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A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegõrzési Koordinációs Központ
(KÁTKI) együttmûködve a Magyar Kisállatnemesítõk Génmegõrzõ Egyesületé-
vel (MGE), 2006 óta szervez baromfi mintafalu programokat, amelyek eddigi
kiemelt célja a fajták visszajuttatása eredeti élõhelyükre, a falusi és tanyasi
baromfiudvarokra, ami meghatározó jelentõségû, nemcsak a fajták fennma-
radása, hanem a helyi családi gazdaságok fenntarthatósága és a különleges
minõségû termék-elõállítás szempontjából is.

A program sikere alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával 2012-ben
indult 5 éves programban az eddigi célok mellett kiemelt szerepet kap a kistérsé-
gekben élõ családok jövedelemkiegészítõ tevékenységének fejlesztése, valamint
– az önkormányzatok bevonásával – a szociális háló erõsítése, szociális szövet-
kezetek létrehozása, baromfitenyésztési és értékesítési tevékenységre alapozva.

AA  pprrooggrraamm  ccéélljjaaii
� Hátrányos helyzetû kistérségek, falvak, tanyák agrártermelése fenntartha-

tóságának fejlesztése. 
� A helyi lakosság önellátási, agrártermelési feltételeinek javítása. 
� A különleges minõségû, hungarikum baromfitermékek (HU-BA) genetikai,

termelési és értékesítési feltételeinek megteremtése. 
� A biztonságos baromfi génmegõrzés hosszú távú feltételeinek javítása. 
� A mintaprogramok kiterjesztése más falvakra, térségekre. 
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AA  pprrooggrraamm  ccééllccssooppoorrttjjaaii  
� Mintafaluként kiválasztott települések családi gazdaságai. 
� A helyi polgármesteri hivatalok és csatlakozó civil szervezetek, közösségi

tevékenységeik helyi szempontok szerinti fejlesztése révén. 
� A helyi termelõk és vállalkozások, az ellenõrzött HU-BA baromfihús és to-

jás elõállítása, feldolgozása és értékesítése révén.  

AA  HHUU--BBAA  FFAALLUUPPRROOGGRRAAMM  IINNTTEEGGRRÁÁCCIIÓÓSS  MMOODDEELLLLJJEE

A program elõkészítése, szervezése és biztonságos lebonyolítása az önkor-
mányzatok részérõl külsõ pénzügyi források bevonását is igényli. Elsõsorban
a program kezdeti szakaszában, amikor a kihelyezéseket, a visszavásárlásokat,
az induló tenyészállományok szállítását, a keltetõ- és vágó létesítmények mû-
ködtetését meg kell tervezni és szervezni, és ki kell alakítani a mûködtetéshez
szükséges infrastruktúrát, az önkormányzatok saját forrásai nem elegendõek
a program végrehajtására. Különbözõ pályázatok, támogatási programok áll-
nak rendelkezésre külsõ (részben hazai, részben uniós) források bevonására,
illetve pénzügyi kedvezményekre, így a közmunkaprogramok, a Start prog-
ram, a munkahelyteremtõ és munkahelymegõrzõ támogatások, programok,
valamint a LEADER pályázatok. Utóbbiak célja a helyi igényekhez és sajátossá-
gokhoz igazodó, a helyi vidékfejlesztési stratégiákban meghatározott LEADER
fejlesztések megvalósításának elõsegítése a fenntarthatóság és esélyegyen-
lõség elveinek figyelembevételével.
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A HU-BA faluprogram keretében kistérségi baromfitenyésztési központok jönnek
létre, igény szerint õshonos, vagy keresztezett háztáji baromfifélékre alapozva.

100 fajtatiszta tojótyúkra alapozott kistérségi tenyészközpontok kialakítá-
sát javasoljuk.

A teleprõl 4-5 000 tenyésztojás és megközelítõleg 11 000 étkezési tojás
kibocsátása várható évente. A termelési mutatók természetesen függnek a
tenyészállatok korától.

A HU-BA faluprogramok keretében minden esetben kihelyezésre kerülnek
keltetõgépek (3 db, 500 tojás keltetésére alkalmas), segítve a helyi integrációs
folyamat beindulását, saját állomány elõállítását, naposcsibe ki-
helyezését szociális- és szövetkezeti programok keretében,
valamint naposcsibe értékesítést a térségben. Az integ-
rációnak nyitottnak kell lennie. Javasoljuk, hogy min-
denkit, aki a program alapelveit, minõségi elvárásait
elfogadja, vonjanak be a tenyészközpontra épülõ
felvásárlási és szaktanácsadási rendszerbe.

