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Pávaszemes pulyka
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Pulykahús-fogyasztás

� igazi térhódítása a folyamatos termeléssel indult meg
� Nagy-Britannia (karácsony), USA (Hálaadás Napja, 

Thank Giving Day)
� Magyarország: 20 év alatt 5x, ma 7 kg/fő/év

� táplálóbb (21-24% fehérje, 0,3-0,5% zsír)
� minimális koleszterintartalom
� vörös és fehér hús is
� 1 g fehérjére számolva a legolcsóbb
� könnyű elkészíthetőség

Kor és ivar szerinti elnevezések

� Napospipe
� leszedéstől 48 óráig
� felszívódott szikzacskó, ép, egészséges, 

még nem etetett és itatott
� 42g alatt nem lehet (keltetőben 

vakcinázás, csőrkurtítás szexálás)

� Kispulyka
� 2 napostól 3 hetesig (amíg a 

szűzvedlésen nem esik át)
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Kor és ivar szerinti elnevezések

� Növendék pulykák
� 3. héttől 28 hetesig

� pecsenyenövendék
(3 hétnél idősebb, de 
még nem vágóérett)

� pecsenyepulyka v. 
brojlerpulyka (12-16 
hetes, vágásra érett, 3-
6 kg, jó mellkihozatal)

Kor és ivar szerinti elnevezések

� Pulyka
� 28 hétnél idősebb 

tenyészállatok (elit, 
nagyszülő, szülő)

� pulykabak v. 
pulykakakas

� tojó

� Gigantpulyka
� 2,5 kg csont- és bőrnélküli 

mellkihozatal
� 10 kg-nál nem lehet kisebb 

testtömegű
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Biológiai jellemzők

1. Kotlás:
� korábban kedvező, ma nem 

kívánatos
� kotlási hajlamuk nagy
� 2 hét kiesést is okozhat

Biológiai jellemzők

2. Vedlés:
� szűzvedlés a 3. héten (fejen és nyakon pehelytollak 

után fonalas tollak)
(5-7. héten „vörösét hányja” – bőrredők kialalkulása, 
nagyon érzékeny)

� 8-12. héten második vedlés (értékesítés szempontjából 
fontos, szárny alatt vizsgáljuk)

� kifejlett korban nem megfelelő fényviszonyok mellett, 
kimerült madaraknál harmadik vedlés (aug.-szept., jún.-
júl.) 
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Küllemi sajátosságok

� fejen jellegzetes bőrképletek 
(bibircses bőrhajtások)

Küllemi sajátosságok

� homlokszarv (csombók); ivartól függően 1,5-15 cm
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Küllemi sajátosságok

� mellpamacs (szakáll vagy ecsettoll)
� bakoknál és néhány érett tojónál
� trófeának minősült
� 10-30 cm

Ivari jellegzetességek

� ivari dimorfizmus a baromfifajok között a legnagyobb (8-
18 kg)

� párzás hosszas, nehézkes, sok tojó megsérül (kiesett 
tojók: tiprási veszteség)

� régen bőrből készített nyereg, ma mesterséges 
termékenyítés (nagy testű apai, szapora anyai vonal)
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Ivari jellegzetességek

� hústermelő képesség: bak 30-35 
kg (tarajos szegycsont)

� tarajos mellcsont

Sátorozás

� az alig néhány napos hímivarú kispulykák már mutatják
� ezután elhagyják, ivaréréskor jelentkezik
� szárnyak, farktollak, mell, nyak
� ivarérett korban „pöffögés” (tüdőből kipréselt levegő)
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Értékmérő tulajdonságok

1. Hústermelő képesség
� növekedési erély
� húsformák, vágási kihozatal

2. Takarmányértékesítő képesség
3. Tojástermelő képesség
4. Termékenység
5. Keltethetőség
6. Ellenállóképesség
7. Vérmérséklet, rossz szokások

Hústermelő képesség

� a növekedési erély a 3-4. hétig a legnagyobb
� szakaszváltó pontok: vedlés, vöröshányás, ivarérés
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Húsformák, vágási kihozatal

� grillfertig; első- és másodrendű húsrészek
� vágási kihozatal: 14. hét: 74-76 %; 20. hét: 82-84 %
� a másodrendű húsrészek aránya a 14. hétig jelentősen 

csökken

az élősúly %-ában

2327-2820. hét

2223-2414. hét

csont nélküli combcsont nélküli mell

Húsformák, vágási kihozatal

� testrészek aránya a vágott tömeghez viszonyítva:

