
Fácángyár" az olaszországi Forliban 
D B . B E R T Ő T I I S T V Á N — D II . N A G Y E M I L 

A rohamosan fejlődő mezőgazdasági kultúra egyre nehezebbé teszi a hasznos vad 
— legfőképpen a földön fészkelő szárnyas vad — életfeltételeit. A gépesítés, a kemi
zálás, a védelmet és ^leimet nyújtó biztonságos sűrűk megfogyatkozása és még egyéb 
körülmények lényegesen megnehezítik a szárnyas vad természetes, ún. vadonte
nyésztését és egyre inkább szükségessé teszik a — fogolyállomány gyarapítására is al
kalmas — mesterséges (volier) fácántenyésztés, a „fácángyár" bevezetését egyes te
rületeken. 

Bár Magyarország vadállománya és vadgazdálkodása — sőft ezen belül fácán-
és fogolytenyésztése — világszerte elismert, a mesterséges fácántenyésztés terén kissé 
elmaradt a külföldtől — elsősorban a nyugati államoktól — és így érdekeink azt kí
vánják, hogy ezt a hiányosságot hamarosan pótoljuk. Ez nemcsak a vadgazdasági és 
főként exportnívónk tartása — sőt emelése —• miatt érdeke népgazdaságunknak, ha
nem a fogoly- és fácánállomány növényvédelmi haszontétele is növeli a kérdés nép
gazdasági jelentőségét. Ezért az év elején az Országos Erdészeti Főigazgatóság három
tagú küldöttséget indított útnak az olaszországi Forliba, ahol világszínvonalon is a leg
korszerűbbek közül való apparátussal felszerelt telepen „gyártják" a fácánt. A kül
döttség feladata volt a telep berendezésének, üzemvitelének, termelékenységéinek és 
mindezek költségkihatásainak tanulmányozása a tapasztaltak hazai alkalmazása cél
jából. A következőkben tehát a látottak és tapasztaltak alapján a fácán (volier) te-
nyésztelep legfontosabb' és legérdekesebb tudnivalóit ismertetjük olvasóinkkal. 

Forliban az Európában általánosan elterjedt mesterséges tenyésztési, tartási és 
takarmányozási viszonyoktól eltérő, egészen új elvet követnek a mesterséges fácán-
tenyésztésben. A fő tenyésztési célkitűzés, hogy mind a voliertenyésztés, mind a csibe
nevelés területén kiküszöböljék a külső zavaró tényezőket — a fertőzési lehetősége
ket, az időjárásviszonyok hatását — és így kizárják azokat a negatív tényezőket, me
lyek a mesterséges tenyésztés eredményességét igen sok esetben kedvezőtlenül befo
lyásolják. 

Sok újdonság van a telep műszaki berendezésében. Így, a tenyészanyag elhelyezése 
3—4 emeleten, batériaszerű, • drótsodronyos volierekben történik. Az egymás felett 
elhelyezett volierek közül a legalsó alapzata a föld felett 50 cm-re van és így a talaj
fertőzés lehetőségei sokkal könnyebben elkerülhetők, mintha a legalsó volier közvet
len a talaj felszínén volna. 

Batériás rendszerű szabadtéri volierek a tenyészanyaggal 



A volierekben a tenyészanyagot törzsenként 1 : 7 ivararányban tartják. Mindem 
egyes volieregységben önetető berendezés és túlfolyó rendszerű önitató berendezés 
van. Az egyes volierekben a fenéket képező alsó drótháló kifelé lejt, és így a tojások 
a volier szélén külön gyűjtőtálcába gurulnak. Ezzel az eljárással kiküszöbölik a tojás
törést és a tojásevést is. 

Az egyes yolieregységek műanyaglappal vámnak egymástól elszigetelve. A mű
anyaglap automatikus forgatókar segítségével dobszerűen forgatható és így a rajta 

összegyűlt ürülék könnyen eltávolítható. Az emeletes voliereket" szabadtéren és zárt
téren helyezik el un. tenyészklímaházakban. 

A zárttéri klímaházba a tenyészanyagot már szeptember—október hónapban elhe
lyezik. A klímaház központi fűtése lehetővé teszi, hogy benne állandóan 15 C°-os hő
mérsékletet biztosítsanak. Amennyiben a hőmérséklet a kívánt szintet nem érné el, 
akkor azt a kazánházban automatikus regulátor berendezés segítségével fűtik fel. 

