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r Gyakorlati útmutató a hústípusú szülőpár tyúkok 
tollazatának kezeléséhez

An Aviagen Brand

ÖSSZEGZÉS
A tyúkok tollazatának megtárgyalása során, legyen szó akár a nevelési szakaszban történő 
fejlődésről, akár a tojástermelési szakaszban történő fenntartásról vagy újranövésről, az az 
egyik legfontosabb szempont, amelyet szem előtt kell tartani, hogy nem léteznek gyors és 
egyszerű megoldások a rossz tollazatú állomány tollazatának megváltoztatására. Ha már 
egyszer bekövetkezett egy rendkívüli tollvesztés a 35 hetes vagy idősebb szülőpár állománynál, 
akkor minden valószínűség szerint már nem lehet túl sokat tenni a helyzet orvoslása 
érdekében. A hangsúlyt arra kell helyezni, hogy a nevelési időszak kezdetétől kifejlődjön a 
jó tollazat, hogy megelőzzék a tollvesztést a nevelési időszak közepétől fogva, és hogy a 
tojástermelés során fenntartsák a tollazat állapotát. A jelen cikkben szereplő tartási technológiák 
alkalmazásával biztosítani lehet a jó tollazat kifejlődését és a tyúkok túlzott tollveszteségének 
megakadályozását. Néhány kulcsfontosságú szempont, amelyet fi gyelembe kell venni:

• Biztosítsanak teljes hozzáférést a madarak számára a nevelési területhez legkésőbb 3 hetes 
(21 napos) korukban. Csökkentsék az istálló hőmérsékletét 20°C (68°F) fokra a 4 hetes (28 
napos) életkorra.

• Ügyeljenek arra, hogy az etető-férőhely megfeleljen a javasolt útmutatásoknak, a használt 
etetőrendszer típusának megfelelően.

• Ügyeljenek arra, hogy a takarmány kijuttatásának ideje ne legyen több mint 4 perc a nevelési 
időszakban és ne több mint 3 perc a tojástermelési időszakban.

• Tartsák fenn a takarmány megfelelő formáját.
• Kísérjék fi gyelemmel az itatóférőhely alakulását, a víz és az alom minőségét.
• Tartsák be az Aviagen® ajánlásait vagy a helyi rendelkezéseket az állománysűrűségre 

vonatkozóan.
• Ne vigyék túlzásba az ivararányt.
• Ügyeljenek arra, hogy a kakasok és a tyúkok ivari érettsége összhangban legyen a kakas 

rárakásakor.
• Kísérjék fi gyelemmel az állomány egyöntetűségét.
• Használjanak vörös fényű lámpákat egy rövid ideig a tojóistállóba történő áttelepítéskor, majd 

ezt követően használják a normál megvilágítást.
• Ügyeljenek arra, hogy a takarmány azonnal elérhető legyen a tyúkok számára, mihelyt a 

„megvilágítási” időszak elkezdődik, vagy pedig sötétben töltsék fel az etetőrendszert.
• Kísérjék fi gyelemmel a madarak fi zikai állapotát, ne legyenek rajtuk atkák, és ne legyenek 

olyan emésztőrendszeri problémáik mint kokcidiózis vagy elhalásos bélgyulladás.
• Alkalmazzanak tollazatminősítési rendszert a nevelés során, majd ezt követően 10 hetenként.
• Vegyék fi gyelembe a takarmány összetételét annak biztosítása érdekében, hogy a madarak 

kapjanak elegendő rostanyagot, aminosavat, nyomelemet és vitamint.

