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s z a p o r o d á s b io l ó g ia i k é r d é s e k  z á r t  r e n d s z e r ű ,
MODERN SERTÉSTELEPEKEN

Weker/e László  
Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom

Zárt rendszerű modern sertéstelepeinken nőttek az igények a tenyész- 
kocákkal szemben, s ezzel párhuzamosan lényegesen megváltoztak a tartási, 
takarmányozási körülmények is. A gazdaságos termelés érdekében meggyorsult 
a kocák forgása, csökkent a szoptatás ideje.

A felfokozott rotáció, a korai választás, az ellésenkénti malacszám növe
lése, sokkal nagyobb terheket ró a tenyészállatokra, mint a hagyományos 
tartás körülményei között. A tenyészállatok intenzívebb kihasználásával egye
nes arányban kell fejlődnie az állatok ellátásának, a termelés szervezésének, 
a takarmányozásnak, tenyésztésnek, tartásnak, az állategészségügynek, s a 
szaporodásbiológiának is.

A Herceghalomi Kísérleti Gazdaság bábolnai rendszerű sertéstelepe 1968 
óta üzemel, s fennállása óta nyereséges. Ez idő alatt számos gyakorlati tapasz
talat gyűlt össze a tenyésztésbevétel, a mesterséges termékenyítés, a választás, 
az újravemhesítés és a selejtezés terén. Ezeket adom közre az alábbiakban, 
kiegészítve irodalmi utalásokkal és további lehetőségekkel.

Kocasüldők tenyésztésbevétele

Alapvető szempont, hogy zárt rendszerű, iparszerű telepre csak brucellózistól 
és leptospiroziaiól mentes tenyészállomány kerüljön. Csak az ilyen, megfelelő 
egészségi állapotú tenyészállat képes az intenzív viszonyok követelményeinek 
megfelelni és gazdaságosan termelni. Az iparszerű termelés egyik magától 
értetődő célja a megfelelő termelékenységű fajták minél korábbi tenyésztés
bevétele és ezzel a generációs intervallum lerövidítése. A koránérő fajták 
favorizálásával adott a lehetőség az eddigieknél korábbi tenyésztésbevételre, 
természetesen a biológiai törvényszerűségek által meghatározott lehetőségeken 
belül. A tenyészérett kocasüldőtől elvárjuk, hogy á fajtájára általában jellemző 
fialási átlaghoz közeli eredményt produkáljon, malacait felnevelje, s a vemhes- 
séget illetve a szoptatást különösebb károsodás nélkül viselje.

A kocák ivar- és tenyészérettségét a takarmányozási és tartási körülmények 
is befolyásolják, ezért általános szabályt nem lehet felállítani, csak bizonyos 
határokat megjelölni, s ezek között többféle lehetőség adódhat. Általában 
a koránérő fajták 7,5—8,5 hónapos koruk között elérik a megfelelő fejlett
ségi fokot, s befejeződik az endokrin szervek és a nemi készülék fejlődése is.

Megvizsgáltam telepünkön a fialási átlag és a termékenyülési átlag alaku
lását magyar fehér hússertés és holland lapály fajtájú, különböző korú koca
süldőknél. A vizsgálat eredményeit az 1. táblázat mutatja be.

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy a kocasüldők 240 nap alatti tenyésztés
bevételekor mind a termékenyülési százalék, mind a fialási átlag lényegesen 
alacsonyabb mint a 240 napos kor feletti termékenyítések esetén. Előbbi
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tapasztalataink alapján a kocasüldőket 240 napos koruk felett vesszük tenyész
tésbe.

Külföldi szerzőktől olvasható hasonló vizsgálat, akik szintén úgy találták, 
hogy a kor előrehaladtával az alomnagyság és a vemhesülési százalék emelkedő 
értékeket mutatott. A legjobb eredményeket (hússertés) a 265—284 napos 
korok között találták.

1. táblázat

| Terméke 1 , ,
Kocasüldők ! Vizsgált nyült és i Átlagos
életkora, nap i egyedek leellett

i
! malacszám 

-! db| száma db,
db 1i °/o 1

191—240 55 25 45,45 ! 6,56
241—300 73 48 65,75 7,46

Irodalmi közlések beszámolnak arról a törekvésről is, hogy hormonális 
készítményekkel siettetik az infantilis kocák ivarérettségét és ezzel együtt azok 
korábbi tenyésztésbevételét. Ezek a közlemények kis létszámú kísérletek ered
ményeiről számolnak be, nagyüzemi alkalmazhatóságuk még nem ismert.

A zárt rendszerű, modern sertéstelepek rotációja megkívánja, hogy adott 
időszakokban (telep indulása, folyamatos pótlás) megfelelő számú tenyészérett, 
ivarzó kocasüldő álljon rendelkezésre.

Irodalmi leírásokban igen sokat olvashatunk az ivarzást szinkronizáló 
szerekről. A szinkronizálás egyik módja, olyan anyagot juttatni a kocasüldő 
szervezetébe, amely az ivarzást előidéző és segítő hormonális mechanizmust 
blokkolja. Ilyen anyagok a gesztagének (progeszteron hatással rendelkező szte- 
roidok), különböző methallibure készítmények (nem szteroid jellegűek) a 
progeszteron stb.

Ezek az anyagok hatásukat a köztiagyra fejtik ki, azzal hogy felfüggesztik 
a köztiagy release centrumainak tevékenységét, s ezáltal az agyalapi mirigy 
gonadotroph hormonjainak kiáramlása is szünetel. A gátlás megszűnése után 
(fenti anyagok megvonása) a tüszők igen gyorsan megérnek és felrepednek. 
Ezt a folyamatot „rebound-hatás” vagy „rebound-jelenség” néven ismerjük. 
Több szerző elismeréssel ír a methallibure készítmények alkalmazásáról. Mások 
a progeszteron hatását próbálták ki és megegyeznek abban, hogy az ivarzás 
gátlása szinte tökéletesen sikerült, de szinkronizált ivarzást nem sikerült elérni. 
Magyar szerzők viszont biztató kísérletekről számolnak be.

Megint mások a klórmadinoacetátot (CAP) próbálták ki, de ezzel a 
készítménnyel sem az ivarzás megszüntetése, sem szinkronizálása nem volt 
sikeres, sőt a kezelések hatására a kocák nagy részénél a petefészkek cisztás 
elváltozását tapasztalták. Vannak, akik nem az ivarzás gátlásával, hanem 
annak direkt indukciójával kísérlik meg az ivarzás szinkronizálást. Ezek a 
szerzők PMS/HCG kombinált készítményt használnak, s leírásuk szerint az 
indukált ivarzás jól szinkronizált és fertilis volt.

Telepünkön kísérletképpen mi is kipróbáltuk az Aimax és Turysinchron 
készítményeket (methallibure), s tapasztalataink igen jók voltak, de jelenleg 
hazánkban ezen készítmények egyikét sem lehet beszerezni.
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Vemhesíiés

A sertés mesterséges termékenyítésével hazánkban korábban is többen próbál
koztak, de a sertéstenyésztés kisüzemi módja annak széleskörű alkalmazását 
nem igényelte.

A GB határozat alapján megvalósított zártkonstrukciós sertésprogram 
létrehozta az iparszerű sertéstartást. Az új termelési feltételek, tartási és te
nyésztési körülmények következményeként újra előtérbe került a sertések mes
terséges termékenyítésének szükségessége.

A sertések mesterséges termékenyítése mellett számos olyan előny szól, 
amely tenyésztési és gazdaságossági vonatkozásban egyaránt mérhető.
Ilyenek például:

— ugyanolyan létszámú kocaállomány mesterséges termékenyítéséhez lé
nyegesen kevesebb kan szükséges,

— a kanok használata tervszerűbb, kíméletesebb, a hasznos élettartam 
kitolódik,

— az elnehezedett, idősebb kanokat nem kell a tenyésztésből kizárni 
hiszen „fantomra” bármilyen súlyú kan használható,

— mivel a mesterséges termékenyítés alkalmazása mellett kevesebb kan 
szükséges, ezen a téren szigorúbb szelekció alkalmazható,

— a mesterséges termékenyítéssel együtt jár a sperma rendszeres vizsgá
lata, s így a csökkent értékű spermát termelő kanok nem kerülhetnek a te
nyésztésbe,

— az iparszerű termelés velejárója a termékenyítési „csúcsok” kialakulása. 
Mesterséges termékenyítés esetén naponta 60—70 koca inszeminálása sem 
jelent különösebb nehézséget.

— a búgatásnáljgyakran előfordul, hogy a koca „nem bírja el” a kant.
Ugyancsak igen gyakori a kocák sérülése, éppen a kan nagy súlya, illetve 
ügyetlensége miatt.

Telepünkön a vemhesítés 1971 május óta kizárólag mesterséges terméke
nyítéssel történik. Módszere az Állattenyésztési Kutatóintézet munkatársai 
által módosított Neustadt-Aisch-i módszer.

A mesterséges termékenyítés eredményessége nem csak a spermavétel, 
spermakonzerválás és termékenyítési technika függvénye, hanem igen lényeges 
munkarész az ivarzás megállapítása és elbírálása, továbbá az inszeminálások 
időpontjának helyes meghatározása is.

Ivarzás elbírálása

Ahhoz, hogy a kocák ivarzását elbíráljuk, ismernünk kell a kocák ivarzásának 
hasznosítható külső jeleit.

A kocák csoportos elhelyezése esetén — keresőkan alkalmazásával — 
az ivarzó kocák kiválogatása különösebb gondot nem okoz, mert az ivarzó 
kocák, rövid idő múlva a behajtott kan körül csoportosulnak. Megfigyeléseim 
során magam is megállapítottam, hogy a kan különösen nem választja ki 
az ivarzó kocákat, nem részesíti előnyben azokat a nem ivarzókkal szembeni 
Általában a koca az aktívabb fél, s a fedezést megelőző közeledés kezdeti 
lépéseit is a koca teszi meg.
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Egyedi elhelyezés a kocák helyhezkötöttsége miatt a kant kell a kocák 
előtt elhajtani. A keresőkan hajtását végző dolgozónak igen jó megfigyelőképes
séggel kell rendelkeznie és az ivarzás valamennyi tünetét ismernie kell. Észlelnie 
kell azokat a változásokat, amelyek az ivarzó kocáknál a kan észlelése után, 
a kapott ingerek (szag, látás, hallás) hatására bekövetkeznek: a koca mere
ven megáll, füleit ritmikusan emelgeti, farkát felemeli, sokszor jellegzetes 
„búgó” hangot ad.

Egyesek tipikus ivarzási tünetként értékelik a péra duzzanatát, kipiroso- 
dását, s az ivarzási nyálka megjelenését a pérarésben. Megfigyeléseim alapján 
ezt a tünetcsoportot nem találtam az ivarzás értékelhető jelének, mert egyes 
kocáknál már jóval a tulajdonképpeni ivarzás előtt (3—4 nap) megfigyelhető 
a péra kipirosodása és duzzanata, másoknál viszont ilyen tünet egyáltalán nem 
tapasztalható, sőt az egész ivarzás ideje alatt nem fordul elő.

Az előbb felsorolt tüneteket mutató kocáknál kontrollként minden esetben 
el kell végezni az ún. „hátalási próbát” (a koca hátára ráülve, a koca hátát 
homorítja, nyugodtan áll, nem ellenkezik a ráülés ellen).

Telepünkön a kocák egyedileg vannak elhelyezve. Az ivarzó és visszaivarzó 
kocák kiválasztásához a keresőkan helyett preputium-váladékkal preparált 
botot használunk ezzel pótoljuk a kan által nyújtott szagingert.

Az irodalomban találkozunk a mesterséges kan-szag alkalmazásával. A le
írások szerint az androgén szteroidok felhasználásával készített szaganyagok 
igen jól beváltak. A mesterséges kan-szag alkalmazásának olyan helyeken 
lehet nagy gyakorlati jelentősége, ahol nincs kan, mert szállított spermával 
történik a termékenyítés (központi kanállomás esetében).

A mesterséges termékenyítés eredményes alkalmazása érdekében nem lehet 
kellőképpen hangsúlyozni az ember szerepének döntő jelentőségét az ivarzó 
kocák kikeresésénél és az ivarzás elbírálásánál. Az egész termékenyítési folya
matban ez a legidőigényesebb, a legtöbb odafigyelést és szakértelmet igénylő 
munka. A hatékonyság növelése megköveteli, hogy a keresést végző szakember 
elegendő időt fordítson minden egyes koca megfigyelésére, mert egyes kocáknál 
az ingerek nyújtása után csak 5—10 perccel mutatkoznak az ivarzás jelei. 
Különösen kocasüldőkkel kell óvatosan bánni, nem szabad megijeszteni őket 
az elhamarkodott hátalási próbával. A természetes fedeztetésnél a hibás ivarzó
keresés még nem jelent különösebb hibát, mert legfeljebb a koca „nem áll meg” 
a kannak. Mesterséges termékenyítés esetén ez a lehetőség megszűnt.

Az ivarzó kocák kiválasztása tehát szubjektív megfigyeléseken alapul. 
Több közlemény ad számot olyan törekvésekről, amelyek az ivarzás elbírálásá
hoz objektív eszközöket keresnek. A módszerek között szerepel a hüvely
nyálkahártyán mért pH értékek regisztrálása, illetve az ugyanitt mért ellen
állások változásainak mérése. A leírások szerint ezek a módszerek még nem 
teljesen megbízhatók, gyakorlati alkalmazásuk még nem megoldott.

Inszeminálások időpontja és gyakorisága

Az inszeminálások időpontja és száma a szaporasági mutatók alakulását lénye
gesen befolyásolja. A kocák ivarzása 48—72 óráig tart. Nem teljesen tisztázott, 
hogy az ivarzási időn belül mikor kezdődik a peteleválás és meddig tart. 
Éppen ezért az eredményes termékenyítés érdekében az inszeminálások idő
pontját oly módon kell megválasztani, hogy a petevezetőben szinte az ivarzás
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egész időtartama alatt legyenek élő, termékenyítőképes spermiumok. Általában 
az iparszerű sertéstelepek gyakorlatában — így nálunk is — csak napi egyszeri 
ivarzókeresésre van lehetőség: az ivarzó kocák keresése reggel 8—9 óráig tart. 
Az ekkor kiválasztott kocák esetében nem tudjuk, hogy ivarzásuknak hányadik 
órájánál tartanak, hiszen az előző napi ivarzókeresés óta cca. 24 óra telt el. 
így valószínű, hogy az ivarzás különböző stádiumaiban levő kocákat kell 
termékenyítenünk. Ezért az első inszeminálást az ivarzók megtalálása után 
1—2 órával hajtjuk végre. A következő inszeminálás az ún. „rátermékenyítés” 
a következő napon reggel 9 óra körül történik. Ellenőrzés céljából még e nap 
délutánján újra végignézzük a már kétszer termékenyített kocákat, s amelyik 
még mutatja az ivarzás jeleit, cca. 15 órakor ismét inszemináljuk. A harmadik 
napon még mindig figyelemmel kísérjük a korábbi két nap ivarzó kocákat, 
s amennyiben a koca még „megáll”, az 9 órakor ismét inszeminálásra kerül. 
Termékenyítési eljárásunk eredményességének illusztrálására a 2. táblázatban 
mutatok be néhány számadatot.

A 2. táblázat adataiból kitűnik, hogy a termékenyítések száma egyenes 
arányban van a termékenyülési százalékkal és a Halasi átlaggal.

2. táblázat

Termékenyítési 
napok száma

Vizsgált egyedek 
száma db

Termél
db

kenyült
%

Átlagos 
malacszám, db

1
1

389 í
1 | 
i 239 61,43 8,18

2 299 216 , 72,24 8,68
3 296 |1 230 77,70 9,46

Vemhességi diagnózis

Az iparszerű sertéstenyésztésben különösen lényeges a vemhesítés eredményé
nek mielőbbi felismerése. Minél korábban észleljük a vemhesítés eredmény
telenségét, annál hamarabb próbálkozhatunk az újravemhesítéssel, s ezáltal 
lényegesen csökkenthetjük a kocák improduktív idejét.

Telepünk mindennapi gyakorlatában az ún. klinikai-reflexologiai mód
szert alkalmazzuk, vagyis a termékenyített kocákat a termékenyítést követő 
18—20. naptól figyeljük, nem mutatják-e az ivarzás tüneteit. Ezzel a mód
szerrel a visszaivarzó kocák keresésének hatékonysága a következők szerint 
alakult. A termékenyítést követő 30 napon belül az eredménytelen vemhesítési 
kísérletek 72,3%-át, 30—50 nap között 11,4%-át, 50 nap felett 16,3%-át 
sikerült diagnosztizálni. Az irodalom sokféle módszert ismertet a sikertelen 
vemhesítési kísérletek diagnosztizálására. A következőkben röviden említek 
közülük néhányat.

a) H orm onális d iagn osztizá lás

A termékenyítést követő 18—20. napon alkalmazott szexuálszteroid kezelés 
(pl.: Gravignost) hatására nem vemhes állatoknál az ún. pozitív „feed-back 
mechanizmus” érvényesül: alacsony dózisban, rövid ideig alkalmazott szexuál- 
sztereid kezelés elősegíti az „FSH és LH releasing” faktor leadását a hypo- 
thalamusból és ezáltal a gonadotroph hormonok kiürülését a hypophysis elülső
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lebenyéből. Vemhes állatoknál az ún. negatív „feed-back mechanizmus” érvé
nyesül: a hypophysis eredetű gonadotroph hormonok kibocsátását az állandóan 
fennálló endogén gesztagén-ösztrogénhormonképződés (vemhességi sárgatest, 
placenta) blokkolja.

b)  H ü velyb iop sz ia
Speciális készülékkel hüvelynyálkahártya-mintát vesznek, s a minták szövettani 
vizsgálatával állapítják meg a kocák vemhességét a 30—90. nap között.

c) Az u ltrahang
Doppler-effektus alkalmazása. Az ide vonatkozó vizsgálatok szerint a 
vemhesség 30. napján 97%-os valószínűséggel megállapítható a vemhesség.

Szoptatás

A szoptatás ideje alatt a koca minden tartalékát a tejtermelés szolgálatába 
állítja. A koca szervezetéből mobilizált tartalékok pótlásáról, illetve a beállott 
veszteség mérsékléséről az etetett takarmány mennyiségének növelésével és 
minőségének speciális javításával gondoskodunk. A veszteséget a szoptatás 
ideje alatt teljes egészében pótolni nem lehet, ennek megfelelően a kocák 
egy részénél kondícióromlás következik be. Ha a kondícióromlás nagymértékű, 
ez a későbbiekben az ivarzás elmaradására, vagy a termékenyítés eredmény
telenségére vezethet.

Az okszerű takarmányozás mellett bekövetkezett kondíciócsökkenés ter
mészetes folyamat, ami a koca későbbi ivaréletében káros következményekkel 
nem jelentkezik. A szoptatás ideje alatti túlzott kondícióromlás megelőzését 
már a vemhesség ideje alatti megfelelő takarmányozással kell megalapoznunk. 
A vemheskori takarmányozás szakszerűségére főleg az idős kocák esetében 
kell nagy gondot fordítani, mert a bőséges takarmányozás már nem annyira 
a tejtermelést alapozza, sőt a plusz-kondíció következtében a koca nehezen 
ellik, a nagy testtömeg miatt hamarabb kifárad, a szülőút nem tágul meg
felelően. Ezzel szemben az előhasi kocáknál a takarmányt szinte ad libitum 
kell adni az egész vemhesség ideje alatt, mivel ezek esetében az elhízástól 
nem kell tartanunk. A kocák szakszerű takarmányozására nagy gondot kell 
fordítani, mert a szoptatás rövid ideje alatt a vemhes korban elkövetett takar
mányozási hibát korrigálni nem lehet.

Választás

A szoptatás ideje alatt a kocák általában nem ivarzanak, mivel a tejtermelést 
elindító és fenntartó prolaktin gátolja az ivarzást beindító hormon működését. 
A szoptatás befejezésével megváltozik a hormonális szabályozás és így lehetővé 
válik az ivarzás. Nem mindegy azonban, hogy az ivarzás a választás után 
mennyi idő múlva történik. Az elapasztás szakszerű végrehajtásával jelentősen 
irányíthatjuk a kocák ivarzásának idejét.

Saját gyakorlatunkban a kocák elapasztását a következők szerint végezzük 
(28 napos választás).
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A szoptatás 26. napján elzárjuk az önitatókat, így az ad libitum vízivás 
megszűnik. Az etetéseknél a kocák csökkentett abrakmennyiséget kapnak, 
nedvesítve. A 27—28. napon is hasonló az eljárás, de az etetésenkénti abrak
mennyiséget tovább csökkentjük. A 29. napon már újra emeljük a fejadagokat, 
a szoptatás alatt etetett abrakmennyiség felét etetjük. A 30. naptól kezdve 
az ivarzás jelentkezéséig ismét teljes adagot etetünk. Módszerünk alkalmazásá
nak eredményeit a 3. táblázat mutatja be.

A 3. táblázat adatai mutatják, hogy a választást követő 4. napig a 675 koca 
közül egy sem ivarzott. Az ivarzó kocák száma az 5. napon volt a legmagasabb. 
A kocák 85,2%-ánál (575 db), a választást követő tíz napon belül következett 
az ivarzás. Az ivarzások zöme a választást követő 4., 5., 6. napra esik, míg 
a további napokon az ivarzó kocák száma erősen csökkenő tendenciájú.

Telepünkön nem próbálkozunk a kocák ivarzásának mesterséges induká- 
lásával, illetve szinkronizálásával. Ennek a módszernek az alkalmazását egy
részt a fent közölt eredmények nem indokolják. Másrészt megítélésem szerint 
a kocák ivarzásának elmaradását előidéző takarmányozási tartástechnológiai 
és egyéb hibák hormonális készítmények alkalmazásával nem korrigálhatok. 
Amennyiben a választás utáni ivarzások száma nem megfelelő (10 napon 
belül), úgy először a valódi okot kell megkeresni és felszámolni. Az ilyen 
helyzetben alkalmazott különböző készítmények látszólag átsegítenek a nehéz
ségeken, de a valódi okok továbbra is rejtve maradnak, és azok eredményes 
felszámolása a későbbiek során sokkal nagyobb gondot és erőfeszítést igényel.

3. táblázat

Az ellést követő vemhesítés

A zárt rendszerű intenzív sertéstartás 
fő célja olcsóbban, nagy tételben vég
terméket előállítani. E cél elérését 
szolgálja az a törekvés, hogy az 
adott gazdasági évben egy koca minél 
több malacot produkáljon.

A malacszaporulat bizonyos mér
tékig a fajtakiválasztással és célszerű 
hibridizációval növelhető. További fo
kozás a sertések biológiai igényét lehe
tő legjobban kielégítő takarmányozási 
és tartási körülmények mellett, a koca
forgó növelésével lehetséges.

A szoptatás időtartama a koca
forgó egyik lényeges meghatározója.
A szoptatási időmeghatározásánál 
figyelemmel kell lenni mind a mala
cokra, mind a kocákra. Ennél a kér
désnél tisztázni kell:

— a malacok esetében: hány nap 
az a minimális szoptatási idő, amit 
a leválasztott malacok a legkisebb 
károsodás nélkül viselnek el.

Ivarzás a választás után

1 nap — db 
/o

2 nap — db
- %

3 nap — db
-  %

4 nap 124 db
18,4%

5 nap 314 db
46,5%

6 nap ' 84 db
12,4%

7 nap 26 db
3,8%

8 nap 12 db
U8%

9 nap 9 db
1,3%

10 nap 7 db
1,04%

10 nap
felett 100 db

14,8%
Összes vizs

gált egyed 675 db
100%
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— a kocák esetében: a malacok által legkisebb károsodással elviselt szop
tatási idő egybeesik-e, vagy legalább megközelíti-e azt az időszakot, amikor 
a kocák termékenyítése már eredményes és gazdaságos lehet.

A telepünkön végzett elemzések során az előbb felsorolt szempontokat 
figyelembevéve a 28 nap körüli választást találtam a legoptimálisabbnak. 
A kocák a választás után 4— 10 nappal, a fialás után 32—38 nappal ivarzanak, 
s termékenyítésre kerülnek.

A 4. táblázatban magyar fehér hússertés, holland lapály és különböző 
keresztezésű Fx kocák eredményeit értékeltem. Az ellést követő 0—5 nap között 
jelentkező ivarzások esetében végzett termékenyítések nem jártak eredménnyel. 
A 4. táblázatban közölt adatokból megállapítható, hogy:

4. táblázat
Elléstől a termé
kenyítésig eltelt 
napok száma

| Vizsgált egye- 1 
i dek száma, db 1
1 l

Termékenyült és leellett j Átlagos
malacsz.

i
db °/ ' :

1

6—10 í 39 18 46,15 7,06
11—15 113 64 56,63 i, 7,36
16—20 | 38 21 55,26 6,52
21—25 ' 14 10 71,42 8,50
26—30 1 43 30 ! 69,76 8,53
31—35 390 322 i 82,56 9,52
36—40 333 291 87,38 1 9,44
41—45 89 75 84,26 9,56
46—50 29 26 89,65 9,42

1. Az elléstől a termékenyítésig eltelt napok számának növekedésével egye
nes arányú emelkedést mutat:

— a termékenyült és leellett kocák százalékos értéke és
— az átlagos malacszám.
2. A fenti pozitív tendencia ellenére az eredményességet és a gazdaságos

ságot determináló domináns értékek a fialástól számított 30 és 40 nap közé 
esnek.

Mindezek alapján megállapítható, hogy nem látszik gazdaságosnak a 20 
napnál korábban leválasztott kocák termékenyítése. Ezt alátámasztja az ala
csony termékenyülési százalék, valamint az átlag alatti alomnagyság, s tapasz
talataim azt mutatják, hogy ezeket a korábbi választással nyert idő a kocaforgó 
javításával egalizálni nem tudja. Telepünk gyakorlatában az ellést követő 
20 napon belül nem termékenyítünk, megvárjuk a koca következő ivarzását.

Tenyésztésre alkalmatlan kocák kizárása-selejtezése

A selejtezés az intenzív tartás következtében szigorúbb, következetesebb munka
résszé vált, jelentősége fokozott mértékben megnövekedett. Ez a tartási mód 
a fokozott termelés által nagyobb mértékben veszi igénybe a kocákat. Ennek 
következtében a szaporodásra képtelen, meddővé vált kocák száma is megnő, 
s ez jóval meghaladja a hagyományos tartási mód mellett kialakult értékeket. 
Amennyiben eltérünk a szigorú és következetes selejtezéstől, egy adott állo
mányon belül a ténylegesen termelő kocák száma csökken, míg ezzel párhuza
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mosan a szaporodásra képtelen kocák száma megnő. Ennek megelőzése érde
kében a szaporítást irányító szakembernek különös figyelemmel kell lennie:

— a nem termelő, meddő kocák kiszűrésére,
— a gyenge ellési eredményt elérő egyedek kizárására a termelésből. 

Tenyésztési gyakorlatunkban meddőnek tekintjük:
— a kocasüldők közül azt, amelynél a másodszori vemhesítési kísérlet 

eredménytelennek bizonyul.
— a többször ellett kocák közül azokat, amelyek
a) a leválasztás után az egymást követő negyedik ivarzás alkalmával sem 

vemhesülnek. E selejtezési metódus alkalmazása mellett szól: pl. a 250 db 
folyamatosan leválasztott koca vemhesülési eredményeinek értékelése. A meg
vizsgált kocák közül az első ivarzáskor termékenyült 204 db (81,6%). A má
sodik ivarzásra 26 db (10,5%), míg a harmadikra 10 db (4,0%). A negyedik 
ivarzásra csak két kocánál volt eredményes a termékenyítés. A kocák között 
nyolc olyan egyed volt, amely a negyedik ivarzás után is üresen maradt (3,2%).

b) az ellést követő 60 napon belül nem ivarzanak,
c) fialási átlaga nem éri el az előhasi kocák által produkált átlagot. 

E szempont alkalmazása kapcsán meg kell jegyezni, hogy a tenyésztésből való 
kizárás előtt igen körültekintően kell mérlegelni és eljárni.

A kérdés tisztázására megvizsgáltam 162 olyan koca ellési eredményeit, 
melyek mindegyike legalább hétszer fialt, néhány közülük nyolcszor, sőt kilenc
szer is ellett.

A vizsgálat eredményét az 5. táblázatban mutatom be.

5. táblázat

Ellések sorszáma Vizsgált ellések
| sz. |

Született malacok 
i száma j Fialási átlag

1 162
!

1424 j 8,79
2 162 1620 10,00
3 162 1699 i 10,48
4 162 1601 9,88
5 162 1591 9,82
6 162 1546 1 9,54
7 . 162 1418 ! 8,75
8 85 718 8,44
9 34 267 7,85

Az 5. táblázatban közölt adatok egyértelműen mutatják, hogy a második 
ellések eredményei lényegesen jobbak az elsőknél, míg a harmadik ellések 
átlaga a legjobb. Az ezt követő fialások átlaga lényeges csökkenést nem 
mutat. A hetedik ellések eredményei már lényegesen rosszabbak az előzőkéhez 
képest, de az első fialás átlagával csaknem megegyezik. A nyolcadik ellések 
átlaga már határozottan csökkenő tendenciát mutat.

A közölt eredmények egyértelmű tendenciája ellenére sem lehet általános 
érvénnyel kijelenteni, hogy a kocákat mely ellésük után kell selejtezni, de 
mindenesetre számolni kell azzal, hogy a hatodik fialás után csökken az ellések 
eredményessége. A tenyésztésből való kizárást egyedi elbírálás alapján kell 
megejteni. Ha a koca hetedik ellésének eredménye lényegesen rosszabb az 
előzőknél, a kocát érdemes kizárni a tenyésztésből. Ezzel szemben a hatodik
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fialás felett is mindaddig tenyésztésben kell tartani a kocát, míg teljesítménye 
lényegesen nem romlik. Az egyedi elbírálást alkalmazni kell a hatodik fialás 
előtt is és ki kell zárni a kocát olyan esetben, amikor két egymást követő 
fialás csekély számú malacot eredményez. Egy alacsony létszámú ellés után 
még nem indokolt a koca kizárása, hiszen igen sok esetben egy rosszul sikerült 
fialás után még a kielégítő létszámú malacozások sora következhet. Az alom
nagyság miatti selejtezésnél figyelembe kell venni a koca összes előző teljesít
ményét. Vigyáznunk kell arra is, hogy egyes fajtákhoz tartozó kocáknál a 
fajtájukra jellemző viszonylag csekély átlagos malacszám már eleve determi
nálja a gyengébb fialási eredményt (hampshire, belga lapály). Ezekben az 
esetekben különösen lényeges, hogy a fialási eredmények alakulását tenden
ciózusan értékeljük.

