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Pár szóban a mulard kacsáról: 

 

 

A mulard kacsa egy fajhibrid, melyet a pekingi kacsa tojóvonalából és a barbarie=pézsmaréce gácsérvonalából 

mesterséges megtermékenyítéssel hoznak létre.  

A víziszárnyasok közül ez a fajhibrid a legellenállóbb mindenféle megbetegedésekkel szemben, csendes, 

csoportokban jól kezelhető és tartható madarak, nem agresszívek (bár a csőrkurtítást 19-21 naposan 

rendszeresen elvégzik az állományoknál).  

Apai vonaláról a barbariet tekintve egy trópusi égövből származó madár, a fán éléshez alkalmazkodva nagy 

karmokkal rendelkezik.  

A mulard tovább nem szaporítható (steril) mivel az öszvérhez hasonlóan csökevényes ivarszervekkel 

rendelkeznek mind a tojók mind pedig a gácsérokat illetően. 

Innen a francia néveredet mely jelentése : „öszvér”. 

Hazai viszonylatban tömőalapanyag nevelésére elsősorban csak szexált állományokkal, gácsérokkal 

dolgozunk. Májuk nem erezett, és a súlygyarapodásuk is kedvezőbb, a tojókénál. 

A franciáknak köszönhetően mára a piaci igénynek megfelelően kiválóan szelektált vonalak hibridjeivel 

dolgozhatunk. A jelenlegi szelekciós szempontok a májnagyságra és májminőségre, a kedvező húskihozatalra, 

intenzív növekedési erélyre és a kiváló takarmányértékesítő képességre illetve ezek kombinációira irányulnak 

figyelembe véve a nevelési és tömési idő lerövidülését. 

 

MOULARD KACSA 

NEVELÉSI RENDSZERE 
TÖMÉSE 

 

Igény 9 /11 hétre 4,10 – 4,30 kg Ráhízás: 1,80 - 2,20 kg 

Fajlag 3,18- 3,50 kg / 1 ttkg ̶ 

Nevelési mód 

Félintenzív 

Tömés alatt Intenzív elő 

„Edzetés” 

Extenzív utó 

Telepítési      

sűrűség 

Életnap Nyáron Télen Ketreces 

0 - 7 napig 35-45 db / m² 25-35 db/m² 3 db / ketrec 

8 - 21 napig 18-20 db / m² 10-12 db/m² ̶̶̶ 

22. naptól 10-12 db / m² 5-7 db/m² ̶ 

Nevelőhely Épület /Szigetelt fóliasátor Épület / Fóliasátor 

Kifutó rendszer Homok / Erdősáv ̶ 

Ivararány Szexált állomány ♂ 

Takarmányozás 3 - 4 fázis + melléetetés Tömőmassza 

Mortalitás % 2 - 5 % 1 - 3 % 
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A hazai gyakorlatban alkalmazott és elterjedt nevelési rendszert a következő táblázatban foglaltam össze: 

 

 

1. Fertőtlenítési eljárások, épületek előkészítése fogadásra 
 

 

A hatékony fertőtlenítés alapfeltétele a gondos takarítás, tehát a szennyeződések alapos eltávolítása után 

szabad csak a fertőtlenítést megkezdeni. 

Minimum 2 hetes szervizperiódust alkalmazzunk az istálló pihentetésére, valamint a takarítási, fertőtlenítési 

munkák gondos elvégzésére. 

 

A választott fertőtlenítőszerek esetében feltétlenül tájékozódjunk annak: 

 

- kijuttatási módjairól – eszközök, hatóanyag koncentráció 

- behatási idejéről 

- más azonos időben használt szerekkel történő interakciójáról (erősítik, gyengítik, közömbösítik 

egymás hatását) 

- felületen kifejtett hatásmechanizmusáról 

 
Cél a hatékony fertőtlenítés – „all out, all in” elv követése! 

 

A fertőtlenítés módja: 

 egyszerű fertőtlenítés (célja csíraszám-csökkentés),a továbbiakban erről lesz szó 

 szigorított fertőtlenítés (célja meghatározott kórokozók elpusztítása) csak állatorvosi irányítással 

Az épületek és környezetük fertőtlenítése 

 

Az egyszerű fertőtlenítés végrehajtásának sorrendje: 

 az épület áramtalanítása, 

 portalanítás vízpermettel, 

 trágya eltávolítása, a mennyezet, szellőző, kürtők, oldalfalak, padozat fizikai takarítása, 

 épület nagynyomású vízsugárral való mosása, 

 az épület környezetének takarítása, burkolt felületek nagynyomású vízsugárral való lemosása, 

 az épület belső terének (mennyezet, oldalfalak, padozat) továbbá 

 az épület nyílászáróinak zárása, 

 az épület külső felületének és környezetének fertőtlenítése. 

 

Általánosságban elkövetett „hiba”, hogy az épület belsejének lemosása után a padozaton összegyűlt vizet a 

végén összesöpörjük -, hogy hamarabb száradjon -, de ezzel a falról, mennyezetről és a nyílászárókról lekerült 

szennyezést „kenjük szét” újra a padozaton! 

 

 

Az istállók betelepítésénél az „all out all in” azaz a teljes istálló ürítése és telepítése elvet kell követni. Az 

egyszerre kiürült termeket lehet csak megfelelő hatékonysággal fertőtleníteni.  

Minden épületben erre kell törekedni, de mivel sok esetben ezt nem lehet biztosítani, a következő lényeges 

pontokat be kell tartani: 

 a betelepített állatok csak tiszta és fertőtlenített helyekre kerülhetnek. 

 ha az azonos légtérben állatok vannak, és egyszerre nem üríthetők, a kiürült férőhelyek fertőtlenítése során 

csak olyan fertőtlenítőszert szabad használni, amely nem ártalmas az állatok egészségére 

 

Az épületek festésére használt mészbe, klórmeszet, vagy klórlúgot kell keverni. 

 

Kifutók fertőtlenítése: 
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Itt nagyon fontos megjegyezni, hogy egy-egy turnus/falka után nem csak a nevelőépületeket kell kellően és 

hatékonyan kifertőtleníteni, hanem a homokos kifutókat is és az oda kihelyezett technológiát.  

Kacsák kifutós tartására a homokos talajú, megfelelő árnyékolással illetve erdősávval ellátott terület alkalmas! 

A madarak 1-2 hetes kortól már kacsa óvodába járhatnak ki–természetesen csak akkor, ha az adott életkori 

hőigény megegyezik a külső hőmérséklettel. Ilyenkor még 2-3 napig nem kell kintre biztosítani számukra 

etető-és itató felületet. 2,5-3 hetes kor körül,már több időt töltenek kint.  

2 hetes korra alakul ki megfelelően a hőszabályozó képességük. 

Az edzető előneveléskor el kell érnünk, hogy 14 napos korukra már ne vagy csak alig fűtsünk rájuk. A cél az, 

hogy 19-21 napra olyan kacsát neveljünk, amely a külső környezeti hőingadozásnak is kiválóan ellenáll. 

5-5,5 hetes kor körül már estére is kint maradhatnak, a nevelő épületbe való bejárást nem feltétlenül kell már 

ilyenkor biztosítani számukra. 

Rossz idő, vihar, nagy mennyiségű csapadék esetén be kell tudni őket biztonsággal zárni anélkül, hogy 

megszorítanánk az állományt. 

A homokos kifutók fertőtlenítése mészklórral való betárcsázással történhet. 

A terület egyengetése is nagyon fontos. Az itatók alatt, mellett képződött árkok, drének felszámolása, 

elegyengetése nagyon fontos. 

Feketeföldön nem lehet kacsát kifutóztatni, csak ha az megfelelően le van almozva. 

A legjobb megoldás váltott kifutókat alkalmazni, egy-egy terület gazdasági növénnyel való bevetése majd  

annak későbbi lelegeltetési is hatékony megoldás lehet. 

Itt meg kell említenem a különböző korosztályok kerítőkkel/kerítésekkel való megfelelő izolációját.  

Ha nem megoldható, hogy egy telephelyen egyszerre csak egy falka legyen, akkor az egyik legfontosabb dolog 

azoknak egymástól való megfelelő elkülönítése.  