Dr. Vanessa Kretzschmar-McCluskey, globális szaktanácsadási menedzser, Aviagen Inc. 
Dr. Colin Fisher, Takarmányozási tanácsadó, Aviagen Ltd.
Otto Van Tuijl, Technikai igazgató, Aviagen EPI.
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BEVEZETÉS
A modern szülőpár tyúkok nevelése különféle kihívások elé állíthatja a telepek vezetőit, akiknek előrelátóan kell 
gondolkodniuk. Képesnek kell lenniük arra, hogy már a felmerülésük előtt felkészüljenek a lehetséges problémákra. 
Detektíveknek kell lenniük, akik hajlandók kinyomozni a problémák okait, ezen kívül cselekvésorientáltaknak is, 
mert végre kell hajtaniuk a lehetséges változtatásokat, amelyek befolyásolják az állomány teljesítményét. Az egyik 
kritikus stratégia a megfelelő tollazat fenntartása és a tollveszteség megelőzése a tyúkoknál, miután megkezdték a 
tojástermelést. Az elégtelen tollazat miatt csökkenhet a párzási hajlam és a termékenység, csökkenhet a testtömeg, 
romolhat a takarmányhasznosítási arány (FCR), mivel a madarak nem képesek fenntartani a testhőmérsékletük 
megfelelő szabályozását, és fi zikailag meg is sérülhetnek.

Jóllehet nehéz pontosan megállapítani a tollveszteség okát, miután már bekövetkezett, azonban léteznek olyan 
tartástechnológiai gyakorlatok, mind a nevelési, mind pedig a tojástermelési szakaszban, amelyek végrehajthatók 
az állomány jó tollazatának fenntartása érdekében. A szemmel látható jelek mellett a tyúkok tollazatának numerikus 
skálán történő osztályozása olyan módszer, amely felhasználható azoknak a madaraknak az azonosítására, 
amelyeknek tollazata nem optimális, és amelyeknél tényleges veszteség történik. További tényezők, amelyek 
hozzájárulnak a tyúkok tollazatának fenntartásához: az istállóban uralkodó környezet, az állomány és a 
takarmányozás kezelése, a madarak általános egészségi állapota és a táplálóanyag-ellátás. Jelen cikknek az a 
célja, hogy gyakorlati útmutatásként szolgáljon a tyúkok jó tollazatának eléréséhez és fenntartásához, és hogy 
kézzelfogható tartástechnológiai útmutatásokat közöljön, amelyek a gyakorlatban megvalósíthatók.

MENEDZSMENT A NEVELÉS SORÁN
A jércék megfelelő tartása a nevelés során alapvető hatást gyakorol nemcsak a tollazat kialakulására, hanem a 
tojástermelési időszak során való fennmaradására is. Mihelyt a madarakat betelepítik a nevelőistállóba, feltétlenül 
fi gyelembe kell venni néhány olyan tényezőt, amelyek befolyásolhatják a tollazat minőségét és egyöntetűségét.

Hozzáférés a teljes nevelési területhez – A madaraknak legkésőbb a 3 hetes (21 napos) életkoruktól 
kezdődően hozzá kell férniük a teljes nevelési területhez. Ez lehetővé teszi, hogy a jércék hasznosítsák a teljes 
nevelési területet, és az istálló ne váljon túlzsúfolttá, ahogy a madarak növekednek. Jól dokumentált tény, hogy 
a nagyobb állománysűrűség kedvezőtlen hatást gyakorolhat a tollazat minőségére, mivel a madarak agresszívvé 
válhatnak, ha nem áll a rendelkezésükre megfelelő etető-férőhely, ezért rákényszerülhetnek egymás tollazatának 
csipegetésére, vagy szélsőséges esetekben a kannibalizmusra.

A hőmérséklet csökkentése – Javasoljuk, hogy amikor a madarak megérkeznek a nevelőtelepre, az istálló 
hőmérséklete legyen kb. 30°C (86°F), a padló hőmérséklete pedig kb. 28-30°C (82-86°F). Ez gondoskodik a fi atal 
madarak melegen tartásáról és arról, hogy metabolikus energiájukat a növekedésre, ne pedig hőmérsékletük 
szabályozására fordítsák. Az istálló hőmérsékletét azonban fokozatosan 20°C (68°F) körüli értékre kell csökkenteni 
a 4 hetes (28 napos) életkorra, hogy ezzel serkentsék a tollazat növekedését.