Előhasi kocáknál az első, esetlegesen gyengébb ellési eredmény önmagában 
nem elegendő selejtezési ok. Mindenképpen meg kell várni a második ellést is 
és a két fialás eredményének alapján kell dönteni a koca további sorsáról. 
Elemeztem 105 db olyan koca későbbi eredményeit, amely kocák első fialása 
kirívóan rossz volt (6 ill. az alatti malacszám). A 105 koca közül nyolcvannál 
(76,19%) lényegesen javult a második fialás eredménye, huszonöt egyednél 
(23,80%) romlott, illetve ugyanolyan gyenge maradt az eredmény, mint az első 
esetben. Semmiképpen sem helyes a meddő vagy gyengén termelő egyedek 
létszámban tartásával a kocalétszám állandósítására törekednünk, hiszen ezzel 
csak igen rövidéletű látszateredményeket érhetünk el. Ezzel szemben, ha a 
selejtezéseket ésszerűen szigorítjuk, úgy a fogamzási százalék és az ellési átlag 
is lényegesen javítható, egy szinten tartható.

A gazdaságos kocatartás szaporodásbiológiai vonatkozásai

1.A  zárt rendszerű sertéstelepek állománya legyen brucella és leptospira 
mentes.

A kocasüldők termékenyítésével feltétlenül meg kell várni a fajtára jel
lemző tenyészérettséget.

2. A mesterséges termékenyítéssel — számos előnye mellett — elérhető:
— egy hizlalóépület feltöltéséhez szükséges létszámú anyagot előállító ko

cacsoport közel azonos időn belüli (5—8) nap leelletése,
— egy napon jelentkező nagy számú ivarzás esetén a kocák termékenyí

tése zökkenőmentesen megoldható.
3. Az alomfelnevelés és a későbbi ivarzás érdekében különös gondot kell 

fordítani a vemhes kocák takarmányozására és megfelelő kondíciójuk ki
alakítására.

4. A kocák leválasztás utáni ivarzásának biztosítása érdekében szakszerűen 
kell végezni az elapasztást.

5. Az eredményes vemhesítés érdekében az adott sertéstelep technológiájá
nak és az alkalmazott fajtának megfelelően kell meghatározni a lehető leg
optimálisabb szoptatási időt.

6. A telep hizlalókapacitásának tervszerű és zavartalan feltöltéséhez szük
séges hízóalapanyag minimális kocalétszámmal történő biztosítása érdekében 
szigorú és következetes, kellő körültekintéssel végrehajtott kocaselejtezés szük
séges.
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Vermehrungsbiologische Fragen in modernen 
Schweineanlagen von geschlossenem System

L. Wekerle

Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom

Zusammenfás sít ng

Verfasser befasst sich mit den vermehrungsbiologischen Fragen dér modernen Schweine
anlagen von geschlossenem System. Seine praktischen Erfahrungen, Untersuchungen und die litera- 
rischen Feststellungen nebeneinanderstellend besprichter die Inzuchtnahme dér Jungschweine, die 
Probleme dér Befruchtung, die Beurteilung dér Brunst, die Frage dér Tráchtigskeitsdiagnose, die 
Probleme dér Befruchtung nach deni Werfen sowie die Fragen dér Musterung solcher Sauen, die 
zűr Zucht ungeeignet sind.

Questions of reproduction biology in closed, modern pig units

Wekerle, L.

Institute fór Animál Production, Herceghalom

Summary

The author deals with the problems of reproduction biology of modern pig units. On basis 
of his field cxperiences and experiments and the relevant literature the author dwells on the fol- 
lowings:

— problems of mating gilts and fertilization;
— problems of oestrus detection;
— diagnosis of pregnancy;
— problems of re-fertilization after farrowing;
— problems of sow culling.
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A MAKRO- ÉS MIKROKLÍMA KAPCSOLATÁNAK EGYES 
KÉRDÉSEI A SZARVASMARHATARTÁSBAN

Berend Róbert
Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet, Gödöllő

Az emberiség egyik legnagyobb teljesítményének tekinthető a vadon élő állatok háziasítása.. 
A kezdetleges állattartás után az állattenyésztésben a következő lépés az volt, amikor az állatok 
szaporítása az ember irányítása útján történt.

Az állattenyésztők gazdasági állatainktól rendkívül nagy teljesítményeket követelnek meg. 
A lehetséges maximális eredmény elérése érdekében az állattenyésztőnek három területen kell meg
felelő feltételekről gondoskodni:

— tenyésztés,
— takarmányozás,
— olyan környezet kialakítása az állat körül, melyben távol tart minden zavaró hatást.

Az állati fehérjékkel szemben megnyilvánuló mennyiségi és minőségi követelmények kielégítése az 
egész élelmiszer-gazdaság iparszerű átszervezését követeli meg, amelynek egyik fontos állomását 
jelenti a szarvasmarha-tenyésztésben és -tartásban bekövetkező biológiai és ipari forradalom. E rend
kívül bonyolult folyamatok főbb jellemzői a következők:

— programozott és progresszív termelés,
— nagyfokú specializáció és koncentráció,
— gépesítés, komplex technológiai láncok kialakítása, az élőmunka csökkentése,
— ellenőrzött konstans környezet,
— tömeges tartásra, konstans környezetre kitenyésztett fajták.

Az ipari jellegű teleprendszerck kialakításánál három alapvető kérdést célszerű figyelembe 
venni:

— a tehenészet a lehető legnagyobb nyereséget biztosítsa a gazdaság részére,
— a termelést a lehető legkevesebb dolgozóval lehessen elvégezni, azok ergonómiai követel

ményeinek figyelembevételével,
— az állatot a vélt termelésnövekedés érdekében ne kényszeresük számára kedvezőtlen kö

rülmények közé.
Mindhárom problémakör tárgyalásával egy-egy vagy esetleg több tudományág is foglalkozik. 

A dolgozatban csak a harmadik problémakörrel és azon belül is csak a legjelentősebbnek tekinthető 
környezeti hőmérsékletet befolyásoló tényezőkkel kívánok foglalkozni.

A termelés legtöbb területén (kevés kivételtől eltekintve) a termelő folyamat egybeesik a techno
lógiai folyamattal, a mezőgazdaságban viszont a termelés állandóan folyik, akkor is, amikor az 
ember csak szemlélője a termelési folyamatnak. A technológiai hibák egy része azonnal spontán 
módon jelentkezik, míg a termelőfolyamatban elkövetett hibák burkoltan, leplezett formában jelen
nek meg, és csak jóval később mutatkoznak meg a termelés eredményességében. A termelési folya
maton belül a legsűrűbben jelentkező probléma az állat és környezete közti összhang megteremtése, 
melynek elsőszámú moduláló tényezője a környezeti hőmérséklet.

Az állat az álláson termel, így természetes viszonyok között mindig keresi a számára legelő
nyösebb helyet, magatartása itt tekinthető normálisnak. A szarvasmarha hőtermelése, illetve hő
leadása a környezeti hőmérséklet befolyására viszonylagos, arra törekszik, hogy szervezetét egyen
súlyban tartsa.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Általános szempontként napjainkban a legtöbb szakember egyetért abban, hogy a szarvasmarha 
biológiai adottságai folytán hidegtűrő, ezért mindig károsabb az optimális feletti hőmérséklet, mint 
a mérsékelten hűvös környezet. Hőszabályozó rendszere természetes körülmények közt alakult és 
ezt a domesztikáció sem befolyásolta különösebben. így az ipari tartásnál is a hőstress elkerülése 
érdekében ezt kellene szem előtt tartanunk. A környezetélettani vizsgálatok alapján az európai és 
észak-amerikai szarvasmarhafajták hősemlegességi zónája Bródy (1) szerint 0 és +16 °C, a tejelő 
teheneké pedig +4 °C és +16 °C között van. A fenti hősemlegességi zóna (termelési zónahatárok) 
természetesen nem állandóak és nem egységes értékek, hanem az állat fajtájától, fiziológiai állapo
tától, teljesítményétől és súlyától függően változnak.

A magyartarka tehenek rossz hőtűrését Ádám (2) vizsgálatai szerint az mutatja, hogy test- 
hőmérsékletük már 21 °C hőmérsékleten emelkedik, 30 °C körül pedig eléri a 38,9—39,1 °C értéket. 
Borzderes fajtánál a testhőmérséklet 0,1—0,2 °C-kaí alacsonyabb, ami jobb hőtűrő képességét bizo
nyítja.

Rolle (3) szerint a Szovjetunióban 7—14 °C az optimális hőmérséklet szarvasmarhák számára. 
Brooks és Hays (4) kimutatták, hogy növekvő hőmérséklet esetén csökkent a tej zsírszázaléka. 
Kliesch (5) vizsgálata szerint meleg istállóhoz szokott teheneknél a tejtermelés már 10 °C alatt esést 
mutatott. Bródy (1), valamint Cooble (6) klímaistállóban 50—70%-os tejhozamcsökkenést is tapasz
taltak holstein és jersey fajtánál. Ugyanakkor Brahman-teheneknél még +42,0 °C esetén sem vet
tek észre negatív hatást a tejtermelésre nézve. Érdekes jelenség volt, hogy holstein tehenek tej
hozamában még —15 °C sem mutatott visszaesést, ellenben a jersey fajtánál már 0 °C-on enyhe 
csökkenést figyeltek meg (1. ábra). A tejtermelés visszaesésével egyidejűleg — mintegy a mennyi
ségi veszteség pótlására lehűléskor a tejzsír százalék 0,6—1%-kal emelkedett.
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Ragsdale (7) és munkatársai európai származású szarvasmarháknak +21 °C-on történt tar
tásánál a tejtermelésben már észrevehető hőokozta visszaesést tapasztaltak. Azt állapították meg, 
hogy nagyteljesítményű tehenek tejhozama visszaesett, mihelyt a levegőhőmérséklet túllépte a 
+ 16—17 °C-ot. További hőmérsékletemelkedés — magas légnedvességgel párosulva — szembe
tűnően befolyásolja a tejteljesítményt, lényeges hozamcsökkenést eredményez (2. ábra).
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Brody és Worsíell tejelő tehenekkel végzett kísérletek során összefüggést talált a környezeti hő
mérséklet és a takarmányfogyasztás között. Jelentős takarmányfelvétel növekedést vont maga után 
a hőmérsékletnek +4,4-ről —13,3 °C-ra történt lesüllyedése, de még hátrányosabb volt a takarmánya 
felvételre és a tejtermelésre a termelési zóna feletti hőmérséklet (3. ábra).
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3. ábra. A takarmányszükséglet alakulása az optimálistól eltérő hőmérséklet esetében (Kibler és
társai adatai alapján)

/. táblázat
Fejőstehenek termelési zónája irodalmi adatok alapján

Szerző Irodalom
Termelési zóna 

°C
min. | max.

Dahmen (8) 12,0 -15 ,0
Klimmer (9) 12,5 -17,5
Márker és Schulze (10) 12,0 -15,0
Mócsy—Szép (11) 10,0 -14,0
Nusshag (12) 12,0 -15,0
Roth—Haupt—Hartwigk (13) 10,0 -14 ,0
Stietenroth (14) 10,0 -12,0
Stockklausner (15) 10,0 -12 ,0

Az irodalmi adatok elemzése alapján kitűnik, hogy a termelési eredmények szempontjából 
még a hidegre érzékeny jersey fajtánál is kisebb termelésvisszaeséssel jár a hőmérséklet csökkenése, 
mint a magasabb hőmérséklet. Vizsgálataink fő irányvonalát a termelés szempontjából kedvező, de 
ugyanakkor az egyszeri beruházás oldaláról is előnyös megoldások keresése irányába határoztuk meg.

2. ISTÁLLÓVIZSGÁLATOK ÖSSZEGEZÉSE

A mikroklíma állapot jellemzéséhez feltételeztük, hogy valamilyen rendszer állapotát véges 
számú „extenzív” mennyiség egyértelműen jellemzi.

A mikroklímát determináló három fő extenzív mennyiség: a mikroklímát körülvevő légtér 
(makroklíma), a határoló felületek fizikai jellemzői és a mikroklíma belső állapotmeghatározói.

Munkánkban nehézséget jelent — az egzakt meghatározásban—, hogy a meteorológiai jelen
ségek harmonikus változása rendszertelen, kaotikus, pillanatnyi változásokat takar, melyeket áz 
elmúlt évek eredményei alapján „meteorológiai napokba” foglalhatunk össze, ahol 24 órába kerül 
összesűrítésre egy-egy hónap azonos óráinak átlag hőmérséklete (4. ábra).

Állattartó telepeink épületeinek kialakításánál alapkövetelménynek tekintettük, hogy az álla
tot megóvjuk a meteorológiai változások összes behatásaitól, így a korszerű nagyüzemi telepek 
tartástechnológiája természetellenes irányba haladt.
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A legtöbb esetben követelményként támasztják, hogy a mikroklíma állapota állandó legyen. 
A külső zavarok mellett ilyen állandó klímaállapotot csak úgy lehet teremteni, ha a határoló felüle
tek ezeket a „meteorológiai zajokat” megfelelően csillapítják:

— előre meg kell mondanunk, hogy milyen legyen a mikroklíma állapota adott feltételek mellett,
— milyen feltételeket kell biztosítanunk annak érdekében, hogy a mikroklíma előírt állapotú 
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4. ábra. A levegő száraz hőmérsékletének változása meteorológiai napokban

Vizsgálatainknál szem előtt tartjuk, hogy az adott feltételek mellett milyen mikroklíma állapot 
alakulna ki, majd vizsgáljuk, hogy milyen leggazdaságosabb változtatások szükségesek ahhoz, hogy 
a mikroklíma a természetes tartás követelményeit minél jobban megközelítse.

Az istálló hőháztartásának vizsgálatát hasonlósági feltételek vizsgálatával végezhetjük, me
lyet az alábbi fő tényezők szabnak meg: a külső és belső hőmérséklet közötti különbség, az állat 
hőtermelése, az időegység alatti légcsere, a térhatároló és nyílászáró szerkezetek transzfúziós és 
transzmissziós hővesztesége.

A fenti feltételek bármelyikének változtatása esetén hasonlóságról nem beszélhetünk. Termé
szetesen e fő hasonlósági feltételeken kívül még több más, ezeket kismértékben módosító hasonlósági 
tényező található, melyek az állati termelést eredményesség oldaláról vizsgálva befolyásolják. A vizs
gálati eredmények összehasonlításánál egy év eredményeit vesszük figyelembe, mivel:

— termelő körülmények közt nem tudjuk biztosítani évről évre a fenotípust befolyásoló azo
nos környezetet,

— mérési eredményeink kiértékeléséhez a nagy variációt mutató tejtermelési értékeket tudjuk a 
legkönnyebben felhasználni, de annak h2 értéke kicsi.

3. MÉRÉSI EREDMÉNYEINK ÉRTÉKELÉSE

Hazai körülmények között hatósági előírásaink olyan tehénistálló kialakítását írják elő, amely 
-1 5  °C külső hőmérséklet mellett a Bródy által megadott legkedvezőbb termelési zónát (+4— 
+16 °Q biztosítani tudja. Az alsó küszöbérték átlépése a 3. ábra alapján csak takarmányhasznosítási 
problémákat vet fel, mivel az állat maghőmérsékletének megtartása érdekében több energiát használ 
fel. Hazai meteorológiai viszonyaink közt a —5 °C-ot meghaladó hőmérsékleti tartományba évente 
840 óra esik, mely a 4. ábrából kitűnik.

Háromféle tehénistálló-típust hasonlítottunk össze a beruházási költségek oldaláról:
— egyik oldalról nyitott, hőszigeteletlen,
— zárt természetes szellőzésű,
— zárt mesterséges szellőzésű.
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Az összehasonlítás eredményeként megállapítható, hogy az első megoldás mintegy 25—30% 
költségmegtakarítást eredményez a két további változattal szemben. A harmadik változat gazdasá
gossága a csökkenő tejhozam mellett a növekvő takarmányfelhasználás közti árkülönbség hazai 
viszonyaink közt nem igazolható, a második változat a nyári időszakban jelent problémát. Hazai 
viszonyaink közt az első megoldású tehénistálló kialakítása látszik célszerűnek, ez közelíti meg 
leginkább a természetes tartás körülményeit.

A termelési eredmények elemzésénél igen nagyszámú zavaró tényező jelentkezik. A zavaró 
tényező kiszűrése után megállapítható tendencia jelleggel, hogy a termelési visszaesések azokon a 
napokon voltak jelentősek, amelyeken egy bizonyos átlaghőmérséklethez hosszan elnyújtott, de nem 
feltétlenül a napi maximális hőmérséklettel megegyező csúcshőmérsékleteket tapasztaltunk. Ter
melési szempontból kedvezőbbek azok az épületek, ahol ugyanazon átlaghőmérséklethez rövidebb 
ideig tartó, de magasabb csúcsértékek jelentkeztek. Ezek az eredmények felhívják a figyelmet a töm
bös épületek hátrányára.
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5. ábra. Szarvasmarhák összes hőleadása irodalmi adatok alapján

Elemzéseinknél azt keressük, hogy az állaghőmérsékletekhez mennyi ideig tartó és milyen 
nagyságú maximális hőmérsékleti tartomány tartozik. Meg kívánjuk állapítani az átlaghőmérsékle
tek és a csúcshőmérsékletek időbeni változásának függvényeit, melyekből az optimális termelési 
környezet értékeire következtetni lehet.

Vizsgálataink alapján fel kívánjuk hívni a figyelmet a jelenlegi „termelési zóna” dinamikusan 
változó voltára, helyette célszerűbb a Tangl (22) által használt „hősemlegességi zóna” megfogal
mazást használni. A termelési zóna, mint olyan nem létezik, ez fajtánként és épülettípusonként az 
élősúlytól és takarmányozás szintjétől függően változó érték, melyet jól igazolnak a világirodalom
ban található élősúly függvényében leadott Qü értékek összegezése (5. ábra).

2 Állattenyésztés
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Vizsgálataink szempontjából nagy jelentőséggel bír:
— a mikroklímát körülvevő légtér,
— a mikroklíma és az azt befolyásoló belső tényezők,
— a szarvasmarha hőszabályozó rendszere.

A továbbiakban e három tényező rövid áttekintésével foglalkozunk.

4. A MIKROKLÍMÁT KÖRÜLVEVŐ LÉGTÉR JELLEMZÉSE

A mikroklímát környezetétől, a makroklímától az épülethatároló szerkezetek választják el. 
A makroklíma változása bár tendencia jellege elvitathatatlan, pillanatnyi értékei alapján rendszer
telennek tekinthető. Tendencia jellegét az empirikus sűrűség-hisztogram segítségével állapíthatjuk 
meg (6/a ábra). A 6/b ábra a sűrűség-hisztogram differenciálhányados a gyakoriságot adja, 
ennek alapján megállapítható, hogy egy-egy időpontban milyen átlaghőmérséklet és ehhez milyen 
nagyságú eltérés várható (szórás), ez adja a rendszer biztonságfokát.

A kapott gyakoriság eloszlási görbé
re ráhelyezhetjük az állatok hőtűrőképes
ségének értékeit, melynek számtani közepe 
az M0 jelölt (modusz) értékére kerül az így 
kialakult tartományon kívüli értékeknél 
kell mesterséges módon beavatkozni a 
mikroklíma állapot jellemzőibe. A hő- 
semlegességi zóna a Qi és Q2 közé esik. 
A diagramból rögtön kitűnik, hogy a mak
roklíma éves változása esetén a hőmérséklet 
mintegy 25%-a esik a hősemlegességi zóna 
alá és majdnem 30%-a a hősemlegességi 
zóna fölé.

A makroklíma állapota egyértelműen 
felhívja a figyelmet arra, hogy zárt tér ese
tén az animális hőtermeléssel még tovább 
melegített mikroklíma értékei eltolódnak a 
görbén lefelé, így a hősemlegességi zóna alá 
eső értékek csökkenni fognak, de roha
mosan növekszik a hősemlegességi zóna 
fölé eső érték. A helyzet még romlik jól 
termelő, jól takarmányozott fajták esetén.

A reprezentáns nap meteorológiai 
jellemzőinek alapján ellenőriztük az adi
abatikus hűtés lehetőségét szarvasmarha- 
istállókban, mely teljesen zárt épületeket 
feltételez. (7. ábra).

A beporlasztás a hisztogram Q2 érté
kénél kezdődik, ily módon a gyakoriságös
szeg hisztogram 6/b ábra felső szakasza 
törik és mintegy 5%-kal alacsonyabb érté
keket tartalmaz. Ilyen körülmények közt a 
modusz m-nél alakul ki, a görbe alatti te
rület az egész terület 27%-át teszi ki, mely 
érték lényeges termelésnövekedést nem je
lent.

A mikroklíma a meteorológiai kör
nyezettel együtt létezik, azzal összetett 
rendszert alkot, önálló rendszerként vizs
gálni csak akkor lehet, ha a meteorológiai 
hatások várható változásairól megfelelő 
ismeretek állnak rendelkezésre.

6. ábra. Meteorológiai változások legnagyobb gyako
risággal előforduló értékeinek hisztogramja.
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5. MIKROKLÍMA HASONLÓSÁGI VÁLTOZÓI

Ha a belső tér hőterhelése a peremfeltételektől függően változik: Q = f (Ph nz. . .7im).
A képletben szereplő variálható értékek közül egyedül a Ph, amelyben szereplő változókra nem adható 
meg konkrét érték, ez a hasonlóság függő változója. A „ti” értékek a hasonlóság kritériumai, ezek

7. ábra. Adiabatikus hűtés lehetősége 
tehénistállóban

f k c a l / h )

fagy krit 
halál alsó 

hSm

ppt. krit. 
felső 
hóm

hohalal ' *k ö rn y  (C 0 8. ábra. Szarvasmarha maghőmérséklete 
és hőtermelése közti kapcsolat

a következők: világítás hőleadása, gépek hőleadása, melegfelületek hőleadása, párolgó vízfelületek 
hőleadása, határoló szerkezeten kifelé áramló hő, határoló szerkezeten befelé áramló hé, napsugár
zásból származó hőáramlás.

Függő változónak tekinthető, de külön függvény írható fel az állatok érzeti hőleadására, me
lyet a tartási-takarmányozási tényezőkön felül az állatok súlya és termelési szintje is befolyásol.

6. A SZARVASMARHA HŐSZABÁLYZÓ RENDSZERE ÉS A MIKROKLÍMA KAPCSOLATA

Az állatok arra törekednek, hogy hőtermelésük és hőleadásuk egyensúlyban legyen. Tág 
határok között működő hőszabályzó rendszerük segítségével képesek belső maghőmérsékletüket 
néhány tizedfoknyi eltéréssel állandónak tartani. A 8. ábrán látható kritikus alsó és felső hőmérsék
leten túl már reflexhatásként is követi a belső hőmérséklet a környezeti hőmérséklet változásának 
irányát.

A környezeti hőmérséklet változásakor a belső hőmérséklet állandó szinten tartása érdekében 
az állatok köpenyhőmérsékletüket változtatják. Ezt a szőrök erekciójával és a köztük levő légpóru
sok nagyságának növekedésével érik el és ezen keresztül hideg környezet esetén a szigetelés fokozá
sával alacsonyabb külső felületi hőmérséklet elviselését teszik lehetővé.

Alacsony hőmérsékleti tartományban az állat hőszigetelése növelésére irányuló reflex hatás 
ellenére minimálisra próbálja csökkenteni hőleadását. A hőegyensúly biztosítására az állat fokozza 
a hőtermelését, ehhez több táplálékra van szüksége, vagy energiatartalékait használja fel, miközben 
nem termel. Legszélsőségesebb esetben a 8. ábrán követhető módon a további hőleadás meggátlá- 
sára belső hőmérsékletét csökkenti az állat, ami a termelés visszaesésével jár.
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A semleges zónában a hőleadás arányosan változik a hőmérséklettel, itt megfelelő az állat 
takarmányhasznosítása. Az állatok hőtermelését nagymértékben befolyásolja a takarmányozás 
szintje, így a semleges zóna alsó határhőmérséklete jól táplált állatoknál 2—7 °C, míg létfenntartó 
takarmányt evő állatoknál 10 °C, sőt sok esetben, pl. a rosszul takarmányozott Braham teheneknél 
a 15 °C-ot is elérheti (9. ábra) .

Q

9. ábra. A szarvasmarha száraz és nedves abszolút hőleadásának változása a hőmérséklet
függvényében

A magas hőmérsékleti tartományban körülbelül 20—25 °C fölött az összes hőleadás görbéje 
megtörik és erős esést mutat. Itt az állat hőegyensúlyának fenntartására kevesebb hőt termel, étvágya 
erősen leromlik. Az alacsony táplálékfelvétel mellett nem is tud megfelelően termelni. Szükségszerű 
lenne olyan körülményeket biztosítani, ahol étvágya helyreáll. A 8. ábrán látható, hogy a kritikus 
felső hőmérséklet felett az állat igyekszik belső energiatartalékának felhasználásával a hőtermelését 
fokozni, eáBtal maghőmérsékletét emelni. A maghőmérséklet emelése a test hőkapacitásának meg
felelő hőmennyiséget kíván, ugyanakkor emeli a külső köpenyhőmérsékletet is, ez akadályozza 
a környezetből hő beáramlását a szervezetbe.

A hőleadás értéke jó közelítéssel 10 °C környezeti hőmérsékletre meghatározható, de a hőleadás 
a hőmérséklet függvényében változik. 20—25 °C közt a görbe lassan csökkenőből meredeken csök
kenővé változik, fgy ettől kezdve csak a maghőmérséklet növelésével tudja az állat a köpeny hőmér
séklete és a környezeti hőmérséklet közti összhangot megtartani. A maghőmérséklet növelésével 
az égési környezet 1 °C-os hőmérséklet növelése mintegy 10%-os energia többletigényt jelent, mely 
a hősemlegességi zónán felüli maghőmérséklet esetén takarmányhasznosulás csökkenést eredményez.

7. A MIKROKLÍMA HASONLÓSÁGI FELTÉTELEINEK ÖSSZEGEZÉSE

A szarvasmarha összhőleadásából a környezeti hőmérséklet emelkedésével növekszik a nedves 
úton leadott hőmennyiség aránya. Magas hőmérsékleten igen jelentős, lényeges, hogy ezt a nedvessé
get az állatok le is tudják adni. Az állatok hőtermelése nem azonos, így a nagyobb testű vagy rosszabb 
hőtűrő állat légzéssel és felületi párologtatással próbálja azt növelni.

A nagyobb állatoknál megnő a vizeletből és trágyából elpárolgó nedvesség jelentősége. Ilyen
kor almos tartás esetén a szellőző levegő 40%-os, almozatlan tartás esetén 20%-os növelésével kell 
számolni.

A jelenleg alkalmazott szarvasmarha-istálló mesterséges szellőztetése az év nagy részében
— 7 meteorológiai napon — (4. ábra) nem elégíti ki az állatok komfort igényeit, mivel az alacso-
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nyabb hőmérsékleti tartományokban, ahol az állat még érzeti úton is tud hőt leadni, az épület 
határoló szerkezeteinek hősugárzása erősen csökkenti azt.

A kellemes közérzet feltétele, hogy az állat a szervezetében termelt hőtől az élettanilag meg
határozott testhőmérséklet mellett szabaduljon meg.

10. ábra. A szarvasmarha összes hőleadásainak változása a hőmérséklet függvényében
(százalékban kifejezve)

A 10. ábra alapján az állati test hőjét a környezet felé konvekció (ök), sugárzás (Qs), párolgás 
(öp) és légzés (ö l ) útján adja le. Qő=Qk+Qs+Qp+Qi.

Adott testfelületi hőmérséklet és környezeti hőmérséklet különbsége az érzeti hőleadás értékét 
egyértelműen meghatározza. A nedves hőleadásnál a kérdés összetettebb és mértéke a testfelület és 
az azt határoló mikroklíma hőmérséklet különbségétől és a mozgás intenzitásától függ. A környezeti 
hőmérséklet befolyása ily módon egyrészt közvetlenül, másrészt a testfelületi hőmérsékleteken ke
resztül érvényesül a hőleadásra.

Az érzeti úton leadott hőmennyiség: Qsz= őic+Ös
A nedves úton leadott hőmennyiség: Qn = Öp+ői
Az érzeti és nedves úton leadott hőmennyiség összege az állat hősemlegességi zónájában min

dig 100%, fölötte vagy alatta az állat maghőmérséklete változtatásával hőkapacitását változ
tatja.

Alacsonyabb hőmérsékleti értékek esetén a Qsz értéke nagyobb, míg a magasabb mikroklíma 
hőmérsékleti értékek esetén Qn értéke növekszik, míg a hősemlegességi zóna felső értékeinél Qn^>QiZ.

Alacsonyabb mikroklíma hőmérsékleti értékek esetén Qk értéke magas, mivel az állat és az őt 
körülvevő légtér közti zlt hőmérsékleti különbség nagy, ilyenkor sugárzással is az épületszerkezetek 
felé nagymennyiségű hőt veszít az állat. A hősemlegességi zóna további tartományában még jelen
tős a konvencióval leadott hő, de Qsz összetevői eltolódnak Qs irányába, ugyanakkor abszolút 
értékben Qsz aránya csökken és megnő Qn értéke.

A kérdés kapcsán célszerű megvizsgálni a makro- és mikroklímát elválasztó határoló szerke
zetek hatását, melynél az egyensúly azon a ponton áll be, ahol az állat által leadott hő egyenlő az 
épület transzmissziós hőnyerésével, valamint a szellőző levegő által elvont hővel, mely szélcsendes 
időben csak intenzív mesterséges szellőztetés esetén

Ai
Q — At 2JFt k + x  kcal/h

ha a külső és belső levegő hőfokának különbsége Zl/=0 akkor:
Ai

Q = x  - ^ -  kcal/h.

Az elvonható hőmennyiség alacsony hőmérsékleten vagy nagy légmozgások esetén történhet érzeti 
hőleadással.
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8. TERMELÉSI FELTÉTELEK

A nyáresti hőmérsékleti értékek már az optimális zóna körül vannak, ilyenkor az állat étvágy
talansága kisebb. Amennyiben a napi munkát az istálló magas klíma-értékeinél napközben végez
zük, amikor az állat evési és kérődzési ingere nagymértékben csökkent, a várható termeléskiesési 
mérsékelni lehet.

