüljük. Ezért a berakást úgy kell ütemezni, hogy a rövidebb
keltetési periódust igénylő tojásokat később kell berakni, mint a hosszabbakat követelőket. Ha a berakást
helyesen végezzük, valamennyi magzat egyszerre bújik ki.
Különbség van a tojó és hús típusú csibék keltetési idejében, ezért ezeknek közös gépben keltetése esetén az
előbbieket úgy kell indítani, hogy utoljára keljenek és először kerüljenek ki a nevelőbe. Jól időzített átrakáskor a
tojások kb. 1 % a már kivágott.
A tojásokat a bújtatógép tálcáira gyorsan, de nyugodt mozdulatokkal kell áttenni, kerülve azok rázkódását,
egymáshoz ütődését. Gondoskodjunk arról is, hogy a magzatok az átrakás alatt ne hűljenek túlzottan le. Ezért
csak annyi tojást vegyünk ki és kezeljünk, amennyivel 10 perc alatt végezhetünk. A terem hőmérséklete
lehetőleg 27 °C (80 °F) legyen.
Az átrakással egyidejűleg célszerű lámpázást is végezni, különösen, ha a termékenység a 90 % ot nem éri el. A
terméketlen és elhalt tojások ugyanis sok hőt elvonnak, és megnyújtják a kelést. Az eltávolított tojások helyébe
tegyünk ugyanazon származású élőket. A tojások a bújtatótálcán érintkezzenek egymással, ez a kelés
szinkronizálásához különösen idős állományok tojásainál fontos.
A tenyésztojások bújtatóba való átrakása gyors és lelkiismeretes munkát igényel. A bújtatótálcák
befogadóképességüknek megfelelően mindig tele legyenek, hogy a tojások érintkezzenek egymással (lásd A
kelés szinkronizálása c. anyagrészt). Ha a bújtatógép nem telik meg, akkor a megrakott tálcák számát, ne pedig a
tálcánként elhelyezett tojások mennyiségét csökkentsük. Az üres tálcákat egyenletesen elosztva szintén rakjuk a
bújtatógépbe a helyes levegőcirkuláció biztosítására.
Megkönnyíti a bújtatótálcák tisztítását, ha az aljukra nátronpapírt helyezünk. Ez ugyanis meg-védi a nehezen
tisztítható huzalhálót a szennyeződéstől, emellett elég érdes ahhoz, hogy a naposállatok lába ne csússzon szét. A
bújtatógépet a kelés alatti technológiai paraméterekre a tömeges pattogzáskor célszerű átállítani.
Az áramszünet esetén az azonnal üzembe helyezhető tartalék áramforrás elengedhetetlenül szükséges,
különösen a termes keltetőgépek és a bújtatógépek tekintetében, mert itt a gépajtók kinyitása nem csökkenti a
károsodás veszélyét. A ventilátorok leállásával ugyanis megszűnik a hőelosztás, és a gép felső terében
túlmelegedés, az alsó rétegekben pedig túlhűlés következik be. Kelés alatt a gépajtók kinyitása esetleg a tojások
kihúzása fenntartja ugyan az oxigénellátást, de a túlhűlés káros. Kényszerhelyzetben mégis ezt a megoldást kell
választanunk.
A szekrényes előkeltető gépekben elhelyezett tojások hosszabb áramszünetet is átvészelhetnek. Arra kell
ügyelni, hogy a néhány napja keltetőgépben lévő tojások nehogy túlhűljenek, az idősebbek pedig elegendő
oxigénhez jussanak. Ez a gépajtók nyitásával szabályozható.

5.2. A naposállatok kezelése és szállítása
5.2.1. A naposállatok leszedése
A naposállatokat a gépből akkor kell leszedni, amikor mind kikeltek, és 95 % uk felszáradt. A leszedés időzítése
nagyon fontos, mert a túl korán kiszedett állatok még nedvesek és puhák, gyenge szervezetűek lesznek. A késői
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leszedés következménye pedig a túlságos kiszáradás, a jelentős tömegveszteség és a csökkent vitalitás. A
száradási idő hosszában is lehetnek genotípusos különbségek. A tojó típusú csibék például ha azonos
testtömegűek is gyorsabban száradnak, mint a hús típusúak.
A leszedést tehát nem lehet pontosan, órára időzíteni, azt mindenkor a frissen kelt állatok állapota dönti el. A
bújtatógép páratartalmának csökkenése már jelzi a száradás kezdetét, a kiszedés ideje az ezt követő 2-3. óra. A
kikelt naposállatok felszáradásáról tapintással győződhetünk meg. Azokból a tojásokból, amelyek eddig az
időpontig sem keltek ki, nem várható egészséges, életképes utód, tehát a gépet nem gazdaságos tovább
üzemeltetni. Sürgeti a bújtatógép kiürítését az is, hogy a következő átrakáshoz a tisztítással, fertőtlenítéssel el
kell készülnünk.
A takarótálca nélküli bújtatótálcákról a kikelt madarakat a bújtatógép állványon alulról fölfelé haladva célszerű
leszedni, így nem marad az állványon fedetlen tálca, a naposállatok (különösen a liba, kacsa, pézsmaréce) nem
tudnak kiugrálni.
A kikelt naposok oxigénfogyasztása jelentősen nagyobb a keltetés utolsó napján tapasztalhatónál is, ezért
további gondos kezelésük elengedhetetlen.
Leszedéskor a frissen kelt madarak a csak egyszer felhasználható naposállat szállító kartondobozba kerülnek, de
megfelelő a tárolásukra és a szállításukra a mosás és a fertőtlenítés után újra használható műanyag csibeszállító
doboz is. A kartondobozok mérete – 100 csibe elhelyezése esetén – legalább 56 × 46 × 15 cm legyen, 4 rekeszre
osztva. A naposbaromfi levegőellátását az oldalán és tetején elhelyezett nyílások, ill. a fölfelé szűkölő oldalak és
a tetősík fölé nyúló fülek által egymás között minden irányban biztosított távolság teszi lehetővé. A
kartondobozokat a helyszínen kell összeállítani, ezek előkészítése rendszeres feladat.
Műanyag csibeszállító dobozként hazánkban az eredetileg gyümölcsszállításra készített ládákat, vagy a
külföldről behozott, erre a célra kialakított dobozokat használják. A többnyire belső elválasztófal nélküli
dobozok minden oldala perforált. A doboz aljára helyezzünk finom fagyapotot, durva abszorbens, a doboz
méretére vágott papírt (pl. nátronpapír), speciális rácsszerkezetű papírbetétet, vagy sűrű szövésű műanyag hálót
(pl. netlon). Az alomanyag feladata az ürülék felfogása mellett az, hogy megakadályozza a kisállatok lábainak
szétcsúszását.
A hagyományos kartondoboz még mindig a legjobb és legbiztonságosabb csomagolóanyag, de egyúttal a
legdrágább is. A műanyag szállítódobozzal a költségek csökkenthetők, de hátránya az előbbivel szemben, hogy
benne a csibék nagyon gyorsan túlmelegednek, ill. túlhűlnek. Ez a csomagolási mód ezért a csibék tárolásakor
és szállításakor gondosabban ellenőrzött, egyenletes levegő- és hőmérséklet-elosztást tesz szükségessé.
A szállítás hossza és a szállítójármű műszaki színvonala alapján dönthető el, hogy melyik csomagolóanyagot
válasszuk. A műanyag dobozos csomagoláshoz kifogástalanul légkondicionált jármű szükséges, és inkább rövid
szállítási távolságra ajánlható. E csomagolás további hátránya, hogy a dobozokat a viszafertőzés elkerülésére
minden használat után kifogástalanul tisztítani és fertőtleníteni kell.

5.2.2. A naposállatok minősítése
Közvetlenül a leszedés után a naposállatok még ingatagon állnak a lábukon, hasuk nagy, lágy és lelógó, pihéjük
nem teljesen száraz. Minősítésük ekkor még sok hibával járna. Ezért legalább 4-5 órai pihentetés után kerülhet
sor minőség szerinti osztályozásukra. A válogatás szempontjai a következők:
• a naposállat nem lehet deformált, torz;
• testtömege az elvárható minimális fölött legyen, illetve a szabványban előírtnak feleljen meg;
• nem lehet kiszáradt és túl nedves;
• a pihézet színe a fajtára jellemző legyen;
• köldöke záródott, szikzacskója felszívódott, kemény tapintású legyen;
• szilárdan álljon és életerős legyen.
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A naposbaromfi külleme és összes tulajdonságai feleljenek meg a fajra, a fajtára, illetőleg a hibrid
fajtaminősítési eljárás során meghatározott jellemzőknek. A naposállatok minőségére és minősítésére vonatkozó
szabvány előírásait a 127. táblázat tartalmazza.
A naposbaromfin a keltetőben a taraj- és csőrkurtítást, vakcinázást és oltást, szexálást és lábjelölést, szárny,
illetve ujjperccsonkítást szabad végezni. Nem minősül naposbaromfinak a megetetett vagy megitatott, csapzott
tollazatú, lábra állni nem vagy alig tudó, anatómiailag hibás egyed.

5.2.3. A naposállatok szállítása
Különös gondosságot igénylő munka. A négy részre osztott kartondobozba a 2 % ráadással együtt összesen 102
csibe, 120 gyöngyöscsibe, 60 napospipe, 60 naposkacsa, ill. napospézsmaréce és 32 naposliba, a nálunk használt
műanyag dobozba 80 naposcsibe helyezhető el. Az elválasztó nélküli dobozok csak rövid távú szállításra
alkalmasak. Szállítani csak fertőtlenített légterű, zárt, erős légáramlástól mentes, jól szellőzött, fűthető, illetve
nyári melegben hűthető, hosszabb szállításra párásítható járművön szabad, ahol a dobozok stabilan
elhelyezhetők és közöttük légmozgás lehetséges. Ezek többségükben speciális naposbaromfi-szállító gépkocsik,
ahol a naposállatoknak biztonságos és megfelelő levegőellátásuk van. A szállítójárművet berakodás előtt
tisztítani, fertőtleníteni, és 28 32 °C ra felfűteni kell. A felsorolt feltételeknek megfelelő mindennemű
szállítóeszköz igénybe vehető naposbaromfi szállítására (pl. autóbusz, zárt rakodóterű tehergépkocsi stb.).
A jól szellőztetett és tökéletes levegőelosztású naposbaromfi-szállító jármű 30 °C fölötti külső hőmérsékleten is
problémamentesen használható kiegészítő hűtőberendezés nélkül. Természetesen ekkor már ajánlatos a
páratartalom növelése is, ami nemcsak a hőmérsékletet csökkenti, hanem az állatok kiszáradását is meggátolja.
Nagy távolságra történő szállítás alatt különösen fontos a párásítás. A forró nyári hónapokban szükség lehet a
gépkocsiba épített hűtőberendezés használatára, amelyet célszerű külön motorral üzemeltetni.
A naposállatok szállítására legalkalmasabbak a kora reggeli órák, nemcsak a hűvösebb időjárás miatt a nyári
meleg napokon ez fontos , hanem így az állatok megfigyelésére egy egész nap rendelkezésre áll.
A keltető átadója a fogadás körülményeiről a nevelőben jegyzőkönyvet készít, amit a vevővel együtt aláírnak.
Ebben az állomány fontosabb adatai (darabszám, ivar, fajta stb.) mellett az érkezés időpontját, a szállítás alatt
bekövetkezett elhullást, a csibék érkezéskori állapotát, valamint a nevelőépületben tapasztalt körülményeket
célszerű feltüntetni.

5.3. A keltetőüzem irányítása, ellenőrzése és adatszolgáltatási
kötelezettsége
Bogenfürst, Ferenc
Gaál, Katalin
A keltetőüzemek iparszerű működése, mai méretei, továbbá a gazdaságos üzemeltetés követelménye magas
szintű szervezettséget és irányítást tesz szükségessé. Ez, ismerve a keltetőüzemben folyó sokoldalú, összetett
tevékenységet, nem egyszerű feladat. A keltető élére tehát rátermett vezető szükséges, akire a következők
jellemzők:
• megvannak a baromfitenyésztéshez és -keltetéshez szükséges biológiai és alapvető műszaki ismeretei;
• szervezőképessége mind a keltetői tevékenység, mind a kereskedelem területén jó;
• emberi tulajdonságai - főleg az emberekkel való bánásmódban - alkalmassá teszik egy lelkiismeretes, lelkes,
jól dolgozó keltetői gárda kialakítására.
A vezetőnek határozottnak, de igazságosnak kell lennie. Ugyancsak fontos a döntési képesség, hiszen sokszor
adódik olyan helyzet, amikor többféle megoldás közül a legjobbat kell azonnal kiválasztani.
A személyzet minden tagja alkalmas legyen az adott munkafázis elvégzésére. Nagy felelősség hárul a gépek
kezelőire; ők kulcsemberek a technológiai utasítások betartásában.
A keltetői munkaszervezés a keltetői irányítás fontos eleme. A keltető folyamatos üzem, ennek ellenére
törekedni kell arra, hogy a munkaműveletek zömét a nappali műszakra összpon-tosítsuk, hogy délutánra és
éjszakára csak a gépek felügyelete, ill. a legszükségesebb teendők maradjanak.
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A személyzetet a munkaköri feladatoknak megfelelő csoportokra célszerű bontani. A keltetés folyamatával
szorosan összefüggő munkákat jól begyakorlott, megbízható dolgozók végezzék. A különösebb szakértelmet
nem igénylő rendszeres feladatokat (takarítás, mosás, fertőtlenítés, dobozkészítés, anyagmozgatás stb.) külön
munkacsoporttal vagy -csoportokkal ajánlott elvégeztetni. Az aktuális teendők elvégzéséért, a brigádok
tevékenységéért a műszakvezető felel.