A faluprogram keretében az elsõ évben 2 000 napos-
csibe kihelyezését javasoljuk mintegy 20 családhoz,
majd évente további 8 család vonható be a program-
ba. Minden esetben azonos méretû családi baromfi-
udvarokat hozunk létre. Ez teremti meg egy jól mûködõ
szociális szövetkezet alapfeltételeit.
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A takarmánybázis biztosítása a program életképessége szempontjából el-
engedhetetlen. 5 éves program esetében, 45-50 család bevonásával, az éves
takarmányigény – a tenyésztelepet is figyelembe véve – 80-85 t takarmány. 

A takarmányszükséglet 20%-a csibenevelõ táp, a többi szemes takarmány,
aminek javasolt arányai: 15% takarmány borsó 60% kukorica és 15% naprafor-
gó. Ilyen mennyiségû szemestakarmány megtermelésének területigénye, a ter-
mésátlagok figyelembevételével, 6 ha borsó, 7 ha kukorica és 9 ha napraforgó.
A takarmánybázis természetesen vásárolt vagy a programba vont családok által
megtermelt alapanyag is lehet, azonban fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy
azok az önkormányzatok, amelyek saját takarmánytermõ területtel nem ren-
delkeznek, és partnereik révén sem tudják a takarmány-alapanyagot elõállítani,
jelentõs hátránnyal indulnak a kistérségi program lehetõségeit és jövedelmezõ-
ségét tekintve. Háztáji kertekben a borsó és a kukorica termesztését javasoljuk.

Amennyiben az önkormányzatnak van takarmánytermõ területe, a takarmány
kihelyezést integrációs rendszerben javasoljuk, pl. szociális szövetkezeti for-
mában. A rendszer elszámolási egysége lehet pl. a leadott tojás, vagy csirke.

Javasoljuk egy takarmányelosztó központ létrehozását, amennyiben a ta-
karmánybázist a kistérségi integrátor biztosítja, ahol roppantani és darálni le-
het az összetevõket a családi gazdaságokhoz történõ kihelyezés elõtt. Ahol
növénytermesztés folyik, ott többnyire az erre alkalmas épületek is adottak.

A HU-BA faluprogram keretében, mindig az adott önkormányzat dönti el,
hogy hány családot von be a programba. 
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HU-BA faluprogram

Amennyiben a kistérségi prog-
ram keretében vágópont is kiala-
kításra kerül, napi 150 db vágott
csirke teljesítményû javasolt, ami,
a szezonalitást is figyelembe vé-
ve, 18-20 ezer csirke vágását teszi
lehetõvé évente. 

A fenti HU-BA mintafalu prog-
ram szerint mintegy 360 család
vonható be egy vágópontra ala-
pozott kkiissttéérrssééggii integrációba.
Ekkora integráció esetében 5-600 t takarmányra van szükség, amire már lehet
egyedi szerzõdéseket kötni takarmány-elõállító cégekkel, így kedvezõ ár-érték
arányt elérve jövedelmezõvé tehetjük az integrációt.

AA  ccssaallááddii  uuddvvaarrookk  mméérreettee,,  aa  kkiihheellyyeezzéésseekk  mmóóddjjaa  kkiissttéérrssééggeennkkéénntt  vváállttoozzhhaatt,,
eezzéérrtt  aa  mmooddeelllltt  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  aa  hheellyyii  lleehheettõõssééggeekkhheezz  ééss  ffeellttéétteelleekkhheezz  kkeellll
iiggaazzííttaannii..

AAZZ  ÕÕSSHHOONNOOSS  MMAAGGYYAARR  TTYYÚÚKKFFAAJJTTÁÁKK  IISSMMEERRTTEETTÉÉSSEE

A magyar tyúkfajták a közepes nagyságú, kettõshasznú fajták közé tartoznak.
A tyúkok súlya 2,0–2,3 kg, a kakasoké 2,5–3,0 kg. Törzsük középhosszú, kissé
hengeres. A tyúkok háta egyenes és hosszú, a kakasoké rövidebb és ívelt.
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Jellemzõ rájuk a széles, telt és domború mell, a magasan tûzött szárny, a jól
fejlett tojóhas, a középhosszú láb, a test nagyságához viszonyítva túlfejlett fa-
roktollak és a testhez simuló tollazat. Fejük kicsiny, koponyájuk domború,
csõrük rövid és erõs tövû, szemük élénk. A taréj középnagy és hátranyúló,
egyenesen felálló, a tojóké gyakran megdõlt, egyenletesen csipkézett egysze-
rû fûrésztaraj. Az áll-lebeny finom tapintású és lekerekített, a füllebeny tojás-
dad alakú és mindenkor teljesen élénkvörös. 