Etető-férőhely, a takarmány eloszlása és a takarmány fi zikai formája – A megfelelő etető-férőhely fenntartása a 
szülőpár jércék megfelelő tartástechnológiájának egyik legfontosabb alapelve. A jércék számára javasolt etető-
férőhelyre vonatkozó útmutatások az 1. táblázatban találhatók. Ezen kívül a takarmány kijuttatási ideje nem 
haladhatja meg a 4 percet, mivel a hosszabb kijuttatási idők takarmányozási egyenlőtlenségeket eredményezhetnek; 
az összes madárnak egy időben hozzá kell férnie a takarmányhoz. Ha az etetőrendszert az istálló közepéről  vagy 
két irányból töltik fel, az hozzájárul ennek a megfelelő szabályozásához. Feltétlenül fi gyelembe kell venni azt, 
hogy az etetőrendszernek (garatnak) feltöltve kell lennie akkor, amikor lekapcsolják a világítást, hogy a takarmány 
gyakorlatilag azonnal elérhető legyen, amikor a lámpákat felkapcsolják.

1. táblázat: A szülőpár jércék számára javasolt etető-férőhely a nevelő istállóban
Jérce

Etető-férőhely
Életkor (napok) Etető cm (in) Tányéros etető cm (in)

0-35 5 (2) 4 (2)
36-70 10 (4) 8 (3)
71-105 15 (6) 10 (4)
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A takarmány fi zikai formája szintén befolyásolja a tollazat fejlődését a nevelési időszakban. A jó minőségű takarmány 
megfelelő fi zikai formája nélkülözhetetlen az optimális táplálóanyag-felvételhez, és a takarmánykeverék megfelelő, 
egyöntetű mérete gondoskodik arról, hogy minden egyes madár a legtöbbet tudja kihozni a takarmányból. A rosszul 
granulált takarmány gyakran csökkenti a fogyasztást, mert felhalmozódnak a fi nom szemcsék az etetőkben, és ez 
egymás tollazatának csipkedésére késztetheti a madarakat.

Itató-férőhely és vízgazdálkodás – Az itató-férőhely és az itatóférőhely-gazdálkodás ugyanolyan fontos, mint 
az etetőférőhely-gazdálkodás. A jércék számára mindig korlátlan hozzáférést kell biztosítani a tiszta, friss vízhez, egy 
kiegyensúlyozott vízgazdálkodási program részeként (lásd még: AviaTech: A talpfekély csökkentésére irányuló 
tartástechnológiai eszközök a brojlereknél, 2012; Aviagen tájékoztató: A talpfekély kockázatának 
csökkentésével kapcsolatos gyakorlati megfontolások, 2010). Az itató-férőhelyre vonatkozó ajánlások a 
2. táblázatban találhatók. A bélsár állapotának ellenőrzése (mennyi vizet tartalmaz), jól jelzi, hogy a madarak megfelelő 
módon hozzáférnek-e az itatókhoz

2. táblázat: Javasolt itató-férőhely
Itató típusa Itató-férőhely
Harangitatók 1.5 cm (0.16 in)
Szelepes itatók 8-12 madár szelepenként
Csészék 20-30 madár csészénként

Az állomány betegségei – Az állomány megfelelő menedzseléséhez elválaszthatatlanul hozzátartozik az állomány 
folyamatos megfi gyelése például a kokcidiózis, vagy az elhalásos bélgyulladás által előidézett emésztőrendszeri 
betegségek szempontjából. Ez elvégezhető az alom és a bélsár minőségének ellenőrzésével, nincs-e rajtuk elszíneződés 
vagy hasmenésre utaló tünetek, ezen kívül minden nap fi gyelni kell az állomány viselkedését. A betegségek azonnali 
kezelése hozzájárul a jó tollazat fenntartásához.