A keltetőüzem vezetőinek tevékenysége így foglalható össze: a naposállat-előállítás költségeinek csökkentésére
törekvés. A tenyésztojás költségét és a csibék eladási árát ugyanis a keltető nagyon kevéssé befolyásolhatja,
ezért a nyereség csak a keltetési eredmények javításával és a termelési költségek csökkentésével növelhető.
Ennek megfelelően a keltetőüzem irányításában lényeges a költségek és kiadások helyes kezelése. Ehhez
ismerni kell azok alakulását és a rájuk ható tényezőket.
A keltetőüzemek kötelező keltetési adatszolgáltatása a Baromfi Információs Rendszer (BIR) alapját képezi,
hiszen csak a regisztrált keltetéssel rendelkező napos állományokat lehet legálisan betelepíteni. A jelentéseket a
berakott tojás és a kikelt napos baromfi létszámáról valamennyi üzemnek a kelést követő 7 napon belül meg kell
küldeni az ENAR központba. A keltetési adatot csak akkor rögzítik, ha a keltetőbe történő berakáshoz az adott
törzsállományokból megfelelő mennyiségű keltetőtojás érkezett be, azaz a tojások beérkezését a keltető üzem a
BIR szállítólevelek fogadásra vonatkozó példányának megküldésével jelentette az ENAR központnak. A napos
baromfi kiszállításakor ugyancsak ellenőrzi a rendszer, hogy a kikelt és a kiszállított létszámok megfelelnek-e
egymásnak. A fentiek alapján tehát a keltető üzemeknek hármas feladata van a BIR működtetésében: fogadó
tenyészetként a keltetőtojást kísérő szállítólevelek 2. példányát, indító tenyészetként a napos baromfit kísérő
szállítólevelek 1. példányát, keltetőüzemként pedig a keltetési jelentéseket kell heti egy alkalommal megküldeni
az Országos Adatbázisba.
A keltetési jelentéshez szükséges formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a www.enar.hu
weboldal „Baromfi Információs Rendszer‖ menüpontjából tölthető le, vagy a Tenyésztési Hatóságnál
igényelhető.
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27. fejezet - A baromfitartó telepek
irányítása és üzemeltetése
Gaál, Katalin

1. Baromfitelepek irányítása
A korszerű baromfitenyésztés és -tartás döntően zárt, rendszerekben történik. A sikeres működéshez
elengedhetetlen a telepek, épületek helyes és okszerű kialakítása, korszerű tartástechnológiák használata és azok
átgondolt üzemeltetése és irányítása.
A baromfitartó telepek iparszerű működése, üzemméretei, továbbá a gazdaságos üzemeltetés követelménye
magas szintű szervezettséget és irányítást tesz szükségessé.
A baromfitelepek irányítását szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberek látják el. Középszintű vezetők
lehetnek telepvezetők, és s speciális gondozói feladatok ellátásához is szakiskolai végzettség szükséges. A
baromfitartó üzem, illetve gazdaság működtetésére olyan személy alkalmas, aki készség, jártasság és alkalmazás
szintjén az adott baromfi fajra, korcsoportra és hasznosítási irányra vonatkozóan képes a biológiai (tenyésztési,
tartási, takarmányozási, állategészségügyi), technológiai, műszaki, pénzügyi, munkaszervezéssel és irányítással
kapcsolatos tényezők összehangolására, a hatékony és gazdaságos termelés, termék-előállítás érdekében.
A baromfitelepek létesítését a környezeti hatásvizsgálati (KHV) engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Kormányrendelet szabályozza. A rendelet kimondja, hogy a környezetre jelentős, illetve várhatóan
jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. A
baromfitartásban KHV-köteles tevékenység a több mint 85 ezer férőhellyel működő brojler baromfitelep, és a
60 ezer férőhelyes tojótyúkkal üzemelő árutojás termelő telep. A kisebb baromfitelepek létesítésénél és
üzemeltetésénél is szükség van szakhatósági engedélyek beszerzésére (földhivatal, állategészségügy, gáz, víz,
csatorna, tűzvédelmi, stb.).
A baromfitelepek kialakítását, üzemeltetését a termelési cél, a hasznosítási irány határozza meg. Ennek alapján
megkülönböztetünk törzs, szaporító és árutermelő telepeket. Az istállók lehetnek korábban más célra használt
épületek, melyeket a használati célnak megfelelően átalakítottak, vagy kizárólagosan baromfitartásra készült,
korszerű épületek.
Az új telepek kialakításánál általánosan figyelembe kell venni a tájolást és a szélirányt. A terület kijelölésénél
fontos szempont, hogy a telep helyén a talajvíz legmagasabb szintje a padozat alatt legalább 150 cm-re legyen.
Az épületeket sík felszínű talajon, vagy 2 %-nál nem meredekebb déli, dél-keleti vagy dél-nyugati irányú lejtőn
célszerű elhelyezni. A széliránynak elsődlegesen a kifutóval ellátott istállóknál van jelentősége, mert a baromfi,
különösen a tyúk, érzékeny az erős légmozgásra. Ennek megfelelően a kelet-nyugati hosszirány, valamint az
erdősávok melletti elhelyezés a legkézenfekvőbb. Zárt istállóknál is előnyös ez a tájolás, mert az év melegebb
hónapjaiban így kevésbé éri az oldalfalakat napsugárzás.
A zárt istállók se épüljenek völgyben, mert az itt felhalmozódó pára, hideg levegő megnehezíti az istállók
fűtését és szellőztetését. A baromfifajok napi ivóvízfogyasztása magas, de ezen felül a takarítások sem
nélkülözhetik a nagy mennyiségű vizet, ezért a baromfitelep kialakításakor mindig vegyük figyelembe a
víznyerési lehetőségeket. Emellett a szennyvíz és a csapadék elvezetését is meg kell oldani, a szennyvíz ne
veszélyeztesse az ivóvíznyerő helyet. A baromfitelepeken belül alakítsunk ki szilárd burkolatú utakat, és a
szállítás során a járművek (takarmányszállítás, be és kitelepítés) jó minőségű belső utakkal csatlakozzanak a
közutakhoz. A telepek elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy közutaktól, vasúttól legalább 100 méterre,
lakott területektől, egyéb üzemektől legalább 500 méterre (szag-emisszió), más hasznosítású baromfitelepektől
300 méterre legyenek (járvány-, és fertőzésveszély).
Az energiahálózat kiépítése olyan legyen, hogy el tudja látni a meglehetősen nagy energiaigényű folyamatokat,
mint amilyen az istálló felfűtése a napos állatok fogadására, a világítás, a szellőztetés, a keltetés, stb. A
baromfitelepeket mindig kerítéssel kell körülvenni, hogy ott illetéktelen személyek ne tartózkodhassanak, és
járványvédelmi, állategészségügyi szempontból a személy- és járműforgalom ellenőrizhető legyen. Belépés csak
a fertőtlenítést követően a szociális épületen, ill. a kapun keresztül történhessen. A telepen belül, az épületek
között izolációs távolságot kell kialakítani, ugyanis az üzemelés során vannak fertőzési forrást jelentő
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folyamatok (hullagyűjtés, árutojás mosó, befulladt tojás a keltetőben, esetleg hullaégető, stb.). Járványügyi
szempontból egy baromfitelepen, bármelyik céllal üzemeltetjük, egy időben csak azonos fajú, fajtájú,
hasznosítású baromfit tartsunk. A hizlaló, nevelő és termelő (tojás) istállóknál is be kell tartani az izolációs
távolságot. Az egyes telepek és épületek teljes állományának cseréje egyszerre történjen („all in-all out‖), így az
eltérő korú állományok nem érintkezhetnek, és az esetleges fertőzési lánc megszakítható.
A nagyüzemi baromfitenyésztés istállótípusai a modern technológia, valamint a baromfifajok biológiai igényeit
szolgálják. A kontinentális éghajlatú országokban, így Magyarországon is, a jelentős hőingadozás miatt a zárt
rendszerű, szabályozott környezetű istállók terjedtek el. Ezek az istállótípusok általában ablak nélküli, jól
szigetelt építmények, ahol a világítás, szellőztetés automatizált. A könnyűszerkezetű oldalfalak és a tető
borítóanyaga lehet horganyzott acél-, vagy alumínium lemez, eternit. Napjainkban, a jobb energiagazdálkodás
miatt, ismét a természetes építőanyagok kerülnek előtérbe. A csibenevelőket és a tojóházakat mindenképpen jól
hőszigetelő mennyezettel vagy tetőfödémmel kell ellátni. A födém szerkezetét az szabja meg, hogy a padlásteret
igénybe kívánjuk-e venni. Ha igen, akkor a födém megfelelő teherbíró képességére ügyelni kell. A
baromfiistállón a nyeregtető mindkét oldalon nyúljon túl az oldalfalakon, ez csökkenti a napsugárzás melegítő
hatását.
A baromfiistállók meleg padozatának kialakítása nagy gondot igényel. A padozat legyen egyenletes, ne legyen
vízáteresztő. A rágcsálók elleni védekezés miatt ne legyen hézagos.
Az ajtókon keresztüli hővesztés megakadályozása érdekében a kettős falú, hőszigetelt ajtók kialakítását kell
előnyben részesíteni.
Az üzemeltetési technológiát minden esetben az határozza meg, hogy törzs-, szaporító-, vagy árutermelő telepről
van-e szó. Attól függetlenül, hogy milyen technológiáról beszélünk, vannak olyan munkafolyamatok, amelyek
mindenkor megegyeznek, és pontos, előírás szerinti elvégzésük elengedhetetlen. A feladatok részletes leírása az
egyes fajokra vonatkozó technológiai fejezetekben található.

2. A baromfitelepek ellenőrzési rendszere
A 49/2006. (VI.28.) FVM rendelet az ötvennél több tojótyúkot tartó telepek létesítését nyilvántartásba vételéről
rendelkezik. A tojótyúkot tartó állattartó a működés megkezdése előtt 30 napon belül az erre rendelkezésre álló
adatlapon köteles az illetékes megyei (fővárosi) állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás
főállatorvosának a működés megkezdését bejelenteni. Ez vonatkozik mind az alternatív, a ketreces és a
szabadtartásra, valamint a legalább 2000 pecsenyecsirkét tartó telepekre is. A telepek működtetése csak a
területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság engedélyével lehetséges.
A baromfitelepek üzemeltetése során szigorú rendszabályokat kell betartani. Ide tartozik a higiéniai feltételek
megteremtése (állat-, és személyforgalom, járműforgalom korlátozása, fekete-fehér öltöző), az elhullott állatok
eltávolítása, állategészségügyi prevenció (jó gazda gondossága), vakcinázás, vitaminkezelések.
A baromfitelepek irányításával kapcsolatos teendőket a kiépült központi nyilvántartási rendszer határozza meg.
Ez a rendszer egyrészt lehetővé teszi a támogatások lehívásához szükséges keresztellenőrzések (cross
compliance) elvégzését, másrészt az illegális állományok kiszűrésével átláthatóbbá teszi az ágazat működését.
A rendszer kiépítésének első lépése a baromfitelepek regisztrációja. Ezt követően a regisztrált telepek közötti
állománymozgások nyomon követését az egységes szállítólevelek kötelező használata és a baromfitartók
folyamatos adatszolgáltatása teszi lehetővé (Baromfi Információs Rendszer, BIR).
A baromfitelepek regisztrációját a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007.(X.18.) FVM rendelet írja elő. A jogszabály 2 § e)-i) pontjai alapján
regisztrációra kötelezettek baromfi- és egyéb madárfajok: házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk, galamb,
fácán, fogoly, fürj, lapos mellcsontú futómadár (strucc, emu). A rendszer célja a köztenyésztés illetve
közfogyasztás céljára termelő telepek nyilvántartása.
A tenyészet bejelentése mindenkor a tartó - azon természetes vagy jogi személy - feladata, aki az adott
tenyészetben az állatokért felel. A bejelentés előfeltétele a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
által kiadott regisztrációs (gazda regisztrációs) szám megszerzése. Az egyes tenyészetek tartóit ugyanis a
tenyészet bejelentőlapján feltüntetett ügyfél regisztrációs szám alapján az MVH adatbázisában lévő adatokkal
tartja nyilván az Országos Adatbázis.
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A bejelentésekkel kapcsolatban szükséges tisztázni a tenyészet és a tartási hely fogalmát. Tenyészetnek
nevezzük a baromfitartót, a hozzá tartozó tartási hely(ek)kel együtt. Tenyészetenként egy adott állattartó
legalább egy tartási helyét lehet nyilvántartani. Egy tenyészetnek egy időben csak egy tartója lehet, ugyanakkor
egy tenyészethez több tartási hely is tartozhat (pl. azonos tartóhoz tartozó nevelőtelep és tojótelep). Ebben az
esetben az állattartó írásbeli kérelmére az illetékes állategészségügyi hatóság engedélyezheti a földrajzilag
elkülönült tartási helyekből egy tenyészet kialakítását és nyilvántartását, ha ugyanazon megyében vannak a
tartóhelyek és a tartási helyek közötti állatmozgást a tartó napra készen nyilvántartja. A bejelentéshez szükséges
formanyomtatványok a részletes kitöltési útmutatóval együtt letölthetők a www.enar.hu weboldalról a TIR
(Tenyészet Információs Rendszer) menüpont alatt.