A nyári hőségnapokon a zárt istállókban az állatok viselkedési tényezői megváltoznak. Hő- 
semlegességi zónában a tehenek a nap 45—50%-át fordítják pihenésre, az ennél rövidebb vagy 
hosszabb pihenési idők az állatok rossz közérzetére hívják fel a figyelmet.

A hősemlegességi zónában az állatok mind kötött, mind kötetlen tartás esetén kérődzésre a 
nap 25—30%-át használják fel, evésre mintegy 20%-át.

A hőségnapokon kötött tartás esetén az állat igen erősen eltérő módon viselkedik a számára 
megszokott természetes napi ritmustól. A lecsökkent táplálkozási mutatók ellenére ugrásszerűen 
megnő az evési és kérődzési idő. Ennek magyarázata, hogy a kérődzés hőtermeléssel és izommunká
val jár együtt. Kötetlen tartásban a pihenési idők lecsökkenése azt jelzi, hogy az állat hőtermelését 
életfolyamatainak megváltoztatásával próbálja befolyásolni. Ezen hőmérsékleten az érzeti hőleadás 
szinte teljesen megszűnik, a nedves hőleadás intenzitása pedig a légmozgástól erősen függ, így a 
szélcsendes időben a légáramlás fokozására járkálnak az állatok. Hőségnapokon a szélcsend veszélye 
jelentős, ezt tükrözik a meteorológiai napok júliustól szeptemberig történő összefoglalása, melyből 
kitűnik, hogy a jelzett idő alatt a nap nagy részében, de különösen a délutáni órákban éri el a hőmér
séklet az állat vészzónáját és hozzá szélcsendes idő párosul.

9. ÖSSZEFOGLALVA:

— A hazai gyakorlatban elsősorban a nyári meleg okozza a legnagyobb problémát a szarvas
marhatartásban.

— A nehéz határoló szerkezetek bár csökkentik a hőmérsékleti csúcsokat, de ugyanakkor az 
időtartamban meghosszabbítják azokat.

— Nyári melegben védeni kell az állatot a határoló szerkezetek sugárzó hőjétől, mivel az nagy
mértékben csökkenti a száraz hőleadást.

— Az istálló zártsága és a kötött tartás a nyári hőségnapokon kedvezőtlenül hat az istálló 
klímájára, igen hosszúra nyúlnak a vész-zónába eső időtartamok, megakadályozza az intenzívebb 
légmozgást.

— Az almostartás az állat biológiai igényeit jobban kielégíti, de az istálló relatív páratartalmát 
nagymértékben növeli, rontja a mikroklímát, megnöveli a szellőztetési igényt.

— A nyitott, illetve megfelelően téliesített istálló mesterséges szellőztető berendezést nem 
igényel, de szélcsendes időben a légmozgások létrehozására célszerű lapátkerekes ventillátorokat 
alkalmazni.

10. MEGÁLLAPÍTHATÓ:

— A levegő hűtésének jelentősége csak a 16—18 °C-os maximális felső határ tartása esetén 
célszerű, ehhez klímablokk alkalmazása szükséges, melynek gazdaságosságát jelenlegi ismereteink 
alapján nem tudjuk igazolni.

— A zárt istálló kialakítását csak a kontrollált tér létrehozása indokolja, rossz hidegtűrési 
értékű fajtáknál.

— A nehéz épületszerkezetek helyett célszerű a sugárzó energiát visszaverő kistömegű, jól 
hőszigetelt tetőfedést alkalmazni.

— A kötetlen tartás és nyitott istálló esetén természetes átfújás gravitációs szellőztető kürtő
vel és légmozgást végző lapátkerekes ventillátorokkal az év nagy részében elfogadható klímát biz
tosít az állatoknak.

— A tehenek animális hőtermelése elegendő a téliesített istálló igen alacsony hőmérsékletre 
való csökkenésének megakadályozására, ugyanakkor az almozott tartás és a gravitációs szellőzés 
biztosítja a megfelelő környezetet az állatok számára.
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Einige Fragen des Zusammenhanges zwischen Makro- und Mikroklíma in dér Rinderhaltung

R. Berend
Insitut für Landtechnik zu Gödöllő 

Zusammenfassung

Verfasser stellte auf Grund des Analyse des Zusammenhanges zwischen Makro- und Mikro
klíma folgendes fest:

a) in dér ungarischen Praxis bereitet in erster Reihe die Soinmerwárme das grösste Problem 
in dér Rinderhaltung;

b) in dér Sommerhitze muss das Tier von dér Strahlungswárme dér angrenzcnden Konstruk- 
tionen geschützt werden, da die trockene Wármeabgabe durch diese in grossem Masse vermin- 
dert wird;

c) die biologischen Erfordcrnisse des Tieres werden durch die Strcuhaltung bcsser befriedigt, 
die relatíve Luftfeuchtigkeit des Stalles wird durch sie aber bedeutend erhöht, das Mikroklíma 
wird durch sie versehlechtert, dér Lüftungsbedarf wird erhöht;

— Dér oífenc bzw. entsprechend winterhaft eingerichtete Stall bedarf keincr künsllicher 
Lüftungsinrichtung, es ist aber zweckmássig, in windstiller Zeit zűr Herstcllung von Luftbewegungen 
Schaufelrad-Ventillatoren zu verwcnden.

Abb. 1 — Einfluss dér Temperatur auf die Milchleistung. Auf Grund dér von dér Universitát zu 
Missouri bei Kühen dér Rasscn Holstein und Jersey angcstellten Versuchc

Abb. 2 — Hinfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf die Milchleistung (Nach Daten von 
S. Brody et al.)

Abb. 3 — Gestaltung des Futterbcdarfes bei cincr von dér optimalen abweichcnden Temperatur 
(Auf Grund dér Daten von Kibler ct al.)
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Abb. 4 — Ánderung dér trockenen Temperatur dér Luft an meteorologischen Tagén 
Abb. 5 — Gesamtwármeabgabe dér Rinder laut literarischen Daten
Abb. 6 — Histogramm dér am háufigsten vorkommenden Werte von meteorologischen Ánderungen
Abb. 7 — Möglichkeit adiabatischer Kíihlung im Kuhstall
Abb. 8 — Korrelation zwischen Kerntemperatur und Wármebildung dér Rinder
Abb. 9 — Ánderung dér oesoluten. trockenen und feuchten Wármeabgabe dér Rinder in Funktion 

dér Temperatur
Abb. 10 — Ánderung dér gesamten Wármeabgabe dér Rinder in Funktion dér Temperatur (in Pro- 

zenten ausgedrückt)

Somé questions of correlation of macro- and microclimate in the cattle husbandry

Berencl, R.
Research Institute fór Agricultural Machines, Gödöllő

Summary

On basis of study the correlation of macro- and microclimate the author came to the following 
conclusions:

a) in the home practice of cattle husbandry the summer-time hot temperature is the greatcst 
problem;

b) during the hot periods of the year the animals should be protected from the heat radiation 
of building elements, otherwise their sensible heat loss will be hindered;

c) bedding materials help to meet the biological requirements of the animals, however their 
use increase the relatív humidity in the air, influences the microclimate in negative way and increase 
the demand fór ventilation.

The open stalls and winter shelters do nőt need artificial ventilation, however in wind-less 
days the use of electric fans is suggested fór generating air-movement.

Fig 1. The effect of temperature on the milk production. Experiment carried out on Holstein and 
Jersey cows at University of Missouri

Fig. 2. The effect of temperature and air humidity on the milk production. (On basis of data of S. Brody 
and his co-workers)

Fig. 3. The feed requirement at temperatures other than optimum (on basis of data of Kibler and 
his co-workers)

Fig. 4. The change of the dry bulb temperature in meteorological days.
Fig. 5. Totál heat loss of cattle on basis of literature.
Fig. 6. Histogramm of the most frequent meteorological changes.
Fig. 7. Opportunities fór fine mist cooling in cow stalls.
Fig. 8. Relationship between the corc temperature and heat production of cattle.
Fig. 9. The sensible and insensible heat loss of cattle as function of temperature.
Fig. 10. The totál heat loss of cattle as function of temperature (expressed in per cent)
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H e K O T O p u e  BOnpOCU B3aHMOCBH3H Me>K^y M a n p o - H MHKpOKJIHMaTOM B coAepw aH H H  

Kpyinioro poraToro CKOTa

P. Bepend
HayMHo-HccjieAOBaTejiiCKHH HHCTHTyT MexaHH3auHH eejibCKoro xo3HHCTBa,

Pe310Me

A b t o po m  Ha OCHOBaHHH aHaJIH3a B3aMMOCBfl3H MOKfly MaKpO- H MHKpOKJIHMaTOM yCTaHOB- 
jieHo c jiea y io m ee:

а )  b OTerecTBeHHOií npaKTHKe 0CH0BHyK) npoŐJieMy b co^ep^caHHH KpynHoro p o ra T o ro  CKOTa 
npeflCTaBJweT b nepB yio  on ep e^ b  jic th h h  >Kapa;

б )  b ycjiOBHHx JieTHeö acapbi HeoöxoflHMO 3aupim aT b )khbothi»ix o t  jiyHHCTOH Tem ioTbi oKpy- 
acaioiimx h x  coopyaceHHH, TaK KaK OHa b öonbiuoii M epe CHHxeaeT OT^any c y x o ö  TennoTbi;

e )  co^ep)KaHHe >khbothi>ix Ha noflCTHJiKe őoJiee  yAOBJieTBopfleT ŐHOJiornnecKHM TpeőoBaHHHM 
KHBOTHblX, HO B TO 7KG BpeMfl B ÖOJIblHOM M epe nOBblIliaeT OTHOCHTeJlbHyiO BJiaJKHOCTb B03Ayxa  
b noMemeHHH ajih  coaepacaHMH acHBOTHbix, yxyan iaeT  MHKpoKJiHMaT, noBbim aeT noTpeŐHOCTb b n p o -  
BeTpHBaHHH noMemeHHH;

e )  OTKpbiToe noMemeHMe hjih  n oM em em ie, b cooTBeTCTByiomeH M epe n p n cn ocoőn eH H oe  
3HMHero coAepxcaHHH acHBOTHbix, He TpeőyeT ycTaHOBKH fljia  npoBeTpHBamifl, o^HaKO b cjiynae  

6e3BeTpHH ijejiec006p a3H 0 npHMeHHTb BeHTHJiflTopbi c  jionacTflMH b n ejiax  co3^aHHH flBHHceHHH 
B03,iíyxa.

PucynoK 1: BjiHflHHe TeMnepaTypbi Ha MOJiOHHyK) npoAyKUHio, Ha OCHOBaHHH onbiTOB, npoBeAeHHbix 
b  y HHBepcHTeTe b  MnccypH c KopoBaMH roJimTeííHCKOH h  OTepcencKoíí nopofl.

PucynoK 2: BjiHíiHHe TeM nepaxypbi h OTHOCHTejibHOH BJia>KHOCTH B03Ayxa Ha MOJiOHHyK) npoAyKUHio 
(HO AaHHbIM U(. BpoÖU H COTpyflHHKOB).

PucynoK 3: ^ÍHHaMHKa noTpeÖHOCTH b KopMax n p n  TeM nepaType, oTJiHHaiomeHCH o t  onTHMaJibHoíí 
(n o  AaHHbiM Kuójtepa h  C0 TpyflHHK0 B).

PucynoK 4: M3MeHeHHH TeM nepaTypbi cyxoro B03flyxa b MeTeopoJiornnecKHe a h h .

PucynoK 5: Oömaa OTaana TenJia y  KpynHoro p o raT oro  CKOTa Ha OCHOBaHHH JiHTepaTypHbix flaHHbix.

PucynoK 6: THCTorpaMMa H an őon ee  Hacro BCTpenaeMbix MeTeopojiHreHKHX H3MeHeHHH.

PucynoK 7: B03M03KH0CTb aAnaőaTHHecKoro oxjiaacAeHHfl b kopobhhkc .

PucynoK 8: B3aHMOCBH3b Meac^y T eM nepaTypoii Tejia KpynHoro p oraT oro  CKOTa h np0H3B0,acTB0M  
Tenjia e rő .

PucynoK 9: M3MeHeHHe aöcojiiOTHOő oT^aMH c y x o r o  Bjia>KHoro Tenjia y KpynHoro poraToro CKora 
b 3aBHCHMOCTH o t  TeM nepaTHpw.

PucynoK 10: M3MeHeHHe oőmeő OT^aMH Teória y K pynH oro p o ra T o ro  CKOTa b 3aBHCHM0CTH ot 
TeM nepaTypn (b npoueHTHOM BH pa»eHHH).
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Beszélgetés

az Agrokomplex Tejtermelési Rendszerről

Az utóbbi két-három évben olyan rohamos fejlődésnek vagyunk tanúi a mezőgazdaságban, 
amelyet 10 évvel ezelőtt a szaktekintélyek még jósolni sem mertek volna. A mezőgazdasági nagy
üzemek megszilárdulásával egyidőben jelentősen javult az ágazat anyagi-műszaki ellátása, megsok
szorozódott és felgyorsult az új tudományos eredmények elterjedése, konkrét termelő erővé válása. 
S hogy mindez nem közhely csupán, arra a legjobb példát a baromfi, majd a sertésprogram ered
ményei, s napjainkban a növénytermelési — kukorica, cukorrépa, napraforgó, rizs, szója stb. — 
rendszerekben elért kimagasló termelési sikerek szolgáltatják.

Éppen e folyóirat hasábjain boncolgatta e gyorsuló fejlődés tényezőit Keserű János, az Állat- 
tenyésztési Kutató Intézet főigazgatója — az állattenyésztési termelési rendszerekről írott cikkében.

Az eltelt idő, a napról-napra mérhető fejlődés még szükségszerűbbé tette az állattenyésztési 
termelési rendszerek alaposabb kidolgozását és szélesebb körű elterjesztését.

Kétségtelenül megállapítható, hogy a gyakorlatban jelentős sikere van a termelési rendszerek
nek. Sok nagyüzemünk csatlakozik partnerként egy-egy rendszergazdához, s az esetek jelentős részé
ben ezt nem csupán a korszerű technológiák, termelőeszközök megszerzéséért teszik, hanem részesei 
akarnak lenni annak a hallatlanul nagy és értékes információtömegnek, amely a termelési rendsze
rekben szisztematikusan áramlik.

A sertéshústermelési, a tojás és csirkehústermelési rendszerek mellett az idén egy marhahús- 
termelési és egy tejtermelési rendszer működését engedélyezte a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi 
Minisztérium. Olvasóinknak ezúttal az Agrokomplex Tejtermelő Rendszert (ATR) mutatjuk be.

— Sokat emlegettük már a termelési rendszer működésének szükségességét, bevezetésének 
előnyeit. De hogyan alakult ki az Agrokomplex Tejtermelő Rendszer — kérdezzük Kemény 
Györgytől, az Enyingi Állami Gazdaság igazgatóhelyettesétől, aki egyben az ATR Szaktanácsadó 
és Tervező csoport vezetője is?

— Első helyen kell utalni az Agrokomplexnek — az Agárdi, Enyingi és Sárszentmihályi Állami 
Gazdaságok Közös Vállalkozásának — a sertéstenyésztés és -hizlalás korszerűsítésében elért ered
ményeire. 1968 óta ugyanis itthon több mint évi 600 ezer, külföldön pedig eddig kb. évi 100 ezer 
hízottsertés előállítására alkalmas telephálózatot teremtettünk meg. Folyamatos fejlesztés és kísér
letezés után kialakult az Agrokomplex Sertéshústermelési Rendszer. Időközben előtérbe került a 
szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése is. Agárdon szükségessé vált a tehenészeti férőhelyek teljes 
rekonstrukciója és bővítése, Enyingen új holsteinfríz törzsállományt alapítottunk a kanadai és az 
Amerikai Egyesült Államokból származó üsző- és tehénállománnyal, s ugyanitt elengedhetetlenné 
vált egy új korszerű tehenészeti telep felépítése is.

Az agárdi tervezőknek volt olyan szellemi és tapasztalati tartalékuk, hogy elemeire bontva 
kidolgozták, majd a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Szarvasmarhatenyésztési 
Országos Operatív Bizottsága elé terjesztették az Agrokomplex Tejtermelő Rendszert. E bizottság 
az előterjesztést — kisebb módosításokkal — 1974-ben elfogadta, majd az ATR működéséhez a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter az engedély-okiratot kiadta. Ez az engedély, valamint 
az érvényben levő jogi és közgazdasági szabályozók biztosítják az Agrokomplex Tejtermelő Rendszer 
folyamatos működését —, természetesen nyereséget akkumuláló gazdasági vállalkozásként.

— Számos tapasztalatcsere, tanácskozás során volt már szó az ATR-ről — a szaksajtó is 
nemegyszer ismertette elsősorban a technológiai elemeit. Hogyan lehet valamely nagyüzem 
partnere az Agrokomplexnek, miként valósíthatja meg egy állami gazdaság vagy tsz az iparszerű 
tejtermelésnek e korszerű programját?

— Az első és legfontosabb feladatunk az, hogy minél szélesebb körben megismertessük ter
vezett, s részleteiben már funkcionáló termelési rendszerünket. Szinte valamennyi jelentősebb hazai
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mezőgazdasági kiállításon, bemutatón részt veszünk, de jelen vagyunk számos európai kiállításon és 
vásáron is. Ez elengedhetetlen része, megalapozója a későbbi munkának.

A leendő partnerek jelentkeznek, felkeresnek bennünket, érdeklődnek a téma iránt. A mi szak- 
tanácsadóink igyekeznek minden részletkérdésre választ adni, legyen az építészeti, technológiai vagy 
éppen beruházási témájú.

Amennyiben a leendő partner képviselői továbbra is fenntartják az érdeklődést, akkor az agárdi 
rendszerközpontból az ATR rendszergazda team felkeresi az adott üzemet.

E team együtt dolgozik, közös véleményt alakít ki. Vezetője — beszélgetőpartnerünk — 
Kemény György. Tagjai:

építészmérnök
gépészmérnök (technológia és üzemeltetés)
genetikus
állatorvos
takarmányozási szakértő.

A team a leendő partnerüzemben összegyűjti a legfontosabb adatokat, s minden szakterületen 
pontos helyzetfelmérést készít. Ebbe beletartozik többek között a gazdaság szarvasmarha tenyésztési 
szándékának felmérése, természeti, közgazdasági adottságok regisztrálása, a növénytermesztés és 
állattenyésztés színvonalának megismerése, a szakemberellátottság felderítése stb. A team az üzem
ben tapasztaltakról egy rövid előzetes jelentést készít, s arra alapozva az Agrokomplex már ajánlatot 
ad a partnernek.

A partner miután megkapja az első, már specializált ajánlatot, eldönti, hogy továbbra is igény- 
li-e az ATR bevezetését, vagy sem.

Amennyiben a partnernek megfelel az ajánlat, s ezt írásban is megerősíti, akkor megkezdődik 
a „Beruházási döntést megalapozó javaslat” elkészítése, amit Agárdon „miniprogram” néven 
emlegetünk.

E programban teljes értékelést végzünk, a pénzügyi kérdésektől a technológián át a tenyészté
sig. Egyúttal szükség szerint kiegészítjük vagy módosítjuk az ATR alaptechnológiát, amely termé
szetesen a rendszer bázisát képezi. E program kidolgozásakor már elválik, hogy a partnernek új 
tejtermelő telepre van-e szüksége, vagy a már meglevő szakosított telepét kell a ma ismert legkorsze
rűbb szinten felújítani.

A miniprogram kidolgozói az ATR — tervezési és szaktanácsadási csoportja, valamint az 
Agrokomplexszel kapcsolatban levő intézmények. így például a lehetséges takarmányozási változa
tokat, receptúrákat az Állattenyésztési Kutató Intézet (Herceghalom) szakemberei dolgozzák ki, 
az előfelmérés adatai alapján. (Szilázsetetés, növénytermesztési melléktermékek felhasználása, széna, 
zöldlisztek, abrakellátottság, no és természetesen a gyepgazdálkodás alakulása szerepel e variá
ciókban.)

A miniprogramhoz tartozó genetikai előrehaladási tervet szintén az ÁKI és az Országos Állat- 
tenyésztési Felügyelőség szakemberei dolgozzák ki. Az építészeti, technológiai és állategészségügyi, 
valamint pénzügyi kérdéseket az ATR-team dolgozza ki. Azonban szükség esetén igénybevesszük az 
Állatorvostudományi Egyetem segítségét is — különösen szaporodásbiológiai kérdésekben.

Amikor a miniprogram elkészül, azt egy partneri szerződéssel együtt átadjuk a megrendelő 
üzemnek. Ez a szerződés tartalmazza a későbbi kapcsolattartás formáit, a jogok és kötelezettségek 
kölcsönös felsorolását.

A szerződés aláírása után történik meg a kivitelezési tervek készítése, amelyeket az Agrokomp
lex megbízása alapján az Agrober vállalatai — Fejér, Győr-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Szolnok megyei irodák — adaptálnak, illetve kidolgoznak.

A tenyészanyagellátás, a takarmányozás, az állategészségügyi, valamint a folyamatos üzemel
tetési szaktanácsadás kérdéseit az agárdi iroda közvetlenül a partnerekkel egyezteti.

— Az előkészítési fázis ismeretében tekintsük át röviden az ATR célkitűzéseit, a technológia, 
a tartási és takarmányozási tényezők elemeit.

— Az Agrokomplex Tejtermelő Rendszer célja a koncentrált nagyüzemi keretek által nyújtott 
lehetőségek realizálása, a tejtermelésnek a nemzetközi csúcsteljesítményeket megközelítő szintig 
való gazdaságos fokozása, azaz a legközelebbi 10 évben a jelenlegi tejtermelési eredmények meg
duplázása (6000 literre). Az ATR-ben egyrészt a rendszerezettség, a pontos időkihasználás, másrészt 
az egész termelési folyamathoz a legjobb termelési elemek kiválasztása és összeillesztése a meghatá
rozó.

Az ATR-ben a tejtermelést általában a holsteinfríz fajta amerikai változatával, illetve az 
azzal végzett fajtaátalakító keresztezésből származó utódokkal oldjuk meg. A kidolgozandó genetikai 
programban lehetőséget nyújtunk a holsteinfriz homozigóta változatával történő keresztezésre, 
valamint 25% jersey vérarányú hungaro-fríz állomány kialakítására is. A termelési célkitűzés tiszta



ÁLLATTENYÉSZTÉS 1974. Tóm. 23. No. 6. 29

vérű holstein-fríz állomány esetén a harmadik laktációban 6000 liter, a fajtaátalakító keresztezésből 
származó állománynál ugyancsak a harmadik laktációban— a keresztezés fokától függően 4500— 
5000 liter laktációs termelés elérésére.

Számítva arra, hogy a szakosított tejtermelés tovább növeli a koncentrációt, a partnergazda
ságok lehetőségeire figyelemmel az ATR rendszert 400-tól 2000 termelő tehénre alakítottuk ki. 
(Az Agrokomplex tejtermelő tehenészeti telepek összefoglaló adatait az 1. táblázat tartalmazza.)

Az optimális telepméret meghatározása ma sok tényező összehangolásától függ. Mégis ezek 
közül egyik legfontosabb a korszerű, termelékeny fejőberendezés alkalmazása, valamint annak jó 
kihasználása. A tejtermelő tehenészeti telepeken a legköltségesebb egység a fejőberendezés. Mivel 
egy dolgozó legfeljebb 6—7 órán át fejhet folyamatosan — azaz egy fejőmester naponta 600—800 
tehenet fejhet meg — az iparszerű tejtermelő telepen legalább 600 fejőstehenet célszerű tartani. Ezzel 
az állománnyal már hat, egyenként 100 db-os tehéncsoport alakítható ki. A csoportok kialakítása 
viszont lehetővé teszi a teheneknek laktáció vagy termelés szerinti csoportosítását, illetve a csoportos 
takarmányozás olcsó és gyors végrehajtását.

1. táblázat
Az ATR tejtermelő tehenészeti telepek összefoglaló adatai

A te
lephez 
tarto
zó ösz- 

szes 
tehén 
névle- 
leges 
db

Fejős 
(terme
lői) te
hén te
lepi át

lag 
db

Szára
zon álló 
tehenek 

db

Ellető istálló f h. 
igénye

Invo
lúciós 
istálló 
fh. db

Borjú
nevelő
istálló

fh.
igénye

db

Előhasi 
üszők is
tállója 

fh. 
igénye. 

120 napra 
db

Elkülö
nítő

istálló
fh.

igénye
db

vára
kozó
ellető
fh.-ek

db

profi-
laktó-
rium
fh.-ek-

db

390 300 60 9 12 38 94 38 15
520 400 80 12 16 50 124 50 20
650 500 100 15 20 63 155 63 25
780 600 120 18 24 75 187 75 30
910 700 140 21 28 88 218 88 35

1040 800 160 24 32 100 250 100 40
1170 900 180 27 36 113 280 113 40
1300 1000 200 30 40 125 312 125 50
1430 1100 220 33 44 138 343 138 55
1560 1200 240 36 48 150 375 150 60
1690 1300 260 39 52 163 406 168 65
1820 1400 280 42 56 175 437 175 70
1950 1500 300 45 60 188 468 188 75
2080 1600 320 48 64 200 500 200 80
2210 1700 340 51 68 213 530 213 85
2340 1800 360 54 72 225 560 225 90
2470 1900 380 57 76 238 592 238 95
2600 2000 400 60 80 250 624 250 100

Ennek előrebocsátával indokolható az Agrokomplex technológiában alkalmazott kötetlen 
tartás, fejőházi fejés, csoportos takarmányozás, valamint a nagy állománykoncentráció.

Az ATR kialakításakor nagy súlyt helyeztünk a rotáció biztosítására, azaz a termelési modell 
helyes tervezésére. A rendszer termelési modelljének kidolgozásakor kiindulási alapnak ( I. ábra) 
a következőket tekintettük:

— minden tehén évente ad egy borjút,
— a szárazon állás időszaka évente 60 nap,
— a fejőstelepen állás ideje 280 nap,
— az clővárakozóban várás ideje 4 nap,
— cllctőbcn állás ideje egy nap,
— az involúciós istállóban állás ideje 23 nap,
— a tehenek selejtezése maximálisan 25%.
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lí Itl
1. ábra. Termelési modell

Érdemes röviden áttekinteni, hogy az Agrokomplex rendszerben hogyan alakul az állomány 
változás, illetve az utánpótlás. A selejtezést az alábbi okok miatt tervezzük:

— idős kor, illetve elégtelen termelés miatt 50%,
— rossz termékenyítés miatt 40%,
— betegség és egyéb okok miatt 10%.

A selejtezés végrehajtását nagy valószínűséggel mutatja a következő (2. ábra) folyamat- 
ábra is.

A tartástechnológiában a tehenek átlagos csoport nagysága 100 db. A szükséges rátartás miatt 
egy istállófélben 104 tehenet helyezünk el. Ez a már üzemelő agárdi tehenészeti telepen a beépített 
Alfa-Matic Duovac 8 állásos fejőberendezésnek 13-szorosa, tehát egész számú többszöröse.

Setejfezés: betegség 1db 
termelés i+db 
termékeny 10 db

Átlagos tefiéntétszóm: 103,5db

I--------- -----

=8
Í8 $

Etóhas/üszők se/ejt J

FEJŐS TELEP

2. ábra. Selejtezési folyamat ábra

SZARAZON ELLETŐ es 
ÁLLÓK m  m

A fejőrendszert egyébként telepeinken kulcsfontosságúnak tekintjük. A Duovac berendezés 
már bizonyította, hogy nagy munkatermelékenységet tesz lehetővé, kizárja a túlfejést és a fejőmester 
részére kényelmes munkavégzést biztosít.

Az Alfa Laval berendezésekkel a pótabrak kiadagolása is biztosított. Az enyingi ATR telepen 
21 kocsis Unilactor fejőberendezés lesz üzembe állítva, amelyet a többi telepeinkhez is ajánlunk. 

Az ATR telepen a fejőház több funkciót is ellát. Az épület eleve az alábbi részekből áll:

— elővárakozó,

— fejőterem,
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— inszemináló és kezelőtér,
— tejházi rész (hűtés és tárolással),
— speciális irodarészek,
— fűtőkamra és gépház,
— állatrakodó rampa.

A kialakított fejőházi rendszerünkben minden egyes fejőházi csatornához egy állatcsoport, 
azaz 100—104 tehén befogadására alkalmas mintegy 150 m2-es elővárakozó tér tartozik. Erre a térre 
a folyamatos fejés érdekében szükség van. A telepek napi kétszeri fejésre vannak tervezve.

A rendszer alapját képező csoportos kötetlen tartás körülményei között a pihenő istállókban a 
tehenek egyedi megfigyelése, kezelése nehézkes. Mivel a fejőházba minden tehenet naponta kétszer 
felhajtanak, az ott könnyen megvalósítható. Ezért a kezelésre és termékenyítésre alkalmas helyet a 
fejőházhoz csatlakozóan alakítottuk ki. A kezelés után az állatok társaikhoz hasonlóan a vissza
térő folyosón az istállóba jutnak.

A  korábbi ún. tejház is fejőházunk része. Itt történik a tej kezelése, hűtése, tárolása —javas
latunk szerint — Alfa Laval berendezésekben. A fejőberendezésekről lévén szó, még elmondom, 
hogy a fejőház szintén könnyűszerkezetes épület, amelynél az elővárakozó padozata lejtős (2%), 
s így a trágya és a vizelet eltávolítása könnyebb. Az elővárakozó rész nyáron nyitott, télen félig zárt. 
A pihenőistállók felhajtóutakkal és fix karámrendszerrel csatlakoznak a fejőteremhez. A fejőterem 
zárt, fűthető, szellőztethető helyiség.

— Ezzel már áttértünk a tehenészeti telep technológiájának a megismerésére. Általában 
mi jellemzi az ATR telepek építészetét és technológiai gépesítését?

— A telep képét a korszerű, könnyűszerkezetes, 2x104 fh-es pihenőistállók határozzák meg. 
Ezek ragasztott akácfa főtartókon nyugvó épületek, kötetlen, fekvőboxos elrendezéssel, külső etető- 
úttal. Az épületek padozata hossztengelyük irányában min. 2%-ot lejt, így a trágyafolyosó lemosása, 
a trágya tolólappal történő eltávolítása viszonylag könnyen megoldható. Egyúttal sikerült kiküszö
bölnünk a szint alatti csatornákat és a drága rácspadozatot. A pihenőbokszokat csőkorláttal választ
juk el egymástól. Itt a padozat döngölt agyag, amelyre szalmaszecskával vagy gyaluforgáccsal almo
zunk. A fekvőbokszok így állandó meleg és száraz fekvőhelyet kínálnak a teheneknek, ami a tej
képzéshez elengedhetetlenül szükséges.