Az alom minősége – A száraz, morzsálódó alom nélkülözhetetlen a jérceállomány egészsége és fejlődése 
szempontjából. A nedves alom befolyásolja a tollasodást, mivel a madarak az almon ülnek. Ez túlzottan nedves vagy 
törött tollazatot eredményezhet, és megakadályozhatja a porban fürdést. Ezen kívül mikrobiológiai fertőződések 
kialakulásához vezethet, és fokozza a madarak megbetegedésének kockázatát.

MENEDZSMENT A TOJÁSTERMELÉS SORÁN
A nevelési szakaszban alkalmazott tartástechnológiai alapelvek mellett vannak olyan technikák, amelyek kifejezetten 
a tojástermelési időszakra vonatkoznak, és jóllehet bizonyos mértékű tollveszteség elkerülhetetlen, az alábbiak 
fi gyelembevételével csökkenthetik a tollveszteséget és fenntarthatják a tyúkok tollazatát. Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a megelőzés a legfontosabb. A rendkívüli tollveszteség helyreállítása nagyon nehéz lehet, miután a veszteség 
már bekövetkezett. A tojástermelési időszak tollazata tekintetében különösen oda kell fi gyelni a következőkre:

• Az állomány menedzsment.
•  Környezeti feltételek.
•  Takarmánygazdálkodás.
•  Az állomány egészségi állapota.
•  A tollazat minősítése.
•  Táplálóanyag-ellátás..

AZ ÁLLOMÁNYOK KEZELÉSE
Amint ezt a nevelési időszakkal kapcsolatban már megemlítettük, a tartástechnológiai gyakorlatok, például az 
állománysűrűségre vonatkozó útmutatások betartása, a túlzsúfoltság elkerülése, az etető- és itató-férőhely 
fenntartása, valamint a berendezések karbantartása a tojástermelési időszakra is vonatkozik. Ezen kívül a tyúkok 
ebben az életszakaszukban párosodnak a kakasokkal. Ezért létfontosságú az ivarérett kakasok és tyúkok megfelelő 
összehangolása. Megfelelő összehangolás esetén a kakasok nyugodtabbak maradnak és nem válnak túlzottan 
agresszívvé a tyúkokkal szemben a tojástermelési időszak kezdetén. Ezzel meg lehet akadályozni a tyúkok tollazatának 
súlyos sérüléseit, különösen a hátukon.
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A túl magas ivararány is a tyúkok tollazatának túlzott elhasználódásához vezethet. A szülőpárok esetében gyakran azt 
feltételezik, hogy a leginkább elhasználódott tollazatú madarak gyakrabban párosodnak, mint a hiánytalan tollazatú 
madarak. A tanulmányok azonban azt mutatják, hogy a nagyobb háti tollhiánnyal rendelkező tyúkok kevésbé hajlandóak 
elfogadni a kakasokat, és ezért párzási hajlamuk és termékenységük rosszabb lehet. Ezért nem javasoljuk, hogy az 
állomány párzási hajlandóságát és termékenységét a tyúkok hátán lévő tollazat alapján ítéljék meg.

Arra is léteznek bizonyítékok, hogy összefüggés áll fenn a tyúkok egyöntetűsége, a tollazat és a tyúkok termékenysége 
között. Ha szem előtt tartják a korábban említett takarmányozási alapelveket, akkor könnyebb lesz egyöntetűbb 
tojóállományokat előállítani a tojástermeléshez. Az egyöntetűbb állomány takarmányfelvétele is hasonló lesz, így 
minden madár hozzájuthat a napi takarmányadagjához. Az egyöntetűbb állománynak a testtömege is hasonló lesz. 
A nem egyöntetű állomány korai fénystimulációja káros hatást gyakorol a kisebb, könnyebb madarak reprodukciós 
képességeinek fejlődésére, amikor ezek a madarak még fejlődésben vannak. Sok esetben a nagyobb testtömegű 
madarak hajlamosabbak arra, hogy jobb tollazattal rendelkezzenek és könnyebben is párosodnak.