� 30-32% bőr- és csontnélküli mell
� 28-29% comb
� 30 % a másodrendű húsrészek
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Takarmányértékesítő képesség

� 65-70 % takarmányköltség
� Befolyásoló tényezők:

� a pulyka típusa (kis-, középnagy-, nagytestű)
� genotípus
� ivar
� életkor
� takarmányozás
� tartási és technológiai körülmények

Takarmányértékesítő képesség

� 1-4. hét 1,4 kg/kg
� 5-8. hét 1,8 kg/kg
� 9-12. hét 2,2 kg/kg (bak) - 2,5 kg/kg (tojó)
� 13-16. hét 2,8 kg/kg (bak) - 3,3 kg/kg (tojó)
� 17-20. hét 3,5 kg/kg (bak) - 4,5 kg/kg (tojó)
� 20. héttől 4,1 kg/kg (bak)
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Takarmányértékesítő képesség

� halmozott takarmányértékesítő képesség:

� egy tojásra: 500-600 (1,2-1,3 kg)

2,9-3,12,7-2,920. hétig

3,0-3,424. hétig

2,2-2,512-14. hétig

tojóbak

Tojástermelő képesség

1. Perzisztencia
2. Intenzitás
3. Hosszú szünetek hiánya
4. Kotlás
5. Ivarérés
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Tojástermelő képesség

1. Perzisztencia
� természetes körülmények között szezonális
� 22-24 hét
� általában egy termelési ciklus

2. Tojástermelés intenzitása
� rávilágítás után 2-3 héttel indul a tojástermelés
� 3. héten csúcstermelés
� csúcstermelés: 70-75 %
� 100 tojás 24 ciklusban

Tojástermelő képesség

3. Hosszú szünetek hiánya
� 4-5 napos szünet, kotlás

4. Kotlás
5. Ivarérés

� tojó: 16. hét, bak: 24. hét
� tenyészérettség: 29-30. hét
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Termékenység

� Befolyásolja
� termelésben eltöltött idő
� ivararány
� klimatikus tényezők
� takarmányozás (mikotoxinok!)
� termékenyítés technológiája
� sperma minősége
� inszeminálás gyakorisága

� 90 % felett (terméketlenségi arányszám max. 20 % 
lehet)

Keltethetőség

� Befolyásolja:
� tenyészállomány típusa
� rokontenyésztés, keresztezés
� tojások tömege és minősége
� tojástárolás ideje és körülménye
� takarmányozás
� állategészségügy
� keltetés technológiája

� min. 70 grammos tojás
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Ellenálló képesség, egészségi állapot

� 5-7 %
� ennek 60 %-a a nevelés első 4 hetére esik

Pulyka tenyészállományok felnevelése, tartása



15

Tenyészállományok felnevelése

� Módszerei:
� egyfázisos (etetők, itatók, fűtés. légcsere, stb. – nevelés 

végéig)
� kétfázisos (munkaigényesebb, de jobb kihasználtság, 

kedvezőbb állategészségügyi feltételek)

� két ivar külön, de egy légtérben
� légsebesség: max. 0,2 m/s

Napos állatok fogadása

1. előző állomány után kitrágyázunk
2. seprűs portalanítás
3. a kiürített istállóból mindent el kell távolítani
4. teljes istállófelületet és az összes tárgyat magas nyomású

berendezéssel tisztára kell mosni, majd 
5. nedves fertőtlenítés (3-5 %-os lúgoldat)
6. száradás után istálló-berendezések mosása
7. berendezés
8. 2. nedves fertőtlenítés
9. almozás
10. fertőtlenítés
11. ajtóbezárás 24 órára
12. istálló felfűtése
13. állatok betelepítése
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Napos állatok fogadása

� Almozás:
� részleges (műanyák alatt)
� 5-10 cm
� jó abszorbens, száraz, rugalmas, por- és idegen anyagtól 

mentes
� mozgást ne akadályozza, de ne tudják megenni

Csibegyűrű

� 250 pipe/gyűrű
� 50 cm magas
� almot 3 napig hullámpapírral letakarjuk
� 5-7 napon összekapcsolás, 7-10. napon felszámolás
� etető: kartondoboz. műanyagtálca, vályús csibeetető
� itató: 2 l-es kúpos önitató
� világító etetőtálcák, itatók
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Istállóklíma

