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toltott6k.A gazdaa tojdsokat
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sajiit felhaszniiliisragyfjtotte ossze,ha egyiiltaliinmeg tudta 6ket
taliilni.Ha nem,akkoraz legfeljebbprir tijabbkiscsirk6teredm6nyezett...A felesleges
tytikokat szint6ncsaksajdtfogyasztiisraviigtiik
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miatt a gtinekkombiniilodrisrira
szintealigvolt es6ly.fu elkertilhetetlentil
kialakul6beltenyeszetek6l eredeztetlpt6szdmosugynotezettparlagifajta. A kereskedelmi c6lt-ibaromfiteny6szt6ssel
csupdna 19.szazadv6g6t6lkezdtekel
foglalkozni.Ekkortrijta tytfiokat l6nyeg6ben
m6gmindigketrecekbentartottiik, hir m6rettikettekintveezekmu tobb iillatot voltak
k6pesekbefogadni.Napkozbena madarakszabadonk6borolhattak kortilm6nyeketig6nyel.A ktilonleges
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lag hasznositdsic6lokattoltottek be. P6ldak6nta new hampshire, egyesfa,jtaleiriisok,amelyeka fajaz 6szak-hollandi,
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(Venmotvdlta a faroktollaikatnemvedl5,hanemfolytonosanncjvesztS kdtetdt,a Tyikokenciklopedidjdt
amelyfuntitbb
tusLibroKiad5,2004),
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