A klímaházban részben az önitató berendezések, részben párologtató tálcák segítsé
gével állandóan 55—60%-os relatív páratartalmat biztosítanak. A klímaház megvilá
gítása is megfelel a természetszerű fényviszonyoknak. A téli időszakban általában 
6 óra sötétséget követően 6 óra mesterséges fényt biztosítanak. Ezzel a megoldással 
kedvezően befolyásolják a tenyészegyedek anyagcseréjét. 

Az elhelyezett tenyészanyag előkészítése a tojásrakásra már októbertől kezdő
dően folyamatosain történik. A mesterséges fény, az állandó pára és hőmérséklet biz
tosításával zárttéri körülmények között válik lehetővé, hogy a tojásrakás időszakát 
4 hónappal előbbre hozzák. Ez az új tartási eljárás általános, biológiai szempontból is 

jelentős eredményként könyvelhető el, tekintettel arra, hogy a domesztikált állatoknál 
is gyakran csak hosszú kutató, illetve tenyésztői munka eredményeképpen lehet 
a tenyésztési ciklus időszakát az ember számára kedvezőbb formában kialakítani. 
Üzemszervezési szempontból is nagy jelentőségű, hogy már januártól van tenyész-
tojás. Így február végén már elkezdhetik a csibék nevelését és a tojásrakás végéig 
folyamatosain üzemben lehetnek a keltetőgépek és nevelő berendezések. Így az appa
rátus kihasználása sokkal gazdaságosabb, ugyanis ennél az új rendszerű tojatási el
járásnál sokkal kevesebb — általában 30—40%-kal kisebb — tenyészanyaggal lehet a 
meglevő berendezések kapacitásának megfelelő mennyiségű tojást elérni, mint a ha
gyományos, régi tojatási eljárás esetén. Ennek az új módszernek a jelentősége azon
ban csak ott számottevő, — így pl. az olaszoknál is — ahol a vadászterületek klímája 
általában kívánatossá teszi a szokatlanul korai csibéket. A mesterséges fácánytenyész-
telep szabadtéri tenyésztése csak a felemelt, rácsos volier rendszerében tér el az is
mert, hagyományos volier rendszertől. Célja, hogy a fő nevelési időszakban szabad
téri tenyésztéssel kellő mennyiségű tenyésztojást biztosítson keltetésre, tekintettel 
arra, hogy a zárttéri klímaházban viszonylag csak kevés — 250—300 — fácántyúkot 
tudnak elhelyezni. A szabadtéri volierekben a tenyészanyag tojatásra való elő
készítése januárban, s a tojásrakás, időszaka — több év átlagában — április elején kez
dődik. 

A fácán telep 7 éves tenyésztési eredményei alapján évi átlagban az egy tyúkra 
eső tojáshozam 65—70 db. Az egy tyúkra eső tojáshozamot a klímaházban és a sza
badtéren termelt összes tojásmerlnyisóg alapján számolják ki. A viszonylag magas 
szám elérésénél azonban feltétlenül figyelembe kell venni azt is, hogy a tenyészanyag-
nak a klímaházban tartott mintegy 40%-át januártól augusztusig folyamatosan tojat-
ják, míg a szabadtéri mintegy 60%-nál márciustól augusztusig tart a tojásrakás. 
Ugyanakkor azonban. a hagyományos régi mesterséges (volier) fácántenyésztésnéll 
— mint pl. hazánkban Tatán, is — csak április elején, kezdődik a tojásrakás és a fá-
oántyúkokat keltetés céljára mindössze június közepéig tojatják. A június közepe után 
tojt tojásokat már nem keltetik, hanem a csibék élelmezésére használják fel. 

Forliban a mintegy 600 db-os tenyészanyag kiválasztását a 90 napig tartott, saját 
nevelésű csibékből végzik aképpen, hogy a törzskönyvezés során nyilvántartják a ki
váló értékmérő tulajdonságokkal rendelkező törzseket és azoknak az utódait már 
külön, jövendő tenyészanyagként' kezelik. A 90 nap leteltévél azután ezekből válogat
ják ki a következő évre szükséges tenyészanyagot, illetve az annak kiegészítéséhez 
szükséges, mennyiséget. A meglevő — illetve évente használt — tenyészanyag korsze
rinti megoszlása ugyanis 50%-ig 1 éves, 50%-ig 2 éves egyedekből tevődik össze. Két
évesnél idősebb' egyedeket voliertenyésztésüknél már nem használnak. 