A tehénistállók félig zárt, hideg épületek. Sem oldalfalat, sem tetőszigetelést nem alkalmazunk. 
Magyarországon ez úttörő vállalkozás, s az 1973/74. évi téli időszakot az agárdi telepen levő tehenek 
baj és termeléskiesés nélkül átvészelték.

— A tartástechnológiának ez az eleme annyira újszerű, hogy érdemes róla bővebben szólni. 
Hogyan alakult ki az az álláspont, hogy a teheneket nem ke ll,,betonerődbe” vagy kondicionált 
terembe zárni?

— Tartási rendszerünk és alkalmazott építészeti megoldásaink Magyarországon valóban új- 
szerűek. Teleprendszerünk, épületeink és épületarányaink konkrét kialakítása eltér az általunk is
mert eddigi megoldásoktól. Rendszerünk azonban nem holland, svéd, francia, vagy amerikai rend
szer, hanem speciális hazai termék, az agárdi tervezőirodában lett kialakítva. Tervezőink természe
tesen minden olyan elvet és megoldást adaptáltak, ami hazai viszonyaink között is célszerű.

Mivel ismereteink szerint a fajtaátalakító keresztezéseknél figyelembe vehető fajták zöme lapály 
fajta, és ezek közül a gazdaságunkban is tartott holstein-fríz fajtától várható a legjobb eredmény, 
elsősorban ennek a fajtának az életkörülményeit vettük figyelembe.

A holsteinfríz fajta döntően az észak-amerikai kontinensen él és ott adja a legnagyobb ter
melési eredményeket. Ezért az ottani szarvasmarhatartási klímazónákat és az ottani időjárási vi
szonyokat vizsgáltuk, összehasonlítva a hazai adottságokkal.

A klíma térképek azt mutatják, hogy az észak-amerikai kontinensen a holsteinfríz fajta szigo
rúbb és szélsőségesebb viszonyok között termel, mint nálunk. Ez a megállapítás a nyári időszakra is 
vonatkozik. Irodalmi adatok szerint ez a fajta elsősorban kiváló hidegtűrő. A Michigani Állami 
Egyetem vizsgálatai szerint a holsteinfríz tehenek tejtermelése csak —15 °C-nál kezd csökkenni, 
míg a takarmányfogyasztás -t-10 C° és —23 C° között mérsékelten emelkedik és csak mintegy 8— 
12%-kal növekszik. A melegre viszont érzékenyebben reagál, mint egyéb fajták.

Az amerikai szaktanácsadók szerint, a leghidegebb zóna kivételével — ott is csak azokon a 
vidékeken, ahol a négy leghidegebb hónapban a napi középhőmérsékletck —15 Cü alá esnek — 
sehol sem szükséges meleg zárt istállók építése. A mi viszonyainkhoz hasonlítható vidékeken 
zömmel csak hideg istállók épülnek.
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Hazai viszonylatban a külső levegő hőmérséklete —5 C°-nál hidegebbre átlagosan az éves 
összes idő alig 4%-ában süllyed.

Egyszerű számítással belátható, hogy az ebben az időben jelentkező tej- illetve jövedelem- 
csökkenés nem haladja meg a hideg, illetve meleg istállók közötti többletberuházás egységnyi idő
szakra vonatkoztatott összegét. A fajta és a klíma kapcsolata és kölcsönhatása alapvető fontosságú, 
mivel a klímavizsgálatok eredménye az egész rendszer kialakítására nézve meghatározó jelentőségű. 
Lehetővé teszi az olcsó építkezést és beruházást. Ezért viszonyaink mellett a tehenek részére nyitott, 
télen pedig félig zárt hideg istállók kialakítását tartjuk célszerűnek.

Az új istállók szellőzése tehát gravitációs, s a meleg levegő eltávozását télen-nyáron a tető
gerincen kiképzett nyitott sáv biztosítja. A tehenek etetésére az épületek hosszanti oldalfalaiba épí
tett jászlak szolgálnak. Ezekbe a jászlakba a kívül betonozott úton végighaladó takarmánykeverő 
kiosztó kocsiról (Ensilmixer) adagoljuk a takarmányt. (Egy állatra 70 cm jászolhossz jut.)

Az oldaljászlas istállókat a középvonalon fóliával két légtérre választjuk. Ugyanakkor, ha té
len nagyon hideg van, vagy csapadékos az idő, akkor az oldaljászlak mentén a szabad felület fóliával 
lezárható.

A tehenek ivóvizét a pihenőboksz-sor két végén elhelyezett nagyméretű, betonozott iker itató
vályúkból biztosítjuk. Egy-egy ikervályú 50—50 tehenet képes kiszolgálni és az itató télen fűthető.

A teljesen új telepeken a szárazon álló és előhasi tehenek istállója megegyezik az előbb ismer
tetett termelő tehenek istállójával. Ahol rekonstrukcióra kerül sor, ott erre a célra ajánlatos már 
meglevő tehénistállót átalakítani.

Megemlítem, hogy a technológia szerint ezekhez az istállókhoz karámok is csatlakoznak, 
ahova a tehenek szabadon kijárhatnak.

— Szó volt már a tehénistállókról és a fejőházról. Azonban nagyon fontos egysége egy 
tehenészeti telepnek az ellető istálló is. Az ATR-telepen ez hogyan alakul?

— Technológiánk egyik legkényesebb része az elővárakozót, az elletőt és a profilaktóriumot 
magába foglaló elletőistálló. Itt a higiénés követelmények mellett különböző állategészségügyi és 
szaporodásbiológiai beavatkozások feltételeit is biztosítani kell.

A könnyűszerkezetes épület szendvicspanelekkel szigetelt, szellőzése gravitációs, az elővára
kozó és a takarmánytároló tér kivételével fűthető. A teheneket beérkezéskor az első helyiségben le
mossák és fertőtlenítik, majd a középetetőutas elővárakozóba állítják. Itt az egyedi és a csoportos 
takarmányozás is megoldható.

Az elővárakozót az elletőtől fal és ajtó választja el. Az elletőben az állások mellett megfelelő 
helyet hagytak tervezőink az esetenként szükségessé váló műtéti beavatkozásokra, operációkra.

Az elletőállások 2,4 m szélesek és tömör betonfal választja el őket egymástól. Az elletőbokszok 
hossza 3,6 m. Itt is kötetlen a tartás, de lehetőség van az állatok rögzítésére is. Egy állást külön 
emelőberendezéssel is felszerelünk. A trágya, a magzatvíz és a szennyvíz bokszonként elkülönítetten 
kerül a trágyacsatornába. Az elletőben lehetőség van a tehenek lemosására, valamint sajtáros géppel 
történő fejesére.

Megemlítem még, hogy az elletőhöz készenléti szoba tartozik, dolgozó és pihenő hely- 
lyel, valamint állategészségügyi raktárral. Szorosan az épület részét képezi a profilaktórium is, amely 
mellett tejkonyha található.

A légfűtéssel ellátott, infralámpákkal felszerelt profilaktórium technológiája megegyezik a 
borjúnevelőével.

rt~ ^ cirw tavalyi Agromasexpón, de azóta is számos érdeklődőt vonzott Agáidra a kor
szerű, új borjúnevelő. Mi jellemzi ennek az egyedi épületnek az építészetét és funkcióját?

— Köztudott, hogy a borjúnevelés „nehéz időszaka” a 60—70 napos kor eléréséig tart, de 
abból is az első 30—40 napra kell a legjobban ügyelni. Az ATR technológiában szereplő borjúneve
lés a legkorszerűbb higiéniai követelményeket elégíti ki azzal, hogy a borjak születéstől 70 napos 
korukig sem egymással, sem a trágyával, vizelettel nem érintkezhetnek. Az állatokat ugyanis 60 cm 
szélességű állásokban, lekötve, egyedileg tartjuk. Alattuk expandált acéllemez-háló van, ami a vize
let és ürülék áthullását biztosítja. Az állások alatt betoncsatorna fut, amiből a trágyát naponta 
kétszer nagysebességű vízzel kell kiöblíteni.

A borjak etetése az állások homlokfalára szerelt műanyagedényekből történik. Egyik vödörbe 
a tejpótlószert, illetve a vizet, a másikba a nevelő abrakkeveréket adagoljuk. Fontos tényező, hogy 
az épület fűthető, a légcserét pedig fordulatszámszabályozós ventillátorok biztosítják. Ez az istálló 
építészetileg is újdonság. Előregyártott szelvényei 9 m-es fesztávú, akácfából készített kétcsuklós 
térelemre épülnek. Egy szelvény hossza 1,2 m, így a helyszínen tetszőleges hosszúságú épület állít
ható össze. A borjúnevelő hungarocellel hőszigetelt falainak külső burkolata trapéz szelvényű alu- 
lemez, héjazata hullám eternit. A nevelőt homogenizálóval ellátott tejkeverő konyha egészíti ki.
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— Melyek az ATR telep egyéb, kiegészítő istállói?

— Elsősorban szólok az involúciós istállóról, aminek jelentős szerepet tulajdonítunk, kialakí
tását állategészségügyi meggondolások indokolták. A nagy tehénlétszámmal dolgozó termelő te
lepre ugyanis csak minden szükséges állategészségügyi vizsgálat után egészségesnek bizonyult egye- 
dek kerülhetnek. Az involúciós istállóban 23 napig, a vérvizsgálati eredmények megismeréséig el
különítetten tartjuk az állatokat.

Ez egy olyan szigetelt falú épület, ahol a gondozók és a fejők télen is dolgozhatnak. A tehe
neket ellés után ebben az épületben fejik 23 napig, vezetékes fejőberendezéssel. Ajánlatunkban a 
Ryholm rendszer szerepel, amely az istállónak és a vezetékes fejőberendezésnek egy korszerű, új 
kombinációja. Fejéskor ugyanis a tehénállások elmozdulnak és a halszálkás fejőálláshoz hasonló 
helyzet alakul ki.

A tejtermelő telepen persze szükség van elkülönítő istállóra, szociális és művezető épületre, 
karbantartó műhelyre, géptárolószínre stb. Az üszőnevelő épületünk a termelő tehenek istállójához 
hasonlít, s lehetőleg karám vagy legelő csatlakozik hozzá.

— Kevés szó esett eddig takarmányozásról. E téren milyen korszerű megoldásokra szá
míthatnak az ATR-telepet építők?

— Mivel a tejtermelés, illetve a borjúnevelés költségeinek a zömét, kb. 68—72%-át a takar
mányokra fordítjuk, egyáltalán nem közömbös e tényező nagyon pontos kidolgozása. Az intenzív, 
5000 literen felüli tejtermeléshez sok és jó takarmány kell. A lehetőség szerint öntözhető területen 
kell kiképezni a takarmányforgót, és a legeltetéshez is nagyhozamú, öntözött, műtrágyázott gyepet 
kellene biztosítani. Persze, ez elsősorban a partnereink lehetőségeitől és termelési szándékától függ.

Az egyenletes termelés megköveteli, hogy a termelő tehénállomány leegyszerűsített, a lehető 
legkevesebb étrendi változást szükségessé tevő monodietikus takarmányozásban részesüljön. (Ter
mészetesen a monodiéta nem jelent szükségszerűen egész éven át egyféle tömegtakarmányt. A takar
mány összetevője több növény is lehet. Az egyneműség a takarmány táplálóanyag-összetételére és 
állapotára vonatkozik. Például: természetes fű; herefüves lucerna és egyéb pillangósok; kukorica, 
valamint teljes kukoricanövény szárítmány (tömeg- és abraktakarmány jelleggel). Ha cukorgyár, 
vagy sörgyár van a közelben, akkor a melléktermékek is jól és olcsón felhasználhatók.

Ha tartósan bízunk a jobb gazdaságokban elért eredményekben, akkor 1 ha területen mi is 
meg tudjuk termelni a 7000 liter tejet termelő tehén évi takarmányszükségletét. A táplálóanyag
ellátás mellett nagy súlyt helyezünk az ásványi anyag, a nyomelem és vitaminkiegészítésre is. Ehhez 
ma már korszerű, előregyártott premixek állanak rendelkezésre, amilyenek például az általunk is 
használt Central Soya termékek.

A másik új gyakorlatunk a csoportos takarmányozás kialakítása. A telepeinkre javasolt 
holsteinfríz állomány ugyanis eléggé egyenletesen termel, alig van az átlagtól nagyon eltérő egyed. 
Adagoljuk hát együtt a tömegtakarmányt is és az abrakot is a pihenőistállóba — naponta kétszer —, 
s a fejőházban csak stimuláló abrakot kapnak a tehenek. Az agárdi ATR-telepen például van olyan 
tehéncsoport, amely napi 20 és amely napi 24 liter tejre kapja az alaptakarmányt.

Ugyanakkor a borjak 7. napos korukig föcstejet, illetve természetes tejet, 7—50. napig Central 
Soya tejpótló takarmányt kapnak. Abrakként 4—50. napig borjú starter tápot, 50—112. napig 
borjúnevelő tápot fogyasztanak az állatok.

A telephez természetesen nagy befogadóképességű betonozott silótér is csatlakozik. A tömeg
takarmány felrakásához feltétlenül szükség van nagy rakodó teljesítményű silómaróra, a kiosztás
hoz pedig korszerű keverő-mérő-kiosztókocsira. Erre legjobban az amerikai Ensiloader és Ensil- 
mixer felelnek meg, de a szeptemberi Agromasexpón már láthattuk az itthon kifejlesztett SM siló
marót és a TAK—7 kcvcrőkocsit, valamint a Gödöllői MGI-ben kifejlesztett TAKEM—73 elektro
mos mérleget is. Ha ezek a termékek a gyakorlatban is beválnak, akkor az ATR-telepen meglesz a 
létjogosultságuk.

Itt említem meg, hogy a jól beüzemelt telepen a gondozók munkájának a termelékenysége 
sokszorosára nő. Az agárdi eredmények bizonyítják ezt, ahol a telep minden dolgozója folyamatosan, 
szinte programozva végzi a munkáját. A takarmánykiosztást követi a trágyaeltávolítás, a felügyelet, 
majd ismét a takarmányozás. A hagyományos telepen ez a szoros időkihasználás elképzelhetetlen 
volt, mert ott egyszerre jelentkezett a munka az egész telepen.

A telep technológiájáról már csak annyit, hogy a két egységre történt szétválasztás — a ter
melő teleprész a pihenöistállókkal és a fejőegységgel, valamint a szaporítótelep az involúciós istálló
val, M elkülönítő istállóval, az ellctőistállóval és a borjúnevelővel — egyben az ésszerű munkaszer
vezet kialakításának az alapja is.

3 Állattenyésztés
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— Ahhoz, hogy a tenyésztési és technológiai kérdések mellett teljes legyen a kép, mondha
tunk-e már tájékoztató adatokat a telep beruházási költségeiről, az előzetes üzemgazdasági szá
mításokról, illetve a szolgáltatási díjakról?
— Ezekről beszélni nem is olyan egyszerű, mert napjainkban is tapasztaljuk mind a termelői 

árak ingadozását, mind a szabályozók változását. Azt azonban tájékoztatásul elmondhatom, hogy 
e korszerű telep 1 tehénférőhelyre jutó építési költsége 45 ezer Ft körül, míg 1 tehénférőhelyre jutó 
teljes beruházási költsége 55 ezer Ft körül alakul. Természetesen ez függ nemcsak az alkalmazott 
belső technológiáktól, hanem a telepmérettől, s az üzem más adottságaitól. Ahelyett azonban, 
hogy esetleg e sorok megjelenése után bárkit is tévesen informálnék — az érdeklődőknek közvetle
nül is megadjuk a pontosabb választ az agárdi irodánkból.

Ugyanezt mondhatnám az üzemgazdasági számításokról is. Elkészítettük ugyan kalkuláción
kat 100 tehénre és annak rotációból származó szaporulatára, amely szerint 4800 liter, illetve 6000 liter 
éves termelés esetén 8—10 ezer, illetve 12—15 ezer Ft az évi eredmény, s ezt még növeli a 100 tehén
től nyert, utánpótlásra nem használt 59 választott borjú értéke. Azonban már itt megjegyzem, 
hogy 1975. január 1-től a szarvasmarha ágazat szabályozói változnak, így a mi modellszámításun
kat is módosítani kell. A saját enyingi tapasztalataink alapján elmondhatom, hogy gondos tenyész
tői munka,, jó takarmányozás és optimális eszközhasználat esetén a tehenenkénti éves eredmény 
15 000 Ft körül alakul — fejezte be a beszélgetést Kemény György.

HAJAS PÁL
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AZ IVARARÁNY BEFOLYÁSOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 
ÉS KÖVETKEZM ÉNYE A GAZDASÁGI ÁLLATOK TENYÉSZTÉSÉBEN

Horn Artúr  — Dunay A n t a l — Bozó Sándor  — Deák Mihály

Állatorvostudományi Egyetem, Budapest, Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom

Az ivadék ivarénak előre meghatározása tudomásunk szerint már az 
ókortól kezdve spekuláció tárgya. Több százra tehető a különböző elméletek 
száma, amelyek a születendő ivadék ivarának előre irányítását célozták. A ja
vaslattevők közül olyanok sem hiányoztak, mint az ókor tudományformálója, 
Arisztotelész. Az ivar kialakítása biológiai folyamatának feltáratlansága további 
tápot adott a sokféle megalapozatlan spekulációnak, amit csak növelt az az 
alapvető tény, hogy az esetek 50%-ában bármely elmélet, vagy eljárás igaz. 
Ennélfogva különösen kislétszámú megfigyelések esetén a véletlen is látszólag 
az egyik vagy másik elmélet igazát látszott alátámasztani.

A századfordulóra (1902) tehetők azok a citológiai vizsgálatok (Mc Clung
[28] stb.) amelyek először rovarokban, kétséget kizárólag igazolták az ivar
meghatározás szempontjából kétféle gaméta létezését. Ezeket napjainkban az 
ivart determináló XY, vagy XO, illetőleg XX kromoszómákat tartalmazó 
ivarsejtekként tartjuk nyilván. Az ivarmeghatározás szempontjából kétféle ga- 
métát produkáló ivart heterogamétikusnak, az egyféle ivarsejtet termelő ivart 
homogamétikusnak nevezzük. Általában az emlősökben a fonálférgekben (Ne- 
matódák), a puhatestűekben (Mollusca), a tüskésbőrűekben (Echinodermata) 
és a legtöbb ízeltlábúban (Arthropoda), a hímek heterogamétikusak, az összes 
madarakban, hüllőkben és részben a kétéltűekben (Amphibia), a lepidopterák- 
ban (lepkék és molyok) viszont a nőstények a heterogamétikusak. Vannak 
azonban kivételek ez alól is, így egyes halakban, egyes tenyészterületeken 
a nőstények, más területeken a hímek a heterogamétikusak {Gordon [15]). A ki
vételek, amelyek erősítik a szabályt, tehát a biológiának ezen a területén sem 
ritkák.

Az irodalomban meglehetősen nagyszámú adatot találunk az évszak, a 
táplálkozás, a testnedvek kémhatásának (pH-érték) az ivararány megváltozására 
gyakorolt hatásáról. Ilyen befolyást tulajdonítottak a tenyészkiválasztás hatá
sának is. (Lásd: Horn A.: „Befolyásolható-e az állatok ivararánya?” Áttekintés 
1939-ig (17).

Az emlősök és madarak körében is találtak megzavart ivararányt, így 
Crafí (10) 1416 öszvércsikóban a méncsikók arányát 44,3%-nak találta. A ma
dár hibridekben (pulyka X fácán, fácán X házi tyúk) keresztezéséből származó 
ivadékban a nőivar mutatott alacsony %-os arányt. Ugyanakkor az örvös 
galamb és házigalamb keresztezése során Colé—Pointer (8) 30 : 1 eltolódást 
talált a hímivar javára. Mindezek Haldane szabályát látszanak alátámasztani, 
amely szerint a faj-hibridek előállítása során a hiányzó vagy alacsonyabb 
létszámban előforduló, esetleg steril hibridek inkább a heterogamétikus ivarhoz 
tartoznak. Napjaink kézzelfogható eredményt hozó és metodikailag is meg
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alapozott kísérleteinek eredményei alapvetően a kétféle kromoszómát hordozó 
spermiumok (hímivarsejt) szétválasztásának elvén alapulnak, J. Lush (27) már 
1925-ben felvetette az ivarsejteknek centrifugálás útján történő szétválasztását. 
Elsőnek Koltzoff—Schröder (22) a Szovjetunióban számolt be nyúlondónak 
elektroforézis útján történt szétválasztásáról és az ivararány megváltoztatásá
ról. 1957-ben Gordon (15) hasonló eredményekről írt. Noha ezeket a kísérleti 
eredményeket nem sikerült egyértelműen minden esetben igazolni, mégis úgy 
tűnik, alapot szolgáltattak és kijelölték a járható utat az ivararány megváltoz
tatás technikai lehetőségéhez.

1962-ben Bhattacharaya (3) beszámolt az első eredményekről, amelyeket 
a szedimentációs eljárással elért. Az eljárással különválasztotta a könnyű- 
és nehézfajsúlyú nyúlondósejteket és számottevő ivararányeltolódást ért el 
mindkét ivarban. (28,2% $ : 77,4% (?).

Felismerve az eljárásban rejlő lehetőségeket több európai és amerikai 
kutatóintézet is foglalkozott a témával, elsősorban a szarvasmarhatenyésztés 
keretében. Schilling (30), Knaack (21), Krzanovski (24) bikaondóval, Petrenko
(29) kosondóval a szedimentációs eljárás segítségével elérték az ivararány 
kisebb-nagyobb megváltoztatását. Szarvasmarhában a szedimentáció és az elekt
roforézis segítségével, valamint methyltestosteronnal való kombinált mágneses 
kezelés hatására mintegy 35—65%-os ivararánymegváltozás, esetenként a hím
ivar irányába 78%-ig terjedő ivarbefolyásolás lehetségesnek mutatkozott. Az 
alsó nehéz szarvasmarha spermium frakciók nőivart, a könnyű felső frakciók 
hímivart determináló jellege a pelletált, mélyhűtött ondóval történő inszemi- 
nálás során mindkét ivar viszonylatában mintegy 70% körüli ivareltolódást 
eredményeztek. Különösen az NDK schönowi intézete ért el igen figyelemre
méltó eredményeket, amelyek ma már az NDK-ban különösen a tej- és hús
termelésre specializált szarvasmarhák szaporításában a gyakorlatban is be
vezetésre kerültek. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez az eljárás ma még 
titkosan kezelt és licenc megvásárlásához kötött. Ezért az ellenőrző vizsgálatok 
sem jártak egyértelműen pozitív eredménnyel. Courot—Esnaulí (9).

Hazánkban elsőként, 1903-ban a kiváló anatómus orvosprofesszor Len- 
hossék (26) veti fel tudományos alapon az ivarmeghatározás problémáját. 
A témáról Horn (17) (1939-ben) már említett tanulmánya s Becze (2) (1966-ban) 
ad ismertetést.

Tényleges hazai experimentális vizsgálatokról ez ideig csak néhány humán 
vonatkozású beszámoló jelent meg. Bánk (1) a centrifugált sperma morfológiai 
és mozgáskészség vizsgálata alapján annak az aggályának ad kifejezést, hogy 
a szélső, tehát az ivar determinációja szempontjából szóbajövő frakciókba 
koncentrálódnak a rendellenes kromoszóma garnitúrájú ondósejtek, ami hu
mán vonatkozásban nagy veszélyeket rejthet magában.

A szarvasmarha ivarának befolyásolásával kapcsolatban — ismereteink 
szerint — hazánkban két kutatóhelyen folynak konkrét vizsgálatok. A buda
pesti Központi Mesterséges Termékenyítő Főállomáson Kovács (23), Moson
magyaróváron az Agrártudományi Egyetemen Iváncsics (nem publikált anyag) 
végez biztató kísérleteket.

Ennek a korábban jobbára csak tudományos érdekességként kezelt eljárás
nak kidolgozására és gyakorlatba való átültetésére a különböző országok ku
tatói és kutatócsoportjai között nagy verseny alakult ki, amelyben — úgy 
tűnik — ez idő szerint az NDK schönowi intézetének kollektívája került az élre,
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akiknek eljárása az elmúlt évben az NDK széles gyakorlatában már bevezetésre 
került, s melynek licencét 1973-ban elsőként Hollandia vásárolta meg (Bozó [4]).

Felmérve azokat a hallatlan nagy lehetőségeket, amelyek szarvasmarha
tenyésztés vonatkozásában ebben az eljárásban rejlenek, tettünk javaslatot 
az NDK-ban alkalmazott módszer hazai kipróbálására és licencének megvá
sárlására {Horn [18]), Bozó ([4,5]). Irányító szerveink is azonnal érzékelték a 
téma óriási horderejét, így ma már előrehaladott tárgyalások folynak e téren 
az NDK illetékes szerveivel.

Ez az új eljárás — ha a széles gyakorlat számára is hozzáférhető lesz — 
forradalmi jelentőségűnek ígérkezik mind a tej-, különösen pedig a marhahús
termelés racionalizálása szempontjából. Franz—Schmidt—Lenschow—Zelfel 
(14), Schönmuth (32), Lenschow—Zelfel—Löhrke (25), Horn (19, 20), Bozó 
(4, 5), Dohy (11, 12), Ernst (13), Seefeldt (33), Schmitten (31) stb. E módszer 
alapvető kihatással lesz az egész tenyésztési politikára, méginkább előtérbe 
helyezi a specializált típusokat, háttérbe állítva a klasszikus értelemben vett 
vegyeshasznosítási tenyészcélt, fokozott jelentőségre emeli a haszonállatelő
állító keresztezéseket, valamint a hústermelés növelésének tenyésztésszervezés 
útján történő megoldását. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy teljesen új tenyész
tési stratégiát kell kidolgozni és a specializáció színvonalát minden vonatkozás
ban, így a tejtermelésben, borjúelőállításban, hústermelő nővonalak és hím
vonalak előállításában egészen más alapokra kell helyezni!

A 35—65%-os ivararány eltolódást kiváltó sperma használatának tenyész
tési vonatkozású kihatásaira számításokat végeztünk. Számításaink során nor
mál szaporulati mutatókat, valamint tejtermelés vonatkozásában a magyartar
ka X holstein-fríz fajtaátalakító keresztezés genetikailag prognosztizálható (Bozó 
—Dunay [7]) paramétereit vettük alapul. Vizsgálataink eredményéből kitű-nik,

hogy a nőivarra determinált sperma
7. táblázat

Elérhető tehénlétszám normál, ill. ivarilag 
determinált sperma használata esetén 

(év elején)

Tehénlétszám

használata különösen nagy jelentőségű 
az állománynövelés szempontjából. 
(1. táblázat.) Amint az a táblázatból 
látható, 10 év alatt mintegy 50%-kai

Ev

3.
4.
5.
6 .

7.
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

50: 50%-os 
ivararány

db

1000
1069
1194
1308
1450
1596
1765
1942
2145
2367
2613
2884
3183
3515
3880
4282
4728

100

65% nőivar, 35% 
hímivar arány

db

000 100

2. táblázat
Keresztezett tehenek (illetve új generációk) 

arányának alakulása normál, ill. 
nőivarra determinált sperma használatakor 

(minden üsző leelletésével)
100 
100 ! 
100 1 
100 1 
100

1 069 
1 194 

' 1 323 
1 574 
1 831

100
100
101
109
115

Keresztezés 
kezdetétől el

telt év, ill. 
félév végén

Azonos tehénlétszám esetén

50: 50%-os 
ivararány

65% nőivar, 
35% hím
ivar arány

100 2 144 121
100 2 509 129 1. — —
100 2 932 137 | —
100 3 431 145 3. I. félév 1 _j | —
100 4013 154 3. II. félév 5,1 í 6,6
100 4 692 163 4. I. félév 19,8 ! 25,7
100 5 489 172 4. 11. félév 38,6 ! 50,1
100 6 421 183 5. I. félév 56,7 73,6
100 7 511 194 5. 11. félév 74,4 100,0
100 8 784 205 6. 1. félév 87,2 ---
100 10 275 217 6. 11. félév 100,0 —
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3. táblázat
Keresztezett tehénállomány fajtaösszetétele, ill. értékesíthető vemhes üsző normál, ill. 

nőivarra determinált sperma használata esetén

(M t lecseréléséig minden üsző leellik, utána csak az állomány 20%-os selejtezésének pótlására, a felesleges üsző vemhesen 
értékesítésre kerül, tehénlétszám azonos marad.)

Kereszte
zés kezde
tétől szá
mított év

Ivar-
arány Mt

1

I . II. III. IV. V. I Értékesíthető
1 vemhes iisrn

generációba tartozik % j db ° /o

1. 50 : 50 
65:35

100,0
100,0

9 50: 50 
65: 35

100,0
100,0

3. 50: 50 
65: 35

100,0
100,0

4. 50: 50 
65: 35

80,2
74,3

19,8
25,7

50 : 50 
5. | 65 : 35

43.3
26.4

56,7
73,6

---------- ----------6. i 50 : 50 
65: 35

12,8
1,5

81,9
89,8

5,3
8,7 200

7. 50: 50 
65: 35

i____________

78.8
70.9

21,2
29,1

239
435

100
182

8. 50: 50 
65: 35

63,0
55,5

35,8
41,6

1,2
2,9

244 | 100 
383 157

9. 50: 50 
65: 35

48.8
41.9

43,6
42,9

7,6
15,2

176
288

100
164

10. 50: 50 
65: 35

36,9
29,7

45.0
39.0

17,7
30,2

0,4
1,1

154
262

100
170

11. 50: 50 
65: 35

25.6
18.7

42.4
34.4

29,2
39,9

2,8
7,0

157
262

100
167

12. 50: 50 
65: 35

15,7
8,5

37,2
30,5

38,7
42,1

8,2
18,5

0,2
0,4

155
262

~ J 5 6 ~  
262

100
169

13. 50: 50 
65: 35

6,4
2,0

32,9
24,6

42,9
38,4

16,6
31,9

1,2
3,1

100
168
f ö ö

168
ÍÖ Ó

168

14. 50: 50 
65:35

0,9 26,4 
15,7 1

41,9
34,0

26,8
40,1

4,0
10,2

156
262

i5. | 50: 50 
65: 35

17,4 | 37,2 
4,6 | 30,4

36.2
41.2

9,2
23,8

156
262

50: 50 1 
65: 35 1

összesen: 1 1592 1 100 
2898 181

nagyobb létszám felfutási lehetőséget biztosít mint a normál sperma használata, 
továbbá hozzávetőlegesen 16 év alatt megtízszerezhető segítségével a kiinduló 
állomány. E tény konzekvenciáit — úgy véljük — akár az értékes nagyobb 
genetikai képességű populációk elterjesztése, akár az állategészségügyi vonat
kozásokban terhelt (pl. brucellózissal fertőzött) állományok leválthatósága 
szempontjából nem szükséges részletezni. Az állomány lecserélhetőségének 
ütemét szemlélteti a 2. táblázat abban az esetben, ha változatlan tehénlét
számmal kalkulálunk.