� a pipék hőszabályozó képessége a 30-35. napra alakul ki

� csak teremfűtés esetén: 1. hét: 36-33 ºC, 2. hét 30 ºC, 
3. hét: 22 ºC

302311-15. nap

262216-20. nap

36

33246-10. nap

2222-2021. naptól

26-271-5. nap

Műanya alatt (°C)Teremhőm. (°C)

Hőmérséklet
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Világítási program

� a világítás időtartama befolyásolja a termelés 
intenzitását

nőivar hímivar
1. nap 24h-n át 70 lux/m2  24 óra 40-50 lux/m2

18. hét 8h-ra csökk. 50 12 óra 40-50 
22-26. hét 6h-ra csökk. 50 13 óra 30-40
26. hét után 14h-ra nő 50 14 óra 30-40

„rávilágítunk”
30-44. hétig 17h-ra nő 50 14 óra 20-40

Csőrkurtítás

� tollcsipkedés, kannibalizmus, takarmányszórás 
megakadályozása miatt

� 5-6. napon
� mindkét kávából vagy csak a felsőből
� 6-14. héten ellenőrzik
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Telepítési sűrűség

1,516-562,713-28

329. héttől

2,71-155,51-12

db/m2Életkor 
(hét)db/m2Életkor 

(hét)

HímivarNőivar

Növendékek takarmányozása

� 1-5. hét pulykaindítótáp 26-28 %!!! nyersfehérje
� 5-8. nevelő1. 22-24 %
� 8-15. nevelő2. 18-20 %
� 15-16. hét előkészítő 1. 18 %
� 17-28. hét előkészítő 2. 15 %
� 29- tenyésztáp 16 %

� elhízás megakadályozása érdekében dercés
� hímivar esetén a fehérje 28-ról 10%-ra csökken.  
� 40-42 kg takarmány / állat /29-30 hét
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Selejtezések

� Nőivar 2x, indulólétszám 10 %-a
� 20 hetes korban
� tojóházba telepítéskor

� Hímivar: 16, 20, 24, 28; indulólétszám 50 %-a
� próbafejés (2x, ondó mennyisége, minősége)

� Fiatal korban szextévesztett egyedek, konstitúció, 
élősúly, egészségi állapot

� Selejtezettek értékesítése

Tojástermelési időszak

� Betelepítés a tojóházba: 29-30 hetes korban (utolsó
szelekció)

� Telepítési sűrűség:
� Kakasok elhelyezése:

� a tojóházon belül, egy külön elkerített részen (mesterséges 
termékenyítés helyben)

� bakistállóban (eltérő világítási program)
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Telepítési sűrűség

1,516-562,713-28

329. héttől

2,71-155,51-12

db/m2Életkor 
(hét)db/m2Életkor 

(hét)

HímivarNőivar

Tojóház

� mélyalmos rendszer
� tojófészkek: legfeljebb kétszintesek
� kizárásos rendszerű egyedi tojófészkek (66x66x48 cm)
� 4-5 tojó/fészek
� gyakori gyűjtés
� kezelőfolyosó
� komfortzóna: 13-28 °C
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Világítási program

nőivar hímivar
1. nap 24h-n át 70 lux/m2  24 óra 40-50 lux/m2

18. hét 8h-ra csökk. 50 12 óra 40-50 
22-26. hét 6h-ra csökk. 50 13 óra 30-40
30. hét után 14h-ra nő 50 14 óra 30-40

„rávilágítunk”
30- 17h-ra nő 50 14 óra 20-40

Tenyésztojások gyűtése

� tyúkhoz hasonlóan délelőtt
� óránként
� alomtojások aránya 2 % alatt
� fertőtlenítés, tárolás (11-12 – 21-24 °C)
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Mesterséges termékenyítés

Üteme:
� először, mikor a tojóállomány 80-85 %-a ivarzási 

tüneteket mutat (rávilágítást követő 14-15. nap) →
kloáka kifordítható

� 2 nap, majd 5 nap múlva
� tojástermelés időszakában 7 (legfeljebb 10) naponta
� tojástermelés utolsó negyedében 7, majd 5 naponta