A kifutókon elengedhetetlen a megfelelő méretű és számú etető és itatótechnológiák kihelyezése.  

 

A szennyvíz és a trágya fertőtlenítése 

 

A bejelentési kötelezettség vagy mentesítési eljárás alá vont betegségek kórokozóival nem fertőzött állattartó 

telepeken a trágyalé- és hígtrágyacsatornák, továbbá trágyaaknák tartalmát, a következő módszerekkel lehet 

ártalmatlanná tenni. 

a) Fizikai módszerekkel végzett fertőtlenítés: 

 pillanatsterilezés (15-20 másodpercig 120-130 °C-on), 

 háromszakaszos hőkezelés (3x20 percig 90-110 °C-on), 

 hővel történő szárítás (110-280 °C-on), 

b) Kémiai módszerekkel végzett fertőtlenítés: 

 égetett mész legalább 20 kg/m3 vagy oltott mész legalább 30 kg/m3. 

 a vegyhatás módosítása meszezéssel (3 órán át pH 12), 

 0,1-4%-os formalinoldat létesítése (pH 9,5-10,5 és min. 15 °C esetén). 

c) Biológiai és kombinált módszerek: 

 hosszú idejű tárolás (90 nap 15-20 °C-on, 140 nap 4-6 °C-on), 

 mechanikai, kémiai, biológiai kezelés kiegészítése meszezéssel (2 órán át, pH 10,5-11,5), 

 folyékony komposztálás (levegőbevitel 4-5 napig 50 °C-on, majd 21 nap tárolás), 

 anaerob rothasztás (30 napig min. 30 °C-on) és 

 szűrőmezőn történő elhelyezés (min. 180 cm-es talajrétegen való szűrés, a szűrőkazettákat be kell keríteni. 

 

Járművek, állatrakodó helyek fertőtlenítése 

 

Az állat, alom, takarmány és trágyalé szállítására használt gépkocsit, vagy egyéb járművet, továbbá ezek 

felszerelését a következők szerint kell tisztítani és fertőtleníteni: 

a) A tisztítás során a trágyát, almot fel kell lazítani és el kell távolítani. Ezután forró vízzel, valamint kaparó- 

és súrolóeszközök segítségével a padlóra, az oldalfalakra tapadt trágyát le kell választani és vízsugárral el kell 

távolítani. A tisztítást addig kell folytatni, amíg a kocsi, belseje teljesen kitisztul és a bűz megszűnik. 

Hasonlóképpen kell a trágyától megtisztítani az összes felszerelést. A takarítás magasnyomású vízsugárral is 

elvégezhető. 
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b) Egyszerű fertőtlenítés esetén a padlót, a mennyezetet és a falakat legalább 50 °C-ra melegített vízzel 

meg kell mosni, majd 2%-os klórlúg- vagy nátronlúgoldattal, korrózióra érzékeny részek esetén egyéb nem 

korrodáló hatékony fertőtlenítőszerrel kell permetezni. 

c) A fertőtlenítésnek az egész kocsira, ki kell terjednie még abban az esetben is, ha annak csak egy részét 

használták állatszállításra. Szennyeződés esetén a kocsi külső felületét, az ajtókat, vasalásokat, a kocsi 

futóművét és alvázát is meg kell tisztítani és fertőtleníteni. 

d) Az állatok be- és kirakására használt rámpákat, hidakat és egyéb eszközöket, valamint a 

rakodóhelyeket, rakodóudvarokat tisztára kell seperni, s azután tiszta vízzel bőven le kell öblíteni. Az esetleg 

szükséges fertőtlenítést a vizsgáló állatorvos irányítása és ellenőrzése mellett kell végrehajtani. 

 

A telepre behajtó járműveknek a kerékfertőtlenítő medencén keresztül szabad csak bemenni, szükség 

esetén nagy nyomású fertőtlenítő berendezéssel teljes egészében le kell mosni, fertőtleníteni. 

Kerékfertőtlenítő medencében 4% H lúg, a járművek teljes fertőtlenítésére, nagynyomású fertőtlenítő 

berendezés: Vetrocid, Dextral (ált 0,5 % = 1:200), Virocid ( min 5 oC, 0,5% 15’, erős: 60’) 

 

Kéz- és lábbeli fertőtlenítésre ALCO-G fertőtlenítőszert vagy Jodofor-t (Betadine) tartalmazó kézmosót ill. 

taposótálcát kell alkalmazni. 

 

 Kutak fertőtlenítésével kapcsolatosan a területileg illetékes Vízügyi Hatósággal kell egyeztetni!! 

 

 

 A fertőtlenítő oldat mennyiségének kiszámítása: 

 

A fertőtlenítőszer mennyiségét a fertőtlenítendő felület minősége és nagysága, a megelőző takarítás színvonala 

határozza meg. Nagynyomású (10-20 bár) fertőtlenítő berendezés használata esetén az 1 m² fertőtlenítéséhez 

szükséges oldat mennyisége: 

 fólia 0,1 liter, 

 sima beton, csempével, olajfestékkel bevont felület 0,2 liter, 

 gyalulatlan deszka vagy meszelt felület 0,5 liter, 

 téglafelület 1 liter, 

 döngölt agyagfelület 1,5 liter, 

 laza, homok felület 3,0 liter. 

Kisnyomású fecskendő használata esetén a fenti oldatmennyiség másfélszeresét kell alkalmazni. 

 

 

Alkalmazható fertőtlenítőszerek: 

 

Lúgok: 

Mésztej:  

 1 kg égetett mészre 1 liter vizet majd a mész szétesése után keverés közben 3  

 liter víz; vagy  1 kg oltott mészhez 1 liter víz. 

 Nátriumhidroxid 2-4%-os oldata - ph 10 felett 

 Káliumhidroxid 2-4%-os oldata 

 Nátriumkarbonát 3-6%-os oldata (szóda oldat) 

 Nátriummetaszilikát 1%-os oldata 

 

Foszfortartalmú fertőtlenítőszerek: 

 ásványi savak 1-2%-os oldata 

 szerves savak 

 citromsav 0,4%-os oldata - ph 4 alatt 

 szulfominsav 0,2%-os oldata - ph 6 alatt 

 ortofoszforsav 0,3%-os oldata - ph 4 alatt 

 tejsav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt 

 hangyasav 1-2%-os oldata - ph 4 alatt 
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Klórtartalmú fertőtlenítő szerek:  

 

Klórtartalmú fertőtlenítőszereket 30-40 °C-nál magasabb hőmérsékletű oldatban nem célszerű alkalmazni. 

Klórtartalmú fertőtlenítőszereket melegtől, fénytől védett helyen üveg, műanyag vagy ép zománcú 

fémedényben kell tartani. 

 Hipokloritok 

 Nátriumhipoklorit (aktív klórtartalma 9-12%) 3 - 6%-os oldatban 

 Klóros mész (aktív klórtartalom 25-30%) 2,0%-os oldatban  

 

Aldehidek: 

 Formalin (a formaldehid 36-40%-os oldata) 1-6%-os oldatban. 15 °C hőmérséklet alatt       

hatása mérsékelt, ezért használata nem javasolt. 

 

Jodoforok: 

 1-5%-os oldatban ph: 2,5-4,0 

 

 

Megjegyzés: 

 

Nélkülözhetetlen a rendszeres időközönként elvégzett és hatékony rágcsáló és rovarírtás ! 

Különösen fokozott figyelmet igényelnek a kiskacsák az első 7 napban - ami a rágcsálók (pl.kifejlett patkány) 

által történt támadásokat illeti! A későbbiekben, - a kifutón való tartás során- pedig a különböző ragadozók 

elleni támadást kell hatékonyan kivédeni (róka). 

 

A patkányok, egerek különböző kórokozókat is terjesztenek, ráadásul stresszfaktorok az állatok számára is. 

A madáratkák, tetvek mint külső élősködők szintén különböző (vírus)-vektorok szerepét tölthetik be 

állományon belül, akárcsak egyes alombogarak. Ezek jelenlétének megelőzésére, megszűntetésére fokozott 

figyelmet kell fordítanunk. 

 

1. Almozás 
 

 

 

Almozásra, száraz, tiszta (por és penészmentes) búzaszalma vagy pormentes forgács felel meg. Az alom 

vastagsága 8-10 cm legyen a naposfogadáskor, melyet naponta felül kell szórni. 