Tejirányú keresztezésnél (pl. holstein-fríz, jersey) az F, nemzedék átütő 
fölénye miatt indokolt a kiinduló fajta (magyartarka) maximális selejtezése. 
A 3. táblázatban azt tüntetjük fel, hogy a kétféle sperma használata ebben 
az esetben hogyan alakítja az állományösszetételt, illetve hogyan befolyásolja
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4. táblázat
Egy tehénre eső tejtermelés alakulása normál, ill. nőivarra determinált sperma használatakor, 
holstein-fríz fajtaátalakító keresztezés esetén (mt lecseréléséig minden üsző leellik, utána csak az 
állomány 20%-os selejtezésének pótlására, a felesleges üsző vemhesen értékesítésre kerül, a tehén

létszám azonos marad)

Egy tehénre eső tejtermelés

Kereszte
zés éve

50: 50%-os ivararány 65 : 35%-os ivararány

k g
o  / 
. 0 k g %

50: 50 ivar
arány %-ában

K ; 3385 100 3385 100 100
2‘ 3347 99 3347 1 99 11 100
3. ! 3403 101 3416 101 100
4. 3645 108 3799 112 104
5. 4000 118 4115 122 103
6. 4378 129 4698 139 107
7. 1 4696 139 4772 141 102
8. ! 4925 145 5037 149 ! 102
9 .  í 5160 152 5263 155 ! 102

10. 5335 158 5447 161 102
11. 5497 162 5593 165 102
1 2 . 5629 166 5702 168 , 101
13. | 5725 169 5816 171 | 102
14. í 5839 172 5977 177 j 102
15. i 5979 177 6058 179 ! 101

az állományból értékesíthető tenyészüszők mennyiségét. A 4. táblázat az állo
mányösszetétel alakulása következtében az egy tehénre jutó tejtermelés várható 
színvonalát szemlélteti. (Holstein-fríz fajtaátalakító keresztezés, 3,6% zsír- 
tartalomra korrigált tejtermelés.)

A következő modell (5. táblázat) az egyszerű haszonállatelőállító keresz
tezés hatását mutatja a kétféle sperma differenciált alkalmazása esetén (tejelő 
alapanyag holstein-fríz keresztezés húsfajta partnerrel (charolais), hizlalási vég
súly mindkét konstrukcióban azonos, húsapaságú üszők hizlalás után közvet
lenül vágásra kerülnek).

5 . tá b lá z a t
MODELL 

1000 tehén

IVARARÁNY 65: 35%

Állományutánpótlásra: 65: 35 nőivarra deter
minált sperma, a többi állományra 65 : 35 hím
ivarra determinált húsbika sperma

Leclletendö üsző: 200

Állományutánpótlásra szükséges: 270 üsző 
S/ületik tejelő típusú bika: 146
Születik tejelő típusú xcharolais bika: 331 
S/ületik tejelő típus X charolais üsző: 193
Születik 1000 tehéntől: 940

borjú

I IVARARÁNY: 50: 50%

Az állomány utánpótláson felüli állományra 
húsbika sperma.

Leelletendő üsző: 200

Állomány utánpótlásra szükséges 
Születik tejelő típusú bika:
Születik tejelő típusXeh. bika:
Születik tejelő típusxch. üsző:
S/ületik 1000 tehéntől:

: 270 üsző 
270 
200 
200
940 db 

borjú
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MEGHIZLALHATÓ:
146 X 550 tejelő típusú

bika = 80 300 kg élősúly
331 X550 tejelő típus X eh.

bika = 182 050 kg élősúly
193X450 tejelő típusXeh. 

üsző -- 86 850 kg élősúly
összesen: '  349 200 = 1 ^ 2 %

Ebből húsbikától származik: 268 900 kg, ez az 
összes fiatal vásóállatélősúlv termelésének 
77,0%-a.

MEGHIZLALHATÓ:
270 X 550 tejelő típ.

bika =148 500 kg élősúly
200x550 tejelő típ. Xeh.

bika = 110 000 kg élősúly
200x450 tejelő típ. X eh.

üsző = 90 000 kg élősúly
összesen: = 348 500 — 100° 0

Ebből húsbikától származik 200 000 kg, ez az 
összes fiatal váeóállatélősúlv termelésnek 
57,4%-a.

Amint a modellből látható, az ivarilag determinált sperma használatával 
igen nagy mértékben növelhető a hústípusú bikáktól származó, értékesebb 
vágóállatok aránya, ami elsősorban a piacképességet javítja.

Abban az esetben viszont, ha hímivarra orientált spermát használnak 
hústípusú, vagy kettőshasznosítású (pl. magyartarka) állományban, úgy 
65 : 35%-os ivararány azt eredményezi, hogy az állomány fenntartásához szük
séges üszőlétszám biztosított és valamennyi hizlalásra beállítható fiatal állat 
hímivarú lesz. Az üszőhizlalás elmaradása és a több hízóbika egyaránt javítja 
a vágómarha előállítás során a táplálóanyag értékesülését és a jövedelmező
séget.

Mindezek önmagukban is igazolhatják az ivari determinációban rejlő 
lehetőségeket. Előre látható, hogy e módszer gyakorlatban történő elterjesztése 
során még számos nehézséggel, „gyermekbetegséggel'' kell megküzdeni. Ezek 
valamelyest csökkenő fogamzási százalék, bikánként eltérő eredmények, bikák 
spermája alkalmasságának „in vivő” történő megállapíthatósága, mintegy 3— 
4-szeres spermaigény stb. Ha azonban elgondoljuk, hogy ez az eljárás milyen 
további megoldásokat kínál a tenyésztésszervezés optimalizálása terén, akkor 
az ivari determináció módszerét a szarvasmarhatenyésztés terén az egyik leg
fontosabb kutatási témának, illetve eredménynek kell minősíteni, amely néhány 
éven belül a széles gyakorlatban is bevezetésre kerülhet. Ehhez viszont a 
szarvasmarha lassú nemzedékváltását figyelembe véve célszerű már ma meg
teremteni az alapot a típusdifferenciálás minél radikálisabb végrehajtásával.

Ha felvetjük a kérdést, hogy mit várhatunk a gazdasági állatok tenyészté
sében az ivararányok esetleges megváltoztatása terén, úgy erre azt lehet prog
nosztizálni, hogy egyelőre legreménytkeltőbb a helyzet a szarvasmarhatenyész
tésben az arányok további finomítását illetően, mert egyetlen gazdasági állat
fajtában sem olyan fejlett a mesterséges termékenyítés technológiája és a 
spermának tértől és időtől független mélyhűtött formában való felhasználása. 
A juh- és sertéstenyésztésben, ahol a hibridtenyésztés előretörésével ugyancsak 
számottevő jelentősége lenne a hústermelés érdekében az ivararány megváltoz
tatásának, a bárány- és malacelőállítás racionalizálás szempontjából még nehéz 
jóslatokba bocsátkozni. Sajnos, vajmi kevés remény van a kérdés megoldására 
a baromfitenyésztésben, ahol pedig hatalmas hordereje lenne az ivarirányítás
nak, mert a specializáció itt a legelőrehaladottabb. Ismerve a hímállatok nagy 
fölényét a hústermelésben (pl. a pulyka fajban) és ugyanakkor a tojástermelés 
szolgálatába állított típus hímjeinek gyenge hústermelését, szinte új fejezetről 
lehetne beszélni a baromfitenyésztésben sikeres ivararányváltoztatás alkalma
zása esetén. Minthogy azonban ezekben az állatfajokban sajnos a nőivar 
a heterogametikus ivar, azért a könnyen nyerhető ondóval történő manipuláció
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nem vezethet eredményre, a petesejtek eredményes kezelése viszont szinte 
leküzdhetetlen technikai nehézségekbe ütközik.

A baromfitenyésztés ágazataiban tehát — egyelőre legalábbis — meg
lehetősen reménytelennek látszik a helyzet. Komoly erőfeszítéseket érdemes 
talán tenni a haltenyésztésben, ahol feltehetően többirányú lehetőség kínál
kozik, főleg az ondósejtek (tej), de esetleg a petesejtek (ikra) manipulációja 
révén, jóllehet több halfajban még az ivari dimorfizmüsból eredő előnyök 
a hústermelés vonatkozásában sem tisztázottak kellőképpen.

Az ivarirányításról röviden vázolt helyzetkép, valamint a perspektívák 
felvázolása érzékelteti annak a jelentőségét, ha ezen a területen sikerülne a gya
korlat számára alkalmazható technológiákat kidolgozni. Ebben az esetben 
szinte minden állattenyésztési ágazatban hatalmas rejtett tartalékok mozgósítá
sára lehet számítani, amelyek elsősorban a hústermelésnek és az ezzel össze
függő fiatal állatok előállításának racionalizálását jelentenék. Ugyanakkor 
szinte minden állatfajban teljesen új tenyészirányok kialakítása válnék szüksé
gessé, amelyek összhangban vannak a keletkező új helyzetből fakadó igé
nyekkel.
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Möglichkeit dér Beeinflusmng des Geschlechtsverháltnisses und ihre Konsequenzen in dér Zucht dér
Haustiere

A. Horn—A. Dunay—S. Bozó—M. Deák
Universitát dér Veterinárwissenschaften zu Budapest, Forschungsinstitut für Tierzucht z j  H irc^gu lom

Zusammenfassung
Verfasser bieten eine Übersicht über die theoretischen Grundlagen dér Beeinflussung vöm 

Geschlecht, sowie über die auf diesem Gebiet angestellten Versuche. Sie führten Berechnungen über 
einzelne Wirkungen in dér Rinderzucht aus, wenn sich das Geschlechtsverháltnis auf 65: 35% 
verschiebt. Sie stellten fest, dass, wáhrend ein Bestand beim normalen Geschlechtsverháltnis binnen 
15 Jahren auf das 4,2-fache erhöht werden kann, so kann es bei Verwendung vöm 65% weibliches 
Geschlecht produzierenden Sperma in derselben Zeitperiode auf das 9-fache gesteigert werden. Bei 
Verwendung von geschlechtsspezifischem Sperma dauert die Auswechslung eines gegebenen Bestandes 
anstatt von 6 Jahren nur 5 Jahre, wonach binnen 10 Jahren um 81% mehr Zuchtfársen verkauft 
können.

Opportunities fór the influence of sex ration and its consequences fór the animal breeding

Horn, A . -Dunay, A.-Bozó,  S. -Deák,  M.
University of Veterinary Science Budapest, Institute fór Animal Production Herceghalom

Summary
The authors summ up the theoretic questions of influencing the sex ration and alsó disclose 

their experimental results. The authors studied somé of the effects os shifting the sex ration in cattle 
herds to 65: 35 proportion. Calculations showed that in 15 years the size of a cattle herd can be 
increased by 4.2 in case of normál sex ration while fertilization with semen which produces females 
in 65% the size of the herd will increase by approximately 9 times within the same period. Using 
sex specific semen the change of herd of given size needs 5 instead of 6 years and during the next 
10 years 81% more heifer can be sold from the herd.

B 0 3 M0 ?KH0 CTb B 1HHHHH Ha COOTHOUieHHe IIO.lOB H e r ő  nOCJieflCTBHH 
B pa3BeaeHHH AOMaiUHHX XCHBOTHblX

A .  X o p n — A .  J l y n a u — 111. E 0 3 0  —  M .  f l e a K
y H H u e p c H T e T  b c  rc p H H a p H M x  i ia y K ,  E y n a n e m T ,  H a y H H o -M c c jie n o n a T e n b C K H ii h i i c t h ry T  j k k b o t h o b o z ic i  B a , X e p u e r x a j i o M

PejioAte

A B TO pbl XUUOT 0Ő 30P Te o p e TH H e C K H X  OCHOB BJlHflHHH Ha COOTHOUieHHe FIOJIOB H npO Be^CHHblX  
b 3TO ÍÍ oÖJiacTH HCCJie^oBaHMíí. O h h  n p o B e jiH  pacneTbi n o  O T ae jib H b iM  noccjieA C TB H íiM  o tk u o h c h m a  
o t  6 5 — 3 5 % - H o r o  cooTH O iueH H H  no.noB b CKOTOBO^CTBe. O hh ycTaHO BM /iH , h t o  b t o  BpeMH, KaK n p n  
H o p M a jib H O M  co o T H o u ieH H H  no.noB xjaHHoc c T a n o  b TeneHH e 15 jie T  yBejiHHHBaeTCfi 4 ,2 -K p aT H O , 
b c n y n a e  npHM eHeHHJi c n e p M b i, oö e cn en H  B a io m e n  6 5 % -H y to  a o jh o  aceHcicoro n o x ia , HHCJieHHOCTb 
C T a^a m o )k h o  yB e/iHH HTb 9 -K p a T H o . npn H c n o n b io B a H H H  cnepMbi, cneuH(j)HHHOH a j i j i  A a H H o ro  n o jia ,  
a  TaioK e n p n  onp eA eJ ieH H on h h c jic h h o c th  >KHBorHbix, B occTan oB /ieH H e A a H H o ro  C T aaa  m oxcho o c y -  
m ecTB H Tb 3a 5 JieT B M ecTo 6  JieT, BCJieACTBHC n e ro  b TeneHHe 10 JieT m ohcho p ea n H 30 B aT b  n a  8 1 %  
öo jib L u e  nneivieHH bix Te/io ic.
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VIZSGÁLATOK A DAJKATEHENES TARTÁSI RENDSZER 
NAGYÜZEMI TECHNOLÓGIÁJÁNAK KIDOLGOZÁSÁRA

Guba Sándor— Márt ha Sándor— Ember János
Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár

A szarvasmarhatenyésztési program egyik legfontosabb célkitűzése az 
ágazat hatékonyságának a növelése. A rossz hatékonyság egyik előidézője az, 
hogy nagyok a beruházási, munkaerő stb. ráfordítások, ebből adódóan — kü
lönösen a tehenészetekben —, alacsonyak a fajlagos termelési mutatók. 
A szarvasmarhatenyésztési program tenyésztési, takarmányozási és beruházási 
vonatkozásban részletes elképzeléseket tartalmaz ugyan, amelyek a tervezett 
szakosítással együtt bizonyára eredményeket is hoznak, de ezek az eredmények 
várhatóan csak évek múltán jelentkeznek. Addig is szükség van azonban 
olyan intézkedésekre, amelyek kis ráfordítással is gyorsan elérhető eredményt 
ígérnek.

Meglevő tehenészeteink alapvető problémájának tekinthető az, hogy drá
gán létesített férőhelyeken alacsony termelésű tehenek állnak. Eredménnyel 
kecsegtet tehát a hatékonyságnak oly módon történő növelése, ha elérjük, 
hogy minden tehénférőhelyen lehetőleg jól tejelő tehenek álljanak, azok pedig, 
amelyek egy bizonyos minimális tejtermelési szintet (üzemi adottságoktól füg
gően 5—8 kg-ot) nem érnek el, egyszerűbb és olcsóbb épületekbe és takarmá
nyozási viszonyok közé kerüljenek.

Elgondolásunk szerint ez a célkitűzés a dajkatehenes tartási rendszer 
bevezetésével érhető el.

A borjaknak szoptatással történő felnevelése hajdanában általános volt, 
amelyet az állattenyésztési technológiák fejlődése során fokozatosan felváltott 
az itatásos borjúnevelés.

A kevesebb munkaerőt igénylő technológiai megoldások keresése azonban 
ismét elvezetett a szoptatásos borjúneveléshez, amely a kisebb munkaerő szük
ségleten kívül még azzal az előnnyel is jár, hogy az itatásos borjúneveléssel 
együtt járó számos egészségügyi problémát kiküszöböli.

A szoptatásos borjúnevelés terjedéséről több szerző ( Weniger, Engelke 
és Gadow, 1965; Weirs, 1970; Haring, 1971) közleményéből szerezhetünk tu
domást. A szoptatásos borjúnevelés technológiája nem egységes. Az egyik 
jellegzetes módja az anyatehén tartás, amikor a tehén csak a saját borját 
szoptatja.

Ezt a tartási módot többnyire enyhébb klímájú területeken (pl. Új-Zéland- 
ban, Franciaországban, Nagy-Britanniában), fejés nélkül hasznosított hús
marha állományokon alkalmazzák (Bogner, 1968; Koller és Bogner, 1968).

A szoptatásos borjúnevelésnek másik módja a dajkatehenes tartási rend
szer, amelyre az jellemző, hogy a tehénállomány egy részével, az ún. dajka
tehenekkel nevelik fel az állományban született összes borjút. A jövedelmezőség 
javítása érdekében a dajkateheneket olcsó takarmányokkal etetik, vagy legelőn 
tartják őket (Ritter, 1961; Wití, 1963).



4 4  GUBA—MÁRTHA—EMBER: Dajkatehenes borjúnevelés

A dajkás borjúneveléssel kapcsolatban számos kérdés merül fel, amelyek 
mind előfeltételei a rendszer sikeres alkalmazásának. Példaként említjük ezek 
közül a borjú napi és összes tejszükségletét és az adag nagyságának a szabályo
zását, a szoptatásos időszak tartamát és a választáskori optimális élősúlyt, 
továbbá a dajkatehenek viselkedését.

A felvetett kérdések tisztázása után a cél olyan technológia kidolgozása, 
amely kielégíti a borjak biológiai igényeit, nagyüzemi tartási rendszerbe be
illeszthető, és gazdaságos.

A bevezetőben vázolt lehetőségek tisztázására több éve tartó kísérleteket 
végzünk a polgárdi Vörös Csillag Termelőszövetkezetben. A vizsgálatból 1 évet 
(1972. november 1-től 1973. október 31-ig) különítettünk el. Ennek alapján 
mutatjuk be a dajkatehenes borjúnevelés ma már rendelkezésre álló és érdeklő
désre számot tartható eredményeit.

A kísérlet leírása

K ísérleti á lia tok  csop ortosítá sa
Az újszülött borjak életük első 15 napját az ellető-dajkaistállóban, egyedi 
ketrecekben töltik. Ezen időszak alatt kizárólag az anyjuk tejét kapják, étvágy 
szerinti mennyiségben. Az első napokban négyszer, majd háromszor szophat
nak. Szoptatás idejére a teheneket lekötjük, a tőgyüket fertőtlenítjük.

A 15 nap eltelte után a tehenek a fejőistállóba kerülnek. Ettől kezdve

DAJKA -TEHÉN ISTÁLLÓ
(ISO tehén • 20 eletíi férőhely)
(20A borjú * 40 egyedi borjúrekesz férőhely)

1 cm  * ?.Sm

1. ábra. Dajkatehén istálló alaprajzi vázlata

— az 1. dajkacsoportban — a borjakat dajkatehenek szoptatják. Az egyedi 
ketrecekből kivett borjakat 14— 16-os létszámú csoportokba osztjuk. Naponta 
kétszer szoptatunk, az elmondottak szerint. Ilyen körülmények között kb. 
9 hetes korukig, illetve kb. 70 kg élősúly eléréséig neveljük a borjakat.

A továbbiakban — a II. dajkacsoportban — a nevelés úgy történik, hogy 
a dajkateheneket nem kötjük le, a tőgyeket nem fertőtlenítjük, s egyszerű 
módon úgy szoptatunk, hogy a borjakat a tehenek közé engedjük. A választás 
90— 110 nap között, 110— 120 kg élősúly elérésekor történik.



D
aj

ká
lta

tv
a 

ne
ve

lt 
bo

rja
k 

te
jf

og
ya

sz
tá

sa
ÁLLATTENYÉSZTÉS 1974. Tóm. 23. No. 6. 45

55

!'•?«'____

1 a  n i . 
j g | ; =  

ejjjj— 
F  i

rn vo

c ja ca P 
jo.* No M) J«ío o a  a  o «t
I « tS
e« ü  |Q :Q

II -o

_  <N 
m (N ^O On

— 00 
s-l~
C C w  *2 g oo
i§ £*  üj 4?

r- vo
VO VO'w' 
^  00 r- »o (N ro

~h 00
00 lO  (N

§

5ő
e

=5 C 
É'“

o=5 
E c  rt c

i g • 8-a*
f * i  
c l »a p öo s: c c
dc'fi  ̂ • 3 *5<N C 
U «)

*&!
la -5fit
S2£ 
8 §-3
I i ~  < *•=

ö ! •»!

Takarm ányozás

A tej a fiatal borjú legfontosabb tápláléka. 
Felnevelés alatt a borjaknak átlagosan 400, 
újabban 540 kg tejet irányozunk elő. A fo
gyasztás ellenőrzését úgy oldottuk meg, hogy 
a borjakat szopás előtt és szopás után meg
mértük.

15—20 napos kor elérése után már 
szilárd takarmányokat is adunk a borjak
nak. Az I. dajkacsoportokban indítótápot és 
jó minőségű lucernaszénát fogyaszthatnak az 
állatok, étvágy szerint. A II. dajkacsoport
ban az indítótáp helyett olcsóbb, karbamidot 
és takarmánycukrot is tartalmazó abrakkeve
réket adunk a borjaknak. A választás előtt 
álló borjak átlagos abrakfogyasztása eléri 
az 1400— 1500g-ot.

E lhelyezés

A dajkatehenes borjúnevelési rendszer sajá
tos igényeinek kielégítésére úgynevezett 
dajkaistállót alakítottunk ki, amelynek alap
rajzát az 1. ábra szemlélteti.

Kísérleti eredmények

A kereken 400, illetve 540 kg tej fogyasz
tási előirányzatnak megfelelően a borjak a 
70 kg élősúly eléréséhez 65, illetve 64 napot 
töltöttek az I. dajkacsoportban. Ezen idő
szak alatt az egy borjúra jutó napi tejfogyasz
tás 4,17 kg, illetve 5,59 kg volt. A II. dajka
csoportban 39, illetve 30 napot töltöttek a 
borjak. Átlagos tejfogyasztásuk ekkor 3,43 kg, 
illetve 6,13 kg volt. A két szakasz össze
sített értékelése alapján az átlagos napi tej- 
fogyasztás 3,89 kg, illetve 5,76 kg volt.

Az eltérő mennyiségű tej előirányzat 
szerint táplált borjú csoportok tej- fogyasz
tását az 1. táblázat adatai szemléltetik.

Megvizsgáltuk a tejben biztosított táplá
lóanyagok %-os arányát, a választásig ösz- 
szesen elfogyasztott táplálóanyag mennyi
séghez viszonyítva. Erről a 2. táblázat ada
tai nyújtanak felvilágosítást.
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2. táblázat
A tejben biztosított táplálóanyagok %-os aránya az összes táplálóanyag 

mennyiséghez viszonyítva

Összes tej A tejben biztosított táplálóanyagok %-os aránya (2)
felhasználás ( l ) kém. érték (3) i em. ny. feh. (4)

l ~ ~ " ~~ ...
400 53,6 46,2
540 59,5 í 51,2

The proportion o f nutrients given by the milk ío thc totál amount o f nutrients 
1 . totál milk consumption; 2. proportion of milk nutrients; 3. starch equivalent; 4. digestible crude protein.

A borjak 15—20 napos korától kezdődően szilárd takarmányokat is jut
tattunk az állatoknak. Az I. dajkacsoportban tejporos indító borjútápot he
lyeztünk a borjak elé.

Ezek a borjak a csoport súlyhatár (70 kg élősúly) elérésének időszakában
— szoktatás céljából — az üzemben előállított, gazdasági abrakkeveréket is 
fogyaszthattak.

A II. dajkacsoport egyedeivel azt a gazdasági abrakkeveréket etettük, 
amelyhez már az I. dajkacsoportban is szoktattuk a borjakat. A keverék 
keményítőértéke 760, fehérjekoncentrációja 20%, és összetétele a következő 
volt: 40% kukoricadara, 20% szójadara, 10% korpa, 10% zab, 10% lucerna
liszt, továbbá ásványi anyagok és vitamin premix.

A II. dajkacsoportban kísérletet végeztünk karbamidot és takarmány- 
cukrot tartalmazó táp etetésével is. A táp etetésével kapcsolatban semmilyen 
káros hatást nem észleltünk. Adataink szerint a karbamidos táp etetésekor 
a borjak súlygyarapodása 3%-kal jobb volt, mint a gazdasági abrakkeverék 
etetésekor.

Az I. dajkacsoportban a napi átlagos abrakfogyasztás 234 g, a II. dajka
csoportban 943 g, a dajkás nevelés átlagában 544 g volt.

Jó minőségű lucernaszénát ugyancsak étvágy szerint fogyaszthattak a 
borjak. Fogyasztásuk az I. dajkacsoportban átlagosan 190 g, a II. dajka
csoportban 356 g, a nevelés teljes tartamára vonatkoztatva 265 g volt.

A szoptatással nevelt borjak tehát korán hozzászoktak a szilárd takar
mányok fogyasztásához, olyannyira, hogy már három hónapos korukban ele
gendő mennyiséget voltak képesek felvenni növekedésük törés mentes folyta
tásához. Tapasztalataink megerősítik Mülnikov (1964) megfigyelését, aki ugyan-

Dajkáltatva nevelt borjak súlygyarapodása és takarmányértékesítése
3. táblázat

Előirányzott 
tejmennyiség 

kg (1)

Szüle
tési súly 
kg (2)

Válasz
táskori 

súly 
kg (3)

Átlagos 
napi 
súly- 

gyara
podás 
kg (4)

Összesen elfo
gyasztott (5) 

Kern. é. 1 Em. f. 
(6) | (7)

g

400
540

40
39

120
120

769
862

128
125

31
30

1 kg súlygarapo- 
dás (8) 

Kern. é. | Hm. f
(6)

1601
1548

(7)

388
374

Weight gain and feeii conscrvation rate o f calvcs nursed by cows 
1. designated amount of milk, kgs; 2. birth weight, kgs; 3. weaning weight, kgs; 4. average daily wcight gain, kgs; 5. totál 
consumption; 6. starch cquivaJent; 7. digestible protein; 8. 1 kg weight gain.
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csak arról számolt be, hogy a szoptatással nevelt borjak hamarabb tértek rá 
az abrak és széna fogyasztásra, mint az itatással nevelt egyedek.

A borjak súlygyarapodását és táplálóanyag értékesítését mutató adatokat 
a 3. táblázatban foglaltuk össze.

Az adatokból kitűnik, hogy a nagyobb tej adaggal nevelt borjak közel 
azonos táplálóanyag mennyiséget fogyasztottak el, mint a kisebb tej adaggal 
nevelt társaik. Súlygyarapodásuk azonban nagyobb volt, így rövidebb idő 
alatt érték el a 120 kg választási súlyt és ebből adódóan takarmányértékesítésük 
is kedvezőbb volt.

A bemutatott eredmények jól megegyeznek Dzsurovics (1966) könyvében 
található adatokkal. Az idézett szerző a Szovjetunió Karavajevó körzetében 
alkalmazott, dajkás borjúnevelés tapasztalatairól számolt be. Az egyik gazda
ságban, amelynek adatait közölte, a borjakat három hónapos korukig táplálták 
a dajkatehenek. Ezen időszak alatt a borjak átlagosan 480 kg tejet fogyasz
tottak és 116 kg választási súlyt értek el. Korán kezdtek szilárd takarmányt 
fogyasztani és a kontroll társaiknál jobb napi súlygyarapodást értek el (856 g).

A csoportosan tartott borjak viselkedésének vizsgálata során különös 
tekintettel voltunk a borjak kölcsönös szopásának a megfigyelésére. Erre vonat
kozóan 1973. november 8. és 10. között, három egymást követő napon, 
külön kísérletet végeztünk. A kísérletben a borjak naponta kétszer szoptak. 
A megfigyeléseket és az adatfelvételt a szopások utáni 5, 10, 15, 20 és 30 perc 
elteltével végeztük. Az I. dajkacsoportból 11 borjút, a II. dajkacsoportból 
29 borjút tartottunk megfigyelés alatt.

Ennek megfelelően a megfigyelések száma az I. dajkacsoportban 66, a II. 
dajkacsoportban 174 volt. A vizsgálat során nyert főbb adatokat a 4. táblázat
ban foglaltuk össze.

Dajkáltatva nevelt borjak kölcsönös szopása
4. táblázat

Megnevezés (1)

Megfigyelt borjak száma (4)
Borjak kora a megfigyeléskor, nap (5)
1 tehénre jutó borjak száma (6)
1 borjú által szopott tej, kg (7)
A tejadag kiszopására fordított idő, perc (8)
Megfigyelések száma (9)
Kölcsönös szopások száma (10)
Kölcsönös szopás tartama, másodpere (11)

Mutual surfing o f calvcs nursed by cows 
1. naming; 2. Ist nursing group; 3. Und nursing group; 4. number of calvcs observed; 5. age of the calves, days; 6. number 
of calvcs.fór 1 cows; 7. amount of milk suclcd by 1 calf, kgs; 8. duration of suckling, mins; 9. number of observation; 
10. number of mutual suckling; 11. duration of mutual suckling, mins.

I ’ (2) ! ’ (3)

11 * 29
42 !1 82

| -2 0.8
4 2—2,5

15—17 13—14
66 174

; 1 0,5%) 1 (0,6%)
; 10 20

A táblázatban közölt adatok szerint a szoptatott borjak kölcsönös szopása 
minimális, az í. dajkacsoportban 1,5%, a II. dajkacsoportban 0,6%.

Ezt a vizsgálatot 1973. december 22-én és 29-én megismételtük, amikor 
kölcsönös szopást egy esetben sem tapasztaltunk.

A borjú korukban dajkáltatva nevelt üszőkön ugyancsak megfigyeléseket 
végeztünk a kölcsönös szopás előfordulására, gyakoriságára vonatkozóan. 
A megfigyelt üszőknek mindössze 2%-ánál észleltük a kölcsönös szopás jelen
ségét.
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A dajkatehenes tartási rendszer sikeres alkalmazásának egyik előfeltétele 
a dajkatehenek kijelölése és az állomány rotáció szervezése. Kísérletünkben 
ezt a következőképpen oldottuk meg.

A termelőszövetkezet — ahol a kísérletet végeztük — jelenleg átlagos 
tehenészettel rendelkezik, amelynek a termelési színvonalát jellemző adatok 
az 5. táblázatban találhatók.