A baromfiállományok nyomon követése céljából a Baromfi Információs Rendszer (BIR) létrehozásáról és
működtetésének rendjéről szóló 120/2007.(X.18.) FVM rendelet valamennyi, a TIR-ben regisztrációra kötelezett
baromfitartó számára egységes, számítógépes feldolgozásra alkalmas adattartalommal rendelkező szállítólevelek
használatát írja elő. A rendszer az állományok földrajzi mozgását hivatott nyomon követni, ezért a
szállítólevelet minden esetben ki kell állítani, amikor tenyész- illetve keltetőtojás, vagy élő állat (napos,
előnevelt, vagy vágóáru) regisztrált tenyészetek közötti mozgása történik. Akkor is ki kell tölteni a
szállítólevelet, ha ugyanazon tartó két tenyészete közötti az állománymozgás (pl. saját törzstelepről saját
keltetőbe, vagy saját keltetőből saját nevelőtelepre történik a szállítás). A 2740-es baromfi szállítólevelet 5
példányban kell kiállítani. Fel kell rajta tüntetni az indító, valamint a fogadó tenyészet TIR regisztrációs számát
(tenyészetazonosító kód). A szállításokat az Országos Adatbázisban rögzítik, ezért az indító tenyészet az indítást
követő 7 napon belül az első példányt köteles megküldeni az ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási
Rendszer) központba. A 2., 3. példány az állományt kíséri. A fogadó tenyészet a fogadásra vonatkozó részek
kitöltése után a 2. példányt köteles – ugyancsak 7 napon belül – megküldeni az ENAR központba. A 4. példány
az állatorvos példánya, az 5. tőpéldány az indító tenyészetben marad.
Import tenyésztojás vagy élő baromfi behozatala esetén a szállítás bejelentésére 2741-es „külföldről beérkezett
állatok/tojások bejelentő és módosító lap‖ szolgál. A bejelentő lapon fel kell tüntetni az Uniós szállítások
nyomon követését biztosító TRACES rendszer bizonylatán szereplő INTRA/KABO számot, ezzel az adott
állomány eredete akár az indító külföldi tenyészetig visszakereshető.
A szállítólevelek nyomdai úton előállított, sorszámozott tömbbe fűzött bizonylatok, melyeket térítésmentesen
lehet igényelni a Tenyésztési Hatóságtól.
A Baromfi Információs Rendszer létrehozásával némiképp módosult a törzsállományok nyilvántartásának és a
keltetői adatszolgáltatásnak a módja. A baromfi törzsállományok származási igazolásainak kiállítása továbbra is
a tenyésztőszervezetek joga és kötelessége. Az igazolásokat minden esetben a napos állomány telepítésekor kell
kiállítani. A törzsállomány azonosító számot a Tenyésztési Hatóság csak a származási igazolás hitelesítése után
adja ki. A hitelesítés az igazoláson szereplő adatok összevetését jelenti a BIR adatbázisban tárolt adatokkal.
Ilyenkor megvizsgálják, hogy a megadott fajta elismert-e, a tartó, illetve a fogadó tenyészet a TIR-ben
regisztrált-e, és az állomány származása igazolt-e, azaz belföldi kelésű állománynál a megadott kelési dátummal
és a szülőállomány törzsazonosító számmal létezik-e regisztrált keltetés, import állománynál pedig van-e a
megadott dátummal és INTRA/KABO számmal regisztrált import beérkezés.
A kiadott törzsállomány azonosító szám csak a nevelés ideje alatt azonosítja az állományt, keltetőtojás
termelésre nem jogosít. A termelésbe állítás előtt a tartó köteles a beólazásról (tenyésztésbe vételről) a
Tenyésztési Hatóságot értesíteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a beólazás dátumát, a tartó nevét, címét, a
tartás helyét, és ha az állományt időközben szétbontották, más állománnyal összevonták, vagy más tenyészetbe
szállították, akkor az állománymozgást igazoló BIR szállítólevelek sorszámát. A Tenyésztési Hatóság a
bejelentett adatokat ismételten ellenőrzi, és ha nem talál ütközést, újabb hatósági bizonyítvány formájában
kiadja a termeléshez szükséges törzsállomány azonosító kódot. A tartóknak a keltetőtojások keltetőbe
szállításakor a szállítólevélen, valamint a keltető üzemeknek a keltetési jelentésen ezt a számot kell feltüntetni a
bizonylatok megfelelő rovataiban. Ezzel a módszerrel tehát csak azok a törzsállományok kaphatnak termeléshez
szükséges állományazonosító kódot, melyek a BIR rendszerben követhető, legális úton kerültek az aktuális
tartóhoz, illetve létszámuk a tenyésztés szakmai szabályainak megfelelően alakul az egyes termelési ciklusok
során.
A keltetőüzemek adatszolgáltatási kötelezettségeivel a „Keltetés‖ c. fejezet foglalkozik részletesen.
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28. fejezet - A baromfi
termékelőállítás környezetvédelmi
kérdései
Kovács, Gellért
A környezetvédelem, mint szakterület kb. negyven éves múltra tekint vissza. Ennek tudható be, hogy
gyakorlatban még napjainkban is alakul bizonyos értelemben valamely szegmensének megítélése, tartalmi
megközelítése. Alapvetően a 2004. május 1-én létrejött Európai Uniós csatlakozás eredményeképpen
megváltoztak a magyar állattenyésztés környezetvédelmi és állategészségügyi követelményei. Az ekkor, illetve
később csatlakozott országokban a gazdaság napi gondjai miatt a környezetvédelem nem tartozott a társadalmat
leginkább aggasztó problémák közé. A fejlett országokban a tiszta, egészséges környezet utáni igény jelentősen
felértékelődött. Ehhez az értékrendhez kellett igazodnunk a csatlakozás során.
A termelők szemlélete elsősorban az aktuális termelési, piaci érdekeket tükrözi. A termelő egyre többet kíván
termelni és egyre nagyobb haszon reményében cselekszik, miközben keveset törődik termelési tevékenységének
azon részével, amelynek kára nem közvetlenül nála, hanem hosszabb távon, társadalmi szinten jelentkezik.
Szükség van tehát a mezőgazdaság, adott esetben a baromfitermék-előállítás és a környezetvédelem közötti
összhang megteremtésére. Ennek eszközei a törvényi szabályozások, tiltások, korlátozások, új módszerek
alkalmazása.
A környezet- és állatvédelem kérdése teoretikusan megosztható, de alapvető összefüggésiben szemlélendő e két
terület. Ráadásul, ha még faji, fajcsoport (baromfi) szintre próbáljuk leszűkíteni az ide vonatkozó ismereteket,
nehezebb feladatra vállalkozunk. Egyszerűen annál az oknál fogva, hogy a baromfi fogalma eleve
gyűjtőfogalom. Ide soroljuk mindazon szárnyasokat, amelyek közvetlen termék-előállításukkal valamilyen
gazdasági hasznot hajtanak, hobbi célból tartott madaraknál többek között pl. esztétikai élményt nyújtanak.
Könnyen beláthatjuk, hogy eleve eltérő tartási és takarmányozási feltételeket kell biztosítanunk a
víziszárnyasoknak, mint más baromfifajoknak. A víziszárnyasoktól nyert termékek (máj, hús, toll) termelésének
megítélése környezet- és állatvédelmi szempontból, a faji sajátosságokból adódóan különbségeket rejt magában.
Nézzük meg, hogy a környezetvédelem alaptételét, hogyan értelmezhetjük leszűkítve a baromfitermékelőállításra. Az alaptétel mindenki számára érthető és világos. Az élettelen környezet és az élővilág
kapcsolata, egymásra hatása kölcsönös. E kölcsönhatás a baromfitelepen zajló tevékenység oldaláról szemlélve
különböző kibocsátásokat feltételez. A főtermék kibocsátása mellett számolnunk kell jelentős mennyiségű
hulladék megjelenésével.
1. A hulladék lehet termelési (ipari, mezőgazdasági, szolgáltatási) és települési (kommunális). A baromfitelepen
keletkező hulladékok termelési hulladéknak tekinthetők. Ezen belül veszélyes hulladéknak számít a
gyógyszeres göngyöleg, gyógyszermaradvány. A telephelyen nem veszélyes hulladéknak minősül: állati
tetem, termelési időszakban a telepi dolgozók kommunális hulladékai, különböző csomagolási hulladékok,
vitaminos göngyöleg, tojástálca, kartondoboz. Az állattartó telepek hulladékgazdálkodási terv készítésére, és
ennek megfelelő hulladékgazdálkodási tevékenységre kötelezettek.
A hulladékgazdálkodási terv tartalmazza: a keletkező, hasznosítandó hulladék típusait, mennyiségét és
eredetét, keletkezési helyét, idejét, a hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelményeket, az
egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedéseket, a hulladék kezelésére alkalmas kezelőtelepeket
és létesítményeket, a kezelésre felhatalmazott vállalkozásokat, az elérendő hulladékgazdálkodási célokat,
valamint az 1995. LIII. Törvény egyes rendelkezéseit.
2. A baromfitelepek légszennyezésével bizonyos mértékig számolnunk kell. A telepi tevékenységhez
kapcsolódó légszennyezés két forrása az épületek (istállók, szociális épületek) fűtéséből adódó légszennyezés
és a tartástechnológiából adódó por és bűz. Ezen utóbbi tényező hatása annak tudható be, hogy a korszerű
takarmányozási technológiák sok fehérjét juttatnak a madarak emésztőtraktusába. Ennek egy része
emésztetlenül kiürül a trágyával. A növekvő állománykoncentráció következtében lokálisan nagy
mennyiségű trágya keletkezik.
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A szagkomponenseket két nagy csoportra lehet osztani: mérgezőek (NH 3; SH2 CH4) és bűzösek. Az előbbi
csoportba tartozóak az állatok és a velük foglalkozó ember egészségét egyaránt veszélyeztetik.
A szaghatás tompítására fontos az izolációs távolság betartása. A távolság a telep méretétől függően 5001000m legyen.
3. A zajártalom minden olyan zavaró hanghatás, amely az egyén és az állat életfunkcióit, munkáját, pihenését
zavarja. A zajforrásokat tartamhatásuk szerint oszthatjuk fel az állattartó telepeken. Ennek megfelelően
léteznek időszakos zajforrások: takarmányszállító gépkocsik; állatokat szállító gépkocsik; takarítógépek;
takarmánykiosztó berendezések. Rendszeres zajforrásnak minősülnek a szellőztető ventillátorok, erőgépek,
munkagépek. Az állattartó telepek nagy része lakott területtől távol helyezkedik el, így a zajhatások a telepen
tartott állatokat és dolgozókat érintik alapvetően.
4. A trágya keletkezése faj és korcsoport-, valamint tartási és takarmányozási technológia függvénye.
Bármilyen halmazállapotú trágya lehet környezetszennyező, ha abból koncentráltan talajba, vizekbe,
levegőbe jelentős mennyiségű káros anyag jut. Környezetszennyező lehet az almos trágya is, amelyet nagy
mennyiségben szántóföldön, hosszú ideig tárolnak. Az ebből kimosódó anyagok károsító hatásúak lehetnek.
Alapvetően trágyának tekintjük mindazon anyagok körét, amelyek a talaj termékenységét növelik. A
baromfitrágyát eredet, szerkezet és funkciója szerint szerves trágyának tartjuk. A trágya hasznosulása a talaj
tápanyag-tartartalmától, adszorbeáló képességétől, biodinamikájától függ.
A trágyák környezetszennyező hatása közül legjelentősebb a nitrátszennyezés. Az éves szintű trágyával
kijuttatott nitrogén nem haladhatja meg a 170kg/ha nagyságrendet. A baromfitelep létesítésének,
üzemeltetésének alapvető feltétele, hogy a telepen éves szinten keletkező trágya elhelyezhető legyen
szántóföldi művelésben. Ehhez ismernünk kell a keletkező trágya mennyiségét és minőségi összetételét.
A baromfitrágya mennyisége az állattartó telepek trágyatároló kapacitásának méreteit is meghatározza. A
százaz, meleg istállótrágyának számító, almozott vagy ketreces tartástechnológia során képződő, és a tároló
méretezését befolyásoló trágyamennyiségek meghatározásakor az 55/2009.(IV.29.) FVM rendelet 5. sz.
melléklete az iránymutató.
• 1000 tojótyúk (2,2, kg/tyúk), 805 kg/hét, ketreces tartás, csak ürülék (21 % szárazanyag)
• 1000 brojler, (2 kg/csirke), 218 kg/hét, mélyalmos tartásnál, a kitermelt trágyamennyiség
• 1000 pulykabak (14 kg/bak), 790 kg/hét, mélyalmos tartásnál, a kitermelt trágyamennyiség
• 1000 pulykatojó (5 kg/tojó), 330 kg/hét, mélyalmos tartásnál, a kitermelt trágyamennyiség
A baromfiürülék százalékos összetételét a 128. táblázat szemlélteti.
Az integrált szennnyezés-megelőzésről és szabályozásról (IPPC-Integrated Pollution Prevention and Control)
szóló közösségi irányelvet az Európai Tanács 1996-ban fogadta el. Az IPPC az EU kiemelt fontosságú
irányelve, mely a környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek szabályzására irányul. Alapelve, hogy a
környezetszennyezés problémakörét nem környezeti elemként külön-külön, hanem komplex módon, minden
környezeti elemre vonatkozóan együtt kezeli. A megelőzésre is nagy hangsúlyt helyez, mely szerint a
kibocsátások csökkentése már a keletkezésnél szükséges követelmény. Ezt a célt az Elérhető Legjobb Technika
(Best Available Techniques; BAT) alkalmazásával lehet követni. Az Unió ajánlást tesz az Elérhető Legjobb
Technikára (BAT).
A BAT a baromfitartási technológia következő területein határoz meg alkalmazható technikákat, eljárásokat:
takarmányozási módszerek; tartásmód; vízfelhasználás; energiafelhasználás; trágyatárolás; trágya kezelése a
telephelyen; trágya termőföldre való kijuttatása.
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29. fejezet - Trágyakezelés- és
hasznosítás a baromfitelepeken
Gaál, Katalin
Az Európai Unió jogszabályaiba az elmúlt évtizedben fokozatosan építették be azt a társadalmi akaratot, hogy a
mezőgazdasági termelés során a környezet megóvása, fenntartása, az állategészségügy, az állatok védelme,
kíméletes tartása alapvető feltételek legyenek.