Az alom már a 3.-4. napon kezd „beindulni”, (ennek ideje függ a telepítési sűrűségtől is) ezért mindvégig 

nagyon fontos az almozás megfelelő gyakorisága, a pára-szellőztetés-hőmérséklet management. (Nagyon 

fontos a friss levegő, ezért ha a külső időjárás engedi, 1 hetes kor körül már nyugodtan kiengedhetjük a 

madarakat ismerkedni a közvetlen külső környezettel…ha a kinti hő eléri az adott életkorban szükséges 

hőigényt.) 

 

Ha az ólba belépve erőteljesen ammóniával telt a levegő, ott már probléma van, ráadásul a madarak 

magasságában az alomszinthez közelítve csak még koncentráltabb és intenzívebb az ammónia és káros gázok 

jelenléte. Ez különösen a téli időszakban jellemző, amikor nagyon nehéz összehangolni a fűtés-szellőztetést. 

A páratöbblet sok szempontból kedvezőtlen az állományok számára.  

Az átnedvesedett alom szintén egyik gócpontja lehet a baktériumok által kiváltott betegségeknek, mivel a 

legtöbb baktérium a nedves közeget szereti. 

 

A szalmabálák megfelelően fedett/zárt helyen való tárolása szintén nélkülözhetetlen, hiszen a penészes 

szalmabálákból eredően a tüdőpenész hamar felütheti a fejét a fiatal állományoknál. 

Az alomminőség javítására és a káros gázok képződésének csökkentésére,egy részének megkötésére már 

számos kiegészítő, (jótékony tejsavbaktériumokat tartalmazó) alomra (állatra sem káros) kijuttatható terméket 

forgalmaznak melyek az állatok komfortérzetét ezáltal teljesítményüket is növelhetik. 
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3. Hőmérséklet igény 

 

Hőmérséklet (°C) 

nap a műanya ill. a 

hőforrás alatt 
a teremben 1 m 

magasságban 

1 − 7. 32 − 30  22  − 25  

8 − 14. 29 − 26 15  − 21  

15 − 21.   10  − 14  

22.-től  

  környezeti hő 

 

 

A hőmérsékletet mindig az istálló több pontján, a padozattól 20cm-es magasságban kell mérni. A hőmérséklet 

ellenőrzésekor mindig figyelembe kell venni az állatok viselkedését is, és e szerint lehet, illetve kell a megadott 

hőmérséklettől eltérni. 

Az állomány akkor érzi jól magát, ha a rendelkezésre álló területen egyenletesen oszlik el. 

 

 

 

 

 

A kacsa hővel szembeni igénye kisebb mint a többi baromfifajé. Utónevelés időszakában az optimális 

hőmérséklet számukra a 15-17 °C külső hőmérséklet. 

Ha túl meleg van az sem jó, mivel könnyen beizzadhat az állomány, ha ezt tapasztaljuk fokozatosan vegyünk 

vissza a fűtésből és ilyenkor sűrűbben meg kell mozgatni őket, hogy könnyebben száradjanak fel. 

Ezután megkezdhetjük a rövid idejű pár perces szellőztetést. Erre mondjuk azt, hogy túlgondozza a gazda az 

állományt! 
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4. Itató- és etetőedény szükséglet 

 
A gyakorlatban az alábbiak használatát javasoljuk adott életkori igényeknek megfelelően: 

 

Eteteőedények: 

 

- műanyag naposetető tálca/rekesz  

- különböző méretű kétoldalú önetetők 

- gumis- hordós etető (megfelelő magasságú gumiperem – állat életkorához beállítva, illetve 

megfelelő átmérőjű gumiperem-elegendő takarmány felvételének biztosítása) A gumikat célszerű 

időszakonként máshová áthelyezni, mert könnyen berohadhat alá a takarmány! 

- 0-14 napos korig : 80-100 db kacsa/ 1 db köretető 

- 15 napos kortól: 60-70 db kacsa/ 1 db köretető, vagy 1,6 cm etetőhossz/ kacsa 

 

Az etetőtálcákba mindig csak kevés, 1-1,5 kg tápot szórjunk, hogy az állatok előtt folyamatosan friss 

takarmány legyen.  

A többszöri takarmánykiosztás felkelti a madarak érdeklődését és több takarmányt fogyasztanak.  

Ügyelni kell arra, hogy az újbóli takarmánykiosztás előtt az etetők mindig tiszták legyenek.  

 

 

Itató berendezések: 

 

- szelepes önitatók: víztakarékossági, s ebből következően alomminőségi szempontból 

kedvezőbbek, mint a nyílt vízterű itatók előnevelő technológiák esetén 

 

 Szelepes itatósor esetén annak vízáteresztő képességétől függően: 

 1 hetes korig 18-20 db-ot 

 2-5. hetes kor közötti időszakban 8-10 db kacsát 

 6. hét után pedig 5-6 db kacsát számolhatunk 1 db szelepre. 

 

- kúpos önitatók (2-6 literes)  

 6 literes kúpos itatóra: 70-80 db napost számolunk, ami elegendő nekik maximum 10 napos korig. 

 

- különböző méretű nyílt vízterű, lineáris szabályozott vízszintű vályús itatók (A nyílt vízterű 

itatórendszerek előnye, hogy az állat sokkal rövidebb idő alatt tud felinni, mint a szelepes itatóból. 

Ez állatjóléti szempontból kedvezőbb számukra, főleg nyári időszakban) 

- Vályúhossz : 100 db kacsa/ 1 m vályúhhossz 

 

Nyílt víztér biztosítása feltétlenül szükséges a madarak számára, kifutós rendszer esetén a későbbi begytágítás 

miatt is! 

A gondosan fertőtlenített itatóedényeket, illetve napitartályokat már az állatok érkezése előtt néhány órával 

feltöltjük, hogy a naposok kirakás után mindjárt előmelegített ivóvízhez jussanak. 

Itatásra alkalmas 18-20 °C hőmérsékletű, emberi fogyasztásra is megfelelő ivóvíz. 

 

Az itatók magasságát folyamatosan emelni kell, az állatok számára megfelelő magasságban. 

Szelepes itatónál az a megfelelő magasság, ha a kacsa nyújtott nyakkal iszik. 

A technológiát soha nem a selejt egyedekhez állítjuk be!! 

 

Lényeges, hogy megakadályozzuk az ivóvíz pocsékolását, az ivóvízben történő fürdést, az ivóvíz elfolyását. 

Az átnedvesedett alom, több állategészségügyi probléma kiindulópontja lehet. 

Az itató berendezésekhez ólanként (lehetőség szerint) tartozzon legalább 1 vízóra, mellyel mérni lehet a 

pontos napi vízfogyasztást. 

A vízfogyasztás hirtelen változása más problémákra (pl: betegség, láz) is felhívhatja a figyelmet. 

A tiszta víz és a vízminőség fontosságára a későbbiekben még pár mondat erejéig kitérek. 
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A kacsák a takarmány 2,5-3-szoros mennyiségét veszik fel vízben. 

 

A napos etetők és itatók elhelyezését úgy alakítsuk, hogy az a madarak számára mindenképpen könnyen 

megközelíthetőek legyenek és egymástól megfelelő távolságra. 

 

A kiskacsákat 4 napos kor körül kell elkezdeni a normál etetőkre átszoktatni. A fogadásra behelyezett kúpos 

itatókat ekkorra már biztonsággal eltávolíthatjuk. 

 

Adott életkorban az arra megfelelő technológiát, berendezést alkalmazzuk. (Előnevelés során alkalmazott 

etetőtálcákat, kis peremű rekeszeket már ne alkalmazzunk utónevelés során) 

 

 

5.  Szellőztetés 

 
Ahhoz, hogy az állatoknak megfelelő komfortérzete legyen – mely elengedhetetlenül szükséges a kielégítő 

fejlődéshez-, az istálló levegőjének mindig tiszta, pormentes, 60-65% -os relatív páratartalmúnak kell lennie.  

A nevelés első időszakában 4-5 napos korig magasabb: 65-70%-os páratartalom a megfelelő, mely könnyen 

biztosítható. (Sajnos téli időszakban túl könnyen is, ezért aztán küzdünk a párával.) 