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK
Amellett, hogy 4 hetes (28 napos) kortól kezdve fenntartják a 20°C (68°F) hőmérsékletet, a megfelelő szellőzés 
biztosítása is kulcsfontosságú a tollazat állapota szempontjából. A megfelelő szellőzés fenntartása hozzájárul a relatív 
páratartalom szabályozásához az istállóban és gondoskodik arról, hogy a levegő felmelegedjen, mielőtt az alommal 
érintkezne. Ez lehetővé teszi, hogy a fölösleges nedvesség elpárologjon és ezáltal az alom száraz és morzsalékos 
maradjon. A megfelelő szellőzés ahhoz is hozzájárul, hogy a CO2 szint 3000 ppm, az NH3 szintje pedig 10 ppm alatt 
maradjon. Ez azért fontos, mert a jó alomminőség és a jó környezeti feltételek elősegítik a tollasodást és a tollazat 
állapotának fenntartását. Ha a tojóistálló környezeti feltételeit a nevelőistálló körülményeinek a közelében tartják, akkor 
nagyobb a valószínűsége annak, hogy a madaraknak a nevelésről a tojástermelésre történő átállása zökkenőmentes 
lesz. Ezt úgy lehet elérni, hogy ugyanolyan típusú etető- és itatórendszereket használnak mindkét szakaszban, 
gondoskodnak állandó hőmérsékletről stb.

A világítást is fi gyelembe kell venni. A vörös lámpák rövid ideig történő használata közvetlenül a tojóistállóba történő 
átszállítás után hozzájárul ahhoz, hogy a madarak nyugodtak maradjanak és csökkenti a tollcsipkedés előfordulását. 
Ezt követően az a legjobb, ha a fényerőt 30-60 lux (3-6 fc) között tartják, mivel a 100 lux (10 fc) feletti fényerő növeli a 
tollcsipkedés kockázatát. Az optimális fényspektrum az, amelyik felhasználja a fehér fény vagy a nappali fény 160 Hz-
nél nagyobb frekvenciáját.

TAKARMÁNYGAZDÁLKODÁS
A nevelési szakaszhoz hasonlóan a tojástermelési szakaszban is azonnal a madarak előtt kell lennie a takarmánynak, 
amikor a világítás felkapcsolódik, és az etetőrendszernek feltöltve kell várnia a világítás felkapcsolódását. Ez hozzájárul 
ahhoz, hogy a tyúkok a világítás felkapcsolódásáról azonnal a takarmányra asszociáljanak. A takarmányt a lehető 
leggyorsabban kell elosztani és javasoljuk, hogy az összes takarmányt az etetőrendszer bekapcsolódásától számított 
3 percen belül juttassák ki. Az áttelepítés utáni első néhány hét során az is hasznos lehet, ha a takarmányt sötétben 
juttatják ki az állatoknak, hogy ezzel is csökkentsék az állomány idegességét. A tojástermelési időszak kezdeti 
szakaszában nagyon fontos, hogy a takarmány mennyiségének növelése közvetlen összefüggésben álljon a termelés 
növekedésével. Ez hozzájárul annak biztosításához, hogy a madarak megkapják a megfelelő mennyiségű takarmányt, 
és ne legyenek túl- vagy alultápláltak. Szemes takarmány, vagy mészkőgritt alomba történő szórásával stimulálni lehet 
a természetes kapirgálási ösztön kialakulását. Ez csökkenti a tollcsipegetést, és a madarak emésztését is javítja.

