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Árutojás-termelés

Dr. Konrád Szilárd
egyetemi tanársegéd

Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Állattudományi Intézet

Módszerei

1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

2. Kétfázisú: nevelés és termelés külön

� előnevelés: 5-6 hétig

� utónevelés: 18-20. hétig
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Módszerei

Árutojás-termelés

Egyfázisú Kétfázisú

Előnevelés UtónevelésUtónevelésElőnevelés

Kétfázisú

Módszerei

1. Egyfázisú: nevelés és termelés egy helyen

2. Kétfázisú: nevelés és termelés külön

� előnevelés: 5-6 hétig

� utónevelés: 18-20. hétig

� Nevelés: 

� padozaton (mélyalmos, részleges rácspadlós, teljes 
felületen rácspadlós)

� ketrecben
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Nevelés

Nevelés

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Padozaton

Napos állatok fogadása

� Csibegyűrű

� hullámpapír

� etetők, itatók (csibekarton; 
100 db csibe/kúpos itató)

� 4-5. napon bővíthető

� 9-10. napon eltávolítható

� Alom

� szalma vagy faforgács

� száraz; portól, penésztől, 
idegen anyagtól mentes 
legyen
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Napos állatok fogadása

10-119-106-7
18 hetes kor 
felett

14-1513-149-108-18 hetes korig

19-2017-1812-138 hetes korig

11-1210-117-8
18 hetes kor 
felett

15-1714-1510-118-18 hetes korig

22-2320-2114-158 hetes korig

Teljes 
rácspadlós

RácspadlósMélyalmos

Hőmérséklet

206-18. hét

225. hét

244. hét

263. hét

282. hét

305-7. nap

32-331-4. nap

Hőmérséklet (ºC)Kor
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Világítás

� ideje, intenzitása hat a tyúk reprodukciós folyamataira (ivarérésre, 
termelési időszak hosszára), tojástömegre
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Világítás

� a világos órák száma a nevelés alatt nem növekedhet!!!

� barna héjú tojást tojó hibridek: rövidebb megvilágítás

� a fehér és piros színű fény nem kedvező

� a kék és zöld fény kedvezően hat a növekedésre, 
takarmányértékesítésre
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Világítás
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Nevelés

Nevelés

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Ketreces

Ketreces nevelés

� a világban 75 %

� Előnyei:

� jó épületkihasználtság (3x)

� jól szabályozható takarmányozás, itatás

� a munkafolyamatok könnyen gépesíthetők

� a trágya folyamatosan eltávolítható (jó istállóklíma)

� Hátrányok:

� nagyobb beruházási igény

� állatvédelmi szempontok
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Ketreces nevelés

� az elő- és utónevelés nem különül el

� egy- vagy többszintes ketrecek

� alapterület változó (600 x 600; 500 x 900), magasság 3-400 mm,

450 cm218 hetes kor felett

350 cm28-18 hetes korig

160 cm28 hetes korig

400 cm218 hetes kor felett

300 cm26-18 hetes korig

140 cm26 hetes korig

Napos csibék fogadása

� telepítés az ún. fogadószintre (3 szintes esetében a 
legfelső)

� ezek aljára napos csibe fenékrács (pelenka)

� hőmérséklet ua.

� egy- és kétszinteseknél helyi fűtés (műanya), 
többszinteseknél teremfűtés

� világítás ua. (4 napig 24 óra)
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Taréj- és karomvágás, csőrkurtítás

Taréjcsonkítás
� főként leghorn típusú

tyúkok esetében

� már a keltetőben 
végrehajtják

� cél: a lelógó taréj ne zavarja 
az állatokat a látásban; evés 
és ivás közben

Taréj- és karomvágás, csőrkurtítás

� Karomvágás
� a karmok ne akadjanak bele a rácsba

� Csőrkurtítás
� tollcsipkedés, kannibalizmus megakadályozása
� csökkenti a takarmány kiszórását
� mérsékli a tojásevést

Ideje: 6-8 napos korban
10-15 hetes korban (ivarérést lassítja)
15-18 hetes korban korrekció
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Takarmányozás

� leghorn típusú tojóhibridek: ad libitum

� barna héjú tojást tojó hibridek: visszafogott 
takarmányozás

� nevelés első 13 hetében ± 10 %, utána ± 5 %

� 20 hetes kortól mészkő- vagy kagylózúzalék

Selejtezés

� minden alkalommal, amikor kézbe vesszük az állatokat

� 8 és 18 hetes korban (tojóházba telepítéskor) feltétlenül

� alkat, egészségi állapot, szexálási hibák
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Tojóházba telepítés

� 18-20. hét

� előtte stressztakarmány

� összegyűjtés: kék fényben vagy félhomályban, 
gondosság

Nevelés

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Tojóházi tartás

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós
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Férőhelyek alakulása Magyarországon

Ketreces
85,0%

Mélyalmos
13,9%

Kifutós
0,9%Rácspadlós

0,2%

(4,35 millió férőhely; 2004)

Tojóházi tartás

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Padozaton

Mélyalmos
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Mélyalmos tojótyúktartás

� mélyalmos: újra kezd elterjedni

� az istállót 8-10 cm vastagon bealmozzák

� leghorn típus: 7 tyúk/m2; középnehéz típus: 6 tyúk/m2

Tojóházi tartás

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Padozaton

Részlegesen 
rácspadlós
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Részlegesen rácspadlós tojóházi tartás