3-4 napos korban megkezdődhet az 2-3 óránkénti –kellő óvatossággal végzett- 5-7 perces időtartamú 

szellőztetés a levegő felfrissítése, az esetlegesen keletkező káros gázok (ammónia, széndioxid 10 ppm alatt) 

eltávolítása érdekében (nem az a cél, hogy a felfűtött istállót lehűtsük, vagy huzatot csináljunk). 

1 hetes kor után a fokozódó anyagcsere és a növekvő vízfogyasztás miatt a páratartalom nőni kezd, a 

szellőztetés időtartamát intenzitását megnövelhetjük. 

A ventilátorokat és a légbeejtő nyílásokat úgy kell tervezni, hogy a légcsere mindig huzatmentesen történjen, 

s az 5 m³/óra/testsúly kg levegőszükséglet a zárt, intenzív nevelés során mindig, de különösen az utolsó 

időszakban is biztosított legyen. 

 

Pl. egy 500 m²-es istállót 6 db/m²-es telepítési sűrűséggel és várható 4 kg-os átlagsúllyal számolva (3.000 db 

X 4 kg = 12.000 kg X 5 m³ /óra= 60,000 m³/óra) a levegőszükséglet.  

Téli időszakban 0,7-1  m³/óra/ttkg-mal kalkulálhatunk. 

Tehát ide legalább 6 db 10.000 m³/óra légszállítású ventilátor lenne szükséges. 

A huzatmentes szellőztetés esetén a légmozgás sebessége nem haladhatja meg a 0,2 m/s-ot.  

Kifutós nevelésnél a kellő árnyékot, hűvöst adó erdősáv nélkülözhetetlen nyári időszak során. 

 

A tömés során különösen ügyelni kell a tömőistálló belső klíma megfelelő kontrolljára, hiszen a tömés során 

jelentős hőmennyiség termelődik, ezért a megfelelő kapacitású szellőztetés (ventilátorok, fordulat 

szabályozás, légbeejtés), legalább 50-150 m3/kacsa/nap teljesítménnyel szükséges.  

A nyári melegben elengedhetetlen a hűtés (a párásítás nem elégséges), az istálló 5-10 °C fokos hőmérséklet 

csökkentéséhez a kinti napi csúcshoz képest. 

 

 

6. Világítás 
 

A fogadó épületben egyaránt biztosítani kell a természetes és a mesterséges megvilágítást is. Fontos, hogy a 

fényeloszlás az egész ól alapterületén egyenletes legyen. 2,5 m magas mennyezetre elhelyezett izzókkal 

például: 4-4,5 W/m² fényerősséget kell biztosítani. 

 

 

 

 

 

 

 

Fényigény 

Életnap Megvilágítás időtartama Fényerősség (lux/m²) 
1.-3 Folyamatos 23 óra+1óra sötét 20-25 
4.-16 Napi 2 órával csökkentjük 20-25 
17. naptól Természetes fény vagy 16 óra 20-25 
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Természetesen mindig figyelembe kell venni az adott időszak természetes fényviszonyait és azt, hogy 

madaraink mennyi időt tudnak már kint tölteni a kifutón, így a mesterséges megvilágítást ennek megfelelően 

kiegészítésként alkalmazzuk. 

A kifutók területének megfelelő külső megvilágítása több okból is elengedhetetlen (ragadozók ellen, itató és 

etetőfelületek kellő megvilágítása)! 

 

 

 

7. Telepítési sűrűség 

 
Az előkészített istállókat célszerű keresztirányú kerítőkkel felosztani, hogy a naposok csoportokra legyenek 

osztva. A kisebb csoportokat mindig egyszerűbb, átláthatóbb kezelni. Ez megakadályozza a madarak 

összefutását, illetve biztosítja az egyenletes etetőhöz és itatatóhoz jutást. 

A naposállatok megérkezésekor a szállító dobozokat az istállóban egyenletesen osszuk szét, majd a teljes 

mennyiség lerakodását követően a bejárattal ellenkező oldalon kezdjük meg a ládák kiürítését és az üres ládák 

kihordását. Ezzel a módszerrel minimálisra csökken a kiskacsák összetaposásának veszélye. 

A kiscsoportos rendszert lehetőleg 2 hetes korig tartsuk fenn.  

 

Téli időszakban és tavasz elején a kifutóhasználat a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt korlátozottabb, 

mint a nyáron, ezért különösen figyelni kell a telepítési sűrűségre. 

Télen nincs kizárás, megvan a lehetősége az állománynak a kijárásra és az ólban való maradásra egyaránt. 

Általában 6 hetes kor után a napi egyszeri etetést az ól előtt, kint ejtik meg. 

 

Nyáron az utóneveléskor 21 napos kor után 10-12 db kacsa /m²-rel számolhatunk,mert ehhez hozzájön még a 

kifutók területe. 

A csőrkurtítást is nagyjából ebben az időszakban kell elvégezni 19-21 naposan, a felső csőrkáva 5-6 mm-es 

visszavágásával! 

 

Telepítési sűrűség zárt 

tartásnál / téli időszakban 

     Életnap db/m² 
1 -14 20 - 35 db 

15-21 10 - 12 db 

22- 5 - 7 db  

  
Ennél nagyobb sűrűség pontos meghatározásához mindig csak a hasznos alapterületekkel szabad számolni, 

tehát az itatók és etetők, illetve más technológiai berendezések által elfoglalt területet le kell vonni az ól teljes 

alapterületéből.  

Télen és tavasz elején csak annyi kacsát telepítsünk amennyit, zárt nevelésben biztonsággal tudunk felnevelni! 

 

8. Takarmányozás 

 
A mulard kacsák takarmányozásánál és itatásánál elsődleges cél a meghatározott nevelési idő alatt a töméshez 

szükséges megfelelő élősúly elérése és a megfelelő fajlagos takarmányhasznosítás, ennek alapja az optimális 

környezeti feltételek, és a megfelelő élőállat alapanyag biztosítása. Ezek között döntő jelentőségű a 

takarmányozás minősége, emellett fontos az itatás és etetés higiéniája, valamint az, hogy a 

takarmányfelvételre nyugodt körülményt biztosítsunk az állatok számára. 

 

Takarmánykeverőnk által biztosítjuk az adott életkori szakasznak szükséges koncentrált beltartalmú 

takarmánykeverékeket. 

Ezek a takarmányok a kacsák számára könnyen emészthető, (és az emésztési folyamatot segítő) 

táplálóanyagokat tartalmaznak, takarmányfázisonként optimalizált fehérje-energia aránnyal.  
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A takarmánykeverékekben lévő energiahordozók, biológiailag értékes fehérjeforrások és kiegészítők a 

szervezetben lévő hasznosulásukkal, az életkornak, genetikai potenciálnak megfelelő intenzív fejlődést 

hivatottak szolgáltatni.  

 

Fontos, hogy az elért és elérhető tömeggyarapodásból a madarak ne veszítsenek egyéb környezeti hatások 

miatt (zsúfoltság, rossz higiéniájú, betegségre hajlamosító környezet, nem megfelelő hőmérséklet,-

páratartalom-,nem elégséges etető,-itató felület, túl nagy mozgás lehetőség, zaklatás, zavarás stb.) 

A kiszállított tápokat fázisonként, elkülönítve tároljuk. 

Adott életkori szakasznak megfelelő fázisú, mennyiségű tápot kell, hogy biztosítsunk (mulard indító, mulard 

nevelő, mulard befejező, esetlegesen mulard létfenntartó táp) a madaraink kiegyenlített fejlődése, és az elvárt 

célsúly teljesítése érdekében. 

 

Az egyes takarmány-fázisok átállása között minimum 4 nap átmenetet szükséges biztosítanunk! 