A baromfitenyésztésre jellemző koncentrált állattartás (pecsenyeáru előállítás, tojótyúk tartás, stb.) egyik
legnagyobb gondja a nagy mennyiségű trágya tárolása és hasznosítása, amelyet úgy kell megoldani, hogy a
keletkező trágya ne szennyezze a környezetet, ne fertőzze a talajvizet, ne terjesszen gyom-magvakat, és
kellemetlen szaga ne jelentsen levegőszennyezést. Ezért a szakszerűen kezelt állati ürülék jó minőségű szerves
trágyát fog eredményezni, míg ennek ellenkezője a környezetre veszélyes anyagot jelent.
Az állattartás melléktermékeként keletkező istállótrágya (baromfiürülék) mezőgazdasági talajokra gyakorolt
hatása közvetlenül azok tápanyag-szolgáltató képességén keresztül érvényesül. Az istállótrágya jótékony hatásai
azonban túlnőnek a közvetlen tápanyagellátáson. Az istállótrágyával a termőterületekre kijuttatott szervesanyagtartalom jelentős energiaforrás, a talajokban lejátszódó mikrobás folyamatok alapja. A rendszeres
szervestrágyázás javítja a talajok szerkezetét, előnyösen befolyásolja a talajok víz-, levegő-, valamint hőgazdálkodását, segíti a műtrágyák érvényesülését. A hatékony, jó minőségben elvégzett szervestrágyázás a
fenntartható növénytermesztés alappillére.
Az istállótrágya a gazdasági állatok szilárd ürülékének (bélsár), híg ürülékének (vizelet) és az alomnak
különböző arányú keveréke. A baromfifajok anatómiai sajátosságának következtében a bélsár és a vizelet
együttesen ürül, ezért célszerűbb baromfi-ürülékről beszélni, de a mindennapi szóhasználatban megszokott a
baromfitrágya, tyúk-, kacsa-, pulykatrágya kifejezés. A szilárd ürülék az istállótrágya legértékesebb része, mert
tartalmazza azokat a tápanyag összetevőket, amiket az állat (baromfi) nem emésztett meg. Az istállótrágya
minőségét befolyásolja, hogy milyen baromfifaj ürülékéből származik (tyúk, pulyka, kacsa, liba), milyen korú
állományról van szó, a hasznosítási forma (pecsenyecsirke, tojótyúk, pecsenyepulyka, pecsenyekacsa), a
tartástechnológia (almozott tartás, ketreces tartás), az etetett takarmány minősége és mennyisége, és nem utolsó
sorban az alom milyensége és minősége, valamint a trágyakezelés.
Tartásrendszertől függően a következő típusú baromfitrágyák képződhetnek:
• nedves trágya (5-20 % szárazanyag) ketreces tartású tojótyúkoknál és kacsáknál;
• száraz trágya (> 45 % szárazanyag) ketreces tartású tojótyúkoknál, szárítással;
• almos trágya (50-80 % szárazanyag) tojótyúkok, brojlerek, pulykák, kacsák.
Az alom feladata, az állatok kellemes közérzetének biztosításán kívül, hogy az ürülék nedves részét felszívja, és
minél jobban keveredjen a szilárd fázissal, így megkönnyítve annak tárolását, szállítását, és a kellemetlen
szagokból minél többet lekössön. Ezért nagyon fontos a jó minőségű alomanyag használata. A baromfiknál a
leginkább használt alomanyag a gabonaszalma, gabonaszecska, a gyaluforgács, esetleg a fűrészpor. Az egyes
alomanyagok az erjesztés során különbözőképpen bomlanak le. A legkönnyebben a gabonaszalma,
legnehezebben a gyaluforgács és a fűrészpor.
A szerves-trágyák mindenkori pontos beltartalmi paramétereinek megállapításához, a
tápanyagellátásának optimalizálása érdekében, nem nélkülözhető a rendszeres laboratóriumi analízis.

növény

A környezetszennyezés megakadályozására az állattartásból származó trágyákra vonatkozóan egyre szigorúbb
hatósági jogszabályok lépnek életbe. Az állattartó telepek (baromfitelepek) trágyatárolása kapcsán elsősorban a
földtani közegre, a felszíni és a felszín alatti vizekre gyakorolt hatásokat vizsgálják. Ennek jogszabályi hátterét a
„ A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről‖ szóló 49/2001. (IV.3.)
Kormányrendelet, és a „ A felszín alatti vizek védelméről‖ szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet rögzíti.
Az Európai Közösségeknek a vizek mezőgazdasági forrásból származó nitrát szennyezéssel kapcsolatos tanácsi
irányelvei is illeszkednek a magyar jogrendszerhez. Ezen rendeletek következtében a mezőgazdasági területekre
trágyával kijuttatott éves szintű nitrogén mennyiség nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget. A
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gazdasági haszonállatokat figyelembe véve a baromfiürülék nitrogén tartalma a legmagasabb. Az eredeti
nedvességtartalomra számított baromfitrágya nitrogéntartalma 1,0 %, míg a szarvasmarha 0,5, a sertés 0,6, a juh,
kecske 0,7, a lótrágya 0,8 %. A tojótyúk trágya teljes nitrogéntartalma 23,6 kg/m3, brojler almostrágyáé 24,5
kg/m3.
A fenti jogszabályok alapján a trágyatárolásra vonatkozó műszaki követelmények a következő főbb elvárásokat
fogalmazzák meg, függetlenül attól, hogy híg, vagy almozott technológiából származó trágyáról van szó:
• A tározó legyen szivárgásmentes, hogy a csurgalékvíz ne tudjon a talajon keresztül elszivárogni, elfolyni. Az
elfolyó híg részt elvezető csatornákkal össze kell gyűjteni és külön tározókban tárolni.
• A tározó, illetve a trágyával érintkező felület anyaga a korróziónak ellenálljon.
• A teljes tározóra vonatkozóan a műszaki kivitel olyan legyen, hogy az előírt, legalább 20 évet szavatolja.
• Almostrágya esetében legalább 8 havi trágyamennyiségnek megfelelő tárolókapacitással rendelkezzen.
Az integrált szennyezés-megelőzés és csökkenés, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EK
tanácsi irányelvet 1999-ig kellett az Európai Unió tagországainak a jogrendjébe beépíteni. Ennek új, alapvető
követelménye az elérhető legjobb technika (BAT: Best Available Techniques) bevezetése.
A baromfiágazat modernizációjában az egyik legnagyobb kihívás összhangba hozni a környezetszennyezés
csökkenését a növekvő állatjóléti elvárásokkal, közben pedig fenntartani az ágazat nyereségét.
A tojótyúkok tartásánál az intenzív tojástermelés zárt technológiákban végzik. A ketreces rendszerekben négy fő
battéria típust különböztetünk meg: egyszintes, lépcsőzetes, kompakt és sávos battéria (79. ábra). (A ketreces
tojótyúk tartásban használatos ketrecrendszerek részletes bemutatását lásd „Tartástechnológiák alapelvei - A
tyúk termékelőállítás technológiái‖ c. fejezet „Ketreces tojótyúk-tartás‖ alfejezetének 25., 26., 27., 28. és 29.
ábráin.)
Az ürülék leesik a ketrecek alján, alul tárolják, illetve kaparólánccal vagy szalaggal eltávolítják. Az innen
kikerülő ürülék nedvesebb, és az NH3 kibocsátása is nagyobb. A battériás rendszerekben a tojók ürüléke nem
keveredik más anyaggal, különböző módon kezelhető, például vizet adnak hozzá, és így könnyebben szállítható.
Alapvetően két eltérő gyűjtési és tárolási módot különböztetünk meg:
• istállózás (ideiglenes) trágyatárolás a ketreces területen;
• nem levegőztetett trágya;
• levegőztetett trágya;
• elkülönített tároló terület.
Így a következő kombinációk a legelterjedtebbek:
A nyílt trágyaaknás (80. ábra) rendszerben az ürülék vagy magától hullik a trágyagödörbe, vagy egy kaparó
szerkezet eltávolítja. Az ürülék, és az itatókból kicsöpögő ivóvíz a ketrecek alatti trágyagödörből évente egyszer
eltávolítandó.
A mélyaknás és csatornás (81. és 82. ábra) istállóban a ketrecek alatt helyezik el a 180-250 cm közötti
trágyagödröt, illetve a 100 cm mély csatornát. A levegőztetés a tetőn keresztül történik, a levegő a ketreceken
áthaladva felmelegszik, és a trágyatárolóban szárítja a trágyát, majd a trágyatárolón keresztül elhagyja az
épületet. A trágyát évenként távolítják el.
A trágyaszalagos battéria (83. ábra) esetében a tojótyúkok ürülékét a ketrecek alatti trágyaszalagon gyűjtik
Ilyen eset például a trágyaszárításos tojótyúk-tartás, amikor a szárított trágyát csarnoktárolóban tárolják.
Ennél a megoldásnál az istállókból kiszállított baromfiürülék nem a pótkocsira, hanem további szállítószalagon
keresztül a csarnoktárolóba jut. A csarnok tároló része megegyezik az előzőkben ismertetett betontárolóval,
azonban itt fedél kerül a trágya fölé. A trágyaszárítás célja a közel 25 %-os szárazanyag tartalommal keletkező
baromfiürülék víztartalmának csökkentése, és így a kezelendő, mozgatandó és tárolandó mennyiség
csökkentése. Ez a trágya (ürülék) aztán fermentálható, majd zsákolható, tehát piacképes talajjavító- és a
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tápanyag utánpótlásban jól alkalmazható terméket kapunk. 1000 tojótyúk évente 600 kg nitrogént, 140 kg
foszfort, és 140 kg káliumot termel az ürülékében.
A feljavított ketrecek (84. ábra) alkalmazásakor előírják, hogy a ketreceket ülő rudakkal, tojófészekkel és olyan
alommal kell ellátni, hogy a tyúkok csipegetni, kapirgálni tudjanak. A ketrecekben alkalmazott alomanyag
típusa befolyásolja az alom eltávolításának lehetőségeit. A trágya eltávolítása lehet szalagos, levegőztetéses,
vagy anélküli.
Mélyalmos tojótyúk tartás (85a. és 85b. ábra) esetén trágyaaknát használnak az istálló kétharmad részén, az
istálló többi része mélyalmos. A trágyaakna felülete lehet fa rácspadló, vagy egyéb anyag, amin az ürülék le tud
esni a süllyesztett, vagy megemelt padozatról a trágyagyűjtő helyre. Az akna mérete olyan legyen, ami az egész
tojástermelési időszak alatti trágyagyűjtést lehetővé teszi.
A pecsenyecsirke hizlalás mélyalmos tartás-technológiával (szecskázott szalma, faforgács) történik. Az
állomány cseréjekor (rotáció), tolólappal felszerelt erő-, vagy rakodógéppel távolítják el az alomanyaggal kevert
ürüléket.
A pecsenyepulyka tartástechnológiája a pecsenyecsirkéjéhez hasonló, csak a hizlalási idő hossza miatt a
gazdaságosság érdekében többfázisú. Az alom tekintetében javasolt a faforgács használata, de a szecskázott
szalma is megengedett. Zárt tartási rendszerbe a hizlalás alatt a 35. napon tolólappal távolítják el a trágyát
először, azt követően pedig 14 naponta. Az egyes baromfifajok által termelt trágya mennyiség és összetétel a
tartásmódtól függően változik. A magas szárazanyag tartalom miatt a trágya rakodása könnyű feladat, de
megnehezíti a műveletet a nagy levegőszennyezettség (por) (129. táblázat).
Az integrált kacsa-haltermelési rendszerek a kacsaürülék hasznosítását teszik lehetővé, de napjainkban már nem
elterjedt hasznosítási forma. Már csak kis létszámú kacsaállományt tartanak ilyen feltételrendszer mellett.
Becslések szerint kacsáknál a száraztakarmány 30-35 %-a ürülékkel távozik. Ezzel a polikultúrás népesítésű
halastavak szerves-anyag hasznosításának kapacitását lehet növelni. Így kizárólagosan naponta adagolva, vagy a
tavi tartású kacsák ürülékével közvetve történik a halak takarmányozása. A tavak üledékének szerves anyag
tartalma jelentősen nem változik a nagyadagú szerves anyag bevitel ellenére sem. A kacsa ürüléke plankton
formájában hasznosul, nem terheli a környezetet. Egy kacsa az utónevelés során 7 kg ürüléket termel, ebből 4-6
% hasznosul halhúsként. Ez meglehetősen magas, 1,2-4,3 tonna/ha halhozamban realizálódik. Az ilyen
polikultúrás halastavak nitrogénre és foszforra nézve tápanyag-visszatartó képességgel rendelkeznek, ami
természetes tápanyagszűrőként működik a táj anyagforgalmában. Ennek megvalósulásával egységnyi területről
két termék nyerhető. Az optimális telepítési sűrűség 100 kacsa/ha.
Európában a pecsenyekacsa (ill. mulard) hizlalás főként istállózott formában terjedt el, míg Magyarországon az
utónevelés szabadtartásban (az Alföld homokos területein), esetleg vízfelületen is történhet. Az istállózott
kacsatartás lehet teljes mértékben almozott, a trágyaakna felett elhelyezett itató berendezéssel, részben
rácspadlós és almozott, teljes rácspadlós (léc, drótháló). Általánosan elterjedt a teljes almozott rendszer, búzavagy árpaszalma illetve faforgács használatával. A kacsa ürüléke a rendkívül élénk anyagcseréjéből adódóan
nedvesebb, mint más baromfifajoké (szárazanyag tartalom 30 %).
A legtöbb szilárd trágya az istállókban keletkezik, amit itt is lehet tárolni egészen a termelési ciklust követő
szerviz-periódusig (takarításig). A tojótyúkoknál a trágyaaknás és mélyalmos rendszerekben egy évig, a
brojlercsirkénél 6 hétig, a pulykánál 16-20 hétig, a kacsánál 50 napig adott ez a lehetőség.