A finom csontozatú magyar tyúkfajták legfõbb értéke finom rostú és ízletes,
kitûnõ húsuk, mely alapján a hazai és külföldi piacokon egyaránt kedvelték.
Csirkéik 8–10 hetes koruktól már értékesíthetõk voltak. Az 1930-as években
Gödöllõn kezdett nemesítõ munka eredményeként tojástermelésük elérte az
évi 140–150 darabot, mely alapján kitûnõ kettõshasznú tyúkokként tartották
számon évtizedekig. 

A nemesítés során több színváltozatot alakítottak ki. Legelterjedtebb a fehér,
kendermagos, a sárga és a fogolyszínû változat volt. Ezek a változatok a mai
napig fennmaradtak, s a génmegõrzési munka eredményeképpen ma már
mint önálló fajták találhatók génbankjainkban. 
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VVáárrhhaattóó  tteelljjeessííttmméénnyyeekk  mmeeggffeelleellõõ  ttaarrttááss  mmeelllleetttt

TTuullaajjddoonnssáággookk Fehér Sárga Kender- Fogoly- Erdélyi 
magyar magyar magos színû kopasz-

magyar magyar nyakú 
fajták

1. éves tojók 1,7–2,0 1,8–2,2 1,9–2,3 2,0–2,5 1,7–2,2
testsúlya (kg)
1. éves kakasok 2,0–2,2 2,3–2,6 2,7–3,0 2,8–3,2 2,2–2,4
testsúlya (kg)
12 hetes kakasok 1,0–1,2 1,2–1,4 1,1–1,3 1,2–1,5 1,0–1,1
testsúlya (kg)
Tojástermelés min. min. min. min. min. 
(db/év) 150 150 150 150 150
Tojássúly (g) 48–50 50–55 55 55 48–50
Láb-, csõr- és bõrszín fehér sárga fehér sárga fehér ill. 

palaszürke
(a fekete 
fajtánál)



AA  SSÁÁRRGGAA MMAAGGYYAARR TTYYÚÚKK

A világosabb és sötétebb színárnyalatban elõforduló
sárga magyar tyúkok közül a világosabb, élénksárga
színû egyedek szaporítása kívánatos. A sárga magyar
tyúk nyaktollának végei, a szárny evezõtollai és a
faroktollak végei kismértékben barnásfeketék lehetnek.
A kakas tollazatának alapszíne valamivel sötétebb, a nyak-

és nyeregtollak, valamint a szárny fedõtollai élénk
vörösessárga színûek, az evezõtollak és a kor-

mánytollak barnásfeketék,
a sarlótollak zöldes árnya-
latba hajló feketék. Csõre
és lába sárga, tojása vilá-
gosbarna színû. Tojásaik
világosbarna vagy barna
színûek. A naposcsibék
egyszínû világosbarnák. 

A sárga magyar tyúk a
Dunántúlon, valamint az
Alföld és a Duna–Tisza kö-
ze egyes részein volt a leg-
elterjedtebb. 
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AA  FFEEHHÉÉRR MMAAGGYYAARR TTYYÚÚKK

A fehér magyar tyúk
tollazata fényes fehér.
A kakasok tollazata
szintén egyszínû fe-
hér, idõsebb korban
enyhén sárgás árnya-
latba hajló lehet. To-
jásaik általában krém-
vagy világosbarna szí-
nûek. Naposcsibéik
sárgásfehér pelyhûek. 

A fehér magyar tyúk
elsõsorban az Alföld és a Duna-Tisza köze
tyúkja volt, mivel fehér színével az árnyék
nélküli tartást, a tûzõ napsugarakat a leg-
jobban viselte. 

AA  KKEENNDDEERRMMAAGGOOSS MMAAGGYYAARR TTYYÚÚKK

Tollazatának alapszíne kékesszürke. A sötét, fekete színhatású, keskeny kereszt-
sávok váltakozó elhelyezkedése idézi elõ a jellegzetes „kendermagos” színt. 
A kakasok színe világosabb, a tyúkoké sötétebb. Tojásaik világosbarna vagy
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barna színûek. Naposcsibéik sötétszürke-fekete pelyhûek, a kakascsibéknél a
hastájon és a fejen világosabb árnyalatokkal. 

Rejtõzködõ színe miatt elsõsorban az ország északi részén, általában a
szárnyas ragadozókkal jobban veszélyeztetett területeken kedvelték, de az
egész országban elterjedt fajta volt. 