 

 

MULARD KACSA TAKARMÁNYOZÁSI PROGRAM AJÁNLÁS 

Életnap Takarmány Etetési mód Takarmány formája 

0-7 Indító Ad libitum Pellet 

8-14 Indító Ad libitum Pellet 

15-21 Indító Ad libitum Pellet 

22-28 Nevelő Ad libitum Pellet 

29-35 Nevelő Ad libitum Pellet 

36-42 Nevelő Ad libitum / 12 óra/nap Pellet 

43-49 Befejező 3-4 óra/nap (0,25dkg/nap/db) Pellet 

50-56 Befejező 3-4 óra/nap (0,25dkg/nap/db) Pellet 

57-63 Befejező 3-4 óra/nap (0,25dkg/nap/db) Pellet 

 

 

Ennek függvényében a mennyiségek: 

Indító táp: 3 hetes életkorig : 2 kg 

Nevelő táp: 22 napos kortól 42 napos korig: 6 kg 

Befejező táp: 42 napos kortól 66 napos korig: 7 kg (fejadagra állítva 25 dkg/kacsa/nap) 

 

A 13 kg takarmányt, nagyjából 9-9,5 hetes korig számoljuk, mivel a kiosztás nem egyszerre történik a tömők 

felé. 

A mulard vázszerkezete 6-6,5 hetes korára már megfelelően kialakul, ezután kezd el rá súlyt építeni. 

Ebben az életkorban már feltétlenül szükséges napi fejadagra állítani őket, mert természetes igényük 

következtében 30-35 dkg és a feletti takarmány sem lenne nekik elég.  

A túl nagy súly a tömőnek sem optimális. 

Viszont az időkorlát és a fejadag szabályozásával nagyszerűen tudjuk tágítani a begyet (rövid idő alatt nagy 

mennyiséget felvesz, majd ráiszik), ezáltal könnyítve a tömők későbbi munkáját. 

A tömők által preferált célsúly 9 hetes korra a 4,10-4,30 kg-os élősúly. 

 

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ha a napos nem megfelelő minőségű, akkor az idő közben esetlegesen 

fellépő állategészségügyi problémák következményeként egy kiváló minőségű takarmánnyal és egy 

optimálisan beállított termelési környezettel sem biztosított a célsúly elérése!!! 
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Súlymérés : 

 

Szeretném kihangsúlyozni a naposkori súlymérés, és a heti életfordulókon történő súlymérések fontosságát, 

illetve a mért adatok rögzítését az állománynaplóba! Az egyedeket mindig random, véletlenszerűen válasszuk 

ki súlymérésre, vigyázva, hogy ne törjük őket. 

A súlymérés elsősorban a gazdának nagy segítség, mivel ha az állomány nem hozza a tőle elvárt 

súlygyarapodást, azonnal visszakereshető, hogy hol kezdődött a súlyfelvételi probléma. 

 

Az alábbi táblázatban ismertetjük az egyik francia mulard steril hibrid gácsérjainak várható testsúlyalakulását 

hetenként. 

 

A táblázatban szereplő súlyok iránymutatóak. 

 

 

 
 

 

Kizárólag gazdasági abrak-keverék és zöldtakarmány etetése, természetesen nem elegendő a mai modern, 

intenzív fajták, illetve genotípusok szükségleteihez és a tőlük elvárt kimagasló teljesítményhez.  

 

Minél fejlettebb a genetika - a kiváló szelekciónak köszönhetően - annál nagyobb az állat gazdasági 

hasznosítási irányának megfelelő potenciálja – pl. súlygyarapodás, májtömeg, tojástermelő képesség stb. 

 

A kiszállított tápok elhelyezésénél, tárolásánál száraz, tiszta, fedett tároló helyet kell biztosítani, hogy a 

takarmány minősége ne romoljon. 

Ömlesztett táp esetén ügyelni kell arra, hogy az előzőleg kiszállított táp a friss táppal lehetőség szerint ne 

keveredjen. 

Az etetők (itatók) tisztán tartásáról folyamatosan, naponta gondoskodni kell. 
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9. Kiegészítő kezelések 

 
 

A tiszta ivóvíz fontossága 

A víz a legfontosabb „tápanyag” a haszonállatoknak, mivel a vízfelvétel egygyomrú állatok esetében 2- 3-

szorosa a takarmányfelvételnek. Savanyított ivóvíz megakadályozza a mikrobás fertőzést és növeli az 

emésztés hatékonyságát, csökkentve a bélhurut és szalmonellózis által okozott veszteségeket. A stabil bélflóra, 

amelyet a savanyított ivóvíz hoz létre, ideális környezetet teremt az általunk hasznosnak tartott baktériumok 

számára, nehezíti a kórokozók szaporodását, elnyomja hatásukat. A modern állattenyésztésben egyre jobb, 

gyorsabb növekedést és hatékonyabb takarmány hasznosítást érünk el, de ezzel együtt az állatok kevésbé 

tolerálják a különböző stresszorokat, köztük a nem megfelelő vízminőséget. 

Ezért fontos a telephelyen itatott víz minőségének minden irányú részletes ismerete. 

A víz keménysége pl. befolyással bír egyes állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak vízoldékonyságára, 

ezáltal annak hatásfokára is. 

A szelepes itatórendszerek időszakonkénti savas-lúgos fertőtlenítése, magas nyomású mosóval történő 

átmosása elengedhetetlen az ott keletkező és önálló életet élő biofilm réteg megszűntetése érdekében. Az 

itatórendszerek külső fertőtlenítésére is különös figyelmet kell fordítani, kiváltképpen ami a szelepeket illeti, 

mivel egyes kórokozók továbbterjesztésében maguk a szelepek is közrejátszhatnak mint vektorok.  

 

Szerves savak – Savanyítók alkalmazása 

A szerves savakat több mint három évtized óta használják tartósítására és védekezésre a nem kívánt mikrobák 

ellen. Felhasználásuk főleg 2006-ban nőtt meg hirtelen, amikor a hozamfokozókra vonatkozó szabályozások 

megváltoztak, a rövid láncú zsírsavak, mint alternatíva merült fel. Minden savnak meg van a saját kémiai 

tulajdonsága, melyek között az antimikrobiális hatásuk is eltérő. Ezért alkalmazásuk hatékonyabb lehet, ha 

több savat tudunk egyszerre használni: ezeket a komplex savanyítók tartalmazzák.  

Az ivóvízben a szerves savak csökkentik a pH-t ami gátolja a kórokozók elszaporodását a vízben és az állat 

emésztőrendszerében is. 

Az optimálisan beállított termelési környezet ellenére is rengeteg olyan tényező lehet az állat környezetében, 

ami stresszt okozhat, és túlságosan igénybe veheti a szervezetet, így annak állandó készenléti állapotban kell 

lennie.  

Ilyen esetekben a savak abban segíthetnek,hogy a tápanyaggal felvett fehérje az elvárható optimális növekedés 

és az immunitás fenntartása érdekében hasznosuljon. 

 

Probiotikumok és prebiotikumok alkalmazása 

Az életciklus elején történő alkalmazás (kiegészítve pro-,prebiotikumokkal) segít egy jó bélflóra 

kialakulásában, aminek köszönhetően a tápanyagok jobban, gyorsabban emésztődnek és kialakul egy 

magasabb ellenállás a patogén mikrobák ellen.  

A normál emésztőtraktus esetén a szervezet igyekszik fenntartani a megfelelő bélkörnyezetet egy ép 

bélnyálkahártya fenntartásával és egy egészséges probiotikus populáció fenntartásával  (melyek kitapadnak a 

bélhámra így megelőzve a káros baktériumok kitapadását). Ha sérül az egyensúly, a káros baktériumok 

tapadnak ki a bélfalra, ezáltal kerülik el azt, hogy a természetes bélmozgással (perisztaltika) kiürüljenek.  

A probiotikumok és prebiotikumok kölcsönhatása stabilizálja a bélkörnyezetet, növeli a jótékony tejsavat 

termelő baktériumok számát. 

A probiotikumok stabilizálják a gyomorban és a vékonybélben zajló emésztési folyamatokat, 

megakadályozzák  a hasmenést. A életciklus végi adagolás esetében csökken az idősebb korú elhullás, az 

állatok többet szívesebben isznak! 
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10.   Állategészségügy 

 
 

 

A májtermelés során számtalan rizikó tényezővel találkozhatunk. Bár a mulard kacsa kevésbé érzékeny a 

vírusos fertőzésekre, mint a többi víziszárnyas, de így is előfordulnak jelentős problémák. A zárt istállóban az 

alom aspergilózis fertőzéséből eredő tüdőpenész, a szabadtartásban a paraziták, sántaság, és a szélsőséges 

időjárás okozta problémák fordulnak elő, míg a takarmánykorlátozás időszakában (előkészítés a tömésre) a 

versengés, szétnövés okoz gondot. További stressz lehet a szomszéd állomány, kutya vagy vadállatok 

zaklatása, a csőrkurtítás a tömés és a vakcinázások is. 