5. táblázat
A Polgárdi Vörös Csillag Mgtsz, tehénállományának termelési adatai

Termelési év Létszám Tejtermelés Zsír % 1 Zsír kg 2 borjazás között
(1) (2) kg (3) (4) | (5) eltelt idő (6)

1971—72 157 2442,16
1

3,81 ! 936,96 382,1
1972—73 | 192 2856,82 3,76 | 1079,16 343,8

Production data o f cow lierd o f Vörös Csillag Cooperative Farm, Polgárdi 
1. production year; 2. number of cows; 3. milk production, kgs; 4. fát, %; 5. fát, kgs; 6. time between two calvings, days.

A tehenészetben jelenleg rekonstrukció és létszámfejlesztés is folyik, ezért 
a két esztendő termelési adatainak összevetéséből távolabbi következtetéseket 
levonni nem lehet.
A tejtermelés alapján az állom ány megoszlása a következő:

1600 kg tej/év alatt termel az állomány 18,9%-a,
1600—3100 kg tej/év között termel az állomány 35,9%-a,
3100 kg tej/év felett termel az állomány 45,2%-a.
Nyilvánvaló, hogyha a kis tejtermelésű tehenek kimaradnak a fejőstehenek 

közül és dajkatehenekként hasznosítjuk őket, akkor a megmaradó fejőstehenek 
tejtermelése lényegesen emelkedik. A kis tejhozamú teheneket ki lehet válo
gatni :

a) a laktáció, vagy
b) a napi tejhozam alapján.

Abban az esetben, ha az üzem az állományát fejleszti és a selejtezést 
a minimálisra kívánja csökkenteni, természetesen a második megoldást vá
lasztja. A vizsgálati helyünkön, a polgárdi termelőszövetkezetben is ez lévén 
a helyzet, dajkáltatásra egyrészt a föcstejes időszakban levő teheneket, más
részt a laktációjuk végén levő és naponta 5 kg körüli tejhozamú teheneket 
osztottuk be. Nagyon kevés volt azon tehenek száma, amelyeket ellésüktől 
elapasztásukig kizárólag dajkáltatással hasznosítottunk.

A dajkatehenekre vonatkozó legfontosabb adatokat a 6. táblázatban mu
tatjuk be.
A táblázatból látható főbb megállapítások:

— ellés után valamennyi tehén részt vett a dajkáltatásban;
— a tehenek legjobb termelésű 74%-a a laktáció végén nem tért vissza 

dajkáltatni;
— a laktáció végén a kisebb termelésű és a meddő tehenek vettek részt 

a dajkáltatásban (összesen 23%);
— a tehénállomány 3%-a valamilyen oknál fogva gépi fejésre alkalmatlan 

volt, így ezeket laktációjuk teljes tartama alatt dajkáltatással hasznosítottuk. 
A dajkatehenek által az elles utáni dajkáltatási időszakban termelt tej felhasz
nálását a 7. táblázat szemlélteti.



D
aj

ka
te

he
ne

k 
le

gf
on

to
sa

bb
 

ad
at

ai
ÁLLATTENYÉSZTÉS 1974. Tóm. 23. No. 6. 49

s
I

Á
tla

go
s 

la
kt

á-
 

ció
s 

te
j

te
rm

el
és

, 
kg 

(1
3)

28
57

25
34

:Q U  tO OS »o

ej
el

ap
ó

eá
m

(1
0) 00 O  r -  vo

M C ífl (N (N

0

1
3  «  : O g  - s  

•9 99̂  w
O í S "

4) 'O

a ®

;Í 8 . | Slü « “=■ ^  c  S

i§

c o
r-^
m
<N

l o

CN

r -
m

> o

i o

tj-

s o

©
OS rj-

<N

i n

o

VO
(N

r í

m

<N

v o
(N
<N

rt SSJ< rt
S l/S i. Jc 
q-«2 c 3"

4) m

S ' g<9 E 
• 5 * 1

ON
TT

r -

i *cd

I
c  E
i f

cd

■» 8
c  e  

: 2 , - §
5 *  öo 

1 3  ‘g.̂ s ✓—\.2 ‘O ^
• 3 : s r

S I S
cd T3

: 2 . ^  
o  cd 

'Cd T3

—1 öű

<

'0>
>

C

0 0 £
' «  cd

«  e

Ü °° 
* 6 * 8

S S
4) TD

:B  e e

*5 -rw  
^2  'ö3 *«  

J S ^ ‘5?

%  X 3 w

w  cd

—  P  
cd c
cd

I *
i ? £
S  •*

m 4? wW  ^  c/i

O
VO
r -
<N

<N
cn(N 0000 00<N tj-

O
co

m

oN

ta
60
cd

• **rt M -T ̂  C
. | S | | g |salss|

“ is  M

• s - í  «8 .f
»  2 .2  . 5C.E-5S!: 8

H ő s *
>, . M «

■o ~ ° ü <2 3 . - c £ > a -  
•o  «• >  -  • -  7

! s : i p ^
cd 15 c  8  «

& §  J =  

sS -S sS á

M -s*!}
í ? i ! í l
Sá 5 G
o « c 2 ? 2
° ” o 0.2 ..
fiS-S^Ss
í i m

„  °--áíS gJÉ
lü ® S S !*
i l l a i a o

■S c  2  2 -  x> ^  £ . VIn c  pa ró 0° > o «J 5
« - l: *ö s?á

s i *
I s f l r J i s
*§ O ̂  oü V3 
"  - ' 5 « í  u

1 1 5 2 2 1 1
U g - 8 a i

. f a - S a ?  8  =  C 3 a 8 o e .2
!**d8M

e ^ a s -  “
o i B

l-Svd^t
2 3 ̂
-|fls í i

Ou«i

4 Á lla tten y é sz té s



50 GUBA—M ÁRTHA—EMBER: Dajkatehenes borjúnevelés

7. táblázat
A dajkatehenek által az ellés utáni dajkáltatási időszakban termelt tej felhasználása

A tehenek tar
tózkodása a daj- 
kaságban, nap (1)

15

Átlagos 
napi tejtermelés 

kg (2)

14,2

Összes tej 
termelés kg 

(3)

210

A borjak napi 
fogyasztása, 

kg (4)

4,17*
5,59**

1 tehénnel 
szoptatható 

borjak száma 
db (5)

3,4*
2,5**

* 400 kg tej előirányzat esetében (6)
* * 540 kg tej előirányzat esetében (7)

U tilization o f  m ilk produceri by nursing cows during the nursing period after calving 
1. days spent in nursing; 2. average daily milk production, kgs; 3. totál milk production, kgs; 4. daily milk consumption 
of calves, kgs; 5. number of calves allocated fór 1 cow; 6. in case of 400 kgs milk designation; 7. case of 540 kgs-milk 
designation.

Az ellés utáni dajkáltatási időszakban, kereken 15 napig a tehenek az ún.
I. dajkacsoportba tartozó borjakat szoptatták. A borjak születésüktől a 70 kg 
élősúly eléréséig tartózkodtak ebben a csoportban. A tehenek az ellés utáni 
dajkáltatási időszakban átlagosan 210 kg tejet termeltek. Ebből kereken 80 kg 
a föcstej mennyisége, amelyet nagyrészt a saját borjaik fogyasztottak el, életük
első 15 napja alatt. A fennmaradó 130 kg tejet a 15 napnál idősebb, de a 70 kg
élősúlyt még el nem ért borjak fogyasztották el.

Ez a tejmennyiség átlagosan 2,7 borjú táplálására volt elegendő.
Vizsgálat tárgyát képezte az, hogy miként alakul az ellés utáni dajkáltatás- 

ból a fejőistállóba került tehenek napi tejtermelése az átkötést követő egy 
héten belül. Lényeges tejcsökkenést nem tapasztaltunk. A csökkenés mértéke
0,2 kg, a napi tejmennyiség %-ában kifejezve 1,2% volt.

A fejőistállóból a laktáció utolsó harmadában ismét a dajkáltatásba vissza
kerülő tehenek tejtermelése átlagosan 5,6%-kal emelkedett. Minthogy azonban 
a teheneknek csupán 23%-a tért vissza dajkáltatni, és ekkor a napi tejtermelése 
is kisebb volt, az ekkor tapasztalható termelésnövekedés csak részben kompen
zálta a laktáció elején tapasztalható csökkenést.

A fejőistállóból a laktáció utolsó harmadában ismét dajkaságba kerülő 
tehenek átlagos napi tejtermelése 5,65 kg volt, az áthelyezésüket követő egy 
héten belül. Elapasztásukig, illetve selejtezésükig átlagosan 93 nap telt el, 
és ezen időszak alatt átlagosan 526 kg tejet termeltek. Napi tejtermelésüktől 
függően átlagosan 1,3 borjú tejszükségletét elégítették ki.

Az egy tehénnel felnevelhető borjak száma a tehén által termelt tej mennyi
ségének és a borjú tejszükségletének az összevetéséből adódik. A fejőistállón is 
termelő tehén a dajkanevelőben összesen 736 kg tejet termelt. A borjú tej
szükségletét 400 kg-nak véve, ez a tej mennyiség átlagosan 1,84 borjú felneve
léséhez, 540 kg tejszükséglettel számolva 1,36 borjú felneveléséhez elegendő.

Vizsgálatokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy a dajkatehenes tartási 
rendszer miként hat a tehenek gépi fejhetőségére. Az értékelésbe a kísérlet 
folyamán ellett minden tehenet bevontunk. Az eredmények alapján a követke
zőket állapítottuk meg:

— problémamentes volt az átállás a gépi fejésre 86,3%
— a tejleadás néhány napig egyenlőtlen volt és a tehén ideges

magatartást tanúsított 6,8%
— a dajkáltatás után géppel nem volt fejhető, mert nem adta

le a tejet 2,9%
— a tehén gépi fejésre nem volt alkalmas egyenlőtlen, rossz

tőgyalakulása miatt 1,8%



— a tehén következetesen minden lehetőséget igyekezett kihasz
nálni (láncát szaggatta, karámból kiugrott), hogy a borjakhoz visz- 
szajuthasson 2,2%

~ w %
Dajkáltatás szempontjából a következő negatív jelenségeket tapasztaltuk:

— a borjút nem tűrte, nem szoptatta, elrúgta (de a fejőgépet jól
tűrte) 3,8%

— szopás miatt nem, vagy csak csökkentett mértékben dajkál
hatott 12,0%

— tőgye, vagy tőgynegyede beteg volt 4,1%
A dajkatehenes borjúnevelési rendszer gazdaságosságának érzékeltetésére mo
dellszámítást végeztünk, amelynek eredményeként egy 690 férőhelyes, hagyo
mányos és egy ugyanilyen létszámú, dajkatehenes rendszerű tehenészet költsé
geit mutatjuk be.

A gazdaságosságot vizsgálva abból kell kiindulnunk, hogy a rendszer 
hatása négy területen érvényesül, amelyek a következők:

— beruházás,
— munkabér,
— takarmányozás,
— borjúnevelés.

A beruházási költségeket az összehasonlítandó rendszerek eltérő állat
rotációjából adódó férőhely szükségletek határozzák meg.

A hagyományos és a dajkatehenes tartási rendszerek férőhely szükségletét 
és költségeit a 8. táblázatban foglaltuk össze.

Az egyes költségtényezők magyarázataként a bemutatott számokkal kap
csolatban a következőket tartjuk fontosnak megjegyezni:

1. A modellünkben szereplő mindkét rendszerű tehenészeti telep azonos lét
számú állomány elhelyezését teszi lehetővé. A férőhelyek megoszlásával kapcso
latban felhívjuk a figyelmet a következőkre:

— A dajkatehenes rendszerben nincs külön ellető- és borjúistálló, mert 
mindkét állatcsoport az építészetileg olcsóbb, technológiai berendezését 
illetően lényegesen egyszerűbb ellető-dajkaistállóban, a dajkatehenekkel 
együtt helyezhető el.

— A tehenészeti telep legköltségesebb egysége, a fejőistálló, a dajkatehenes 
rendszerben 100 férőhellyel kisebb, mint a hagyományos rendszerben. 
Ezt a férőhely mennyiséget ellető-dajkaistállóban kell biztosítani.

— Az előkészítő istállóban mindkét rendszerben azonos mennyiségű férő
helyet kell kialakítani.

2. A két tartási rendszer beruházási költségeinek számítását a következő módon 
végeztük:

— A mindkét rendszerben megtalálható férőhely típusokat (fejőistálló, elő
készítő-istálló) azonos egységáron számítottuk, tapasztalati számok alap
ján.

— A csak az egyik rendszerben előforduló férőhelytípusokat az AGROBER 
Somogy megyei kirendeltsége által közölt adatok alapján költségeltük.
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8. táblázat
690 férőhelyes, hagyományos és dajkatehenes tartási rendszerek férőhelyszükséglete

és költségtényezői

Megnevezés (1) Hagyományos 
rendszer (2)

Dajkatehenes 
rendszer (3)

Különbség
(4)

1. Férőhely és munkaerő (5) 
elletőben (6) 
borjúnevelőben (7) 
fejőistállóban (8) 
előkészítő istállóban (9) 
ellető-dajkáltatóistállóban 

tehén (10) 
borjú (11) 

összes férőhely és munkaerő 
szükséglet: (12)

34 fh, 1 fő 
210 fh, 5 fő 
540 fh, 22 fő 
120 fh, 2 fő

904 fh, 30 fő

440 fh, 17 fő 
120 fh, 2 fő

134 fh,
210 fh,

904 fh, 22 fő 8 fő
2. Beruházási költségek, mFt (13) 

összes költség (14) 
dotáció összesen (15) 
költség gazdasági szinten (16) 
fejlesztési alap megtakarítás (17)

41 570 
17 926 
23 644

29 400 
14 700 
14 700

12 170 
3 226 
8 944 

447,2
3. Egyéb költségek, mFt (18) 

értékcsökkenési leírás (19) 
fenntartási költségek (20) 
munkabér és közteher (21) 
költségek összesen (22)

1 043,58 
834,86 

1 715,00 
3 593,44

543,60
434,88

1 378,00
2 356,48

499.98
399.98 
337,00

1236,48
4. Takarmányozásból adódó költségkülönbözet (23) 110,00
5. Borjúnevelés költségkülönbözete (24) 69,36
6. A különböző hatások összértékeként a dajkatehenes tartási rendszer javára 

mutatkozó különbség 690 fh-re von. (25) 4 863,52
1 tehénre vonatkoztatott különbség (26) ! 7 048,00(Ft)

Demandfor animal places and costfactors in a traditional and in the nursing cow management system
I. naming; 2. traditional system; 3. nursing cow system; 4. difference; 5. animal places and manpower; 6. in the maternity 
house; 7. in the calf house; 8. in the milking stall; 9. in the dry house; 10. cow places in the maternity-nursing house;
I I . calf places in the maternity-nursing house; 12. totál demand fór animal places and manpower; 13. investment costs, 
in thous. F ts.; 14. totál cost; 15. subsidy; 16. expenditure at farm level; 17. spare of development fund; 18. miscelaneous 
expenses, in thous. Fts.; 19. am ortization; 20. running costs; 21. wages and taxes; 22. totál costs; 23. difference o f cost 
due to feeding; 24. cost difference in calf rearing; 25. the advantage of the nursing cow system fór 690 animal places; 26. 
advantage calculated fór 1 cow.

— A dotációs összegek megállapításánál mindkét rendszerre vonatkozóan 
az érvényes dotációs rendszert vettük figyelembe.

— A beruházási költségekben mutatkozó különbség a költségesebb férő
helyek eltérő számából és a technológiai berendezések különbözőségéből 
adódik.

3. A dajkatehenes rendszer kisebb értékcsökkenési leírása egyrészt a kisebb 
beruházási költségből adódik, másrészt abból, hogy a beruházási költségnek 
kisebb hányadát teszik ki a technológiai beruházások költségei, így kisebb 
az értékcsökkenési leírási kulcs is.

A fenntartási költségek az értékcsökkenési leírásnak kb. 80%-ára tehetők 
mindkét rendszerben.

A munkabér és közteher együttes összege a dajkatehenes rendszer esetében 
8 főre jutó költséggel kisebb (lásd: 1. pont).
4. A fejőistállóban tartott tehenek egységesen életfenntartásra és 9 kg tej 
termelésére kapják az alaptakarmányt. A dajkatehenes rendszerben a tehén
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állománynak 23%-a a laktáció végén visszakerül a dajkaistállóba, ahol az 
alaptakarmány csupán 6 kg tej termeléséhez elegendő. A takarmányozási 
költségek közötti különbségben ez jut kifejezésre. A takarmányozás minőségé
ből adódó különbséget a modell számításunkban nem vettük figyelembe.
5. Részletes számításaink szerint a dajkáltatva, egyedenként 540 kg tejjel fel
nevelt borjak felnevelési költsége borjanként 115,6 Ft-tal kisebb, mint a hagyo
mányos rendszerben.

Következtetések

Dajkáltatással a borjak eredményesen felnevelhetők. 540 kg összes tej 
mennyiséggel nevelve a borjakat, súlygyarapodásuk kereken 100 g-mal na
gyobb, mint 400 kg tej fogyasztás esetében.

A föcstej célszerű és maradéktalan hasznosítása, valamint a szoptatás 
egyszerűsítése érdekében célszerű a dajkás borjúnevelést két szakaszban 
végezni.

Az I. dajkacsoportban a borjakat születésüktől 70 kg élősúly eléréséig, 
a II. dajkacsoportban 70 kg és 120 kg élősúly között ajánlatos tartani.

A borjak a szilárd takarmányok fogyasztására korán rátérnek, így válasz
tásuk 120 kg élősúlynál nem okoz törést a növekedésükben.

A szoptatással nevelt borjak kölcsönös szopásának gyakorisága 1 % körül 
van. Az így nevelt borjak között a választás utáni csoportos tartásban sem 
tapasztalható a kölcsönös szopás jelensége.

A szoptatás a dajkáltatásban részt vett tehenek 86,3%-ánál nem mutat
kozott hátrányosnak a gépi fejést illetően.

A tehenek 29,9%-a nem, vagy csak részben volt alkalmas a borjak szop
tatására.

Átlagos (2800—3200 kg) hozamú tehenészetben a tehén állomány 14—  
16%-ával eredményesen felnevelhető az állományban született valamennyi bor
jú. A borjak tej adagjának növelése esetében a dajkatehenek aránya növelhető.

A tehén állomány egy részének dajkatehénként történő hasznosítása lehe
tővé teszi a fejőistállóban a férőhelyek számának a csökkentését.

A dajkatehenes tartási rendszerben viszonyítva a hagyományos tartási 
rendszerekhez — a beruházás, a munkabér, a takarmányozás és a borjúnevelés 
révén érhető el költségcsökkentés. Ennek összege a modell számításunk szerint 
tehenenként 7048 forint.

Érkezeit: 1974. augusztus 10-én.
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Untersuchung im Zusemmenhang mit dér Gestaltung dér grossbetrieblichen 
Technologie von Ammenkuhhaltungssytem

S. Guba—S. M árt ha—J. Em ber

Landwirtschaftliche Hochschule zu Kaposvár 

Zusammenfassung

Verfasser berichten über die Ergebnisse ihres Haltungssystems. Die Kálber werden durch frisch 
melkende sowie im dritten Drittel dér Laktation stehende, weiters durch jene Kühe ernáhrt, die 
zwar in kleiner Zahl vorkommen, zum Maschinenmelken aber ungeeignet sind. Die Mitteilung 
enthált den Berichtüber die Technologie dér Kálberaufzucht durch Sáugen, sowie Daten bezüglich 
des Futterverbrauches, dér Gewichtszunahme und dér Futterverwertung dér Kálber. Es werden 
Untersuchungsergebnisse auch über das gegenseitige Saugen dér Kálber mitgeteilt.
Abb. 1 — Grundriss-Skizze eines Ammenkuhstalles

Studies to the development of large-scale technology 
of nursing cow system

Guba, S .-M ártha , S .-E m ber, J.

Agricultural High School, Kaposvár

Summary

The authors disclose the results of a management system which was developcd by them. In 
this technology the calves sucle from fresh milking cows, cows in their laté phase of lactation, and 
those few which are unsuitable fór machine milking. The reports alsó details the technology of 
calf rearing and issues data on the calves’ feed consumption, weight gain and feed conversion ratc. 
Data were alsó collected on the occurence of mutual sucling among calves.
Fig. 1. Ground-plan of the nursing cow stall.
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ADATOK A SZARVASMARHÁK TÁRSAS VISELKEDÉSÉT 
MEGHATÁROZÓ RANGSOR KIALAKULÁSÁNAK IDŐPONTJÁHOZ  

ÉS TÁRSAS AKTIVITÁSUKNAK MÉRTÉKÉHEZ

Czakó Jó zse f
Agrártudományi Egyetem, Gödöllő

Azok a tényezők amelyek a gazdasági állatok, így többek között a szarvasmarhák társas vi
selkedését befolyásolják, mások az istállózásban mint a szabad körülmények között. A változáso
kat kialakító főbb körülmények a következők:

— a csoport homogenitása és számszerűsége
— az állatcsoport részére biztosított terület (sűrűség)
— a takarmányozás jellege és összetétele és a táplálékfelvétel módja
— a helységek mikroklímája
— az ember és az állat közötti viszony.
A természetes körülmények között a közösségben élő állatok társas viszonyát — a faj fenntar

tása érdekében — elsősorban a hímek, nőstények és az ivadékok együttélése és elhelyezkedése szabja 
meg. Az ember által kialakított állatpopulációkban — a nagyüzemi állattartásban, amelyben nagy- 
létszámú állatot tartanak együtt — általában egynemű állatok vannak, amelyeket életkoruknak és 
fiziológiai állapotuknak megfelelően is elkülönítenek.

Az állatok közötti kölcsönhatások eredményeként alá-fölérendeltségi viszonyok keletkeznek 
az együtt tartott csoportban, s kialakul a rangsor. Ezt a célszerű, de nem céltudatos társas rangsort 
gyakran szociális rangsornak is nevezik. A társas rangsor az egyes egyedeknek a csoportban elfog
lalt helyzetük kifejezője, amely a dominancia elvén alapul (!Tembrock, 1966). A rangsorrend a ter
mészetes versengést a legkülönbözőbb funkciókban mint például az élelemszerzés, fajfenntartás, 
távolságtartás semlegesíti s így biológiailag kedvező. A mesterségesen összeállított állatcsoportok
ban a rangsort nem a hímek és nőstények, az idősebbek és fiatalabbak helyzete dönti el, hanem úgy 
látszik, hogy fizikai és pszichikai jellegzetességek határozzák meg.

A társas rangsor állandóságát az biztosítja, hogy minden egyes állat olyan „jellegzetességek
kel” rendelkezik a csoportban, amelyek lehetővé teszik, hogy csoporttársa azonnal és messziről meg
ítélhesse rangsorbeli értékét.

Arra vonatkozólag, hogy ezeket a jellegzetességeket, a szarvasmarhák milyen ingerek alapján 
ismerik fel, nincsenek adatok. Csupán az állapítható meg, hogy a kapcsolat alapja a személyes is
meretség, amely alapulhat szaglási, optikai és akusztikai ingermintákon. A megfigyelő ugyanis csak 
az egyed reagálását észleli, akár a rangban előbb vagy-hátrább álló állatról van szó. fgy például azt 
a hirtelen fejforditási mozdulatot, amellyel a rangsorban előbb álló társát megállásra vagy megfor
dulásra készteti. Arra vonatkozóan, hogy a rangsor kialakulását milyen fizikai és pszichikai ténye
zők döntik cl, a vélemények és megfigyelések elég különbözőek. Több szerző — Schein—Foramann, 
Stijper, Beilherz—Buchter — Frecman — idézi Porzig (1969), Hímmel (1964), Porzig (1965) annak a 
véleményének ad kifejezést, hogy az életkor és a testtömeg igen szoros összefüggésben van a tehe
neknél a társas rangsorban elfoglalt hellyel. A testtömeg kifejezésében ill. a társas ranggal való össze
függésben az övméret biztosabb mérték, mint a marmagasság.

Bouissou (1965) úgy véli, hogy a rangsor értékét a testtömeg és a „fellépés'’ (ez utóbbi pszichikai 
tényező) határozza meg, amit az ugyanabba fajba tartozó másik állat értékelni tud. Kísérletei alapján 
arról számol be, hogy a rangsort nem lehet abszolútnak tekinteni, ezért egy-egy állatnak minden 
egyes társával kapcsolatos viszonyát meg kell figyelni.

Ha kis helyre zsúfolják össze az állatokat és így fizikailag túlságosan közel vannak egymáshoz, 
nemcsak az egyedi elkülönülést nem tudják betartani — ami alapja a konfliktusok elkerülésének — 
hanem a nyugodt pihenést sem. A szarvasmarhának fajspecifikus sajátsága, hogy csoportban nem 
fekszik szorosan társai melle. A fekvés alatti területi elrendeződés és az ún. „egyedi térköz” megtar
tása a s z a r v a s m a r h a  jellemző viselkedési mintáihoz tartozik. Zeeb (1964), Porzig (1964), Koch (1968) 
megfigyelései szerint a kifejlett szarvasmarhák 0,5- 5 méter távolságban pihennek egymástól.

Ang/tiiWll) arról számol be, hogy azcmlősfajoknál, így a szarvasmarhánál is pihenőállapotban 
az akarattól függetlenül körhatárvonalú testhelyzet alakul ki. Ez a „körformáció” nemcsak az 
egyes egycdeknél tapasztalható, hanem a csoportos szituációban-is.
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Andreae—Fuths (1973) ezekkel a megállapításokkal szemben más eredményekre jutottak. 
Azt vizsgálták növendék hízóbikákkal, hogy csoportos tartásban mekkora pihenőhelyet célszerű 
biztosítani. 24, 16 és 8 növendék hízóbikát 70-70 négyzetméter területű pihenőtéren tartottak 
együtt (2,9:5,8:8,7 m2/állat). Azt találták, hogy az állatok nem szétszórtan pihentek az istállóban, 
hanem kisebb csoportokban és főleg az istálló fala mentén kerestek helyet. A fal melletti legjobb he
lyeket a fekvési periódusok kezdetén foglalták el az állatok. A szerzők úgy vélik, hogy ezek a védett 
helyek fontosabbak voltak az állatok számára mint az egymástól való egyedi távolságok betartása. 
Megjegyzik azt is, hogy a rangsorban elöl álló hízóbikáknak nem volt kiválasztott helyük.

Saját vizsgálatok

Kísérleteimben a társas viselkedést meghatározó rangsor kialakulásának időpontját, a csoport
ban kialakuló aktivitás mértékét és az állatok területi elrendeződésének alakulását vizsgáltam.

A társas rangsor kialakulásának megállapítására vonatkozó adatfelvételezést kétszer 48 órán át 
végeztük. Tíz percenként történt az adatfelvétel, akkor amikor a rangsor kialakulási időpontjának 
meghatározására törekedtem. Folyamatos volt az adatfelvétel abban az esetben, amikor az aktivitás 
mértékének megállapítása volt a cél. A társas rangsort ún. dominancia érték alapján állapítottuk meg, 
amelyhez a meghódoló fejtartást, vagy fejelfordítást vettük alapul.

Az 1. táblázat adatai szerint a bikaborjaknál 18—20 hetes korban tapasztaltam első ízben 
fenyegető viselkedést. Ez először az etetőhelyek (abrak, széna) közelében felvett imponáló test
tartással kezdődött. Egy-egy csoportból átlagosan 2,6 borjú mutatott 18—20 hetes korban ilyen 
viselkedést. Ezzel egyidejűleg megkezdődtek az egymást zavaró ugrálások, amelyeknek mértéke 
18—28 hetes korig növekedett. A társas rangsor kialakulását 22—24 hetes korban lehetett megállapí
tani, amikor is a csoport valamennyi tagját a dominancia érték alapján be lehetett sorolni.

Az üszők között az imponáló testtartás megjelenését csoportonként átlagosan 3,1 borjún 
22—24 hetes korban tapasztaltam. A társas rangsor kialakulása 26—28 hetes korban volt meg
figyelhető. Ebben a korban a csoport valamennyi tagját a társas rangsorba be lehetett sorolni.

Egy másik kísérletben, a különböző aktivitás mértékét vizsgáltam. A megfigyeléseket 48 órán 
át 3—4, 6—7, 8—9 és 10—12 hónapos átlagos életkorban ugyanazokon az állatokon végeztük. 
A 2. táblázat adatai szerint 3—4 hónapos korban fenyegető mozdulatokat még nem tapasztaltunk.

/. táblázat
A társas rangsor kialakulásának időpontja

Megnevezés (1)
Az állatok kora (2)

ooT'sD 18—20 20—22 22—24 24—26 26—28

í
I ------------- hetekben

. . . ... . ..

I 3 ! 3 1 3 ; 3 3 3
I 3 ] 3 , 3 3 ;i 3 3

20,0 i
1 ; 

í

19,6
i

19,0 1
1

1 19.0 1

! í  
I ;

19,0 19,0

i
1

i
_ _  i

I

____

I

2,6 | 6,8

! "  - - - - - - - 1

| 24,6 32,5 38,7

!

_ _  i

i

3,1

i
i

4,9 12,6

í___

i

3,2

! “~i 

: 19,0 19,0

1

19,0
i  — — i 8,6 | 19,0

A borjúcsoportok száma: (3) 
bika (4) 
üsző (5)

Egy csoportban levő átlagos 
borjúlétsz. (6)

Az imponáló testtartás megjelenésének 
kezdete: (7) 
bika (4) 
üsző (5)

A felugrások száma naponta (x): (8) 
bika (4) 
üsző (5)

A társas rangsor kialakulása, 
a dominancia érték alapján: (9) 
bika (4) 
üsző (5)

A dominancia érték hány borjún 
figyelhető meg (x) (10; 
bika (4) 
üsző (5)

The tinic o f establishmcnt o f  social hierarcliv 
1. naming; 2. age o f the animals; 3. number of calf groups; 4. bulls; 5. heifcrs; 6. average size o f the groups; 7. beginning 
o f the appearance of commanding posture; 8. daily number of mountings; 9. establishment of social hierarchy on basis 
o f dominance value; 10. number of calves showing dominance valuc.
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2. táblázat
A különböző korú üszőbor jak és növ. üszők csoporton belüli aktivitásának alakulása

Megnevezés (1)
Az állatok kora hónapokban (2)

Az állatok száma (3)
Fenyegető mozdulatok (döfés, imponáló 

testtartás) sz. 24 óra alatt (4)
x
+ s

Elzavarás a fekvőterületről 24 óra alatt (5)
x
± s

Elzavarás az etetőtérről 24 óra alatt (6)

í—4 6 -7  |
T°° 10—12

22 20 1 20
| 20

26,31 j 41,17*
I
1 -37,21*

— 9,63j 1 13,26 ! 10,57

_ í 6,83 16,27* 19,87*
— 2,16 í 4,28

j
! 3,31

_ 12,62 ! 23,82* 17,76*
— 4,01 ! 7,26 | 6,91

x
± s

* szignifikáns különbség (P% 5) a 6—7 hónapos korban talált értékekhez viszonyítva (7)
Egy állatra eső alapterület: 3,3 m2 (8)
Etetötér aránya a csoportban lévő állatok számához: 66,6%, (9)

Within group activitics o f female calves and heifers 
1. naming; 2. age of the animals, months; 3. number o f animals; 4. threatening actions (butting) during 24 hours; 5. beating 
off the resting piacé during 24 hours; 6. beating off the feeding piacé during 24 hours; 7. significant difference in comparison 
with the values of 6-7 months o f age; 8. floor area fór 1 animal: 3,2 m-; 9. proportion of the feeding area to the number 
of animals: 66,6%.