AA  FFOOGGOOLLYYSSZZÍÍNNÛÛ MMAAGGYYAARR TTYYÚÚKK

A tojó alapszíne az egész testre kiterjedõen barna, hasonlít a fogoly színéhez.
Finom rajzú tollazata a mellen vöröses, a nyakon, vállon és háton (a nyereg-
tollakon) sárgás, a test hátsó részén és a hason szürkés árnyalatú. A farok és a
szárny evezõtollai feketék vagy sötétbarnák. A nyaktollakon fekete, keskeny
csíkok láthatók, úgyszintén a mell-, hát- és szárnytollakon is keskeny, barna
sávokból álló a toll körvonalához hasonló
rajz található (rajzolt toll). A kakas nyak-
és nyeregtollazata aranysárga, piros árnya-
lattal. A nyak- és nyeregtollak hosszában
vékony, fekete csík látható. A fej tollazata
narancsvörös, a nyereg, a váll és a hát
felsõ része barnáspiros, a mell, a
has és a combok fedõtollai pe-
dig feketék. A kakas sarlófa-
roktollai szintén feketék,

zölden zománcolt ár-
nyalattal. Csibéik pely-

hezete középbarna, vi-
lágosabb tarkázottsággal

élénkített, vadmadárszerû szí-
nezõdésû. Tojásaik színe a többi magyar tyúk-
fajtához hasonlóan világosbarna vagy barna.

A fogolyszínû magyar tyúkokat a Dunán-
túlon, valamint a szárnyas ragadozóktól job-
ban veszélyeztetett erdõs területeken szapo-
rították. 
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AAZZ  EERRDDÉÉLLYYII  KKOOPPAASSZZNNYYAAKKÚÚ  TTYYÚÚKKFFAAJJTTÁÁKK  
IISSMMEERRTTEETTÉÉSSEE  ÉÉSS  FFAAJJTTAALLEEÍÍRRÁÁSSAA

Az erdélyi kopasznyakú tyúkra jellemzõ, hogy nyaka
és részben a melle, valamint hasi része is tollatlan. 
A fejtetõn szintén kevés toll található. Többféle szín-
változatban fordult elõ, korábban legelterjedtebb a
fehér volt. Testalkata hasonlít a magyar tyúkéra, de

annál nagyobb
törzsû, hosszabb
és tojásdad alakú,
melle kerek, mint a
vadmadaraké. Szárnya hosszabb és he-
gyesebb. 

Az erdélyi kopasznyakú tyúkfajtákat a
20. század elsõ felében még elsõrendû
gazdasági tyúkként tartották nyilván.
Rendkívül edzettek, erõsek és ellenálló-
ak. Gyorsan fejlõdnek és gyorsan tolla-
sodnak. Számukra megfelelõ környe-

zetben jó tojástermelõk. A tojások általában barna- vagy krémszínûek, de
elõfordulnak fehérhéjúak is. Egyes vidékeken kiváló téli tojóként tartották
számon. Gödöllõn az 1950-es évek elejétõl
sárga, kendermagos és fehér színben ne-
mesítették. Mai génbanki állományainkban
fehér, fekete és kendermagos színben – a ma-
gyar tyúkokhoz hasonlóan – önálló fajták-
ként õrizzük és szaporítjuk. 

Mindhárom fajtára jellemzõ, hogy az arc,
áll- és füllebeny, a taraj és a fej (különösen
annak hátsó része) a kakasnál vérpiros, a to-
jónál – kivéve a fej hátsó részét, mely mindig
vérpiros – kissé halványabb árnyalatú. 

Kívánatos, hogy mindegyik fajta, de külö-
nösen a fekete kopasznyakúak szeme na-
rancspiros és igen tüzes legyen. A fehér és a
kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúkfajta
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csõr- és lábszíne csont-
fehér, a fekete fajtáé
sötét-palaszínû. 

A fajták termelési és
küllemi tulajdonságai
alapján, HU-BA minta-
falu programok céljára
elsõsorban a sárga ma-
gyar, a kendermagos

magyar és a fogolyszínû
magyar tyúkfajta tenyész-
tését és szaporítását java-

soljuk, azonban valamennyi
említett fajta és azok kereszt-

ezései is alkalmasak kistérségi
tenyészközpontok kialakítására.