 
Naposkacsa: 

 

Nevelésre 50 gramm vagy azt meghaladó testtömegű, jól fejlett, vitális, teljesen felszáradt, még nem etetett és 

itatott, 36 óránál nem idősebb kacsa alkalmas. 

A felsorolt tulajdonságokkal kapcsolatos bármilyen reklamációt telepítéskor jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

 

Az állomány elhullásáról pontos, jól nyomonkövethető dokumentációt, az integráció által kiadott egységes 

ól/elhullási/kezelési naplót kell vezetni! 

Minden állatorvosi kezelést, gyógyszer/vitaminozás fel kell rajta tüntetni. 

 

Amennyiben: 

- csökken a takarmány-, ivóvíz felvétel mennyisége, 

- sok az apró egyed, az állomány fejlettségbeli szórást mutat, 

- sok a hátán megkopaszodott kacsa 

- hasmenés vagy sántaság lép fel 

- a szemen kötőhártya-gyulladás jelentkezik, esetleg felsőlégúti tüneteket produkáló egyedeket vagy 

egyéb mozgásszervi problémára utaló tünetet (felborulás, görcsös mozdulatok, fejcsavarás, 

fejrázás) mutató  

madarat lát, haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost és az illetékes integrátort. 

 

Az állatok gyors és kiegyenlített fejlődése érdekében különböző vitaminkészítmények és kiegészítők itatása 

javasolt adott életkori szakaszban. 

Egészséges, jó tartási körülmények között nevelt állományoknál antibiotikumok preventív adagolása nem 

szükséges, sőt a vakbélemésztésre gyakorolt negatív hatásuk miatt káros is lehet. Amennyiben bakteriális 

fertőzés lép fel célzott kezelést/terápiát kell alkalmaznuk az előírt ideig, az arra megfelelő hatóanyaggal, az 

ellátó állatorvos/intézet által felállított diagnózis és rezisztencia-vizsgálat alapján.  

Antikbiotikumos kezelésekkel azonban nem csak a negatív, rossz baktériumokat írtjuk ki a bélflórából, 

hanem az ott élő jótékony (optimális bélflórát fenntartani segítő) bélbaktériumokat is.  
Ez az egyensúly könnyen felborulhat, eltolódhat ezért gyógyszeres kezelések után gondoskodni kell a bélflóra 

helyreállításáról, különböző probiotikumokkal és komplex savanyítókkal kellő mértékű alkalmazásával, 

melyek végig segíthetik a nevelési periódust, immunerősítő, antimikrobális-pathogén baktériumokat 

csökkentő, tápanyagfeltárást elősegítő- (emésztő-enzimek termelését stimuláló) hatásuk miatt. 

 

A kezelések nem pótolhatják a beteg falkák utáni nagyon szigorú, és mindenre kiterjedő fertőtlenítést. 

 

Javasolt kiegészítő kezelések: 

 

0-3 napos korig : komplex vitamin / tiszta víz itatása 

3-7 napos korig : Ca-P komplex+ D3-OH kiegészítő  

14-17 napos korig : Selén-E itatása (váz-izomrendszer kialakulás) 

23-26 napos korig: komplex savanyító /C-vitamin itatása (takarmányok fázis váltása előtt 2 nappal+utána 2 

napig – indítóról a nevelőre való átállásakor)) 
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30-33 napos korig: Ca-P komplex+D3-OH itatása / Komplex vitamin,aminósav kieg. 

36-40 napos koráig: komplex savanyítás (nevelőről a befejezőre való átálláskor) 

 

Stresszhelyzetek, környezeti/hőstressz kezelésére ajánlottak a különböző B-vitamin komplexek C-vitaminnal 

kiegészítve. 

Az érrendszer, érfal, aorta erősítésére a nyomelemekben gazdag pl: réz, cink, bór, molibdén tartalmú 

kiegészítőket alkalmazhatjuk. 

 

 

Van,hogy legjobb tudásunk szerint mindent elkövetünk, megadunk az állományunknak és minden feltételt 

biztosítunk részükre, mégis mindezek ellenére problémába ütközünk. 

 

Az alábbiakban, pár bakteriális és vírusos eredetű a mulard állományoknál is előfordulható megbetegedést 

szeretnék ismertetni a teljesség igénye nélkül. 

Ez azt jelenti, hogy nem csak ennyi bakteriális és vírusos eredetű betegségük van. 

Én csak azokat emeltem ki pár mondat erejéig, melyekről érdemesebb többet beszélni ismertetés jelleggel. 

Megemlítésre kerülnek a ritkán, de előforduló csontképződési zavarok lehetséges okai is. 

 

A felnevelés során előforduló betegségek megelőzésének legjobb és leghatékonyabb módszere a tartási, 

takarmányozási technológia és az alapvető járványvédelmi előírások pontos, lelkiismeretes betartása. 

Az egyöntetű, szépen fejlett, higiénikus környezetben élő madarak jóval ellenállóbbak bármiféle 

esetlegesen jelenlévő kórokozóval szemben. 

 

 Ez a tájékoztató otthoni diagnosztizálásra egyáltalán nem alkalmas, arra van a kezelő állatorvos és a labor! 

Az előnevelés időszakában az elhullás leggyakoribb oka a „kelésgyengeség”. 

 

Kelésgyengeség: 

Összefoglaló néven kelésgyengének tartjuk azokat a naposmadarakat, melyeket az embrionális fejlődés során 

(bakteriális terheltség) vagy a keltetéstechnológiai hiányosságokból eredően különböző káros hatások értek 

és így a tojásból való kikelés után nem tekinthetők teljes értékűnek. 

Ez abban nyílvánul meg, hogy a naposállat köldöknyílása nem, vagy csak hiányosan záródott be, sziktömlője 

pedig a hasüreg jelentős részét kitölti. Tehát a madár embrionális fejlődése nem fejeződött be kelésig. 

Nyitott köldöknyíláson keresztül a környezetben jelenlévő baktériumok könnyedén a hasüregbe kerülhetnek. 

A nem kellő keltetéshigiénia következtében ez már a keltetés során a keltetőgépben is végbemehet. 

Kelés után a keltetők selejtezik a kikelt naposokat. 

A kelésgyenge egyedek az előnevelés első 10 napjában kihullanak.  

Az elhullás az 5.-6. napig fokozatosan nő, ezután lecsökken és a 10. napra megszűnik. 

Elhullások esetén a szokásos rend szerint járjunk el, értesítsük az illetékeseket, ólnaplóba rögzítsük az 

elhullásokat, ha szükséges vizsgáltassunk madarakat. (20 db hullát egy vagy két alkalommal az 

Állategészségügyi Intézetben). 
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Bakteriális eredetű betegségek tájékoztató jellegű ismertetése: 

1. Salmonellosis  

 

Kóroktan:  ludaknál a S. typhirumnak lehet nagyobb jelentősége 

Kórokozó terjedése:  

 tojáson keresztül, horizontális fertőzés útján (csoporttársak és tartási higiéniai ) 

Paratyphus-t (Paratífusz-fiatal korban) és Thypust (Tífusz-bármely korban) okoz. 

A Salmonella nem képes növekedni: 

    6,5 ºC alatt és  47 ºC fölött,  

    4,5 pH-érték alatt, 

Tünetek:  mint a colibacillosis esetén, lásd lejjebb. 

Növendékeknél az általános jellemző tünetek, bágyadtság, bizonytalan és fájdalmas járás, kötőhártya-

gyulladás  és hasmenés léphet fel. 

 

2. Colibacillosis  

 

Coli baktériumok normál körülmények között is a madarak emésztőrendszerében megtalálhatóak. Sok 

szerotípus, kevés patogén (betegítő képességű) közülük. 

Tünetek:  hasmenés, a lesoványodás, és a kelésgyengeség említhető meg. 