Az alaptörzsállomány mellett biztonsági tartalékként mintegy 5% tenyésztyúkot 
és 10% tartalékkakast is tartanak. A tartalékkakasok elhelyezése annyiban tér el a 
nálunk kialakult gyakorlattól, hogy általában 2—3 tartalékkakast helyeznek egy-egy 



külön kis volierbe, ahol viselkedésüket állandóan figyelik és amint a törzseknél a 
kakascsere szükségesnek látszik, mindig a legvehemensebben dürgő kakasokkal vált
ják le az egyes törzsek már nem eléggé tevékeny kakasait. 

A tenyésztojások tárolását a központi épületben, a zárttéri klimaházak szomszéd
ságában elhelyezett tojástároló helyiségben végzik. A helyiség minden tekintetben 
speciális igényeket elégít ki. Könnyen szellőztethető és sötétíthető is. Benne, emeletes 
állványon elhelyezett, préselt papír tárolótálcákban tartják a tojásokat. A tárolóhe
lyiség hőmérséklete 10—12° között van. A kialakult gyakorlat szerint a 10 napnál 
idősebb tojások keltetése során 20—25%-kal emelkedik a terméketlen tojások száma. 
Nagy súlyt helyeznek a tárolt tenyésztojások forgatására, amit naponta a szellőztetési 
idő alatt végeznek. 

A tenyésztojások keltetését két elkülönített kel tetőhelyiségben, speciális fácán
keltető gépekkel végzik. Az első keltetőhelyiségben 5554 db tojás-kapacitású, „Viktó-
ria"-gyártmányú szekrényes keltetőgépeket használnak. 

Ezekben a gépekben inkubálják a tenyésztojásokat 1—21 napig. A „Viktória" 
szekrényes keltetőgép forgódobos rendszerű, központi ventiíllációval, automatikus 
szellőző berendezéssel. A páratartalom és a hőmérséklet szabályozása is automatikusan 
történik. A gépben az mkubálás időszaka alatt 38 C° hőmérsékletet és 60—65% rela
tív páratartalmat biztosítanak. A tojások forgatását félautomatikus rendszerben old
ják meg. A gépen levő külső kar segítségével egy mozdulattal megforgatható a gép
ben levő 5554 db tojás. A tojások forgatását háromóránként végzik. Keltetési gyakor
latuk szerint így kapják a legjobb' kelési eredményt. 

A tenyésztojások 21 nap után a második keltetőhelyiségben levő asztali keltető-
gépekbe kerülnek. Az asztali gépek tojáskapacitása 300—300 db. 

Ennek a keltetési rendszernek speciális vonása is van, amit a második keltető
helyiségben valósítanak meg. 

Az egyébként egyszerű asztali keltetőgépeknél az eredeti konstrukciótól eltérően 
Forliban a speciális igényeknek megfelelő átalakítást végeztek. Ez az átalakítás rész
ben fűtéstechnikai, részben párologtatástechnikai megoldásokat érint. Ezeket az át
alakításokat Forliban sajnos nem közölték velünk, mivel — üzleti titokként kezelik. 

A második keltetőhelyiség belső berendezésében különösen szembetűnő, hogy az 
asztali keltetőgépek alatt egy központi fűtőberendezéssel kombinált, nyílt sóderes fe
lület van beépítve, mely a keltetési időszak alatt mint központi párologtató működik. 
Kétóránként langyos vízzel locsolják a sóderes felületet, s ilyen módon elérik azt, hogy 
a helyiség belső relatív páratartalma 70—75% lesz. A helyiség pártartalmát is fel-

„Viktória'' szekrényes keltetőgépek 



használják az asztali keltetőgépek magas páraigényének biztosítására. Ugyanakkor 
az asztali keltetőgépekben a tojástálca alatt mosott, sóderkavicsos párologtatótálcák 
és párologtató szivacsok együttesen hozzák létre a kívánt 80—85%-os relatív pára
tartalmat. 