A TOLLAZAT MINŐSÍTÉSE
A tyúkok fi zikai állapotának fi gyelemmel követése jelentősen csökkentheti az állomány egészségügyi problémáit. A 
tollcsipegetés egyes esetei összefüggésbe hozhatók atkafertőzésekkel vagy más élősködőkkel, amelyek a tyúkok 
testén élnek. Jóllehet atkák ellen nem létezik oltási program, ha tollcsipegetést és tollveszteségeket fi gyelnek meg, 
akkor a teljes állomány jóléte szempontjából elengedhetetlen, hogy az atkaproblémát megszüntessék, vagy pedig 
megfelelően kezeljék. Az emésztőrendszeri megbetegedések vakcinázások útján történő megelőzése elengedhetetlen 
a kokcidiózis vagy az elhalásos bélgyulladás kitörésének megelőzésében. Ha a telep vezetője változást észlel a 
madarak viselkedésében, emellett az alom nedves, az ürülék pedig elszíneződött vagy hasmenéses, akkor valószínű, 
hogy a madarak emésztőrendszeri megbetegedéstől szenvednek. Ezt a lehető leghamarabb kezelni kell, nehogy a 
probléma továbbterjedjen az állományon belül. A takarmány mikotoxinos szennyeződése is hasonló tüneteket okozhat, 
ezért a beérkező takarmányt ellenőrizni kell a szennyezőanyagok szempontjából.



5

Ross Tech Note – A tollazat kezelése Hústípusú Szülőpár tyúkoknál, 2014. december

A TOLLAZAT MINŐSÍTÉSE
Bár a tyúkok tollazatának szemrevételezése megfelelő módszer annak megállapítására, hogy mi történik az 
állományban, a tollazat minősítésének elvégzése hozzájárul ahhoz, hogy numerikus értéket rendeljenek a tollazat 
tényleges mennyiségéhez. Ennek a tesztnek a lefolytatása nagyon fontos azokon a területeken, ahol a tyúk a leginkább 
érintkezik a kakassal a párzás során: a hát, a combok, a szárnyak és a farok. 
A tollazat minősítési rendszere a következő:
 
 0 = teljesen tollazott
 1 = durva
 2 = vannak törött tollak és kisebb kopasz foltok
 3 = sok törött toll és néhány kopasz folt
 4 = majdnem kopasz vagy nagy kopasz területek
 5 = kopasz, tollazat nélkül

A combok területét is minősíteni kell sérülések és sebek szempontjából. Ez a terület további minősítést kap 6 és 8 
között:
 6 = sérült néhány kisebb pontszerű sebbel
 7 = kisebb sebek
 8 = súlyos sebek

A tollazat minősítésével kapcsolatos további információkért és a fényképes útmutatásért lásd az 1. függeléket.

TÁPLÁLÓANYAG-ELLÁTÁS
A szülőpárok a genetikai potenciáljuk miatt a leszármazottaikhoz hasonló ütemben növekednek, és ugyanolyan 
hatékonyak lehetnek. Emiatt szükség lehet ellenőrzött takarmányozási program alkalmazására már a neveléstől 
kezdve, ha ezt a helyi jogszabályok megengedik, hogy elősegítsük a megfelelő étvágy kialakulását a nevelés során, 
gondoskodjunk a madarak egészségéről és megakadályozzuk az elhízást. Jóllehet ez általános gyakorlat egyes 
régiókban, azonban ha az egyensúlyt nem sikerül pontosan megtalálni, akkor ez a megnövekedett éhségérzet 
miatt olyan viselkedési problémákhoz vezethet, mint a tollcsipkedés és az agresszió. Ez viszont kedvezőtlen hatást 
gyakorolhat a tollazat fejlődésére és fenntartására.
A tyúkok táplálásának van több olyan aspektusa, amelyek felbecsülhetetlen szerepet játszanak a tollazat kifejlődésében 
és épségében. Nehéz lenne azonban egyetlen egyszerű változtatást kiemelni a takarmányozásban, amely képes lenne 
orvosolni a tollazattal kapcsolatos problémákat, miután azok már kialakultak. Ennek ellenére léteznek olyan megelőző 
intézkedések, amelyeket fi gyelembe kell venni a nevelési és a tojástermelési időszak során egyaránt.

Nyers rost – Fenn kell  tartani a minimális nyersrost-szinteket. Ez 4 és 7 % közötti értéket jelent. Vannak arra 
vonatkozó bizonyítékok, hogy a tollevés összekapcsolható a rostok utáni sóvárgással, és a takarmány alacsony 
rostszintje tollcsipegetéshez vezethet a tyúkoknál.