Napos madarakban önállóan, egyéb esetben szövődmény formájában lezajló változatos betegség 

 

Előfordulás: a leggyakoribb fertőző kórok, de a colibacillosis csak a jéghegy csúcsa, mindig 

keresni kell a kiváltó okot 

 

Kóroktan:  Escherichia Coli 

 

Járványtan:  

Valamennyi baromfi valamennyi korcsoportja egyaránt fogékony 

Hajlamosító tényezők: higénia, immunállapot, társbaktériumok jelenléte 

Germinatív (szülőpáron keresztül) fertőzés, de gyakoribb a tojáshéjon a tojásba jutott baci, 

esetleg a tojáshéjra tapadt bacival való kelés utáni fertőződés (keltetői higiénia, 

visszavezethetőség 5 nap).  

Lehet aerogén terjedés is (gyengítő körülményekkel, pl. szelőztetési gond) 

Lehet szájon át: csak fiatal korban, masszív fertőződéssel vagy virulens törzzsel való 

fertőződéssel 

Tünetek: 

Naposkorban: kelésgyengeség, bélgyulladás, fibrines szívburokgyulladás, fázékonyság, 

borzolt tollazat, fehér hasmenés 
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Növendék korban: fibrines légzsák és hashártyagyulladás 

Coli vérmérgezés: általános tünetek 

Helyi elváltozások (tulajdonképpen bármi), légzési tünetek, ízületi tünetek (sántaság), 

bőrtünetek, petevezető gyulladás (tojáshozam csökkenés) 

 

3. Cholera : 

A kolerát a Pasteurella Multocida nevű baktérium különböző virulenciájú (betegítőképességű) törzsei 

okozzák. 

A törzsek egy része burkos, amely burok hialuronsav összetevője gátolja a gazdaszervezet falósejtjeinek 

tevékenységét, így elősegítik a szervezetben való szóródásukat.  

Jóllehet a kórokozót a szokványos fertőtlenítő szerek, a szárazság, ill. a nagy meleg elpusztítja, a baktériumok 

a madárhullákban és a nedves alomban mégis hónapokig képesek túlélni. A fogékony madarak 

baktériumhordozó társaiktól történő fertőződése közvetlenül vagy közvetett úton következik be. 

Az állatokba közvetve elsősorban ragályfogó tárgyak, vándormadarak, telepi rágcsálók, más állatok, stb. 

testrészei, illetve természetes vagy mesterséges vizek közvetítésével kerül be a baktérium, de a fertőződés 

takarmánnyal, ivóvízzel is bekövetkezhet. Gyakori jelenség, hogy stresszhatásokra (hirtelen időjárás-változás, 

hideg, párás időjárás, szállítás, stb.) a kórokozót tünetmentesen hordozó állomány több-kevesebb egyede 

hevenyen vagy idülten megbetegszik. 

A szájon át (esetleg belégzéssel, a bőr és nyálkahártyák sérülésein vagy a kötőhártyán át) bekerülő 

baktériumok a felső és alsó légutakban elszaporodnak, betörnek a véráramba, és a zsigeri szervekben 

szétszóródnak. Az igazi problémát valójában nem is az élő baktériumsejtek, hanem a szervezet 

védekezőreakciója következtében elpusztuló baktérumsejtekből kiszabaduló toxinok (ún. endotoxinok) 

okozzák, mert ezek a baktériummérgek testszerte károsítják a vérereket, ill. toxikus sokkot (a vérkeringés 

gyors összeomlása) okoznak.  

Növendék- és felnőtt állományokban a kórokozó betegítőképességétől, az állományt érő stresszhatás 

mértékétől függően a betegség 2-5 napos lappangás után túlhevenyen, hevenyen vagy elhúzódóan zajlik le.  

Túlheveny esetekben a madarak gyorsan, jellemző tünetek kifejlődése nélkül hullanak el.  

Heveny esetben étvágytalanság, bágyadtság, a tojáshozam csökkenése, tüsszögés, hasmenés, 

orrfolyás, nehezített légzés, olykor a szemek gennyes gyulladása tapasztalható. Közvetlenül az elhullás 

előtt az erős levertség, a görcsök és az erőteljesen megemelkedett légzésszám a jellemző. A betegség 

klasszikus formájánál a járvány valósággal „robban az állományban”, azaz rövid idő alatt nagyszámú 

állat betegszik meg, ill. pusztul el.  
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Idült lefolyása soványodással, hasmenéssel (a bélsár az esetleges bélbeli fekélyek miatt vércsíkos is 

lehet), a has teriméjének növekedésével, az ízületek megduzzadásával, ill. ízületgyulladással, a 

középfül gyulladása miatt csavart nyaktartással jár. 

A járványtani kép, a klinikai tünetek és kórbonctani elváltozások alapján a betegség általában megállapítható, 

kétség esetén intézeti diagnosztikai vizsgálattal biztosan igazolható.  

Gyógykezelés : 

A beteg állomány itatásos gyógykezelését minél hamarabb el kell kezdeni, a kórokozó ellen hatékony 

antibiotikummal. Ennek meghatározására szükséges antibiogram (előzetes antibiotikum rezisztencia-

vizsgálat) elvégeztetése. 

Védekezés, megelőzés: 

A baromfikolera elleni általános védekezés kulcsa a higiénés szabályok következetes betartása, a 

ragályfogó tárgyak fertőtlenítése, ill. megsemmisítése, rágcsálóirtás, az egyéb (potenciális) 

baktériumhordozó állatok távoltartása, a fogadóistállók alapos fertőtlenítése, azaz a behurcolás 

megakadályozása. 

A specifikus védekezés eszközei az elölt baktériumot vagy annak kivonatát tartalmazó alumínium-

hidroxiddal vagy olajjal adjuvált (fokozott hatékonyságú) vakcinák. Szórványos megbetegedésekkel 

még a megfelelően vakcinázott állományokban is számolni kell. Mivel a vakcinák típusspecifikus 

védelmet adnak (a vakcinatörzzsel megegyező törzsek ellen van csak teljes védelem), ezért az ún. 

telepspecifikus (az adott tartási helyen előforduló baktériumtörzsnek megfelelő típusú) vakcina 

megfelelő időben való alkalmazása nagyobb sikerrel kecsegtet. 

4. Anatipestifer betegség: 

 

Növendék korban enyhe hajlamosító tényezők hatására is, (1-7 hetes korig) 

Társbaktériumokkal együtt is felléphet!  

 

Kóroktan:  A Riemella anatipestifer Gram-negatív, a pasteurellákhoz hasonló, rövid, pálcika alakú 

baktérium.  

Ez idáig 21 szerotípusba sorolhatók. A törzsek virulenciája változó.  

 

Ellenálló képességük kicsi, nyálkás váladékokban, vízben 2–4 hétig életképesek maradnak. 

A kórokozó iránt legfogékonyabbak a 2 hónap alatti kacsák (a mosusz kacsák is), a kor előrehaladtával 

a betegség lefolyása lassabb és idült formákban nyilvánul meg. Víziszárnyas rendkívül fogékony rá. 

 

Kórfejlődés:  

A kórokozó többnyire szájon át jut a szervezetbe, de előfordul a bőrsérüléseken (esetleg 

szúnyogcsípéssel) való behatolás is. Izolálták a kórokozót embrionált lúdtojásból is, így a germinatív 

(tojáson keresztül) fertőzés lehetősége sem zárható ki. Fiatal állatokban vérmérgezés alakul ki, amely 

rövid idő alatt elhullásra vezet. Növendékekben a kórokozó szájon át vagy a bőr rétegének sérülése 

útján bejut a véráramba, szeptikémia, ott a baci szétesik, endotoxinos sokk és elhullás következik.  
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A gyulladásos folyamat elsősorban a szerveket fedő és a hasüreg savóshártyáján, valamint a 

légzőszervekben zajlik le. A betegség lefolyásában a kedvezőtlen higiéniai viszonyoknak, 

takarmányártalmaknak (mycotoxicosisoknak) és társfertőzéseknek (mycoplasmosisoknak) jelentős 

szerepe van, bár ennek kiderítése nem mindig sikerül. 