A baromfitrágya mennyisége határozza meg az állattartó telepek trágyatároló kapacitásának méreteit. Ezt az
55/2009.(IV.29.) FVM rendelet 5. számú melléklete szabályozza (lásd: A baromfi termékelőállítás
környezetvédelmi kérdései c. fejezetben).
Az almozott tartástechnológiából származó trágya tárolására Magyarországon is a betonozott, oldalfalakkal
ellátott téglalap, vagy négyzet alapterületű építmények terjedtek el. A tároló kialakításához megfelelő nagyságú
területre, és sima elmunkált felszínre van szükség. A betonréteg alá építési technológiától függően sóder, homok
és különböző szigetelőrétegek kerülnek. A talajmunkák lényege a sík padozat alapjának és a közlekedési
útvonalaknak a kialakítása. A tárolókhoz a trágyaszállító és rakodógépek mozgását megkönnyítő, jó minőségű
utakat kell biztosítani. A tároló beton aljának (padozat) nem csak a trágya súlyát, hanem esetenként a rajta
mozgó kanalas rakodó- illetve trágyaszállító járműveket is el kell bírnia. A padozat lejtésének azért van
jelentősége a baromfitrágya esetében, mert ha nem fedett a tároló, az esővíz által kimosott trágyalének el kell
folynia, amit külön tároló részbe vezetnek el. A tároló anyagának olyan tömör anyagból (beton) kell készülnie,
hogy biztosítsa a szivárgásmentes tárolást. Az oldalfal olyan magas legyen, hogy megfelelő támasztást
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biztosítson a maximális trágyamennyiség befogadásakor. A baromfitrágya tárolók falmagassága általában 1,5-2
méter. A tároló feltöltése általában mobil rakodógépek segítségével történik.
A gyakorlatban előfordul, hogy szakmai indokok alapján a trágyát fedett helyen kell tárolni. A friss,
hagyományos kezelésen vagy komposztáláson át nem esett trágyát közvetlenül a talajba juttatni nem szabad.
Ennek oka az, hogy ugyan a talajban is képes lebomlani, de itt a humuszképződés feltételei rövidebb ideig
adottak, mint a trágyatárolóban, illetve a komposztprizmában.
Komposztáláskor a különböző szerves trágyák eltérőképpen viselkednek, mert nagy különbségek tapasztalhatók
nedvességtartalmukban. A baromfiürülék hevülékeny anyag, ajánlott a gyaluforgács vagy a szecskázott
szalmával történő 1:1 arányú keverése. A gyaluforgács széntartalma nehezen mobilizálható, ezért jelentős
ammóniaveszteséggel kell számolni. A szecskázott szalma kedvezőbb, de ebben az esetben nagy a
térfogatvesztés. Átforgatásra hetente, ha nem kevertünk semmit az ürülékhez, kétnaponta kerül sor. A
komposztálás során 10-20 % föld hozzáadása javasolt. A ketreces tojótyúk tartásból származó ürülék a
komposztálás során nagyon érzékeny a nedvességtartalomra. Ha túl száraz a komposztprizma könnyen kiszárad
és bepenészedik, ha túl nedves, könnyen elfolyik. Ezért tanácsos az ürüléket szalmával keverni, hogy a
nedvességtartalom változására a komposztáláskor ne legyen olyan érzékeny. Ez a módszer főleg a háztáji
gazdaságok környezetterhelésének megoldását jelenti.
Napjaink legkorszerűbb baromfiürülék-kezelési módszere erjesztő folyamatokra épül, ellentétben a korábban
alkalmazott levegőszárításos vagy a hagyományos komposztáló eljárásokkal. Két lépésben lesz a kb. 25 %
szárazanyag tartalmú friss ürülékből 80-85 % szárazanyag tartalmú szervest trágya granulátum. Az eljárás alapja
a két szakaszból álló aerob erjesztési folyamat. Az első szakaszban erjesztő kádakban a friss ürülék állandó
keverés alatt oxigénnyomás alá kerül, ahol a belső részben akár 70 °C hőmérséklet is kialakulhat. Ez a szakasz
14 napig tart. A második szakaszban boxokban helyezik el a 65 % szárazanyag tartalmú előszárított ürüléket,
amely 5-6 napi szellőztetéses szárítással 80-85 % szárazanyag tartalmú lesz (91. kép).
A korszerű, granulált természetes növényi tápanyagok egyik előnye a hagyományos szerves trágyával szemben,
hogy a gyártástechnológia részeként, a hőkezelés hatására (60-75 °C) a káros ammóniagázok, a patogén
baktériumok és a gyommagvak maradéktalanul megsemmisülnek. Ugyanakkor legalább tízszer több nitrogént
tartalmaznak, mint a hagyományos, átlagosan 0,5-1,0 % nitrogéntartalmú istállótrágya.
A granulált baromfitrágyák (tyúk, pulyka)
• hatóanyagtartalma állandó, ellenőrzött,
• kijuttatásuk könnyű, gépesíthető,
• kombinációik alap- és fejtrágyázásra is használhatók,
• magasabb adagok esetén nem perzselnek,
• mentesek mindennemű gyommagtól, kórokozótól.
A granulált baromfitrágya ősszel és tavasszal is kijuttatható a termőterületre a hagyományosnak számító
istállótrágyával ellentétben.
A pulykatrágya és tyúktrágya biomassza potenciálkénti hasznosítása a nagy pulykatartó régiókban
Magyarországon is előtérbe került. Indokolja ezt az is, hogy a trágyakezelés és tárolás a nagy pulyka- és
tyúktartó telepeken koncentráltan jelentkezik. A már hasznosított biomassza maradványanyagaival a talaj
tápanyagpótlása is megoldható. Biogáz fejlesztésre, más gazdasági haszonállatokkal összehasonlítva, a
baromfitrágya a legalkalmasabb. Tyúk esetében egy nagyállat-egység évi trágyatermelése 5,66 tonna, amelyből
tonnánként 309 Nm3 biogáz fejleszthető, így az éves energiatermelés 23 GJ-nak felel meg. A pulyka egy
nagyállategység éves trágyatermelés 6,5 tonna, amelyből tonnánként 328,8 Nm3 biogáz fejleszthető, az éves
energiatermelés 28 GJ-nak felel meg. A Fibrominn pulykatrágya alapú erőműve naponta 150 speciális
szállítókamionnyi pulykatrágyát fogad, melyet egy több mint 5000 négyzetméteres síktárolóban egy teljesen
automatizált markoló rendszer rak gúlába, illetve helyez a szállítószalagokra. A hamut, mint mellékterméket,
egy különálló üzembe szállítják, ahol trágyázásra alkalmas terméket állítanak elő. Az üzem 40 ezer háztartást lát
el árammal. Évente 500 ezer tonna baromfitrágya feldolgozására alkalmas, működése CO 2 semleges.
A ludak ürüléke természetszerű tartástechnológiában nem hat kedvezően a növényzetre, mert perzselő hatásánál
fogva kiégeti azt. Éppen ezért Magyarország védett, vagy értékes növényállományú területein megszűnt a
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szabadtartásos libalegeltetés, és zárt, kifutózott tartástechnológiát alkalmaznak, váltott kifutóterületekkel. A
lúdtrágya kezelése (pelletálás, komposztálás, biomassza) megegyezik a többi baromfifaj trágyakezelésének és
tárolásának technológiájával, de lúdtrágyából meglehetősen kevés áll rendelkezésre az alacsony állatlétszám
miatt.
Az istállótrágyázás a szántóföldi területeken a nyári és az őszi évszakra tehető. A trágya kijuttatása december 1.
és február 15. között tilos. Nem szabad trágyát kiszórni a fagyos, hóval és vízzel borított területekre.
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30. fejezet - Az elhullott állatok és a
melléktermékek kezelése
Kovács, Gellért
A baromfitartó telepeken fajnak, hasznosításnak, az állomány egészségi állapotának és korcsoportnak
megfelelően, változó mennyiségű hullával, illetve a tevékenységgel kapcsolatos hulladék megjelenésével kell
számolni. Állati hulladék fogalma alatt minden olyan állattenyésztésben keletkező anyagot értünk, amely a
tevékenység járulékos következménye, de nem annak közvetlen előállítása volt a cél. Az állati hulladékokat
többféleképpen csoportosíthatjuk: keletkezési helyük, veszélyességük és fizikai-kémiai tulajdonságaik szerint.
Keletkezési helyük szerint származhatnak állattartó telepről, vágóhídról, élelmiszeriparból és lehetnek a lakosság
által tartott állatok tetemei.
Veszélyességük szerint a hulladékokat három osztályba (kategóriába) sorolják. Az első osztályba a TSE-ben
(transmiszibilis spongioform encephalopáthia, fertőző szivacsos agyvelőbántalom) megbetegedett, vagy a
gyanús állatok hullái, vágási hulladékai tartoznak, továbbá az SRM (meghatározott veszélyes anyagok) illetve
az ezeket tartalmazó állathullák (kérődzők: marha, juh, kecske), a kísérleti állatok, a kedvtelésből tartott állatok
tetemei, valamint a nemzetközi utasforgalomból származó élelmiszer-hulladékok.
A második osztályba a trágya, a hígtrágya, az állatoktól származó bendő- és gyomortartalom, a vágóhídi
szennyvíz, az állatgyógyászati készítményeket határérték feletti mennyiségben tartalmazó élelmiszerek, a
lámpázás után kiesett keltetőtojások, valamint az állatklinikákon keletkező az első osztályba nem tartozó
hulladékok.
A harmadik osztály anyagai: a vágóhídon levágott állatok részei, amelyeket a hatósági állatorvos emberi
fogyasztásra alkalmatlannak minősített, a vágott állattól származó élelmiszer, amelyet gyártási, csomagolási
hibák miatt nem hoztak forgalomba, a föcstej, a fogyasztásra alkalmatlan tej, a halhulladék, a kiselejtezett tojás,
és az élelmiszeripari hulladék.
Fizikai–kémiai tulajdonságaikat figyelembe véve az állati hulladékokat zsírtartalmuk alapján csoportosíthatjuk
legegyszerűbben. E felosztás szerint zsíros hulladéknak tartjuk a vágási hulladékokat, a belsőségeket, a beleket,
a baromfivágási hulladékokat, a baromfi fejet, a lábakat, és a csontokat. Nem zsíros hulladékok között tartjuk
számon a tollat, a vért, a tojáshéjat, a szőrt és a szaruképleteket. Élelmiszeripari hulladékok sorában is
megjelenik a baromfiipari hulladék.
Az állati hulladékokat az ide vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az ártalmatlanításnak
járványügyi, higiéniai, környezetvédelmi, gazdasági és közegészségügyi jelentősége van. E tevékenység
alaposan átalakult az elmúlt években megjelent új technológiák és az EU csatlakozás kapcsán végrehajtott
piacnyitásnak köszönhetően.
Az EU tagállamaiban az 1990-es évek élelmiszerbotrányai, majd a BSE-krízis (szarvasmarhák szivacsos
agylágyulása) kapcsán a járványos megbetegedések jelentkezéséért, terjedéséért alapvetően a nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű hulladékok nem megfelelő kezelését tették felelőssé. A BSE az Egyesült
Királyságban ütötte fel a fejét szarvasmarháknál, s azóta több mint 170 ezer szarvasmarha betegedett meg és
pusztult el a betegségben. A járvány megjelenésében elsősorban az játszott szerepet, hogy a hús-és csontliszt
előállítás technológiáját megváltoztatták.
A probléma megoldásának érdekében az illetékesek rendkívül szigorú intézkedéseket hoztak. Az elsősorban
kérődzőket érintő szabályozás hatása a baromfitakarmányozásban, termékfelhasználásban, illetve a
hulladékkezelésben is érzékelhetővé vált.
Az újabb krízisek kialakulásának megelőzésére az EU további intézkedéseket hozott. A nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló
1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza többek között az állati eredetű
melléktermékek begyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását. Állati tetemek, maradványok 2006. január 1-től nem
helyezhetők el dögkutakba, dögtéren.
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A hullák gyűjtésére szolgáló kamrákat, ládákat célszerű hűteni (1. kép). Lényeges az elszállítás
kiszámíthatósága, szelektív gyűjtés és kezelés (2., 3. kép). Az állati hulladékot csepegés- és csurgásmentes,
könnyen mosható, fertőtleníthető, zárt járművel szállítják központi feldolgozásra. A felhasznált göngyöleg eseti,
mindenkor új állapotú csomagolóanyag, amelyet légmentesen lezárnak. A szállítás során az állati eredetű
melléktermékeket kereskedelmi okmány kíséri. Az okmány tartalmi és a formai megfelelése az 174/2002/EK r.
II. melléklet III. fejezete szerinti. A további kezelés céljára átvett állati hulladékról származását, formáját,
eredetét bizonylatolni kell. A bizonylat tartalmazza az átadó és átvevő pontos megnevezését és címét, az átvétel
helyét és idejét, az állati eredetű melléktermékek mennyiségét, kategóriáját és megnevezését (állatfaj
megjelölésével), EWC (European Waste Catalogue and Hazardous Waste List, Európai Hulladék Katalógus)
kódját és a szállítójármű rendszámát. A szállítójárművön elhelyezett állati melléktermék kategóriájának
feltüntetésén kívül az 1. kategóriába sorolt anyag esetén a „ártalmatlanításra‖ feliratot, 2. kategóriájú anyag
esetén a „nem állati takarmányozásra‖ feliratot, 3. kategóriába tartozó anyag esetén a „nem emberi
fogyasztásra‖ feliratot csatolják. A hulladék csak hulladékkezelésre és megsemmisítésre engedéllyel rendelkező
üzemhez kerülhet. Az átvett termékek nyilvántartásának naprakésznek kell lennie. Az állati hulladékok
ártalmatlanításának tevékenységét az azt végző üzem köteles bejelenteni a területileg illetékes
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek és az MgSZH** Élelmiszerbiztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóságának (**A tananyag megírása óta változott az államigazgatás szervezeti
rendszere és elnevezése. A fenti munka jelenleg a kormányhivatalokban folyik (a Szerk.).).