� 60 % rácspadló, 40 % mélyalom

� leghorn típus: 9 tyúk/m2; középnehéz típus: 7 tyúk/m2

� hossztengely irányában trágyaakna (60-70 cm magas, 
12-14 hónapig elég)

Részlegesen rácspadlós tojóházi tartás
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Tojóházi tartás

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Padozaton

Teljes felületen 
rácspadlós

Teljes felületen rácspadlós tartás

� leghorn típus: 11 tyúk/m2; középnehéz típus: 9 tyúk/m2
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Tojófészkek

� egyedi

� 30-35cm magas és mély

� 25cm széles

� 4 tyúk/fészek

� 2-3 szintes

� csoportos

� 2-2,5m hosszú

� 60cm széles

� 50-60 tyúk/fészek

Tojásgyűjtés

� naponta 2x, 3x

2-3. óra
40%

4-5. óra
30%

6-7. óra
20%

8-9. óra
10%
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Tojóházi tartás

Ketreces Padozaton

Mélyalmos Teljes felületen 
rácspadlós

Részlegesen 
rácspadlós

Ketreces

Ketreces tojástermelés

Előnyök

� jobb férőhely-kihasználtság

� állategészségügyi szempontok

� tisztább tojás, csökken a tojásevés

� kedvezőbb istállóklíma

� gépesítés

� csökken az egy tojás előállítására felhasznált 
takarmány mennyisége

Hátrányok

� ua., mint a nevelésnél
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Ketreces tojástermelés

karomkoptató, 
ülőrúd (15 cm), 

tojófészek, 
kaparótér 
alommal

karomkoptató-Felszereltség

min. 2 itatóhelymin. 2 itatóhelymin. 2 itatóhelyItatók száma

10 cm10 cm10 cmEtetőhossz/tyúk

max. 14 %max. 14 %max. 14 %Padozat lejtése

min. 750 cm2min. 550 cm2min. 450 cm2Férőhely/tyúk

2012-
2002.06.01.-

2012
1999-

2002.06.01.

FeljavítottFel nem javítottHagyományos

Ketreces tojástermelés
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Ketreces tojástermelés

Istállóklíma

� 13-18 ºC, 60-75 %-os relatív páratartalom

� légcsere: télen 1,5 m3/t.t. kg, nyáron 5-7 m3/t.t. kg
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Takarmányozás

� 20 hetes korig jércetáp, majd 
tojótáp

� mészkőgritt (1000 tyúkra 20-
25 kg/hét)

� leghorn típus: ad libitum

� 52 hét alatt 40-44 kg

� ivóvíz: 48 óra hiány vedlést, 
72 óra teljes vagy 40-70 %-
os tojástermelés-csökkenést 
eredményez

� vízhőmérséklet

Alternatív tojástermelési módszerek
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Tojásjelölések

53 g >S
ketreces 
tartás

3

53-63 gM
mélyalmos 
tartás

2

63-73 gLszabadtartás1

73 g <XL
bio
(organikus, 
öko) tartás

0

� a madárvilágban a vedlés természetes folyamat (bankiva
tyúk évente egyszer vedlik)

� házityúk a tojástermelési időszak végén (temészetes
körülmények között négy hónapig tart → mesterséges 
vedletéssel 6-8 hét alatt lezajlik)

� a regenerálódott szervezet jobb minőségű tojást termel

� fontos, hogy az állomány egészséges legyen

� a könnyűtestű tojók érzékenyek

Mesterséges vedletés
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Leghorn típusú tojóhibridek tojástermelése
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North, McO. és Bell, D.D., (1990)

Mesterséges vedletés

� tenyész- és árutojástermelő állományoknál használjuk

� a takarmány, az ivóvíz és a fény elvonásával stressznek 
tesszük ki az állatokat (az elhullás ne legyen nagyobb 4-
5 %-nál)

� koplalási időszak végére a testsúly 20-30 %-kal csökken

A mesterséges vedletés ideje: 9-10 (11-12) termelési 
hónap
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Nap Takarmány Itatás Világítás 
1-2 megvonva nincs 8 óra 

3 
Tojó típus 
45-50 kg 

tak./1000 tyúk 

Hús típus 
70 kg 

tak./1000 tyúk 
van 

4 megvonva nincs 

5 
ugyanaz, mint a harmadik 

napon 
van 

6 megvonva nincs 

7 
ugyanaz, mint a harmadik 

napon 
van 

8 megvonva nincs 

9 
ugyanaz, mint a harmadik 

napon 
van 

 

10 
51-60 

visszatérés a teljes 
takarmányadag 75 %-át 
kitevő takarmányozásra 

van 8 óra 

61 
Teljes adagú tojótáp, 
tenyésztojótáp etetése 

van 14-16 óra 

 

Általános vedletési program

Kaliforniai vedletési program

Nap Takarmány Itatás Világítás 
1-7 megvonva van 8 óra 

8-10 

megvonva addig 
a napig, amíg az 

elhullás 
ugrásszerűen 

megnő 

van 8 óra 

11-30 
kukorica vagy 
búza étvágy 

szerint 
van 8 óra 

31-68 
tojótáp étvágy 

szerint 
van 8 óra 
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II. termelési időszak (6-9 hónap)

� tojások súlya nő (emiatt szülőpárok esetében a 
naposcsibék is nagyobbak lesznek)

� tojáshéj szilárdsága az első 3-4 hónapban nagyobb

� elhullás 20-30 %-kal magasabb

Mesterséges vedletés