 

Tünetek:  

Túlheveny esetek főleg kéthetes kor alatt fordulnak elő, ezek hirtelen elhullásokban 

jelentkeznek. A heveny esetekben is előfordul gyors elhullás, de az néhány napi betegeskedés után is 

bekövetkezhet. Az étvágytalan, bágyadt állatok zöldes, híg bélsarat ürítenek, orrfolyásuk van, az 

ödémás szemhéjak összetapadnak, fülkürt váladékozás figyelhető meg, ezen kívül görcsök, 

idegrendszerei tünetek is megfigyelhetők. 

Idült esetekben az állatok lefogynak, fejlődésükben elmaradnak, mozgászavarokkal küzdenek 

(savós agyhártyagyulladás), savós ízületgyulladás, esetleg bőrelhalások, fibrines-gennyes kötőhártya-

gyulladás alakul ki. A mortalitás tág határok között mozoghat, általában 10% alatt marad, de néhány 

hetes állományokban akár ezt a mértéket is meghaladhatja. A betegség 2–4 hétig tarthat. 

 

Gyógyítás: 

A betegség megjelenésekor célszerű az egész csoportot 3–5 napon át ivóvízen keresztül gyógykezelni. 

A magas fokú rezisztencia miatt célzott antibiotikum-kezelés javasolt. Megelőzés. Legfontosabb a 

kielégítő takarmányozás és a megfelelő tartás. Minden lehetséges módon törekedni kell a 

stresszhatások (zsúfoltság, hiányos szellőztetés, időjárási szélsőségek kivédése) csökkentésére. 

 

A betegség megelőzésére kipróbáltak különféle telepspecifikus vakcinákat is. Ezek rendszerint az adott 

területen leggyakrabban előforduló szerotípusokat tartalmazzák. A védettség 66,7–100% között változott 

kacsáknál. A védettség típusspecifikus.  

 

5. Streptococcosis: 

 

A baromfi hajlamosító tényezők hatására létrejövő heveny szeptikémiás, vagy idülten lefolyó betegsége. 

Ezek a baktériumok széles körben jelen vannak a szájüregben, légutakban, emésztőcsatornában a húgy és 

nemi utak nyálkahártyáin. 

Minden korcsoport fogékony rá, de leginkább a fiatal és termelésben lévő egyedek. 

Heveny formában: 

általános levertség, sárgás hasmenés, nehézlégzés és étvágytalanság figyelhető 

meg.(tüdő,lép,máj megnagyobbodása) 

Idült formában:  

izületi gyulladás, sántaság, hasmenés, lesoványodás tapasztalható. (apró elhalásos gócok a 

májban) 

6. Orbánc okozta betegség: 

Kóroktan: 

Erysipelothrix rhisiopathiae baktérium 

Ott fordul elő, ahol a madarak valamilyen módon kapcsolatba kerülnek sertésekkel vagy a sertéstartásban 

használt eszközökkel és a trágyával. 

Tünetek:  

Láz, hasmenés, idült esetekben izületi gyulladás és senyvesség. 
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Vírusos betegségek tájékoztató jellegű ismertetése: 

 

1. Mulard kacsák rövid csőr és törpeség szindrómája 

 

Kóroktan: Parvoviridae 

 

Kórfejlődés: 

  – A kis mulard kacsák csak lassan és egyenetlenül fejlődnek, már korai életkoruktól fogva 

– a fejlődés elmaradása megmutatkozik a csőr csontjain és a lábközépcsonton is 

– a csőr a fajhibridre jellemzőnél rövidebbre nő és az állatok csőre-feje emiatt a libáéra hasonlít 

– a nyelv növekedése zavartalan emiatt a nyelv kilóg a szájból és a kilógó rész a levegőn ki/beszáradhat 

– a lábszárcsont rövidsége miatt az állatok kistermetűek maradnak 

 

 

Ritkán előforduló, de nagy jelentőséggel bír: 

2. Madárinfluenza 

A házibaromfifajok és a legkülönfélébb vadon élő és egzotikus kedvtelésből tartott madárfajok gyakran 

tünetmentesen, olykor azonban magas lázzal, elesettséggel, idegrendszeri tünetekkel, hasmenéssel és 

ritkán légúti tünetekkel járó betegsége.  

 

 Előfordulás: világszerte, szórványos 

 

 Kóroktan: Orthomyxoviridae  

Mutációk: nagyon gyakori folyamat: egy gazdán belül akár több változat is. 

Ellenálló képesség: váladékcseppekben pár nap, bélsaras vízben (madár) néhány hétig, 

beszáradás azonnal elöli, bármivel percek alatt elölhető 

H5N1 

H5N2 

H7N7 

H9N2 

 Járványtan: 

o Gyorsan, robbanásszerűen terjed (főleg levegőben) 

o Bármely korban, bármely évszakban 

o Vad (különösen költöző) madarak terjesztik (ők a rezervoárok) vadkacsa, hattyú 

o Tengeri emlősökben is jelen van (pl. sirályoktól fertőződnek) 

o Újabban macska és kutyafélékben is 

o Terjedés: közvetlen v közvetett  

o Fertőzési forrás: főleg bélsár, légúti váladék, nyál 

o A fertőzött természetes vizek is terjesztik a kórt. Fertőzött vadkacsák bélsara hónapokig 

tartalmazhatja a vírust.  

o Szabadban tartott állományokban sokkal gyakoribb (vadmadaraktól) 

o Lefolyás függ: virulenciája, az állatfaj, fajta, kor, ellenálló képesség, higiénia 

o Ha gazdafajt vált, a fertőzőképessége megnő a vírusnak 

 

 Tünetek: 1-3 nap lappangás 

o Vezető tünet: idegrendszeri tünetek  
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o Általános tünetek, nem mozognak, hasmenés, és a légúti tünetek előtt elhullhatnak 

o Légúti tünetek: orrfolyás, tüsszögés, krákogás 

o H7 esetén az elváltozások súlyosabbak, gyakran vérzéses jellegűek 

o Tojástermelés csökkenés, keltethetőség csökken, a tojások színe elhalványodik 

o Elhullás: néhány%-60% 

 

 Kórbonctan: 

o Szívburok savóshártyája alatt vérzések, pancreasban vérzések 

o Orrjáratokban és a sinusokban savós később savós-gennyes váladék 

o A felső légutak és a légcső nyálkahártyája duzzadt benne vérzések, légcsőben nyálkás váladék 

 

 Védekezés: inaktivált vakcinák: H5N1 (EU-ban tilos), H5N2 csak engedéllyel. 

 

 

 

Csontképződési zavarok (növekedésben lévő csontoknál) / angolkór 

 
  

-    Ca és D3-vitamin hiányára visszavezethető csontképződési zavar, az angolkór. 

A takarmány tartalmaz Ca-ot és P-t, viszont nincs benne D3-vitamin aminek hiányában nem 

képződnek a bélben azok a transzport-proteinek amelyek feladata lenne a Ca-ionok felvétele a 

bélnyálkahártyából.  

Mind a szervezetben szintetizálódott (a bőrben termelődik D-vitaminból UV-napfény hatására), mind 

pedig a “szájon át“ bevitt  D-vitamin, először a májon  majd a vesén áthaladva tud aktivizálódni. Ha a 

2 szerv nem jól funkcionál, nem aktiválódik belőle elég. 
 
Ca hiányos zavart esetén: a proliferatív zóna kiszélesedik. Képződik epifízis porc, de a többi folyamat lassú lesz vagy 

egyáltalán nem követi a porcképződést. A porc megszélesedik a rá nehezedő testsúly alatt a porcréteg szétterül,ez nyomja 

a csonthártyát..ami fájdalommal jár...”sípítanak” a madarak,  és a csont vége bunkószerűvé válik. 

 

-    P (foszfor) hiányos csontképződési zavar 

-    Fehérje hiányos csontképződési zavar (pl : Lysin) 

-    Vitamin hiányos  csontképződési zavar:  

C-vitamin hiányos 

A-vitamin hiányos  

Libánál kimondottan Nikotinsav = B3 hiányos csontképződési zavar – angolkórkép szerű tünetekkel – 

itt is megfigyelhető a porc kiszélesedése. 

-    Nyomelem hiányos: Mangán és Cink hiányos  

-    Vírus okozta csontképződési zavar: főleg kacsánál 

-    Egyéb csontképződési zavar: pl. NaCl (konyhasó) hiányakor az angolkórhoz hasonló, de annál enyhébb 

mértékű zavar alakul ki. 
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