Az asztali keltetőgépekben a tojásokat a 21. naptól a csibék kikeléséig tartják. 
Nagyon ügyelnek arra, hogy az utolsó három napban a tojások nyugalmát semmi ne ^ 
zavarja, azaz a tojásokat semmiféle külső behatás ne érje, mert egy-egy ajtónyitás is 
károsan befolyásolhatja a keltetés eredményességét. 

Az ottani szakemberek szerint a fenti metódussal keltetett csibék jó életképessé-
gűek, alkati gyengeséget nem mutatnak és a különböző lábhihák is csak minimális 
mértékben fordulnak elő. Egyébként az egész keltetési folyamatot úgy szervezik meg, 
hogy a szekrényes gépekbe folyamatosan rakják be a tojásokat és így az asztali gé
pekben is 4—5 naponként folyamatosan kelnek ki a csibék. Ezzel az összehangolással 
a nevelőapparátus kapacitását is tökéletesen ki tudják használni. 

Asztali keltetőgépek 

A mesterséges (volier) fácáintenyésztelepen a csibenevelési rendszerben is teljes 
mértékben szakítottak a régi gyakorlattal. A nevelést ugyanis három fázisban oldják 
meg. Ezek közül az előnevelési fázis 1—20 napig, a középnevelési 20—60 napig, az utó
nevelési fázis pedig 60—90 napig tart. 

Az előnevelés a következők szerint történik: az asztali keltetőgépekből a csibéket 
a kelést követő 14 óra múlva termoelektromos fűtésű batáriakban helyezik el. Ezek 
a batériák a központi épületben levő nevelőhelyiségekben vannak. A nevelőhelyisé
gekben központi fűtés van és a helyiségek légcseréjét ventillációval oldják meg. Az 
előnevelő batériák általában 3—4 emeletesek. Egy-egy nevelőegységhez egy termő-
elektromos fűtésű műanya rész és egy 1,5 m 2 nagyságú drótsodronyos kifutó rész tar
tozik. A műanyag alatt mért hőmérséklet a nevelés első 5 napjában 38 C°, míg a belső 
hőmérséklete általában 24 C°. Egy nevelőegységben 100 db csibét tartanak. A csibék 
etetését a kifutó részen elhelyezett automatikus önetetővel végzik. Az itatás a már 
említett „túlfolyós" rendszerű önitató berendezéssel történik. Az emeletes batériaszin-
tek (nevelőegységek) között műanyag lap van, így a drótsodronyról lehullott trágya és 
itakarmányhulladék a műanyag lapon gyűlik össze. Ezek eltávolítása a műanyag lap 
dobszerű forgatásával rövid idő alatt gyorsan végrehajtható. 

A középnevelés időszaki sorrendben két helyen történik. A téli és a kora tavaszi 
csibéket 20—60 napig a központi épület padlásterén kiképzett, mélyalmos rendszerű, 
központi fűtéses nevelőegységekben tartják. A külső hőmérsékleti viszonyoktól függően 



azután — általában áprilistól — a középnevelés már a szabadtéri nevelőben folyik, fel
emelt, rácsos, infralámpás nevelőketrecekben. 

Az infralámpás nevelőketrec két részből áll; egy műanyából és egy kifutóból. A 
műanyag mintegy 1,5 m 2 alapterületű, mélyalmos megoldású, zárt deszkabódé1. Ezen be
lül egy, szükség esetén két infralámpa működik. Á kifutó rész mintegy 10 m- alap
területű, a földtől 50 cm-re felemelt, dróthálós alapzatú ketrec. A kifutóban van a 
túlfolyós rendszerű önitató és az etetőtálca is. Egy-egy ilyen infralámpás nevelőket
recben 100 db fácáncsibét tartanak. 

A 60—90 napig tartó utónevelés mintegy 30—40 m 2 alapterületű, 2 m magas drót
hálóval körülkerített volierekben történik. Az utónevelő voliereket felül műanyag 
hálóval fedik, hogy a csibék ki ne repülhessenek. Itt már különböző cserjéket és 

Kikelt fácáncsibék és kelőfélben levő tojások az asztali gép tálcáján 

gyomnövényeket is találunk. A voiler közepén eternitlappal fedett, védett rész van, 
ami eső, vagy erős nap elől menedéket nyújt a csibéknek. 