Ebből adódott, hogy az etető- és fekvőtérről sem történt elzavarás. 6—7 hónapos korban, mind 
fenyegető mozdulatok, mint a fekvő és etetőtérről a rangsorban hátrébb állók elzavarása meg
kezdődött. 8—9 hónapos korban a fenyegető mozdulatok száma a rangsorban hátrább álló egyedek 
elzavarásának mértéke növekedett. A növekedés mértéke szignifikáns értékű. 10—12 hónapos 
korban a fenyegető mozdulatok száma és az etetőtérről történő elzavarások csökkennek. Az etető
térről történő elzavarás nagyobb mértékű, mint a pihenőtérről. A 2. táblázat adatai is arra utalnak, 
hogy a társas rangsor az üszőknél 6—7 hónapos korban alakul ki. 10—12 hónapos korban a társas 
aktivitás mértékét kifejező viselkedési esetek számának csökkenése a társas adaptáció kialakulását 
jelenti.

A nagyüzemi ipari jellegű csoportos tartásban a rangsorban elöl álló vagy az agresszív egyedek 
elöl alig van menekülési lehetőség, mert az etető-, itató- és fekvő terek korlátozottak. így egyrészt 
szigorú rangsor alakul ki, másrészt feszültséget előidéző zavaró megnyilvánulások is keletkeznek. 
Ezek mértékének ismerete és a csoporton belüli aktivitás mértékének csökkentése a csoportos 
tartásban nagyjelentőségű.

A különböző élősúlyú növendék hízóbikák fenyegető mozdulatainak és egymást zavaró 
ugrálását vizsgáltam csoportos tartásban. A csoport aktivitására vonatkozó eredményeket a 3. 
és a 4. táblázatok tartalmazzák. A 3,5 m alapterületű elhelyezésben a fenyegető mozdulat — amelyek 
a fej- és a nyaktartás alapján állapítottunk meg — határozottak voltak. A döfések alatt azokat 
a mozdulatokat értettük, amelyek a fej határozott jobbra vagy balra irányuló elfordulásakor adódtak. 
Tényleges testet érő döfés az esetek 9,6%-ában fordult elő.

3. táblá zat
A különböző élősúlyú növendék hízóbikák fenyegető testtartásának, mozdulatainak és egymást 

zavaró ugrálásának alakulása csoportos tartásban
(Egy csoportba 14 állat egy állatra eső terület nagysága: 3,5 m2.)

| 24 óra alatt összesen (2)
Súlycso
port kg 

(1)

Felugrások száma 
(3) Döfések száma (4) Fenyegető mozdu

latok száma (5)

X | ± s P% X 1 ~ s P°/o X ± s P°/0

2 5 0 -3 0 0  
4 5 0 -  550

27,4
122,6

12,63
39,25 P < 1 %

16,6
74,8

7,09
23,96 P <l°/o

74,0
52,8

15,03
19,08 P > 5/o

Number o f threatening postures, actions and mountings o f  fattening bulls o f different ages in group keeping 
(14 animals in 1 group; floor arca fór I animal: 3.5 m2)
I. weight category, kgs; 2. totál occurencc during 24 hours; 3. number of ntountings; 4. number of buttings: 5. number 
of threatening actions.
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A 3. táblázat adatai szerint a 250—300 kg-os élősúlyban az egymást zavaró, felugrálások száma 
szignifikánsan kevesebb, mint a 450—500 kg-os élősúly kategóriában. Hasonló a helyzet a döfő 
mozdulatok számának tekintetében is. A fenyegető testtartások száma a nagyobb élősúlyú állatok 
között valamivel kevesebb, mint a kisebb élősúlyúaknái.

4. táblázat
A különböző élősúlyú növendékbikák fenyegető testtartásának és mozdulatainak, 
valamint egymást zavaró ugrálásainak napszaki megoszlása csoportos tartásban 

százalékban kifejezve

! 250—300 kg élősúlyban (2) | 450—550 kg élősúlyban (3)

!
Napszak (1) i

ii

felug
rás % 

j (4)

döfés 
% (5)

fenye
gető 
test

tartás 
% (6)

|
felugrás

%
(4)

döfés
°/o
(5)

fenyegető
testartás

°/o
(6)

0—24 óra között (7) 
0—6 óra között 
6—12 óra között 

12—18 óra között 
18—24 óra között

100
3

37
45
15

100
6

31
42
21

100 
i 7 
| 40
í 36 
1 17

1
100

2
43
37
18

! 100 
4 

38 
41 
17

100
8

39
34
19

5—21 óra között 98,2 95,4 | 98,3 99,1 92,2 98,6
Diurnal distribution o f  threatening postures, actions and mountings o f fattening bulls o f different weights in group 
keeping as expresscd in per cent 

I. section of the day; 2. within 250-300 kgs weight; 3. within 450-550 kgs of weight; 4. mounting; 5. butting; 6. threatening 
posture; 7. between 0-24 hours.

A 4. táblázatban a csoportot nyugtalanító mozdulatok napszaki megoszlását tüntettem fel. 
A táblázat adatai szerint éjfél és reggel 6 óra között a legnyugodtabb a csoport. Reggel 6 óra és 
délután 6 óra közé eső két napszakban mutatkozik a legnagyobb mértékű aktivitás. A délelőtti 
és délutáni órákban tapasztalható zavaró mozdulatok száma, ill. aránya megközelítően azonos. 
Az állatok este 21 órától hajnali 5 óráig igen nyugodtan viselkednek, pihennek. A csoport aktivitását 
kifejező döfések, felugrások, fenyegető mozdulatok több mint 96%-a 5—21 óra közé esik. A csoport 
nyugalmát zavaró, a társas feszültségre utaló mozdulatok napszaki megoszlásának arányában 
a 250—300 kg és a 450—550 kg élősúlyú növendék bikák között nem tapasztaltam különbséget.

A 3—4 hónapos borjak területi elrendeződésének alakulása csoportos tartásban
5. táblázat

A vizsgált ketrecek száma (2)
Egy ketrecben levő állatok száma: (3)
A ketrecen belüli elhelyezkedés pihenéskor 

százalékban kifejezve: (4)
— egy csoportban (5)
— két csoportban (6)
— három csoportban (7)
Ketrecen belül a csoportok közötti

fekvési távolság (8) 
átlag: x■> méter (9) 
szórás: ± s, méter (10)

2,0

12

26,1
59,7
14,2

0,70
0,60

Egy borjúra jutó 
átlagos alap
terület m- (1)

3,2

12

25,2
58.4
16.4

0,90
0,80

4,6

12
12

14,3
65,5
20,2

1,30*
0,90

* szignifikáns különbség (P%  5) a 0,70 m-hcz viszonyítva (II)
The arca settlement o f vaives o f 3-4 months o f age in group keeping 

1. average floor a reá fór 1 calf, ma; 2. number of pens examined; 3. number of animals in onc pen; 4. settlement within 
the pen during the resting period as expressed in per cent; 5. in one group; 6. in two groups; 7. in three groups; 8. distance 
between the groups; 9. mean 10. standard deviation; 11. significant difference to the 0.76 m.
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Megfigyeltük azt is, hogy növendék hizóbikák között a zavaró mozdulatok száma akkor 
fokozódott, ha a társas rangsorban egymáshoz közel álló egyedek kerültek érintkezésbe. A fenyegető 
testtartás, vagy a döfőmozdulatok általában a rangsorban 1—3 hellyel hátrább állók ellen irányul.

A csoportos nagyüzemi tartásban a szarvasmarhák mozgási lehetősége nagymértékben korlá
tozott. Az állatok túlságosan közel kerülnek egymáshoz. Az egyedek közötti távolság betartása 
a pihenés alkalmával alig lehetséges. Csoportos tartásban a pihenéskor kialakuló területi elrendeződés 
kérdését borjakkal, üszőkkel, tehenekkel és növendék hízóbikákkal vizsgáltam. A cél az volt, hogy 
az egy állatra jutó különböző alapterület hogyan befolyásolja a ketrecen belül az állatok elhelyezke
dését. Mivel a kísérleti lehetőségeim korlátozottak voltak, így az egy állatra jutó alapterület ki
jelölésében a helyi adottságokhoz kellett alkalmazkodnom. A vizsgálatokat a borjakkal, a növendék 
üszőkkel és növendék hízóbikákkal több csoportban 48 órán át 10 perces megfigyeléssel végeztük. 
A tehenek megfigyelése — mivel csak egy csoport állt rendelkezésre — három alkalommal történt 
48-48 órán át. Az állatok közötti távolság megállapítása érdekében a ketreceket 1 m2-es beosztással 
megjelöltük.

Az 5. táblázatban 3—4 hónapos borjak pihenő helyzetben való elrendeződését állítottam össze. 
A borjaknak különböző nagyságú területet (2; 3,2; 4,6 m2/borjú) biztosítottunk. A ketrecen belüli 
elhelyezkedés csoportos volt. A 12 borjú csoportosan feküdt a ketrecben. Az egyedek közötti távol
ságot a csoporton belül nem lehetett megállapítani. Az állatok általában két csoportra oszlottak 
szét a megfigyelési eseteknek több mint 50%-ában. Három csoportban elkülönülve az esetek 14— 
20%-ban feküdtek, míg egy csoportban a megfigyelések 14—26%-ában. A csoport megoszlások 
tekintetében a különböző alapterületen elhelyezett borjak között szignifikáns jellegű különbséget 
nem lehetett kimutatni.

6. táblázat
A 9—15 hónapos üszők területi elrendeződésének alakulása csoportos tartásban

Egy üszőre jutó 
átlagos alapterület

3,6
m2 (1) 
18,0 24,0

A vizsgált ketrecek száma (2) 4 6 1
í 6

Egy ketrecben levő állatok száma (3) 16 21 ! 21
A ketrecen belüli elhelyezkedés pihenéskor,

a megfigyelések %-ában (4)
— két csoportban (5) 31,6 5,7 3,1
— három csoportban (6) 25,8 13,1 2,0'
— négy csoportban (7) i _ 16,7 17,3.
— szétszórtan (8) 42,6 64,5 67,6
Az egyedek közötti fekvési távolság

ha szórtan fekszenek: (9)
átlag: x, méter (10) 0,80 2,40* 2,10
szórás: ± s méter (11) 0,40 1,30 1.60

* szignifikáns különbség (P % < 5) a 0,80 m-hez viszonyítva (12)
77/ arca settlement o f calves o f 9-15 months o f age in group keeping 

1. average floor area fór 1 heifer; 2. number of pens examined; 3. number of animals in one pen; 4. settlemcni withs- 
the pen during the resting period as expressed in per cent; 5. in two groups; 6. in thrce groups; 7. in four groups; 8. din 
persed; 9. distances among calves wlien lying dispersed; 10. mean; 11. standard deviation; 12. significant difference to 
0.82 m.

A 6. táblázat az üszők ketrecen belüli elhelyezkedését mutatja különböző terület biztosítása ese
tén. Az egy állatra eső 3,6 m2 területű ketrecben az állatok a megfigyelési esetek 31,6%-ában két 
csoportban, 25,8%-ában három csoportban fekszenek. Szétszórtan történő fekvések aránya 42,6% 
volt. Az egy állatra eső terület jelentős mértékű növelésével (3,6 m2-ről 18,0 ill. 25,0 m2-re) a szétszór
tan történő fekvések aránya növekszik. Ilyen elhelyezkedésben az esetek több mint 60%-ában 
fekszenek az állatok szétszóródva. Nő a három és négy csoportban való elhelyezkedés aránya is. 
Az állatok több kisebb csoportra különülnek cl, ha a rendelkezésükre álló terület növekszik. Az egye
dek közötti fekvési távolság, ha az üszők szórtan fekszenek, az elhelyezési terület növelésével jelentős 
mértékben növekszik.

A növendék hízóbikák területi elrendeződésének alakulását csoportos tartásban, a 7. táblázat
ban mutatom be. Egy növendék hízóbikára az egyik csoportban 3,5, a másikban 5,0 m2 alapterület 
jutott. A 3,5 m2 alapterületű csoportban az állatok a megfigyelési esetek 81,8%-ában egy vagy két 
csoportban feküdtek. Ha az egy állatra cső terület 5 m2-re megnőtt, ebben az esetben az állatok
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7. táblázat
Növendék hízóbikák területi elrendeződésének alakulása csoportos tartásban

Egy növendék hízóbikára 
eső átlagos alapterület, m2 

(1)

A vizsgált ketrecek száma (2)
Egy ketrecben levő állatok száma (3)
A ketrecen belül elhelyezkedés pihenéskor a megfigyelések 

%-ában (4)
— egy csoportban (5)
— két csoportban (6)
— három csoportban (7)
— szétszórtan (8)
Az egyedek közötti fekvési távolság ha szórtan fekszenek (9) 
átlag: x, méter (10) 
szórás: ± s, méter (11)

3,5 | 5,0

3 3
14 14

35,3 5,3
46,5 18,1

6,0 41,9
12,2 34,7

0,40n 'in 0, 
n ,i

* szignifikáns különbség (P % < 5) a 0,40 m-hez viszonyítva (12)
The area settlement o f  growing bulls in group keeping 

1-7. same, then Tabl. 5.; 8. dispersed; 9. distances among bulls when lying dispersed; 10. mean; 11. standard deviation; 
12. signiíícant difference to 0.40 m.

jobban elkülönültek. A megfigyelési esetek 41,9%-ában három csoportra tagolódtak a pihenés 
alatt és az esetek 34,7%-ában szétszórtan feküdtek.

A tehenek területi elrendeződésének alakulására vonatkozó adatokat a 8. táblázat tartalmazza. 
Az egyik csoportban, amelyben az egy tehénre jutó átlagos alapterület 4,6 m2 volt, a tehenek a meg
figyelési esetek többségében két és három csoportra elkülönülve ( az esetek 37,3 ill. 42,0%-ában) 
feküdtek. Az egy állatra jutó terület 6,4 m2-re történt növekedésével a csoporton belüli elhelyezkedés 
képe nem változott. A tehenek ebben az elhelyezkedésben is főleg két, ill. három alcsoportra el
különülve pihentek. A szórtan történő fekvések aránya 8,2%-ról 14,3%-ra növekedett.

A tehenek területi elrendeződésének alakulása csoportos tartásban
8. táblázat

Egy tehénre eső 
átlagos alap-

A csoportban levő tehenek száma (2)
A ketrecen belüli elhelyezkedés pihenéskor, a megfigyelések 

százalékában: (3)
— egy csoportban (4)
— két csoportban (5)
— három csoportban (6)
— szétszórtan (7)
Az egyedek közötti fekvési távolság, ha szórtan fekszenek: (8) 
átlag: x, méter (9) 
szórás: ± s, méter (10)

Area settlement o f cows in group keeping 
1. average floor area fór 1 cow; 2. number of cows in the group; 3. settlement within the pen during the resting as expressed 
in per cent; 4. in one group; 5. in two groups; 6. in three groups; 7. dispersed; 8. distances among the cows when lying 
dispersed; 9. mean; 10. standard deviation.

terület m2 (1)
4,6 6,4

12 12

12,5 11,2
37,3 24,7
42,0 49,8

8,2 14,3

0,60 1 0,80
0,40 | 0,60

Ismeretes, hogy minden csoportban élő állat viszonyul valahogyan társaihoz. Ez a viszonyulás, 
adaptáció a környezethez, amelynek alapja az egymásra ható kölcsönös aktivitásban, vagy a társas 
rangsorból adódó alá- és fölérendeltségben, a dominancia jellegében nyilvánul meg. A társas rangsor 
kialakulásának ismerete a mesterségesen összeállított csoportokban igen fontos, mert egyrészről
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ez teszi lehetővé, hogy az állatok a köztük levő versengést elkerüljék, másrészt ez teszi szükségessé 
emberi beavatkozással azokat a technológiai módosításokat, amelyek az ilyen rend kialakulásához 
szükségesek.

Már korábbi kísérleteinkben tapasztaltuk, hogy az itatásos borjak között nem lehet társas 
rangsorról beszélni. Megállapítottuk (<Czakó—Bárczy—Balika, 1966), hogy a 6—18 hetes borjak 
csoportbeli aktivitása nem a társas rangsorból, hanem az egyenrangú egyedek kölcsönhatásából 
adódik. Ezt a megállapítást azóta több szerző idézi munkájában (Liebenberg, 1967, Koch, 1968, 
Reínbrccht, 1969, Thiedemann, 1973). A kísérletek eredménye szerint a társas szerveződés a csoporton 
belüli rangsor kialakulásának kezdetét az imponáló testtartás megjelenésével lehet rögzíteni. Az im
ponáló tartásban az állatok testüket kihúzzák, kissé megemelkednek, s így nagyobbnak látszanak. 
Megfigyelésünk szerint az imponáló testtartás megjelenése mindig megelőzi időben a fenyegető 
testtartásokat vagy az egymás ugrálását

Mind az imponáló testtartás megjelenése, mind a társas rangsor kialakulása a dominancia 
érték alapján a bikáknál hamarabb, az üszőknél későbben jelentkezik. Kísérleteim szerint az impo
náló testtartás és a társas rangsor az üszőknél mintegy négy héttel később jelenik meg, mint a 
bikáknál. Ezeket az adatokat sajnos nem áll módunkban más kísérletek eredményével összevetni, 
mert ilyenek nem állnak rendelkezésemre, ill. csak utalások találhatók ezekben a munkákban a mi 
korábbi megállapításainkra. A növendék üszőknél a rangsor kialakulása után a fenyegető mozdulatok 
valamint az etető és fekvőtérről az elzavarás mértéke az életkorral növekszik.

Nincsenek adataink arra, hogy a különböző korban történő fenyegető mozdulatok és el- 
zavarások az etető és fekvő térről milyen mértékig nem befolyásolják a termelési — nevezetesen 
ebben az esetben a súlygyarapodási eredményeket. Mivel az üszők súlygyarapodása, növekedése 
megfelelően alakult, arra lehet következtetni, hogy ezek a fenyegető és zavaró mozdulatok nem 
okozhattak ún. „szociális feszültséget” az állatok között. Arra vonatkozóan, hogy hol a határ 
az ilyen viselkedési mintázatokban, további vizsgálatokra van szükség.

Hasonló a helyzet a különböző élősúlyú növendék hízóbikák társas aktivitásának megnyilvá
nulása tekintetében. Itt a felugrások és a döfések, valamint az élősúly között pozitív korrelációt 
találtam. Ezek hasonlóak Hímmel (1964) és Porzig (1966) tehenekkel végzett kísérletei adataival, 
akik a rangsor és az élősúly, ill. a testtömeg között találtak összefüggéseket.

A ketrecen belüli fekvési elrendezés jelentősebb részben a társas rangsortól, kisebb mértékben 
a férőhely nagyságától függ. A borjaknál, ahol a társas rangsor még nem alakult ki, a területi el
rendeződés megközelítően azonos mértékű. Általában „körformációjú” csoportok alakulnak ki. 
Anghi (1973) ilyen vonatkozású megfigyelései a szarvasmarhafajra is érvényesek.

Az üszőknél a területi elrendeződés a férőhely nagyságából következik. A szétszórtan fekvő 
állatok száma nő, ha a rendelkezésre álló alapterület is növekszik. A növendék hízóbikák területi 
elrendeződése, ha a terület korlátozott, csoportos. Az egy állatra eső alapterület növelésével az 
állatok igyekeznek egymástól elkülönülni, ill. ilyen helyzetben pihenni.

A teheneknél a fekvőterület növekedésével a csoportok elhelyezkedése nem változott. Ebben 
feltehetően az játszott szerepet, hogy a kísérletben az egy tehénre eső alapterület nem növekedett 
olyan mértékben, hogy ez az állatok elhelyezkedését érdemlegesen befolyásolta volna.

Valamennyi állatcsoportban megfigyelhető volt, hogy az állatok a rendelkezésükre álló terü
leten úgy pihentek le, hogy az etető és itatóhelyeket szabadon hagyták. Nem tapasztaltuk, hogy 
az állatok az istálló bizonyos részeit előnyben részesítették volna.

Saját vizsgálataimban a csoportosan tartott állatok között olyan mértékű agresszivitást 
vagy a zavaró viselkedést, mint ami az irodalmi adatokban többször található, nem tapasztaltam. 
Ebben feltehetően az játszott döntő szerepet, hogy kísérleteimben vagy 100%-os etetőtere volt 
az állatoknak, vagy önetetéses rendszerben (borjú, növ., hízóbikák) egész nap az állatok előtt állt 
a takarmány. A fenyegető viselkedések — amelyek elsősorban a táplálékszerzéssel kapcsolatosak —, 
vizsgálataimban nem alakultak olyan mértékben ki, mint ott, ahol nem áll 100%-os etetőtér az 
állatok rendelkezésére.

Érkezett: 1974. július 6-án.
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Angaben zum Zeitpunkt dér Ausbildung des Systems, das das soziale Verhalten dér Rinder 
bestimmt, sowie zum Mass ihrer sozialen Aktivitát

J. Czakó
Universitát dér Agrarwissenschaften zu Gödöllő

Zusammenfassung

Verfasser untersuchte den Zeitpunkt des Erscheinens von sozialer Rangordnung zwischen 
den in Gruppén gehaltenen Kálbern, sowie das Mass dér sozialen Aktivitát von Jungfársen und 
Mastjungbullen.

Er stellte fest, dass dér Anfang dér Ausbildung dér Rangordnung innerhalb dér Gruppé 
mit dem Erscheinen dér imponierenden Körperhaltung fixiert werden kann. Die Ausbildung dér 
geselligen Rangordnung konnte bei den Bullenkálbern dér ung. Fleckviehrasse im Altér von 18 
bis 20 Wochen, bei den Fársen derselben Rasse im Altér von 26 bis 28 Wochen beobachtet werden. 
Das Mass dér drohenden Bewegungen, sowie des Vertreibens vöm Fütterungsraum erhöht sich 
sowohl bei Bulién, wie auch bei Fársen mit fortschreitendem Altér. Das Mass dér Korrelation 
ist signifikant. Ungefáhr 96% dér Stossbewegungen, dér drohenden Körperhaltungen und Auf- 
springen, die die Aktivitát dér Gruppé ausdrücken, verláuft zwischen 5 und 21 Uhr. Die Stoss
bewegungen kommen auf dem Fütterungsplatz, die drohenden Körperhaltungen aber auf dem 
Ruheplatz öfter vor.

Data to the time of establishment of hierarchy which Controls the social behaviour of cattle
and their social activities

Czakó, J.
Agricultural University, Gödöllő

Summary

The author studied the time of establishment of social hierarchy on groups of calves and alsó 
observed the social activities of heifers and fattening bulls.

The beginning of the establishment of social hierarchy within a group is indicated by the 
appearance of commanding posture. The social hierarchy manifestcd betwcen 18 20 and 26-28 
weeks of age in the groups of Hungárián Fleckvich bulls and heifers, respectivcly. The number 
and occurcnce of threatening actions and bcat oíT the mangers incrcases by the age in both sexes.
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This relationship was found to be significant. Ninetysix per cent of butting actions, threatening 
postures and mountings occured between 5-21 hours. Most butting actions occured in the feeding 
piacé, while threatening postures occured mainly in the resting piacé.
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TAPASZTALATOK ÉS KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK A LIMOUSINE  
FAJTÁVAL FOLYÓ KERESZTEZÉSRŐL

Ma gyári András— Bacsó Dezső

Agrártudományi Egyetem, Gödöllő

Bevezetés

A vegyeshasznosítású magyartarka szarvasmarhafajtának a hústermelésre 
magas fokon specializált limousine fajtával való keresztezésének célja a marha
hústermelés hatékonyságának növelése.

Napjaink egyik jellemző tendenciája, hogy a termékek minősége iránti 
követelmények rohamosan növekszenek. Az élelmiszerfogyasztás szerkezete is 
változik. E változás egyik markáns jellemzője az állati eredetű, biológiailag 
teljes értékű fehérjéket tartalmazó — egyben drágább — élelmiszerek, minde
nekelőtt a hús iránti igény gyorsuló növekedése. Az életszínvonal növekedésével 
a húsfélék közül különösen a jó minőségű marhahús iránti kereslet fokozó
dik.

Az egyes országok marhahústermelésének színvonalát összehasonlítva 
nagyon tarka képet kapunk. Vannak országok, ahol az egy főre jutó marhahús
termelés eléri a 120— 140 kg-ot és vannak olyanok, ahol 1 kg alatt van. Ugyan
ilyen nagy különbségek vannak a marhahúsfogyasztás terén is. Egyes országok
ban évi 80—90 kg, másutt 400 g-nál is kevesebb marhahús jut egy lakosra. 
Európa és Eszak-Amerika állítja elő a világ marhahústermelésének mintegy 
kétharmadát, ugyanakkor ezen területek lakosságának marhahús iránti keres
lete, hiánya a legnagyobb. így annak ellenére, hogy a világ marhahústermelése 
az utóbbi 20 évben megkétszereződött és a termelés jó ütemben tovább növek
szik, a világon 1975-ben 2 500 000 tonna, 1980-ban pedig mintegy 2 200 000 
tonna marhahúshiánnyal számolnak (I).

Közismert, hogy a magyar állattenyésztés a mezőgazdaság szocialista 
átszervezése óta jelentős sikereket ért el az egy tehénre jutó évi marhahús
termelésben is különösen az intenzív, valamint a nagy súlyra történő hizlalás 
révén. A reánk következő években a szarvasmarhatenyésztés fejlesztésére irá
nyuló hatékony kormányintézkedések, a hústermelésre specializált szarvas
marhatenyésztés megszervezése elősegítheti a borjúelőállító tehénlétszám növe
kedését és ezzel együtt több állat meghizlalását. Ezenkívül a vágóállatok 
minőségének további javítását, a nemzetközi piacon való versenyképességüknek 
hosszabb távon való megszilárdítását is eredményezheti.

Reálisan számolhatunk azzal, hogy jó  hústermelőképességgel rendelkező 
fajták keresztezésekor a heterózis sok gazdasági szempontból fontos tulajdonság
nál megmutatkozik és jó szervezés esetén ennek előnye összhatásban, rentabili
tásban 20%-ig is felmehet (3). Keresztezési munkánkban a heterózishatást 
mindenekelőtt a termékenységi viszonyok javulásában, a keresztezésből szár
mazó utódok életrevalóságának, a marhahústermelés hatékonyságának nőve-
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kedésében várjuk és kevésbé a — különben fontosnak tartott — növekedési 
erélyben. Ezért figyelembe véve, hogy a tisztafajtájú limousine tehenek átlagos 
élősúlya a magyartarkákénál valamivel kisebb, keresztezésre jó növekedési 
erélyű, nagytestű, kiváló húsformájú és finom csontú bikákat kívánunk fel
használni. A jó növekedési erély és a testsúly ellenőrzésére szolgál pl. az a 
követelményünk, hogy a tenyészbika jelölt 1 éves korra érje el az 500 kg élő
súlyt, 2 éves korára a 850 kg-ot, 4 éves korára pedig az 1100 kg-ot. Ezt a 
követelményt a jövőben csak igen indokolt esetben mellőzzük.

Tenyésztési célok

1. A kifejlett tehenek a borjak leválasztásakor 600—650 kg élősúlyúak 
legyenek. A 4 évesnél idősebb tehenek közül a borjú leválasztásakor 550 kg-nál 
könnyebbeket ki kell selejtezni. A bikaborjak választáskori súlya legalább 
300 kg, az üszőké legalább 260 kg legyen, de kívánatos, hogy a borjú súlya 
leválasztáskor érje el a tehén élősúlyának 50%-át.

2. A tenyésztésre szánt üszők 13—14 hónapos korban legalább 350 kg 
élősúlyúak. Az üszők inszeminálását 13—16 hónapos korukban végzik el, amikor 
kifejlett korban várható testsúlyuknak legalább 55—60%-át elérik. Ez azt 
jelenti, hogy az állatok koránérők.

3. A január 1-i tehén- és vemhesüszőállományra számított borjúszaporulat 
100%-os, a hasznosult borjúszaporulat pedig legalább 90%-os legyen. E cél 
megvalósítását elősegítik az ikerellések — amelyek számának növelésére mind 
genetikai módszerekkel, mind más módszerekkel törekszünk — és az, hogy 
a január 1-ig üresen maradt teheneket csak kivételesen javasoljuk tenyésztésben 
meghagyni.

A hústermelésre specializált nagyüzemi szarvasmarhatenyésztésben az 
iparszerű termeles gazdaságos megvalósításának fontos feltételeit jelentik azok 
a szabályozók, amelyek lehetővé teszik, hogy:

Az üszők elletese már 2 éves korukban megtörténjék;
A két elles között eltelt idő legfeljebb 13 hónap legyen;

— Az ikerellesek szama növekedjék (2).
Egy-egy eredményes termékenyítéshez elég legyen átlagosan 1,3—1,5 in- 

szeminalas. A jo termekenység eléréséhez döntőnek a külső környezeti ténye
zőket tartjuk, azonban a termékenységet rontó ún. specifikus genetikai hibák 
gyors felismeresere és kiiktatására a legnagyobb gondot fordítjuk.

4. A tehenek átlagos életteljesítménye legalább 6 borjú megellése és neve
lése, tehat az allatok egeszségesek, edzettek, hosszú élettartamúak.

5. Az elles lefolyása könnyű legyen, emberi beavatkozás nélkül történjék. 
A könnyen elj6St a hustermelesre specializált nagyüzemi szarv asm arh aten y ész
tésben elengedhetetlennek tartjuk. Emberi beavatkozás csak az elsőborjas tehe
neknél lehet megengedett az ellések 5 - 1 0 % - á b a n .  Az á lla to rvosi b eav a tk o zás 
a tehen tenyeszerteket su yosan ronto ténynek minősül. Az állatorvosi asszisz
tencia mellett ellő teheneket a tenyésztésből kiselejtezzük.