HHÁÁZZTTÁÁJJII  CCSSIIRRKKÉÉKK  TTAARRTTÁÁSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII

AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII CCSSIIRRKKÉÉKK TTAARRTTÁÁSSÁÁNNAAKK ÉÉPPÜÜLLEETTEEII

Megfelelnek az állattartó épületekkel szembeni általános elvárásoknak:
� Kielégítik a háztáji csirkék környezeti igényeit: fûthetõek, megfelelõ szellõ-

zéssel és világítással;
� Célszerû 30-50 cm-es kiemelkedésen építeni a száraz belsõ tér megõrzése

céljából;
� A tetõrõl lefolyó vizet el kell vezetni az óltól;
� Az épületet természetes megvilágítással (ablakokkal) a déli vagy dél-keleti

oldalon kell ellátni. A minimum ablakfelület az alapterület 20 százaléka, és
az ablakok alsó széle 40-50 cm-re legyenek az aljzattól;

HU-BA faluprogram
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� A kibúvónyílások 40×40 cm-esek legyenek. Egy nyílás 30-40 csirke számára
elegendõ;

� Az istálló fala olyan anyagból készüljön, amely alkalmas a meszelésre és
fertõtlenítésre. A falak szigetelését a talajvíztõl meg kell oldani;

� Az épület padozata lehet döngölt agyag, melynek felsõ 2-3 cm-es rétegét
rendszeresen, de legalább minden új csoport betelepítése elõtt cserélni kell;

HU-BA faluprogram
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� Nagy csoportméret esetén betonpadozat szükséges, melynek takarítása és
fertõtlenítése megoldható;

� A háztáji csirkék területigénye 0,2-0,5 m2/csirke az épületben;
� Az épületek magassága legalább 2,0 m, mivel a háztáji csirkék szívesen

pihennek a fa ülõrudakon.

Egyszerû épületek (vándorólak) a növendék és kifejlett háztáji csirkék nevelé-
sére és tartására:
� Az épületeknek három oldalról zártnak kell lennie;
� Egyszerû és olcsó anyagokból kell állniuk, mivel könnyen szétszedhetõnek

és szállíthatónak kell lenniük;
� Magasság: elöl: 2,5-3 m, hátul: 1,5-2 m; 
� szélesség: 2-3 m. Az épületek hosszúsága az elhelyezendõ csirkék számától

függ.

AAZZ  ÉÉPPÜÜLLEETTEEKK  BBEERREENNDDEEZZÉÉSSEEII

� Ülõ rudak – magasság: 50 cm; szük-
séglet: 25-30 cm/csirke;

� Etetõk:
A háztáji napos csirkék etetésére
megfelel a kivágott papír szállítódo-
boz (2-3 cm-es peremet kell hagyni),
vagy mûanyag doboz 3 cm-es peremmel.
A papírdobozt az etetõcsere (7 napos kor)
után el kell égetni! 

HU-BA faluprogram

2. ábra: Vándoról a szabadban (Báldy, 1954)
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EEtteettõõ  sszzüükksséégglleett::
0-7 napos kor: 40 csirke/doboz
7-42 napos kor: 40 csirke /1 köretetõ (40 cm átmérõ)
42 napos kor után: önetetõk, 1 csirke/2 cm etetõhossz.
Az önetetõk fém vagy fa vályúk lehetnek, 25-30 cm szélességgel, 10-15 cm
magassággal, 30-40 cm-es lábakon.

IIttaattóó  sszzüükksséégglleett::
1-5 napos kor: 40 csirke/1 önitató (2 literes)
vagy 2 csirke/1 cm lineáris itató;
5-42 napos kor: 80 csirke/1 köritató (40 cm átmérõ)
vagy 1 csirke/1 cm lineáris itató;
42 napos kor után: mûanyag csõbõl készült itató (130 mm átmérõ) vagy
lineáris itató: 1 csirke/1 cm (2 csirke/1 cm kétoldali hozzáférés esetén)

KKIIFFUUTTÓÓKK ÉÉSS LLEEGGEELLÕÕKK HHÁÁZZTTÁÁJJII CCSSIIRRKKÉÉKK TTAARRTTÁÁSSÁÁRRAA

� A kifutó területe legyen legalább az épület területének kétszerese;
� Erdõ legeltetése szintén javasolható;
� Legelõ hiányában 15 m2/csirke kifutó szükséges;
� Porfürdõzésre alkalmas területre szükség van;
� A kerítés legyen alkalmas a ragadozók (elsõsorban rókák, kutyák) távol-

tartására (földbe ásott dróthálóval, szükség esetén villanypásztorral).

HU-BA faluprogram
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HHÁÁZZTTÁÁJJII  CCSSIIRRKKÉÉKK  NNEEVVEELLÉÉSSÉÉNNEEKK  AALLAAPPEELLVVEEII

EELLÕÕNNEEVVEELLÉÉSS

Az elõnevelés célja 6 hetes korig az, hogy op-
timális körülményeket biztosítsunk a csirkéknek,
ugyanakkor elõkészítsük õket a szabad tartásra.