A tenyésztelepen az utónevelő volierekben biztosítják a nevelt állomány részére 
a fokozatos átállást a szabad természet viszonyaihoz. Az itt kialakított környezeti fel
tételek már hasonlítanak a szabad természet feltételeihez. A csibék etetése azonban 
még itt is önetetőkben és etetőtálcákon, az itatása pedig önitatóval történik. 

Az utónevelőből kikerülő csibék egy része értékesítésre kerül de értékesítés 
előtt 10—12 napig mintegy 160 m 2 alapterületű, 4 m magas röpdékbe helyezik ki az 
eladásra kerülő anyagot. Ezekben a röpdékben naponta többszöri röptetéssel készítik 
elő a vadászati célokra eladásra kerülő fácánokat. Ugyancsak ezekben a röpdékben 
tartják a saját célokra, továbbtenyésztésre kiválasztott tenyészanyagot is, mindaddig, 
míg a tojatásuk előkészítése a már említett volierekben megkezdődik. 

A Forliban tenyésztett fácánok — akárcsak a világ bármelyik táján előforduló 
fácánállomány zöme — nem tartoznak pontosan az ismert öt vadászfácán-féleség 
valamelyikéhez. Talán még leginkább a Phasianus Torquatus külem jellegzetességei 
dominálnak, azonban Forliban is — akárcsak máshol — már jócskán összekeveredtek 
az egyes csoportok és „tiszta fajban" tenyésztésről itt sem beszélhetünk. De ez nem 
is szükséges, mivel ennek mia már nincs is jelentősége. 



A költségeket illetően azt tudtuk meg olasz vendéglátóinktól, hogy 1 db- 90 napos 
fácáhcsibe előállítása mindenestől 1 dollárban van, az értékesítési ára pedig 4 dollár 
körül mozog. 

Kérésünkre a forliak nagy vonalakban árkalkulációt is készítették a telep létesí
tésére vonatkozóan. Az árkalkuláció készítésekor arra kértük őket, hogy ne a náluk 
levő 15 ezer darabos, hanem a mi adottságaink mellett szükséges 40 ezer darabos 
kapacitással számoljanak. Vendéglátóink ennek eleget téve adták meg számadataikat, 
melyek szerint mintegy 60 ezer dollárunkba (4000 db élőnyúl ára) kerülne a Forliban 
levő mesterséges fácántenyésztelephez hasonló telep létrehozása évente 40 000 db 
csibe kapacitással. Ennyiért vállalnák itteni létesítését az olaszok. Ez esetben azonban 
az 1 csibére eső költség nem 1 dollár, hanem mindössze csak 80 cent (0,8 dollár) lenne 
évente. 

Nevelőketrecek sora a dróthálós kifutókkal és az infralámpás műanya-házakkal 

összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a tenyésztéstechnikai, takarmányozási és 
tartástechnikai eljárások tekintetében tudományosan megalapozott, igen magas szín
vonalú megoldásokat találtunk Forliban. A tenyésztési módszer nagyon hasonlít a 
baromfitenyésztésben Európa-szerte elterjed „gyárszerű" megoldáshoz. A tenyésztési 
folyamat során látott munkafázisok, illetve megoldások egymással harmonikus össze
függésben állnak. Ezért egy-egy tenyésztési folyamatot — mint pl. a keltetést — kira
gadva nem lehetne elérni a várt eredményt, mivel az a Forliban kialakított új metó
dus speciális vonásait szolgálja és elégíti ki, de más metóduson belül minden 
bizonnyal kisebb eredményt hozna. 

A Forliban látott mesterséges (volier) fácántenyésztés módszerének hazai alkal
mazása feltétlenül hasznos volna. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, 
hogy ezzel még a magyar fácántenyésztés problémái nincsenek megoldva. Nálunk 
ugyanis minden évben többszázezer kikaszálás vagy egyéb veszély elől a vadászterü
letekről mentett fácántojás további sorsáról is gondoskodni kell. Ezeknek keltetése 
természetesen a Forliban látottak szerinti centralizálással sem oldható meg. Ehhez 
megfelelő számú, kisebb kapacitású, olcsó, könnyen kezelhető speciális olyan kis
gépre van szükség, mint amilyenekkel a vadászterületek veszélyeztetett részéről fel
szedett tojások hasznosítását Franciaországban már igen jó eredménnyel sikerült meg
oldani. 