Mesterséges termékenyítés

� fejés komoly fizikai munka, 
stressz az állatok számára is

� egy baktól 0,2-0,4 cm3 ondó
nyerhető (ne szennyeződjön 
bélsárral) → termoszba vagy 
üvegfiolába

� ivararány 1:10 (higítás nélkül)
1:15-20 (higítva)
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Mesterséges termékenyítés

� inszeminálás: 10-12 cm hosszú, 0,5-0,8 mm átmérőjű
pipetta

� kloáka kifordítása, pipetta bevezetése a petevezetőbe 2-
3 cm mélyen

� elvégzés: késő délutáni órákban

Kotlás

Megelőzés:

� világítási program helyes betartása
� ne legyenek sötét zugok, sarkok lekerítése
� elegendő tojófészek
� gyakori tojásszedés
� tojót nem szabad sokáig hagyni a fészken ülni

Kotlók kiszűrése kapuszisztéma
inszemináláskor (kloáka nem,
vagy csak nehezen fordítható
ki, kloákatájék hideg,
szeméremcsontok távolsága
2-3 ujjnyi)
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Kapuszisztéma

Kaparótér
Tojó-
fészkek

Kezelő-
folyosó

Világos órákFél-egy órával a villany leoltása előtt

?

?

?

?

Villany leoltása

Kotlók Nem 
kotlók

Másnap reggel

Kotlók leszoktatása

1. Leszoktató ketrec (az itt tapasztalt körülményeknek 
jelentősen el kell térni a megszokottól)

2. Élettércsere (ha az állományt legalább két részre 
osztjuk)
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Leszoktató ketrec

Szülőpárok takarmányozása

� ad libitum
� dercés
� rávilágítással egyidejűleg 16 % 

nyersfehérje
� tojók élőtömege a tojóidőszak kezdeti 

szakaszán csökken
� bakok nem igényelnek drága tápot, 

kiegészítésként szemes takarmány is 
etethető velük (zab → jótékony 
hatással bír az ivari működésre)

� 150 kg/bak 
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Pulykahizlalás

Pulykahizlalás

Intenzív Extenzív

Egyfázisú Kétfázisú

FélintenzívIntenzív
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Intenzív hizlalás

� zárt, iparszerű, külső környezettől független

1. Egyfázisos
� napos kortól a hizlalás végéig egy helyen
� napos létszám = végső létszám (rossz kihasználtság)

2. Kétfázisos
� elő- (5-6 hétig) és utónevelés
� csak a nevelőhelységet kell fogadóképessé tenni
� a leginkább energiaigényes szakasz jól koncentrálható
� technikailag jobban lehet alkalmazkodni
� jobb rotáció

Intenzív hizlalás

� Istállóklíma:
� 36°C fogadási hőmérséklet
� 22°C-ra csökken a 3. hétre

� Világítási program:

Fényerősség: 40 luxról csökken folyamatosan

teremfény14-16 óra6-10. nap

műanya-
világítás23 óra2-5. nap

műanya-
világítás24 óra1. nap
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Intenzív hizlalás

� Telepítési sűrűség:

1 m2-ről 30-33 kg hozható le.

HímivarNőivar

2-3 db/m24 db/m214.héttől

4 db/m25 db/m26-14. hét

6-8 db/m28-10 db/m20-6. hét

Intenzív hizlalás

� nyersfehérje nőivarnál 28-ról 18 %-ra, hímivarnál 28-ról 
16 %-ra csökken

� gigantpulyka esetén 18 % marad
� ME 11-ről 14 MJ/kg-ra nő
� zsírtartalom: csak folyékony zsírt, hogy homogén legyen 

+ antioxidáns
� max. 5% zsír, mert drága
� nyersrost: gyengén emésztik, max. 5 %
� pelletált takarmány (morzsázott majd granulált)
� Víz: napi 0,6-0,7 liter (22-24. hét: 0,8-1,2 l/nap)
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Pulykahizlalás

Intenzív Extenzív

Egyfázisú Kétfázisú

FélintenzívFélintenzív

Félintenzív hizlalás

� 5-6 hét intenzív nevelés, majd szabadtartás
� csak arra alkalmas fajtával
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Pulykahizlalás

Intenzív Extenzív

Egyfázisú Kétfázisú

Félintenzív Extenzív

Extenzív hizlalás

� istálló: csak keléskor vagy télen, egyébként természetes 
környezet

� tyúk- vagy pulykakotló 4-6 hétig vezeti