Nátrium és klór – A nátriumszinteket  0,18 és 0,20% között kell tartani, míg a klórszint nem lehet több mint 10%-kal 
magasabb a nátriumszintnél. Ebben segítséget jelenthet a nátrium-bikarbonát használata nátriumforrásként.

Aminosavak – Vannak különféle aminosavak, amelyekre szükség van a tollak kialakulásához és fenntartásához. 
A metionin és a cisztin a tollak kifejlődéséhez szükséges legfontosabb két aminosav. A takarmánynak csak kevés 
összetevője tartalmaz elegendő metionint a madár növekedésének fenntartásához és a tollak megfelelő fejlődéséhez, 
ezért nagyon fontos a szintetikus metionin hozzáadása a takarmányhoz annak biztosítása érdekében, hogy a madarak 
megkapják a megfelelő mennyiséget. Emellett a triptofán ivóvízhez történő adagolásáról kimutatták, hogy megnyugtatja 
a madarakat és ezért csökkenti a tollcsipegetést.

Nyomelemek – A cink az egyik olyan nyomelem, amely nélkülözhetetlen a tollak fejlődéséhez. Nem egyszerűen 
fontos a termelés más területei szempontjából, például a sebgyógyuláshoz, hanem a cink hiánya felelős lehet 
az  immunrendszer nem megfelelő működéséért, a gyenge tollasodásért, a terméketlenségért és a tojáshéj rossz 
minőségéért. A szelén is nagyon fontos,és a biológiai hasznosulás szempontjából előnyös lehet a cink és a szelén 
szerves formában történő alkalmazása.

B-komplex vitaminok – A nyomelemekhez hasonlóan a B-komplex vitaminok is elősegítik azt, hogy a madarak 
megkapják a megfelelő mennyiségű táplálóanyagokat. Ha vitaminokat és nyomelemeket adagolnak az ivóvízhez, az 
elősegíti a tollasodást.
1. FÜGGELÉK. A TOLLAZAT MINŐSÍTÉSE
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1. ábra: Példák a tyúk hátán lévő tollazat minősítési rendszerének alkalmazására.

0 = teljesen tollazott  1 = durva 2 = néhány törött toll

3 = súlyosan törött tollazat 4 = majdnem kopasz 5 = kopasz

2. ábra: Példák a tyúk szárnyán lévő tollazat minősítési rendszerének alkalmazására.

0 = teljesen tollazott 1 = durva 2 = néhány törött toll

3 = súlyosan törött tollazat 4 = majdnem kopasz 5 = kopasz
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3. ábra: Példák a tyúk farkán lévő tollazat minősítési rendszerének alkalmazására.

0 = teljesen tollazott 1 = durva 2 = néhány törött toll

3 = súlyosan törött tollazat 4 = majdnem kopasz 5 = kopasz

4. ábra: Példák a tyúk combján lévő tollazat minősítési rendszerének alkalmazására.

0 = teljesen tollazott  1 = durva 2 = néhány törött toll

3 = súlyosan törött tollazat 4 = majdnem kopasz 5 = kopasz
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5. ábra: Példák a fi zikai sérülések minősítési rendszerének alkalmazására a tyúk combtájékán

6 = sérült  7 = kisebb sebek 8 = súlyosan sérült

   

A tollazat fejlődésének megfelelő felmérése érdekében az egyes állományokat tíz hetenként fel kell mérni a tojástermelés 
során, és fel kell venni az adatokat a termelés 20., 30., 40., 50. és 60. hetében. Nem szabad azonban megfeledkezni 
arról, hogy a  madarak a 40. hét környékén vedlésen esnek át. Ezeket a madarakat nem szabad minősíteni, mivel nem 
feltétlenül jelentenek jellemző példát a teljes tojóállomány tollazatának állapotáról.

A Ross® állományok tartástechnológiájával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsola-
tot a helyi szaktanácsadójával vagy a szaktanácsadási osztállyal.
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