A hulladékkal végzett tevékenység nem járhat környezetszennyezéssel. A szállítás céljára használt gépjárművek
és edények fertőtlenítéséről engedélyezett fertőtlenítőszerek felhasználásával a szállítást és melléktermék
kezelést végző üzem köteles gondoskodni. Amennyiben a feldolgozásra szánt állati eredetű melléktermékek
mérete meghaladja az 50mm-t, arra a célra használatos eszközzel aprítani szükséges 50mm-nél kisebb
darabokra. Az aprítás után az állati mellékterméket minimum 20 percen keresztül 133 °C-os hőmérséklet fölé
hevítik telített gőz igénybevételével, 3bar nyomáson. A feldolgozást technológiai háttér függvényében
tételenként, vagy folyamatosan oldják meg. A technológiának olyannak kell lennie, hogy minden tétel
feldolgozásánál lehetőség legyen a nyersanyagdarabok méretének, a hőkezelés folyamán elért hőmérséklet, a
nyersanyagnál alkalmazott nyomás és a hőkezelés időtartamának, az adagolás ütemének ellenőrzésére. A jelen
körülményeket rögzítő és a tétel származását igazoló bizonylatokat legalább két éven keresztül köteles megőrizi
a feldolgozó.
A mérőeszközök kalibrálását, hitelesítését meghatározott időközönként el kell végezni. Azokat az anyagokat,
amelyek valamilyen oknál fogva fenti, tartós hőkezelésen nem estek át, újra hőkezelésnek vetik alá. A már kész
termékek tároló helyiségben történő bármilyen jellegű újrafertőződését el kell kerülni. Minden egyes gyártási
tételből mintavétel kötelező. Ezeket a mintákat az erre a tevékenységre is hivatott, akkreditált
laboratóriumokban kötelezően megvizsgálják. Hatósági állatorvos engedélye és igazolása nélkül eleve a
feldolgozó üzemet termék nem hagyhatja el.
A feldolgozó létesítmény mindig külterületen, távol a lakóterülettől üzemeljen. Célszerű az üzem köré legalább
40 méter széles erdősávot telepíteni.

1. Állati hullák kezelése és ártalmatlanítása
Az 1 és 2. osztályba tartozó állati eredetű hulladékokból készített fehérjeliszt etetése tilos. Halliszt, tej és
tejtermékek feletethetők. Az 1. osztályba sorolt termékek esetében a cél a teljes anyagmennyiség égetés általi
megsemmisítése.
A hazai szabályozás szerint a veszélyesnek minősülő hulladékból Solton és Debrecenben hús- és csontlisztet
készítenek (Meat Bone Meal). Ezt a csontlisztet a Duna-Dráva Cement Kft. váci és beremendi cementgyáraiban
égetik el. Korábban égettek a Mátrai Erőmű Zrt. Visontai hőerőművében is. Az ártalmatlanítandó állati
hulladékot hőkezelik, majd szárítják. Az így kinyert sterilizált anyag szárazanyag tartalma már 95 %. Az eljárás
folyamán a zsírt kipréselik, melyet energiahordozóként helyben a feldolgozó telepek hőenergia-ellátására
fordítanak. A bekerülő alapanyag 10-12 %-a nyerhető ki zsírként, amelynek fűtőértéke 34-35 MJ/kg. Az 1.
kategóriás állati hulladékok ártalmatlanítását - annak költségessége mellett - nehezíti, hogy, az állattartó telepek
zöme nem rendelkezik hűtőkamrával, így a nyári melegben a hullák gyorsan bomlásnak indulnak, miáltal a
bomlott anyag préselhetetlenné válik. Ezzel a zsír kinyerése akadályozott. A feldolgozó-begyűjtő üzemek még
nem oldották meg teljes körűen a begyűjtött anyagok tömegének mérlegelését.
A 2. kategóriába tartozó hulladékok feldolgozását elkülönített vonalon végzik. A telepekre bekerülő anyagot az
1. kategóriához hasonlóan sterilizálják (133 °C-on, 3 bar nyomáson, 20 percen keresztül kezelik). Ezt követően
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a hulladék egy nedves technológiájú feldolgozáson megy keresztül. A kezelés során három fázis keletkezik: zsír
(a teljes mennyiség mintegy 10 %-a), melyet helyben a feldolgozóüzemben elégetnek, szilárd anyag (10 %),
kezelését követően elégetik vagy komposztálják, és enyves húspép (80 %). Az enyves húspép biogáz telepek
működéséhez is szolgálhat alapanyagul. Önmagában még nem alkalmas biogáz-termelésre, mivel összetételében
a szén-nitrogén (C:N) arány kedvezőtlen, ezért hígtrágyát vagy más jobb C:N arányú adalékanyagot kell
hozzákeverni. (A vágóhidakon keletkező hulladék 60 százaléka - csont, toll, vér – eleve nem alkalmas a biogázelőállításhoz.). Az ilyen jellegű biogáz üzem létesítésének feltétele az előállítás során keletkező - 5-6%-os
száraz-anyagtartalmú - „hígtrágya‖ fermentátum kezelése. Ennek hígfázisát termőföldre ki lehetne juttatni,
amivel környezetvédelmi problémák adódhatnak.
A 3. kategóriába tartozó hulladékok kezelésénél figyelembe kell venni, hogy a BSE járványt követően az EUban betiltották a csont- és húsliszt felhasználását a takarmányozásban, de már napirenden van ezek újbóli
engedélyezése. A legnagyobb szója- és halliszt exportőröknek nem érdeke, hogy az EU-ban újra felhasználhatók
legyenek a most még kétes eredetűnek feltűntetett melléktermékek. Az EU-ban jelenleg is készül csont- és
húsliszt 3. kategóriás hulladékokból, amelyet „talajjavító‖ anyagként használnak fel a tagállamokban – így
Magyarországon is –, vagy távol-keleti országoknak adnak el (ahol feltehetően takarmányként feletetik).
Hazánkban is gyártanak (ATEV Zrt.) csont- és húslisztet 3. kategóriába tartozó állati eredetű
melléktermékekből. Ezt a termékcsoportot – legálisan, szabályozott keretek között - állateledel gyártóknak
értékesítik. A nagy kapacitású vágóhidakról származó vért Hódmezővásárhelyen dolgozzák fel (ATEV Zrt). Az
így előállított 70-75 % fehérjetartalmú vérlisztet halak takarmányozására használják Magyarországon és az EUban. Emellett a harmadik osztályba tartozó anyagokat talajjavító, szerves trágya, vagy biogáz előállító telep is
felhasználhatja. Az 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzítik, mely üzemek felelnek
meg az állati termékek feldolgozási feltételeinek.
Az állati eredetű melléktermékek megsemmisítésének kötelezettségével járó anyagi terhek mérséklésére
támogatás igényelhető, amelyet Magyarországon csak az állattartók, illetve bizonyos feltételekkel a
gyűjtőhelyek igényelhetnek. A hulladékártalmatlanítás költségeihez pedig az állati hulla elszállítási és
ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról szóló 56/2008 (IV. 25.) FVM rendelet előírásai alapján biztosítható
vissza nem térítendő támogatás. A rendeletben meghatározott 10 támogatott állatfaj esetében a támogatás a
szállításnál a nettó költség 100 százalékáig (kilométerenként legfeljebb 80 Ft), illetve az ártalmatlanítás
költségének a nem kérődző állatfajok esetében (pl. sertés, baromfi, ló) 75 százalékáig (tonnánként legfeljebb 26
800 Ft), kérődző állatfajok esetében (pl. szarvasmarha, juh) 100 %-áig (tonnánként legfeljebb 43.200. Ft)
terjedhet. Az állattartó telephez tartozó, a saját állati hullát kezelő, ártalmatlanító, illetve égető üzem (a
továbbiakban: saját ártalmatlanító üzem) esetén a támogatás mértéke az állati hulla ártalmatlanításához
kapcsolódó belső elszámolás szerinti üzemeltetési költség maximum 75 %-a (tonnánként legfeljebb 10 ezer
forintig) lehet (4. kép). A hulladék-ártalmatlanítás költségeiben a többi EU tagállamban számottevő eltérések
vannak. Dániában például az állattartók nem részesülnek nemzeti támogatásban az elhullott állatok
ártalmatlanítása után. Ezzel szemben Franciaországban az ártalmatlanítás költségeinek 20, Hollandiában 55,
Spanyolországban 65, Németországban a 75 %-át téríti meg az állam és az illetékes tartomány együttesen (az
egyes tartományokban a támogatás eltérő mértékű).
A baromfiágazat egyes szegmenseiben keletkező melléktermékek és ezek feldolgozása eltérő.
A keltetés során a technológiai fegyelemtől, az alapanyag minőségétől függően nagy mennyiségben képződik
jelentős táplálóanyag-tartalmú hulladék (terméketlen és befulladt tojások, tojáshéj, életképtelen, vagy
eladhatatlan csibék). A vegyes keltetői hulladékban lehet tojáshéj, kiválogatott selejt tojás, elhalt embriójú tojás,
befulladt, későn kikelő, életképtelen csibe. A tojáshéj az összes keltetői hulladék tömegének 30 %-át teszi ki.
Selejt tojás a terméketlen, vérgyűrűs, törött héjú (belső tartalmával együtt) kétszikű, túl kicsi, túl nagy, amorf, és
héjhiányos tojás, amely a hulladék további 30 %-át jelentik.
Az első két keltetési hét alatt elhalt embriók már a keltetőgépben bomlásnak indulnak. Ezeket folyamatosan, de
legalább a II. lámpázáskor el kell távolítani (kb. 15% az arány, táplálóértéke ennek a záptojásnak rosszabb, mint
az előbbieknek). Az életképtelen és kiselejtezett csibékből álló hulladék táplálóanyag tartalma nagy,
fehérjetartalma könnyen emészthető. A pihék miatt sok kéntartalmú aminosavat (cisztin) is tartalmaznak.
További gazdag cisztinforrás a csibe keratintartalmú anyagai (csőr, köröm, lábpikkelyek). Az életképtelen és
kiselejtezett csibék aránya 25%-ban szerepel az összes keltetői hulladékon belül. Ezek a részarányok 75 %
körüli keltethetőség esetén reálisak. A nem értékesített kakascsibék hullája hígító hatást gyakorol a keltetői
hulladék összetételére.
A tojás és a még ki nem kelt csibe kémiai összetétele közel azonos. A tojáshéj nagyobb tömegaránya növeli a
hulladék hamu-, illetve kalciumtartalmát. A vegyes, szárított, kb. 10 % nedvességtartalmú keltetői hulladék
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átlagos hamutartalma 45 % (35-55 %), ebben 24-26 % nyersfehérje, illetve 11-12 % nyerszsír mérhető. A
keltetői hulladékok fehérjeminősége kedvező. Jól illeszkedik a sertés számára megfelelő takarmány aminosavösszetételhez. A keltetői hulladékban lévő fehérje triptofán feleslege előnyös, ugyanis a nagy kollagéntartalmú
(enyv) és emiatt kis triptofántartalmú vágóhídi hulladékok (inak, bőr, csont) feljavíthatók felhasználásával. A
nagyobb keltetőkben keletkező vegyes hulladékból kétféle terméket, tojáshéjlisztet és vegyes keltetői
hulladéklisztet állítanak elő. A vegyes hulladék összetétele: tojáshéj, keltetésre alkalmatlan selejttojások, a
lámpázások során kiválogatott véres és elhalt embriójú tojások, befulladt csibék, életképtelen, kelésgyenge
csibék).
A tojáshéjlisztet a keltetőben keletkező tojáshéj hőkezelésével, majd darálásával állítják elő. A keltetőből
kikerülő tojáshéj szárazanyaga mindössze 65 %. A héj belső felületén található szikmaradványok következtében
a nyers tojáshéj mintegy 5 % nyersfehérjét és 0,5 % nyerszsírt tartalmaz. A hamutartalma szárítás előtt 58-59 %.
A hőkezelést követően a tojáshéj összetétele: víztartalom: 2 %; nyershamu 88 %; nyerszsír 1 %; NMKA
(nitrogénmentes kivonható anyag) 1 %. A nyershamu döntően CaCO3-ból áll, így a tojáshéjliszt Ca tartalma
minimálisan 35 %, emellett 0,37 % Mg, 0,17 % Na, 0,13 % K, 0,12 % P, 0,19 % S, 0,09 % Cl, 0,002 % Fe
található benne. A CaCO3 a gyomorsavban jól és gyorsan oldódik. Ennek megfelelően bármely fajú állat
takarmányában felhasználható mészforrás. Tojótyúkok takarmányában 7,7 % tojáshéjliszttel 6,3 % szénsavas
meszet, 0,2 % foszforsavas meszet és 1,1 % extrahált szójadarát lehet helyettesíteni.
Vegyes keltetői hulladékliszt beltartalma az alapanyag függvényében változó. Szorosan függ attól, hogy
tartalmaz-e tojáshéjat, vagy sem. A tojáshéjat nem tartalmazó vegyes keltetői hulladékliszt összetétele:
szárazanyag 90 %; nyersfehérje: 41,6 %; nyerszsír: 11,6 %; nyershamu: 34,8 %; NMKA 2,0 %. Energiatartalma
(MEn): 8,8 MJ/kg, de ha tojáshéjat is tartalmaz 10-30 %-kal kisebb. A keltetői hulladékliszt nyersfehérje
tartalma 40 % fölötti, aminosav-összetétele ugyancsak értékes. Legfeljebb 3-5 %-ban keverhető sertés és
baromfi takarmányokba (tojótápba 8-10 %).