AAZZ  ÉÉPPÜÜLLEETT  ÉÉSS  AAZZ  EELLHHEELLYYEEZZÉÉSS  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSAA

� Az épület legyen jól kiszellõztetve az utolsó
fertõtlenítés után;

� Az épületet fûtsük fel a megfelelõ hõmérsék-
letre (a hõmérsékletet a terem 15 cm-es magasságában kell mérni);

� Ajánlott csibegyûrû alkalmazása. A csibegyûrûk készülhetnek 40-50 cm
magas kartonpapírból. Az almot a gyûrûn belül letakarhatjuk kartonpapír-
ral, hogy a csibék ne szedjék fel az alomanyagot;

� Az itatókat töltsük fel 18-20 °C-os, vitaminkészítménnyel vagy kamillateá-
val kiegészített friss vízzel;

� A takarmányt helyezzünk ki a csibék fogadása elõtt. Túl sok takarmány
egyszeri kihelyezése a takarmány elszennyezõdését okozza. 

� Kis letelepítési sûrûség és csoportméret szükséges az egyenletes növeke-
déshez;

� Korábban külön csoportban nevelt csibék keverése nem ajánlott.

FFÛÛTTÉÉSS,,  OOPPTTIIMMÁÁLLIISS  HHÕÕMMÉÉRRSSÉÉKKLLEETT

A csibéket 3 hetes kortól (kitollaso-
dástól) kell a kifutós körülmények-
hez szoktatni. Eleinte csak a kibúvó
nyalásokat kell kinyitni nappalra, de
célszerû egy ráccsal megakadályozni
a növendékek kijutását a kifutóra,
majd egy-két nap után kienged-
hetjük a növendékeket a kifutóra
(nem a teljes területre, csak egy kis

HU-BA faluprogram

Kor (hét) Hõmérséklet (°C)
mûanya alatt a teremben

1. 37 24
2. 32 24
3. 26 22
4. 21 21
5. – 15

AA  hháázzttáájjii  ccssiirrkkéékk  hhõõiiggéénnyyee
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elkerített részre, hogy a növendékek visszataláljanak az épületbe). A legelõre
legalább egy hét szabadhoz szoktatás után engedjük a csirkéket!

AALLOOMM

Száraz, penész- és pormentes
puhafa forgács (esetleg szalma)
a megfelelõ alomanyag. Az el-
nedvesedett illetve elszennye-
zõdött alomanyagot ki kell cse-
rélni, illetve felül kell szórni. Mindenképpen hetente többször friss alom-
anyaggal felül kell szórni a régit. Az alom elnedvesedése egészségügyi problé-
mákhoz vezethet. Amikor a növendékek nappal már a kifutóban tartózkod-
nak, az alom frissítésére mindenképpen akkor kerüljön sor, mikor a szabadba
vannak, hogy ne zavarjuk ezzel az állományt. Az itatók környékén különösen
figyelemmel kell kísérni az alom állapotát!

NNEEVVEELLÉÉSS

A 3. élethéttõl kezdve a csirkéket kifutóhoz kell szoktatni, de ügyelni kell arra,
hogy ne ázzanak meg, nem mehetnek vizes, illetve poros, homokos fûbe,
szennyezett, sáros talajra! 6-7 hetes kortól már egyszerû fészerhez lehet szok-
tatni a növendékeket.

AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII CCSSIIRRKKÉÉKK EELLHHEELLYYEEZZÉÉSSEE

6-7 hetes kor után az állományt jó minõségû legelõre kell elhelyezni. A lege-
lõn nem lehet jármû- és személyforgalom, ha egyéb baromfifajok állomá-
nyaival keverednek, azoknak is fertõzõ betegségektõl menteseknek kell len-
niük. A szakaszos legeltetés ajánlott. Ha nincs a legelõn természetes árnyék
(pl. fa- ill. bokorsorok), mobil árnyékolók alkalmazása ajánlott, melyeket
egyik legelõszakaszról a másikra könnyen mozgathatunk. Árnyékos terület
igény: 0,5 m2/csirke. Etetõk: önetetõk. A szükséglet: 1-2 cm etetõ/csirke.
Itatók: ld. 2. ábra. Szükséglet: 1 csirke/1 cm. A folyamatos friss ivóvíz ellátás
alapvetõ fontosságú!

HU-BA faluprogram
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AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII CCSSIIRRKKÉÉKK TTAAKKAARRMMÁÁNNYYOOZZÁÁSSAA

Az elsõ 3 hétben a háztáji csirkéket indító táppal kell etetni. 1 csibe kb. 1 kg in-
dító tápot fogyaszt el. Késõbb áttérhetünk gazdasági abrakra, a fehérjeigényt
szója, illetve egyéb növényi fehérjeforrással elégíthetjük ki, illetve megfelelõ
legelõ esetén a növendékek a legelõn található fehérjét is hasznosíthatják.
Erre elsõsorban 8-10 hetes kor után számíthatunk, amikor a növendékek már
csak kiegészítõ takarmányozást igényelnek (szemes gabona). Ehhez azonban
gazdag legelõre (tarló, ökológiai gyümölcsös, stb.) van szükség.

AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII CCSSIIRRKKÉÉKK IIVVÓÓVVÍÍZZEELLLLÁÁTTÁÁSSAA

A háztáji csirkék folyamatosan igénylik a jó minõségû, tiszta ivóvizet. Az ivó-
vízhiány különbözõ problémákat, betegségeket okozhat különösen a nevelés
kezdetén, és magas hõmérséklet esetén. Az elsõ napokban az ivóvíz hõmér-
séklete legyen 18-20 °C. Fontos a vízfogyasztás ellenõrzése: túl kevés fogyasz-
tás általában a víz hibáját jelzi, a túl sok vízfogyasztás pedig takarmányozási
problémákra, betegségekre utalhat. Az itatókat rendszeresen takarítani, mos-
ni kell, és legalább naponta friss vízzel kell feltölteni.

AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII  CCSSIIRRKKÉÉKK  GGOONNDDOOZZÁÁSSÁÁNNAAKK  AALLAAPPEELLVVEEII

Az épületben a hirtelen, erõs zajok kerülendõk. A belsõ munkát halkan kell el-
végezni, a csirkék legkevesebb mozgatásával. A növendékek hozzászoknak az
ember hangjához, megismerik a gondozóikat, a megszokott személyek jelen-
léte nem zavarja õket.

A tollcsipkedés megelõzhetõ a következõkkel:
� kis egyedsûrûség,
� kis csoportméret,
� megfelelõ hõmérséklet,
� kis légnedvesség,
� megfelelõ világítási program és fényerõsség,
� tiszta, száraz alom,
� megfelelõ rostellátás,
� megfelelõ takarmányozás, a kéntartalmú aminosavakkal,

vitaminokkal és ásványi anyagokkal való megfelelõ ellátottság;

HU-BA faluprogram
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A nagy légnedvesség lehetséges okai:
� kis szellõzöttség,
� alacsony hõmérséklet,
� rossz alomkezelés;

A nedves alom okai:
� itatók rossz beállítása, túlfolyás,
� az alom lazításának, keverésének, frissítésének hiánya,
� rossz szellõzés, rossz csapadékvíz-elvezetés.

AA  HHÁÁZZTTÁÁJJII  CCSSIIRRKKÉÉKK  NNEEVVEELLÉÉSSÉÉNNEEKK  NNAAPPIIRREENNDDJJEE

� Reggel az épületbe lépve elsõ az állomány megfigyelése, az állatok viselke-
désének ellenõrzése,

� Esetlegesen elhullott állatok összegyûjtése,
� Hõmérséklet és páratartalom ellenõrzése, szükség esetén a szellõzés és a

fûtés korrekciója,
� Itatók kimosása és feltöltése friss vízzel,
� Etetõk ellenõrzése, tisztítása, feltöltése
� A nedves, szennyezett alom cseréje,
� A háztáji csirkék kifutóra/legelõre engedése elõtt a kifutón elhelyezett ita-

tók, etetõk tisztítása, feltöltése,
� A csirkék kiengedése az épületbõl,
� A kiszolgáló helyiségek és a környezet takarítása.

HU-BA faluprogram
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VVEEDDLLÉÉSS

A vedlés során a tyúkok általában kevesebb tojást
tojnak, ezért a legtöbb a helyen szerényebb táplá-
lásra váltanak, pedig éppen a vedlés idõszakában
van a szárnyasoknak szüksége hatékonyabb erõpót-
lásra. A jó gazda a vedlés idején fokozottabb figyel-
met fordít a baromfi táplálékára. A vedlés során a
szaporító szervek nyugalmi állapotba kerülnek, ami
a késõbbi tojástermelést jelentõsen befolyásolja.
Ezért érdemes ebben az idõszakban is a megfelelõ
mennyiségû és minõségû táplálék biztosítása.

TTOOJJÁÁSSTTEERRMMEELLÉÉSS

Fajtától függõen a jércék 6-7 hónapos korban kezdik el a tojásrakást, mert erre
az idõre érik el az ivarérettséget. Az elsõ tojóévben tojnak legbõvebben a tyúk-
jaink, de ebben a „jérce évben” még aprók a tojások. A második évben már 
15-20%-kal kevesebbet tojnak, de tojásaik 10-12%-kal nehezebbek. Két évnél
tovább nem érdemes a tojótyúkokat megtartani, mert a harmadik évtõl kezdve
már 20-30%-kal visszaesik a tojáshozamuk és a fertõzõ betegségekre is hajla-
mosabbak. Célszerû a 3. életévben, még a vedlés elõtt túladni rajtuk, mert „le-
vestyúk” értékük már nem nõ tovább. Ebben az életkorban mind a tojók mind
a kakasok testsúlya kb. 0,5 kg-mal haladja meg az egy éves kori testsúlyt. Évente
a tojóállománynak a felét, de inkább a 60%-át pótoljuk fiatalabb jércékkel. Így
lesz tojásunk egész évben, mert a különbözõ korú állatok tojásrakási ideje más-
más évszakra esik. Ezzel a tojástermelést kiegyenlíthetjük. A 100 letelepített
naposcsibébõl általában a fele, kb. 50 kakas lesz, melybõl 5-7 egyedet célszerû
megtartani az állomány frissítésére, a többit értékesíteni lehet. Az 50 tojótyúk
kb. évi 7500-9000 tojást termelhet, melynek nagy része értékesíthetõ, kisebb
részét az állomány frissítésére kell felhasználni. Arra különösen figyeljünk, hogy
lehetõleg 2 éves tyúkok tojásait ültessük (vagy keltessük), mert ezek után számít-
hatunk a legerõteljesebb ivadékokra. Ha a kotlós a fészken ül, készítsünk széná-
ból fészket, azt kezeljük külsõ élõsködõk ellen, majd a kotlóstyúk alá 10-15 gon-
dosan kiválogatott és 8 napnál nem idõsebb tyúktojást tegyünk. A megültetés
utáni reggelen minden egyes kotlóst és az alatta lévõ tojásokat meg kell vizs-
gálni, csendesen és nyugodtan ülnek-e a tojók, és nem zúzták-e össze a tojást. 
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A magyar tyúkfajták 6-7 hónapos
korban ivarérettek. Amennyiben
télen szeretnénk tojást termelni,
március-áprilisban érdemes le-
telepíteni a csirkéket, így szep-
tember-októberben megkezdik a
tojástermelést. A korai jércék to-
jástermelése arra az idõre esik,
amikor a tojás a legdrágább a
piacon, és megfelelõ tartással a
következõ év májusáig eltarthat.
A téli 16 órás sötétség hátráltatja
a tyúkok takarmányfelvételét és
tojástermelését. Ezért – tojáster-
melõ állományok esetében – a természetes nappalhosszt érdemes mester-
séges világítással meghosszabbítani. E célból legalább 12 óra, de legfeljebb
16 óra világosságot kell biztosítanunk tojóknak, ha étkezési tojást szeretnénk
elõállítani. Amennyiben a tavaszi keltetési idényben minél nagyobb mennyi-
ségû keltetésre alkalmas tojás elõállítása a cél, a téli rávilágítás nem célszerû,
mert a nagyobb téli tojástermelés miatt csökkenhet a drágább keltetõ tojá-
sok mennyisége. A keltetõ tojás elõállításánál figyelembe kell venni, hogy 
a hét ugyanazon napján rakjuk be a tojásokat a keltetõgépbe, mert így
könnyebb és szervezhetõbb a munkafolyamat, és a naposcsibe eladás is a hét
ugyanazon napjára esik. Mintegy 10 nap alatt gyûlik össze az a mennyiségû
tojás, amivel már érdemes elindítani a keltetõgépet. Arra érdemes figyelni,
hogy a keltetõ tojás legfeljebb 14 napig tárolható komolyabb kelési veszteség
nélkül. A keltetõ tojást TILOS vízzel lemosni.

Az összegyûjtött tojásokat a keltetõbe kell szállítani. A keltetõ épületnek jól
fertõtleníthetõnek (lemosható vagy meszelhetõ falak és padozat), fûthetõ-
nek kell lennie. Az épületen belül egy klimatizált tojástároló helyiséget is ki
kell alakítani. A tojástárolóban a hõmérséklet ne legyen több 14 °C-nál, mert
a melegebb helyiségben való tárolás erõsen ronthatja a keltethetõséget. 
A keltetõgép átmeneti leállása is nagy gondot okozhat, akár az összes kelte-
tett tojás, az összes embrió elpusztulását okozhatja. Ezért javasoljuk a keltetõ
ellátását riasztóberendezéssel, ennek hiányában minden egyes gépet önálló
biztosítékon keresztül kell árammal ellátni azért, hogy egy esetleges mûszaki
probléma miatt ne az összes gép maradjon áram nélkül.
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