A Magyar Takarmánytörvény kizárja az állatifehérje-lisztgyártás nyersanyagai közül a gyomor, a bendő és
béltartalmat, az állatok excretumait (bélsár, baromfialom, hígtrágya), a bőripari cserzett vagy egyéb módon
kikészített bőröket. Az állatifehérje-lisztek megnevezése jellemző nyersanyagtartalmuk alapján történik, pl.
vérliszt, csontliszt, halliszt, toll-liszt. A csontos-húsliszt értelemszerűen nem tartalmazhat keratintartalmú
anyagokat (szőr, toll, szaru). A vegyes állatifehérje-liszt nem nevezhető húslisztnek, mert a beltartalma attól
eltér.
A baromfivágás melléktermékeként jelentős mennyiségű nedves, mintegy 50-70 % víztartalmú toll keletkezik.
A keratinlisztek gyártása, illetve az elkülönített toll-lisztgyártás több problémát felvet. Szőrliszt elkülönített
gyártása ritkább megoldásnak számít. Szaruliszteket manapság takarmányozási célra nem használnak, hanem
trágya és virágföldként hasznosítható. Ha a tollat a vegyes állati fehérje liszttel keverik, annak takarmányozási
értéke csökken a keratin kis lizintartalma miatt. Az ismert aminosav-összetételű toll-liszt a számítógépes
receptkészítés során már felhasználható, aminosav készlete komplettálható. Az elkülönített toll-lisztgyártást
akadályozza, hogy, energiaigényesebb a vegyes állatifehérje-liszt gyártásánál, forgalmi értéke viszont kisebb. A
keratin natív állapotban emészthetetlen. Az emészthetősége növelhető, ha a keratinmolekula térszerkezetét
rögzítő diszulfidhidakat és hidrogénhidakat felhasítják. A fehérje denaturálódása javítja az emészthetőséget, míg
deteriorációja a fehérje károsodása miatt ront a hasznosíthatóságon. A valódi fehérjehidrolízis (a peptidkötések
hasítása) takarmányozási szempontból nem mindig előnyös. Az ilyen szárított termék higroszkópos lesz és
kisebb mértékben hasznosul, mint a denaturált, de még nem hidrolizált toll-liszt. Az ipari gyakorlatban a
hidrolizált toll megnevezés megtévesztő, mert a nedves közegben történő autoklávozás a keratint csak
denaturálja, valódi fehérjehidrolízist nem idéz elő. A hidrolízist itt a diszulfid hidak bontására értik.
A toll-lisztgyártásnál adalékanyagokat használhatnak fel, kísérleti jelleggel. Adalékanyagok segítségével
keratinfehérje-izolátumok, illetve hidrolizátumok állíthatók elő. Ezeket az anyagokat az élelmiszeriparban
struktúraképző segédanyagként, vagy kozmetikumokban hasznosítják. A keratin vizes közegben duzzad,
molekulaszerkezete megnyúlik. Hő hatására denaturálódik, ezt a folyamatot tenzidek (pl. zsíralkoholszulfonátok) segítik elő. Hatására a toll és a szőr megpuhulnak, a hőkezelés során könnyebben feltáródnak. A
takarmányozási felhasználásra az adalékanyagokkal történő kezelési eljárás (sósavval, kénsavval) során a
keratin valódi hidrolízise is lejátszódik. A sósavas eljárás hatékony a keratin feltárásban, de a termék
semlegesítésekor a fehérjeliszt sótartalma jelentősen megnő. Kénsavas eljárásnál a kénsav feleslege CaSO 4
formájában elválasztható. A lúgos eljárások a fehérje táplálóértékét rontják, mivel biológiailag inaktív Daminosavak keletkeznek. A toll savas, vagy lúgos feltárása során jelentős cisztin-veszteség lép fel lantionin
képződése miatt, amelyet az állati szervezet nem képes hasznosítani. A karbamid, illetve a karbamid
származékok (pl. tiokarbamid) a keratinok oldhatóságát jelentősen növelni képesek. Híg karbamid oldatban
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történő hőkezeléssel 80 % feletti in vitro pepszines emészthetőségű toll-liszt állítható elő. Proteázok (bakteriális
enzimek) a tollat viszonylag jól bontják.
Toll-lisztet hagyományos módon, indirekt vagy direkt hőkezeléssel is előállíthatunk. Az indirekt hőkezelés
során a baromfiipari nedves tollat szakaszos, vagy folyamatos főzőkben tárják fel. Szakaszos technológia esetén
a dezinfektorban 4 bár belső nyomás mellett 60 perc hőkezelés szükséges a 80 %-os in vitro emészthetőség
eléréséhez. A túlfőzött toll gumisodásra hajlamos, amit a szabaddá vált szulfhidril csoportok diszulfidhidakká
történő véletlenszerű visszaalakulása okoz. Gyakran vérrel együtt főzik, ami nem előnyös.
A direkt gőzzel való toll-, illetve szőrfeltárás esetén a keratin tartalmú anyagot aprítják, majd 6 bár nyomáson
élesgőz bevezetésével 20 percen át 150 °C-on kezelik. Ezután préseléssel víztelenítik, majd szárítják és őrlik.
Magas hőmérsékleten (150 °C-on) rövidebb ideig (15-20 perc) kezel a Stork-Duke eljárás. Itt a készülékben
még 60 %-ig szárítják az anyagot.
A toll szárazanyagának 94 %-át, szerves anyagának 96 %-át fehérje teszi ki. A toll fehérjéje a keratin, amely a
vázfehérjék közé tartozik, és aminosav összetétele nem értékes. A monogasztrikus állatok fehérjeigényének kis
hányadát fedezheti, mert kicsi a lizin- és metionintartalma, valamint nagy a cisztintartalma. Az enzimkiegészítéssel előállított toll-liszt fehérjéjének az in vitro emészthetősége 80 %. A baromfivágóhidakról érkező
toll-anyagban gyűjtési hibák miatt sok lágy anyag, esetenként teljes baromfi található. Ezért a toll-lisztek
nyerszsírtartalma elérheti a 6-8 %-ot, ezért a feldolgozott anyagot antioxidánsokkal kell ellátni. A toll-liszt
átlagosan 3,0-3,5 % nyershamut tartalmaz. Makroelemek közül a Mg 0,2-0,24 %; Zn és Cu tartalma kielégítő;
kolin és niacintartalma jelentős. Toll-lisztet korábban csak baromfi- és sertéstakarmányozásban használtak.
Később kérődzők takarmányaként is alkalmazták.
Brojlercsirke hizlalás során és tojótápokba 2-3 % toll-liszt keverhető, a tápok nyersfehérje tartalmának 7-15 %áig. Sertéstápokba, a malactápok kivételével átlagosan 2-3 % toll-liszt használható: a süldőtápokba 1-3 %, a 60
kg-nál nagyobb testtömegű hízósertések tápjába pedig 2-4 %. A tollfehérjét a bendő mikróbái az átlagosnál
kisebb mértékben bontják. Tejelő tehenekkel by-pass fehérjekoncentrátumok komponenseként hasznosítható. A
sertés a toll ízét nem szereti, ezért az etetésének megkezdésétől számítva visszaesik a takarmányfelvétel, de
később helyreáll. A Gallical nevű takarmánykiegészítő olyan baromfifeldolgozási melléktermékként került
forgalomba, amelyet vérből, csontból és zsírüledékből, valamint tojáshéjból, közfogyasztásra alkalmatlan
vágóhídi termékekből nagy nyomású gőzzel végzett sterilizálással, majd szárítással és őrléssel állítottak elő.
Elsősorban ásványi anyag kiegészítő takarmánynak tekinthető, amely sertés és hízóbaromfi takarmányába 4-6
%-ban keverhető.

247
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

31. fejezet - A baromfitartás
állatvédelmi kérdései
Kovács, Gellért
Az állatvédelem kérdéseire adott válaszok megfogalmazásának igénye meglehetősen korai időszakra datálódik
nem csak a világon, hanem Magyarország viszonylatában egyaránt. Jelentős eredménynek tekinthető az állati
jogok megfogalmazása szempontjából az Európai Állatvédelmi Egyezmény (European Convention on the
Protection of Animals) megszületése. Az Európa Tanács tagjai jelen egyezményhez 1968. december 13-án
külön kiegészítést fogadtak el az állatok nemzetközi szállításáról. Az egyezmény kiegészül 1979. május 10-én
az állatok vágás előtti állattartásával, a vágáshoz kapcsolódó állatvédelmi rendelkezésekkel. A kedvtelésből
tartott állatok jogi helyzetét az Európai Konvenció 1987. november 13-án határozta meg.
Az európai példák bemutatása mellett nézzünk konkrét, hazai, az állam keretei között szabályozott törvényt.
Ilyen intézkedésnek tekinthető az 1879. évi XL Kihágási büntető törvénykönyv 86. §, amely egyértelműen
fogalmaz már az állatkínzásról. A földművelésügyi miniszter 1894. évi október 12-ei rendeletével szabályozza a
baromfiak fertőző betegségeinek meggátlásának körülményeit. E területen alapműnek tekinthető az 1899-ben az
Országos Állatvédő Egyesület kiadásában megjelenő Állatvédők Törvénykönyve. A mű részletesen kitér az
állattartással, hasznosítással, szállítással, vadászattal és állategészségügyi beavatkozásokkal kapcsolatos
legfontosabb kérdésekre.
Magyarország 2004. május 1-ei EU csatlakozását megelőzően is már alapvetően szabályozottnak volt tekinthető
az állatvédelem, újabb kifejezéssel élve, az állatjólét kérdése. A kifejezés szakmai közönség általi
fogalomalkotása tekintetében sem volt kezdetben egység. Így korábban az állatjóllét szó használata látszott teret
nyerni, ami valljuk be, jobban értelmezhetőnek tekinthető. Mégis valami oknál fogva a szakma a „jólét‖ mellett
döntött.
Bevezetésre kerültek olyan nemzeti jogszabályok, melyek vagy már harmonizáltak az EU jogrendjéhez, vagy
előkészítették az uniós programok beemelését a hazai jogrendbe (1995. évi LIII. Törvény a környezet
védelmének általános szabályairól, 2253/1999. Kormány határozat a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Programról, 1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről, a 20/2002. (III. 14.) FVM rendelet
a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól. Az 1998. évi XXVIII. tv, valamint ennek
végrehajtási rendeletei [32/1999 (III. 31.) FVM rendelet és ennek 20/2002. (III. 14.) és 72/2004. (IV. 29.) sz.
módosításai] ténylegesen a 98/58/EC irányelv hazai jogrendbe történő illesztését jelentik.
Nézzük meg, milyen alapvető követelményeket tartunk fontosnak az állatjóléti szempontok
megfogalmazásában. Ezen követelményeket öt pontban lehet összegezni. A takarmányhoz és ivóvízhez való
jog; komfortérzet biztosítása megfelelő méretű tenyésztőhelyekkel; állategészségügyi ellátáshoz való jog:
fájdalomcsillapítás, sérülések ellátása, betegségek megelőzése, gyógyítása; természetes környezethez való jog
biztosítása kifutókkal, szabadon tartással; a stressz-mentes élethez való jog, az élet kioltásakor a szükségtelen
szenvedések elkerülése.
Hazánkban jelenleg a 2010. január 15-ével bizonyos pontokon szigorodó, az 1998. évi XXVIII. Törvény ad
keretet az állatok védelméről és kíméletéről. A törvény maghatározza a hatálya alá tartozó állatok körét,
egységes fogalomértelmezést ad az eddig nem egyértelmű kifejezésekkel kapcsolatban. Az állatokat olyan
lényekként határozza meg, amelyek képesek örülni, szenvedni és ezzel nyilván igényt tartanak a faji
szükségleteknek megfelelő bánásmódra. A törvény meghatározza az állattartó kötelességei között, hogy az jó
gazda gondosságával járjon el az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről
gondoskodjon. Nyilván figyelembe kell venni az állat életfeltételeinek kialakításánál annak korát, nemét és
élettani állapotát. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok elkülönített
tartását. Az állattartót kötelezik a napi állatszemlére legalább egy alkalommal. Az állatok elhelyezése a faji és
korcsoport szükségletének megfelelően kell, hogy történjen. Mindez szakszerű gondozás és a szökés esélyének
kizárásával. Természetesen ez vonatkozzon a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott
állatra. Ezeknek az állatoknak a zavartalan pihenését és a sérülésmentes mozgását lehetővé kell tenni. A
szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani kell olyan
területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival és az egészségre
ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. A mozgástér kialakításánál messzemenően figyelembe kell
venni a faji, korcsoportbeli igényeket, sajátosságokat még zárt tartár esetén is. Minden technológiai elem
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kialakításánál, üzemeltetésénél azok a technológiák előnyösek és alkalmazásuk válik szükségessé, amelyek az
állat kíméletét alapvetően biztosítják.
Az állat kímélete és az állatkínzás fogalma a törvény által egyértelműen szabályozott. A törvényi tiltások
kitérnek arra, hogy az állatnak tilos indokolatlan vagy elkerülhető fájdalmat, szenvedést vagy sérülést okozni.
Értelemszerűen az állatot nem szabad szándékosan kínozni, emberre vagy állatra uszítani, illetőleg állatviadalra
idomítani, kényszertakarmányozásra fogni, kivéve az egészségügyi megfontolásból való kényszerű táplálás
esetét. Természetesen jelen rendelkezés nem vonatkozhat a technológiai szinten egyes baromfi hasznosítás
céljainak kiteljesítésében. Alapvető szükségszerűség a későbbi kiegyenlített és az állománytól genetikailag
elvárható termelés érdekében bizonyos hasznosítás esetén (pl. hústípusú szülőpár nevelés, tartás) a
takarmánykorlátozás. Fontos, hogy akár még telepen belül is az állatokat a lehető legóvatosabban, kíméletesen
mozgassák, kezeljék, akár szállítsák. Semmiképpen nem megengedett, hogy az elvárható teljesítmény fölé
kényszerítsék a termelő állományt. Pl. tojástermelő állomány tojástermelésének korai megindítása, amelynek
eredménye lehet a nagyarányú tojócsőrepedés. A mesterséges környezetben tartott madarak tartása során
ügyelni kell a rossz szokások érvényre jutásának elkerülésére. Legveszélyesebbnek tekinthető a kannibalizmus
megjelenése, amelynek általában tartási és takarmányozási okai vannak. Az sem szerencsés, ha ugyanezen
okokból kifolyólag tojásevés jelentkezik. Ezért mindazon tényezőket (megvilágítás ideje, erőssége, fényforrások
száma és elhelyezése az állattartó létesítményben, valamint a takarmány fehérje, ásványi anyag és mikroelemtartalmát) a faji, hasznosítási igényekhez kell igazítani. Legszemléletesebb példa erre a házipulyka faj igénye.
Napos korban a pipe nehezen találja meg a számára felkínált etető és itató-berendezéseket. Így eleve hosszabb
idejű megvilágítást és nagyobb fényintenzitást igényel, mint egy tojástermelő szülőpár egyed. A kíméletes
kezelés alól a törvény felmentést ad az érett libatoll házilagos vagy az engedélyezett technológia szerint végzett
tépésére, illetve a házilagos vagy az engedélyezett technológia szerinti liba- és kacsatömésre. A törvény
egyértelműen tiltja az állatviadalt. A kakasviadal sok országban alapvető, nemzeti szokásnak tekinthető, mint
Spanyolországban a bikaviadal. Viadal céljából tilos állatot nevelni, tartani ugyancsak. A vadászati célú
állatkiképzés, tartás kivételt képez a fentiek alól. A termelési időszak befejezése után az állatok elhelyezéséről
gondoskodni kell. A gyakorlatban ez hivatalos dokumentumokkal bizonylatolt, akkreditált vágóhídon történő
feldolgozást jelent. Kisebb volumenben értékesíthetnek kistermelők felé un. „letojt‖ tyúkokat a termelő üzemek
állománycserekor.
Ha olyan beavatkozás válik szükségessé, amely az állaton fájdalommal vagy károsodással jár, akkor kizárólag
szakirányú végzettséggel, illetve állattartók körében szokásos beavatkozás esetében csak gyakorlattal rendelkező
személy végezhet. Ilyen beavatkozás csőr-, tarajkurtítás, lábujjperc csonkítás. Ezek a beavatkozások ökotartás
során nem alkalmazhatók.
Az állat életének kioltása indoka alapvetően az élelmezési célú felhasználás, de emellett még elfogadható és
szükséges indok a gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a fertőző betegségek kontrollja, valamint az azok
ellen való védekezés, a kártevők irtása, tudományos kutatás. Az élet kioltásakor a kábítás kötelező, amelyet a
baromfifeldolgozó üzemek elektromos áram igénybevételével oldanak meg. A kábítási kötelezettség nem
vonatkozik a háztartásban élelmezési célra levágott baromfira.
Magyarországon a tojótyúk-állománya 14-15 millió darabot tesz ki. Ebből kétmillió a tenyészállatok száma.
Intenzíven kb. 5 millió db tojótyúk termel. Háztáji körülmények között 8-9 millió tyúkot tartanak. Az EU
szabályozás 2003. január 1-től a ketreces tojótyúk-tartás mindhárom kategóriájára (alternatív, feljavított és fel
nem javított) vonatkozik E szerint a tagállamokban üzemelő ketrec tojónként: -legalább 550 cm2 ketrec
alapterület; -legalább 10cm hosszúságú etetővályú jusson és -legalább 10 cm hosszúságú itatóvályú, illetve 2 db
szelepes itatót tudjon elérni az állat a férőhelyén. A rekeszekre vonatkozóan előírják, hogy:
• belmagassága az alapterület 65%-a fölött legalább 40cm magasságú legyen, de sehol sem lehet 35 cm-nél
alacsonyabb;
• a fenékrács lejtése nem lehet 14 %-nál, vagy 8°-nál nagyobb; kialakítása pedig olyan lehet, hogy minden
egyes elülső lábujjat alátámasszon;
• a rekeszeket körömkoptatóval kell felszerelni.
Ilyen ketrecekben 2011-ig lehet termeltetni. 2012. január 1-től az ilyen típusú ketreceket betiltják az EU
tagországaiban. 2003. január 1-től már ilyen ketrecet eleve nem lehetett termelésbe vonni.
A nagyobb férőhely biztosítása költségnövekedést von maga után. Egy telepen a termelés szinten tartása
érdekében bővíthetnek termelői kapacitást, célszerűbb és olcsóbb megoldás az állomány létszámának
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csökkentése. Ez a csökkentés azt jelenti, hogy egy eredetileg 10 000-es állományú telepen mindössze 6200 tyúk
helyezhető el a jövőben. Az állandó költség akár 1Euroval emelkedik tyúkonként. Az új típusú, fejlesztett
ketrecekre vonatkozó előírások 2012. január 1-től az összes ketrecnek meg kell felelni az alábbiaknak:
• minden tojótyúknak kell, hogy legyen: legalább 750 cm2 ketrec alapterület, ebből 600 cm2 használható
mozgástér alapterület;
• tojófészek; csipegethető és kapirgálható alom; legalább 15 cm hosszúságú ülőrúd;
• korlátozás nélkül használható, tyúkonként legalább 12 cm hosszú etetővályú.
Egy ketrecnek meg kell felelnie a következő előírásoknak:
• összes alapterület nem lehet kevesebb, mint 2000cm2;
• a ketrecben legyen a csoport méretének megfelelő itatórendszer, illetve szelepes itatók esetén 2 db-ot tudjon
elérni bármelyik állat;
• a vizsgálatok, be és kitelepítések elvégzéséhez a sorok között 90 cm, és legalább 35 cm rés a legalsó sor és a
padló között,
• a rekeszeket körömkoptatóval kell felszerelni.
Alternatív rendszerekre vonatkozó előírások 2002. január 1-től az újonnan épített, vagy átépített, illetve először
használatba vett alternatív (nem ketreces) termelési rendszernek teljesíteni kell a következőket:
• etetővályú legalább 10 cm/tojó, köretetőnél 8 cm/tojó; Itatóvályú minimum 2,5 cm/tojó; köritató minimum 1
cm/tojó biztosítandó;
• súlyszelepes itatónál 1 itató/10 állat és minimálisan 2 db biztosítandó bármelyik tyúk elérhetőségében;
Legalább 1 fészek/7tyúk, illetve csoportos fészek esetén minimum 1 m2 fészek alapterület a maximum 120
db-os csoportlétszámra;
• éles, sarok nélküli ülőrúd, legalább 15 cm/tojó mérettel, az ülőrúd nem helyezhető el az alom felett, valamint
két ülőrúd vízszintes távolsága min.30 cm, a szélső ülőrúd faltól mért távolsága minimum 20 cm;
• legalább 250 cm2/tojó almozott alapterület, az alom az alapterület legalább egyharmadát foglalja el;
• a padozat kialakítása olyan lehet, hogy minden egyes elülső lábujjat alátámasszon.
2007. január 1-től a használatban lévő alternatív rendszereknek kötelezően meg kell felelniük ezeknek a
minimum követelményeknek, előírásoknak. Amennyiben olyan rendszert alkalmaznak, ahol a tojótyúkok a
különböző szintek között szabadon mozoghatnak, abban az esetben a rendszer:
• nem lehet több 4 szintnél;
• legalább 45 cm szintkülönbségnek kell lennie;
• minden állat számára egyenlő lehetőséget biztosítson az evéshez, iváshoz;
• ürülék és víz lecsöpögése az alsóbb szintre elkerülhető legyen;
• a telepítési sűrűség nem lehet több, mint 9 tojó/m2.
• ha van kifutó, akkor:
• a kifutónyílások a fal mentén legalább 35 cm magasak és 40 cm szélesek legyenek;
• 1000 tojóra mindösszesen legalább 2 méter széles nyílás jusson;
• a kifutó a fertőzések elkerülése érdekében feleljen meg a telepítési sűrűségnek és a természetes
talajminőségnek;
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• az időjárás és ragadozók ellen legyen egy fedett menedék és ha szükséges legyen benne itató;
• a telepítési sűrűség nem lehet több, mint 9 tojó/m2.
A brojlercsirke tartásban az EU illetékes szakbizottsága tervezi, hogy 30 kg-ban maximálják a
négyzetméterenként elhelyezhető állatok össztömegét. Amennyiben elfogadásra kerül ez a szándék, akkor a
fenti példa alapján a brojler-termelőkre a tojóágazat szereplőihez hasonló terhet ró ez az intézkedés.
A lúdtoll termelés tekintetében alapvető kérdésként merül fel, hogy ez a tevékenység állatvédelmi szempontból
kifogásolható-e? A vedlés természetes folyamatnak tekinthető a madárvilágban. A házilúd fajban (is)
megfigyelhetünk bizonyos korhoz és élettani állapothoz köthető tollváltást. A tollat hasznosító ember nem tesz
mást, mint az amúgy is kihulló tollat meghatározott technológia szerint, állományszinten viszonylag gyorsan
(kb. 2-3 nap) tépi. A tolltépés csak az Állatvédelmi Törvényhez kapcsolódóan, a földművelésügyi miniszter a
32/1999. (III. 31.) FVM rendelete 5. számú melléklete szerint végezhető. Első és legfontosabb szempontként a
higiénikus tartás merül fel. A higiénikus viszonyok biztosításának alapvető feltétele a megfelelő telepítési
sűrűség. Az állomány fürdési lehetőségét biztosítani kell. Ennek függvényében a jó vízminőség alapvető
feltétele a tartásnak. A telepen a külön tépőhelyet kell fenntartani. Ennek zártnak, huzatmentesnek, könnyen
fertőtleníthetőnek és a telepen kívülről megközelíthetőnek kell lenni. Először a fiatal állományt kell tépni, ha
különböző korú falkák vannak a telepen. A tépés, mivel gyors, egyszerre történő tollfejlesztésre kényszeríti a
szervezet, ezért a tépésre kerülő állományt egy héttel a tépés előtt ad libitum takarmányozzák, amit a tépés után
2 hétig folytatnak. Stressz-takarmányozás (vitamin- és ásványi anyag dús takarmányozás) fontos ekkor.
Próbatépéssel győződnek meg a tépés idejének eldöntéséről. Csak száraz tollú, éheztetett állatot szabad tépni
(tépés előtt 4 órával takarmánymegvonás). A tépésekről nyilvántartást kell vezetni. Ha egy állomány tépése nem
oldható meg 2-3 nap alatt, akkor a munkavégzés ütemezésének megfelelő falkákat alakítanak ki. Ezen a falkák
egyedeit már a későbbi tépések alkalmával nem szabad keverni. A tépést végző személyek feladata a lehető
legkíméletesebb téps végrehajtása az egészségvédelem mellett. A tépést végző, idegen brigádok tagjai csak az
arra kijelölt tépőhelyiségben tartózkodhatnak a telepen. Szerencsés, ha egyszer használatos munkaruhát
biztosítanak nekik. Ugyancsak fontos, hogy ülőalkalmatosság részükre a tépőhelyiségben álljon rendelkezésre.
Nem csak az állatok, hanem a tépést végző személyek egészségéről is gondoskodni kell. Ezért a a tépők
kapjanak száj- és orrvédőt. A tollat csak a száraz állatról, a toll növésének irányában szabad kihúzni. Az állat
szárnyát megcsavarni, vagy a lábait összekötözni tilos! Amennyiben láthatóan tokos az állat, a tépését nem
szabad elvégezni. Ugyanúgy a gyenge, vagy beteg állat tollát nem szabad tépni. Az esetleges sérüléseket olyan
szerrel kezelik, amely a külső élősködőket távol tartja. A tépőhelyiségben a toll folyamatos gyűjtését meg kell
oldani. Természetesen a tépést végző személyek esetleges sérülésének kezelése is fontos. A munkaruha váltás és
tisztálkodás fontos a különböző korú állományok tépésének elvégzéséhez.
A liba tömése a tépéshez hasonlóan több, állatvédelmi szempontból indokolható kérdést vet fel. A legfontosabb,
hogy egyáltalán állatkínzásnak minősül-e a töméses hizlalás? Igaz, hogy 14 európai országban és a világ több
országában - például Argentínában, Izraelben – a töméses hizlalást betiltották. A Magyar Állatorvosi Kamara
állásfoglalása alapján viszont egyáltalán nem okoznak fájdalmat, tartós stresszt a tömésbe fogott állatnak a
töméses hizlalás során.
A szakszerű libatömés nem káros a vízi-szárnyasok egészségére, fájdalmat a libáknak nem okoz. A libatömés
miatt megnagyobbodott máj bizonyíthatóan nem jelent szenvedést a libának. Élettani szempontból normális
változásnak tekinthető a szabad természetben élő libafajok őszi időszaki (mérsékelt égövön) májnövekedése.
Tömés során a nyitott csőrön át a táplálék akadálytalanul jut a nyelőcsőbe, elsősorban a lágy szájpadlás, fajra
jellemző hiánya miatt. A tömött és nem tömött liba összehasonlító bonctani vizsgálatával egyértelműnek tűnik,
hogy a flexibilis tömőcső használata egészségkárosodást nem okoz. A tömés során az állat testhelyzete, a
tömőcső hossza és a rövid bejuttatási idő is azt a célt szolgálja, hogy a légutakba takarmány ne jusson. A tömés
pár másodpercig tart, ami az állatok számára legfeljebb enyhén zavaró körülmény. Amennyiben a tömött állatot
nem vágják le, tömés során a májban lerakódott zsír normál tartás esetén - a tömés elhagyásakor – eltűnik
bizonyos idő elteltével. A megnagyobbodott máj sem okoz fájdalmat a libának, amit a testtartás bizonyít, illetve
a tömést megelőzően az állat nem fél, nem mutat menekülési reakciókat.
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