6. A borjak már 3 hónapos kor után is érett húst adjanak. A bikaborjak 
intenzív hizlalas eseten legfeljebb 16 honapos korra érjék el átlagosan a 600 ks 
élősúlyt. Az 1 életnapra jutó súlygyarapodás 1200—1300 g, a csontoshús
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termelés pedig 750—850 g legyen. A rendement a 24 órai koplaltatás utáni 
élősúlyhoz viszonyítva érje el a 64—65%-ot. A csontoshúsban a hús aránya 
legalább 80%, amelyből 70—72% az izom, 8—10% a zsír, a csont aránya 
12— 14%. A húsminőség fontos mutatójának tartjuk a csont és a hús arányát, 
amely akkor kielégítő, ha legalább 1 : 5,2— 1 : 5,5. Megkívánjuk, hogy a hús 
minősége az exportkövetelményeknek kiválóan megfeleljen és a világ legjobb 
minőségű termékeivel versenyképes legyen.

Anyag és módszer

A marhahústermelés hatékonysága növelése összetett feladat. E feladat 
megvalósítására irányuló intézkedéseket három tevékenységi körbe foglaltuk 
össze.

A genetikai intézkedések körébe az állomány termelőképességének geneti
kai javítása, a termelési célnak legjobban megfelelő fajta vagy hibrid előállítása 
és elszaporítása, az additív génhatások és a heterózishatás nyújtotta lehetőségek 
minél teljesebb kihasználása tartozik.

A termeléstechnikai, műszaki fejlesztési intézkedések körébe sorol:
— A takarmánytermesztés hatékonyságának növelése;
— A takarmányok minőségének javítása;
— A takarmányozás szakszerűsége;
— A tartási rendszer megválasztása, majd olyan állattenyésztési telepek létesí

tése, amelyeknél érvényesítik a modern építészeti megoldásokat, de amelyek 
ugyanakkor megfelelnek a bennük dolgozó emberek — korunkban meg
kívánt — munkakörülmények iránti igényeinek. Olyan istállókra van szük
ség, amelyekben a munka jól gépesíthető, de ugyanakkor megfelelnek a 
bennük elhelyezett állatok fiziológiai szükségleteinek és az állategészségügyi 
követelményeknek is;

— A termelésre befolyást gyakorló külső környezeti tényezők minél nagyobb 
körének emberi ellenőrzés alá helyezése az ún. „controlled environne- 
ment”;

— Szakszerűen alkalmazott, a termelési céllal összhangban levő állathigiénia, 
az állatoknak a rendes gazda gondosságával való gondozása. Ezzel együtt 
a rendezett állategészségügy megteremtése, a betegségek megelőzése, illetve 
gyors felismerése és felszámolása.

Az ökonómiai, a szervezeti, ezen belül az üzem- és munkaszervezési tevé
kenység körébe tartozik:
— A termelés programozása, a termelés „ipari jellegűvé” tétele;
— Az optimális ágazatnagyság és telepnagyság kialakítása;
— Az ágazaton belüli specializáció mértékének megállapítása és megszerve

zése;
—- A termelőmunka tudományosan indokolt szervezetének kialakítása és ezzel 

együtt a munkatermelékenység növelése;
— A jövedelmezőséget növelő, illetve rontó tényezők vizsgálata;
— A dolgozók kiválasztása, szakképzése és továbbképzése;
— Más üzemekkel és ágazatokkal való kooperáció;

-- A beszervezés és értékesítés megszervezése.
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Mindezen teendők teljeskörű és szakszerű érvényesítése céljából a hús
termelésre szakosított szarvasmarhatenyésztés, ezen belül a hústermelésre spe
cializált magyar szarvasmarha kitenyésztését termelési rendszerek keretében 
kívánjuk megszervezni. E célt szolgálja pl. a hústermelésre specializált szarvas
marhatenyésztés mezőhéki rendszere.

A limousine fajtával folyó keresztezés eddigi tapasztalatait és kísérleti 
eredményeit az alábbiakban összegezhetjük:

1. A limousine fajtával való keresztezés céljából 1970-ben 3 db, 1971 - 
és 1972-ben 2—2 db tenyészbikát importáltunk. A tenyészbikákat a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztéstani Tanszékének kísérleti telepén 
helyeztük el. Felhasználásuk mesterséges termékenyítés útján történik. Ugyan
akkor a Hajdúszoboszlói Állami Gazdaságban tenyészbika-előállítás céljából 
1970-ben limousine törzstenyészetet létesítettünk. Az 1970-ben Franciaország
ból importált 13 db és az 1971-ben behozott 12 db üsző jól akklimatizálódott. 
A törzstenyészetben 1974 februárjában az összes tisztafajtájú nőivarú limousine 
szarvasmarhák száma már 57 db-ra szaporodott. A törzstenyészet jelenleg 
évi 4—5, a követelményeinknek megfelelő tenyészbikát tud előállítani. Meg
szerveztük a bikák ivadékvizsgálatát.

2. 1970 novemberében árutermelő keresztezés kezdődött 278 db rossz 
tejtermelő, vegyeshasznosítású magyartarka, valamint a tenyésztési célnak nem 
megfelelő, kosztromai X magyartarka keresztezésből származó tejelő típusú 
tehén inszeminálásával. A keresztezés kezdeti eredményeire támaszkodva a 
keresztezést kiszélesítettük és — a MÉM Termelési és Műszaki Fejlesztési 
Főosztálya hozzájárulásával — 1972-ben megkezdtük a fajtaátalakító keresz
tezést is. Napjainkig 9 állami gazdaságban, 45 mezőgazdasági termelőszövetke
zetben és 2 OÁF Ivadékvizsgáló Telepen 11 445 db tehenet és 2 235 db üszőt, 
összesen 13 680 állatot vemhesítettünk limousine bikáktól. Ennek megfelelően 
1974. január végéig már 3120 db keresztezett borjú született.

Az ellések könnyű lefolyásúak. Csupán az ellések 0,61%-ában volt szükség 
állatorvosi beavatkozásra.

3. Megszerveztük a teljesítmények ellenőrzését és nyilvántartását azért, 
hogy egyidejűleg az állatok genetikai képességét, továbbá a zootechnikai munka 
színvonalát megállapíthassuk és az adatgyűjtés eredményeit késedelem nélkül 
hasznosíthassuk.

Adatokat gyűjtünk:
a) Az öröklődési viszonyok tanulmányozásához, tenyésztési programok 

készítéséhez, a szelekció hatékonysága növelése miatt;
b) A termelés eredményeinek javítása érdekében a takarmányozás szín

vonaláról, az állategészségügyi helyzetről és a döntő fontosságú ökonómiai 
mutatókról;

c) Kísérletek megszervezéséhez. Pl. a vágáskori optimális kor és élősúly 
meghatározásához. Vagy: Takarmányozási és tartási rendszerek kikísérletezésé
hez. Vagy: Az ellések szinkronizálása módszerének kikísérletezéséhez. Vagy: 
A dajkatehenek racionális használatának megállapításához stb.

4. A keresztezési munka megkezdése óta a mezőgazdasági nagyüzemekben 
4 hizlalási kísérletet szerveztünk, amelyek közül eddig kettő fejeződött be. 
Az „A” jelű kísérletben 14 db limousine keresztezésű Ft bikaborjú hústermelő
képességét magyartarka fajtájúnkkal hasonlítottuk össze. E kísérletben a kísér
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leti és kontroll állatok hizlalása az állami gazdaság üzemi hizlalásában alkal
mazott rendszerrel folyt. Az állatok 10 napos koruktól a 3 hónapos kor el
éréséig azonos, az üzemben szokásos nevelésben részesültek. A 4. hónaptól 
kezdve az alábbi összetételű, a gazdaságban összeállított takarmányt kapták:

Kukorica 
Takarmánybúza 
Extrahált napraforgódara 
Hízómarha koncentrátum 
Lucernaliszt 
Takarmánymész 
Takarmánysó 
AP—18

54,0%
17,0%
7,0%
8,0%

12,0%
1,4%
0,3%
0,3%

Az abraktakarmány béltartalma a következők szerint alakult:

Szárazanyag 
Keményítőérték 
Emészthető fehérje 
Nyersfehérje

90,6% 
708 g/kg 
138,2 g/kg 

16,0%

A fenti összetételű, „ad libitum” mennyiségben rendelkezésükre bocsátott 
abrakból 1 kg súlygyarapodáshoz a magyartarkák 6,01 kg-ot, a limousinex 
magyartarka keresztezésű Fr ek 5,62 kg-ot, a limousine X (kosztromai X magyar
tarka) keresztezésből származók pedig 5,54 kg-ot használtak fel. Ezenkívül 
mind a kísérleti, mind a kontroll állatok 1 kg súlygyarapodáshoz egységesen 
átlagosan 1,3 kg lucernaszénát kaptak.

A hizlalás eredményeit az 1. táblázat tartalmazza. E táblázat tanúsága

Az „A” jelű kísérlet eredményei
1. táblázat

Limousine F^ek (3)
Megnevezés (1) Magyartarka (2) Limousinex 

Magyartarka (4)
Limousine x 

(Magyartarka X 
Kosztromai) (5)

Létszám, db (6) 14 _ 4 _ 10 _
Átlagos születési élősúly, 

kg (7) 46,8 100°/o 44,9 95,9% 43,2 92,3%
Átlagos életkor a kísérlet 

végén, nap (8) 442,8 _ 442,8 _ 442,2 _
Átlagos élősúly a kísérlet 
végért, kg (9) 552,9 100% 576,3 104,2% 582,2 105,3%

Halmozott napi súly- 
gyarapodás, g/nap (10) 1143 100% 1200 105,0% 1219 106,6%

Egy életnapra eső súly- 
gyarapodás, g/nap (11) 1249 100% 1302 104,2% 1317 105,3%

1 kg súlygyarapodásra 
felhasznált

( kém. érték, kg 
) cm. fehérje, g (12)

4,62
968

100%
100%

4,32
918

93,5%
94,8%

4,20
918

90,9%
94,8%

Results o f the " A ” cxperinient
1. naming; 2. Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine F,; 4. Limousine x Hungahan Fleckvieh; 5. Limousine x (Hungárián 
Fleckvieh x Kostroma); 6. number of animals; 7. average birth weight, kgs; 8. average age at the end o f the experiment, 
days; 9. average live weight at the end of the experiment; kgs; 10. set o f daily weight gain, gms; 11. weight gain calculated 
fór I day of lile, gms; 12. starch ecjuivalent and digestible protein consumed fór 1 kg weight gain.
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2. táblázat
Az ,,A ” jelű kísérlet vágási eredményei

Limousine Fj-ek (3)
Megnevezés (1) Magyartarka (2) Limousine X 

Magyartarka (4)
Limousine x 

(Magyartarka X 
Kosztromai) (5)

Vágási létszám, db (6) 14 _ 4 _ 10 —
Vágás előtti élősúly, kg (7) 513,7 100% 536,0 104,3% 514,4 105,4%
Vágott felek súlya melegen 

kg (8) 319,4 100% 348,0 108,9% 354,1 110,9%
Egy életnapra eső csontoshús 

termelése g/nap (9) 721 100% 786 109,0% 801 111,1%
Vágási % (rendement) 

a vágás előtti súlyhoz 
viszonyítva (10) 62,2 100% 64,9 104,3% 65,4 105,1%

Faggyú % (vese-, hasűri- és 
bélfaggyú) (11) 5,49 100% 4,64 84,5% 4,91 89,4%

Slaughter results in experiment " A ”
1. naming; 2. Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine Fx; 4. Lim ousinexH ungárián Fleckvieh; 5. L im ousinex(Hungárián 
Fleckvieh x Kostroma); 6. number o f animals slaughtered 7. preslaughter weight, kgs; 8. hot carcase weight, kgs; 9. boned 
meat production calculated fór 1 day o f life, gms; 10. slaughter % in comparison to the preslaughter weight; 11. tallow % 
(renal, abdominal and intestinal).

3. táblázat
Néhány átlagsúly körüli egyed kicsontozásának eredménye az ,,A ” jelű

kísérletben

Limousine: Fj-ek (3)
Megnevezés (1) Magyartarka (2) Limousine X 

Magyartarka (4)
Limousine X 

(Magyartarka X 
Kosztromai) (5)

Létszám, db (6) 5 _ 4 _ 4 _
Átlagos élősúly a vágás előtt, 

kg (7) 546,2 100% 536,0 98,1% 539,5 98,8%
Hideg felek súlya, kg (8) 345,5 100% 342,4 99,1% 360,4 104,3%
Hideg felek súlya a vágás 

előtti súlyhoz viszonyítva,
% (9) 63,25 63,90 66,80

Összes hús a csontoshús 
%-ában (10) 70,8 100% 74,2 104,8% 73 4 103,7%

összes csont a csontoshús 
%-ában (11) 16,1 100% 15,1 93,8% 14,6 , 90,7%

A rostélyos keresztmetszete 
a 6. és 7. borda között, 
cm2-ben (12) 111,6 100% 121,4 108,8% 137,2 122,9%

A combhús és a rostélyos 
zsírtartalma, %-ban (13) 1,55 — 1,31 _ 1,44 _

Carcase characteristics o f  several individuals having approximately average weight in experiment "A "
1. naming; 2. Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine F x; 4. Lim ousinexH ungárián Fleckvieh; 5. L im ousinex(Hungárián 
Fleckvieh xK onstrom a): 6. number o f animals; 7. average livo weight before slaughter; 8. weight o f cold carcases, 
kgs; 9. weight o f cold carcases in comparison with the weight before slaughter, %; 10. totál meat in per cent of boned 
m eat; 11. totál boné in per cent of boned m eat; 12. area o f the eye muscle between the 6th and 7th rib, cm*; 13. fát content 
o f the hindquarter and eye muscles, %.
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szerint a limousine keresztezésből származó kísérleti állatok születési átlagsúlya 
a kontrollokéhoz képest kisebb, viszont a hizlalás befejezésekor mért súlyuk 
és az egy életnapra eső súlygyarapodásuk nagyobb volt.

5. Az „A” jelű kísérlet vágási eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. 
A limousine keresztezésből származó állatok kereken 9%-kal súlyosabb ha
sított feleket termeltek, az egy életnapra eső csontoshús-termelésük pedig 
kereken 10%-kal haladta meg a kontrollokét. A faggyú mennyisége minden 
csoportban kifogástalan volt.

6. Részletesebben való tájékozódás céljából az „A” jelű kísérletben sze
repelt 8 db limousine keresztezésű F( és 5 db magyartarka — az átlagsúlyhoz 
legközelebb eső súlyú — állat kicsontozását is elvégeztük (3. táblázat). A limou
sine keresztezésű állatok rostélyosának keresztmetszete nagyobb volt, mint 
a kontrolloké. A limousine fajtával való keresztezés a csontoshúsban a csontnak 
a húshoz viszonyított arányát kedvezően csökkentette.

7. A „B” jelű kísérlet szervezése ugyancsak állami gazdaságban történt. 
Ebben a gazdaságban a magyartarka állomány értékesebb részét fajtatiszta 
tenyésztésben tartják, a gyenge minőségű teheneket pedig limousine fajtával 
keresztezik.

A kísérletben 9 db magyartarka és 10 db F, bikaborjú hústermelőképes
ségét vizsgáltuk. A hizlalás 600 kg élősúly eléréséig kötetlen tartásban, „ad 
libitum” abraketetéssel történt.

Az állatok 1 kg súlygyarapodáshoz átlagosan 7,9 kg abrakot és 1,74 kg 
lucernaszénát fogyasztottak. Az abrak 86,7%-a kukoricadarából és 13,3%-a 
koncentrátumból állt.

A 4. táblázat tanúsága szerint a két csoport hizlalási eredményében lé
nyeges különbség nem mutatkozott (4. táblázat). Viszont a limousine F,-ek 
jelentős előnyhöz jutottak az 5. táblázatban feltüntetett vágási eredmények 
alapján (5. táblázat). Az F,-ek 7,7%-kal több csontoshúst termeltek és az egy 
életnapra jutó csontoshús-termelésük is 9,2%-kal múlta felül a kontroll álla
tokét.

4. táblázat

„B” jelű hizlalási kísérlet
| j Limousine X

Meuncve/és (1) ! Magyartarka (2) j  Magyartarka (3)
! I (F.)

Létszám, db (4) ! 9 —
10 --

1 _i...
Átlagos születési élősúly, kg (5) 36,2 J 100% I 34,3 94,7
Átlagos életkor a kísérlet végén, nap (6) 508 | _ 1- 506 J1" -  ~
Átlagos élősúly a kísérlet vegén, kg (7) 603 100% 616 102,1
Halmozott napi súlygyarapodás, g/nap (8) 1116 100% 1150 103,0
Fgy életnapra eső súlygyarapodás, g/nap (9) 1' 1187 100% j 1217 102,5
1 kg súlygyarapodásra felhasznált ) kém. érték, kg

\ em. fehérje, g
| 4.58 1 100% j 

100% I

4,36 95,2 

! 99,0(10) 1008 998

Fatteninn e xpcrimi nt " li "
I. naming; 2. Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine Hungárián Heckvieh; 4. number of animals; 5. uverage birth weight, 
kgs; 6. averagc age at the eiul of the fattening, days; 7. average live weight at the end of the fattening, kgs; 8. set o f daily 
weight gain. gms; 9. weight gain calculated fór I day of lile, gms; 10. starch eiiuivalent and digestible protein consumed 
fór I kg weight gain.
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5. táblázat
„B” jelű kísérlet vágási eredményei

Megnevezés (1) Magyartarka (2)
Limousine X 

Magyartarka (Fx) 
(3)

i
Vágási létszám, db (4)

I
9 I — 10 ---

Vágás előtti élősúly, kg (5) 556 100% 581 104,5%
Vágott felek súlya melegen, kg (6) 338- 100% 364 107,7%
Egy életnapra eső csontoshús termelés, g/nap (7) 665 100% 726 109,2%
Vágási százalék (rendement) a vágás előtti súlyhoz 

viszonyítva (8) 60,69 100% j 62,65 103,2%
Faggyú % (vese-, hasűri és bélfaggyú) (9) 3,07 — 1 3,34 —

Slaughter rcsults o f  experimént " B ”
1. naming; 2. Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine x Hungárián Fleckvieh; 4. number of animals; 5. live weight before 
the slaughter, kgs; 6. weight of hot carcases, kgs; 7. boned meat production calculated fór 1 day o f life, gms; 8. slaughter % 
in  comparison to the preslaughter weight; 9. tallow % (renal, abdominal, and intestinal).

A 6. táblázat szerint a rostélyos keresztmetszete 10,7%-kal volt nagyobb 
a keresztezett állatoknál. A hús minősége szempontjából fontosnak tartott 
csont-hús arány az Fjeknél 1 : 5,21, a magyartarkáknál 1 : 4,72 volt.

6. táblázat
Néhány átlagsúly körüli állat kicsontozásának eredménye a „B ” jelű 

kísérletben

Megnevezés (1) Magyartarka (2)
! Limousine X 
i Magyartarka (Fj) 
! (3)

Létszám, db (4) 5 —
1

5
1

Átlagos élősúly a vágás előtt, kg (5) 549,8 100% 584,4 106,3%
Hideg felek súlya, kg (6) 328,8 100% 358,6 109,1%
Hideg felek súlya a vágás előtti súlyhoz

viszonyítva, % (7) í 59,8 _ ' 61,4 _
Összes hús a csontos hús %-ában, % (8) 76,69 100% 77,08 100,5%
összes csont a csontos hús %-ában, % (9) 16,25 100% 1 14,79 91,0%
Rostélyos keresztmetszete a 6. és 7. borda között, 

cm2-ben (10) 117,9 100%
I
| 130,5 110,7%

A combhús és a rostélyos zsírtartalma, %-ban (11) 1,11 — 0,82 —
Csont: hús arány (12) 1 : 5,21 — í 1 : 4,72 1 —

Carcase characteristics o f several individuats having appro.ximatela average weight in experiment ”B ”
1. naming; 2, Hungárián Fleckvieh; 3. Limousine Hungárián Fleckvieh; 4. number of animals; 5. live weight before 
the slaughter, kgs; 6. weight of cold carcases, kgs; 7. weight of cold carcases in comparison with the the weight before 
slaughter; 8. totál meat in per cent of boned meat; 9. totál boné in per cent of boned meat; 10. area of the eye muscle 
between the 6th and 7th rib, cm2; 11. fát content of the hindquarter and eye muscle, 12. boné- meat ration.

8. A hústermelésre specializált, nem fejt tehenek tartásának gazdaságos
sága jelentősen megjavítható, ha ezek a tehenek nemcsak saját borjaikat, 
hanem dajkatehenekként a tejtermelésben hasznosított tehenek borjait is ne
velik. Kísérleteinkben 78 dajtatehénnel 187 borjút neveltek fel, átlagosan 200 
napos korig. A borjak átlagos élősúlya születéskor 37,2 kg, leválasztáskor 
217,4 kg volt, tehát napi átlagos súlygyarapodásuk 901 g volt.

9. A hústermelésre specializált magyar húsmarha kitenyésztésére irányuló 
programunkban a tenyésztésre alkalmas limousine keresztezésű F, üszőket
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— külön e célra kijelölt gazdaságokban — újból limousine bikákkal inszemi- 
nálják. Eddig 17 db ilyen F} üsző ellett le, átlagosan 24,6 hónapos korban. 
A bikaborjak születési átlagsúlya 34,4 kg, az üszőké 31,7 kg volt. Az ellések 
könnyű lefolyásúak voltak. Az anyák bőségesen ellátják tejjel borjaikat. A bor
jak minősége kiváló, megjelenésükben megtévesztésig hasonlítanak a tiszta
fajtájú limousine borjakhoz.

Következtetések

1. A hústermelésre magas fokon specializált limousine fajta eredményesen 
használható fel keresztezésre a magyartarka és a tenyésztési célnak nem meg
felelő tejelő jellegű állatok hústermelőképességének javítására. A keresztezéskor 
a limousine fajta értékes tulajdonságai — a kiváló húsformák, a koraérés, 
a könnyű ellés, a kiváló minőségű hús, a finom csontozat, a magas kitermelési 
százalék — az első nemzedékben kedvezően érvényesülnek.

2. A limousine fajta eredményesen vehet részt az új hústermelésre specia
lizált magyar szarvasmarha kialakításában. Az új fajta kitenyésztését olyan 
termelési rendszerek keretében célszerű megszervezni, amelyekben a tenyész
tési célok és a termelési feltételek összhangban vannak.

3. A jövőben kísérleteket kell szervezni és megfigyeléseket kell gyűjteni 
a % limousine vért tartalmazó (Rj) állatok termelőképességének megállapítása 
céljából.

Érkezett: 1974. június 20-án.
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Erfahrungen und Versuchsergebnisse zűr Kreuzung mit dér Rasse Limousine

A . M agy a r i — D . Bocs ó
Lelusiuhl für Tierzuchtlchre un cici Universitíit dér Agrarwissenschal'ten zu Gödöllő 

Zusammenfassung

l)as Geburisgewicht dér aus dér Kreuzung mit dér Rasse Limousine stammenden Tiere war, 
verglichen mit den Kontrollierten, kleincr, ihr Mastendgcwicht und Gevvichtszunahmeje Lebcnstag 
aber grösser als die dér Kontrolié. Die Folgc dér Bcsamung mit dem Sperma von Limousine-Bullen 
war cin Icichtes Abkalben. Eine tierar/tlichc Intcrvention war nur bei 0,61 ° 0 dér Abkalbungen 
nötig. Die Leistung von Fleisch mit Knochcn jc Lebcnstag dér Vcrsuchstiere war um rund 10° 
grösser. Auch dér Durchmesser dér Hochrippe gestaltete sich írni 10° 0 giinstiger bei den Kreu/.ungen 
mit dér Limousine-Rasse. Das Vcrháltnis zwischen Knochcn und Fleisch betrug bei den FA Tieren 
1 : 1,21. bei den Tieren dér ung. Fleckviehrasse aber I : 4,72.
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Experiences with and experimental results of crossbreeding with the limousine breed

M  agy ári, A .-Bacsó, D.
Agricultural University, Institute fór Animál Breeding, Gödöllő

Summary

Birth weight of calves of limousine crosses were smaller, their finishing wieght and averagc 
daily weight gain rate was higher than that of the Controls. Fertilization with limousine bulls’ semen 
resulted in easy calving. Only 0.61% of calvings needed veterinary assistance. The daily boned 
meat production of experimental anmimals surpassed that of the Controls by 10%. The cross section 
of the eye muscle was alsó greater by 10.6% in the limousine crosses. The proportion of the bones 
and meat was 1 : 1.21 and 1 : 4.72 in the F2 progenies and Hungárián Fleekviehs, respectively.

OnbiT h pe3yjibTaTbi HcnuTamiií CKpemHeaHHH c őbiKarvm nopo^bi JiH\iy3HH

A. Mad.'ipu—JJ. Eano
Kaífrezipa >KHB0TH0 B0,ncTBa yHHBepcHTeTa arpapm »ix  Hayic,

PenoMe

BeC npH pO)K^eHHH HCHBOTHblX, npOHCXOAJHHHX H3 CKpeiUHBaHHH C ŐblKaMH nOpOflbl JlMMy3HH, 
ŐblJl MeHblIIIlH no CpaBHCHHIO C KOHTpOJlbHblMH HCHBOTHbIMH, B TO HCe BpeMH KOHCHHblH BéC npH OT- 
Kopivfe h  npwxoAíimHHCJ! Ha o a h h  n e u b  hch3hh npHBec OKa3ajiHCb őoJibuiHMH. OceMeHeHHe cnepM oft 
őbiKOB nop oA w  JiMMy3HH npHBeno k HeTpy^HOMy OTejiy. BMeiuaTejibCTBO BeTepHHapHoro Bpana 
ÖblJIO HeOÖXO^HMO TOJlbKO y 0,61%  OTeJlOB. y  nOHOnblTHblX HCHBOTHblX npO^yKUHH Maca c KOCTHMH, 
npHxoüflmaflCfl Ha o ^ h h  zieHb hch3hh, 6biJia Bbirne Ha o k o jio  10% . CeneHHe KopeííKH y noMecHbix 
HCHBOTHblX C n o p o n o ií JlHMy3HH TOíKe OKa3aJ!OCb Ha 10,6%  JiyHIUHM. CoOTHOllieHHe KOCTeií H Mflca 
y ^KHBOTHbix n ep B oro  noKoneHHH öbiJio 1 : 1,21, a y hchbothm x BeHrepcKOíí necT pon nopoA bi —  1.4,72.
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ÁHIB* NÖVENDÉK SERTÉS ÉS NÉHÁNY KÜLFÖLDI 
SERTÉSFAJTA AMINOSAVELLÁTOTTSÁGÁNAK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Jécsai Györgyné— Szelényiné Galántai M arianna— Juhász Balázs
Állattenyésztési Kutató Intézet, Herceghalom

A sertéstakarmányozás egyik fontos problémája az állatok megfelelő fehérje-, ill. aminosav- 
ellátottságának megállapítása, biztosítása, különös tekintettel a lizin szükségletének biztosítására. 
A probléma megoldásában több tényezőt számításba kell venni, mégpedig a fajtát, a tartásviszonyo
kat stb., ezek ugyanis alapvetően befolyásolják a sertések aminosav ill. lizin igényét. Ennek fontos
ságát Mitchell és mtsa (1965), valamint Rerat és mtsa (1968) kihangsúlyozzák.

Intézetünk munkatársai több éves kutatómunkával nagyteljesítményű intenzív hibrid sertés- 
fajtát állítottak elő, amely az ÁHIB* elnevezést kapta. Kísérleteinkben vizsgálatokat végeztünk 
két sertésfajta, a magyar nagy fehér hús- és a gyorsabb fejlődésű, nagyobb teljesítményű ÁHIB 
sertés lizinszükségletének megállapítására, összehasonlítására.

Irodalmi áttekintés

Az aminosavellátottság megállapításának mértéke sertésekben fontos feladat, mivel a lizin 
szükséglet megfelelő kielégítése a teljesítményeket nagymértékben befolyásolja. Ezért számos ország 
kutatói foglalkoznak a kérdés tisztázásával. Jó néhány sertésfajtára vonatkozóan megállapították 
a lizin szükségletet, a különböző korban és súlykategóriában. így Dammers (1963) Hollandiában 
yorkshire sertésekkel végzett kísérleteket. N-forgalmi vizsgálatok alapján megállapította, hogy 
25—40 kg élősúlyú sertéseknél 0,81—0,96% lizin, míg 55—65 kg-nál 0.66% lizin szükséges a takar
mány szárazanyag %-ra vonatkozóan. Navratil és mtsa (1963, 1966) hasonló célú kísérleteikhez 
fehér hússertéseket használtak fel. 45 kg-os élősúlyig, mint szükségleti normát 0,86%, míg 75 kg-os 
állatoknál 0,56% lizint adnak meg. Poppe és mtsai (1968), valamint Wieseniüller és mtsai (1969) 
a legkedvezőbb lizinellátottság megállapítására a maximális nitrogén egyensúlyt vették alapul. 
Vizsgálataik alapján matematikailag is bizonyított igen szoros összefüggést találtak a takarmány 
lizin tartalma és a nitrogén retenció között. A német fehér hússertés lizin szükségletét a takarmány 
sz. a. %-ban a következő értékekben adják meg:

élősúly kg: 20 30 40 50 60 70 80 90
Takarmány szabad

lizin % 0,90 0,86 0,83 0,75 0,66 0,61 0,56 0,56

Rérat és mtsa (1968) szintén nitrogén forgalmi vizsgálatokat alkalmaztak az aminosavellátottság 
mérésére, habár számos más módszer bevezetésével is próbálkoztak. így a testszövetek analízisével, 
a takarmányok analízisén alapuló módszerek, az „ideális” fehérje összetétel megállapítása, ill. 
fehérje : aminosav : energia arány optimumának kérdését igyekeztek tisztázni. A lizin szükségletre 
vonatkozóan kísérleteik a következő eredményekhez vezettek:

élősúly kg: 20 40 60 70
tak. lizin % 0,80 0,70 0,68 0,45

Nagyszámú kísérleteiket matematikai összefüggések alapján is értékelték. Plaíikanov és mtsai (1969) 
bolgár fehér hússertésekkel végeztek hasonló kísérleteket, amelyekben 60 kg élősúlyig különböző 
lizin, de állandó (14%) nyersprotein tartalmú takarmánykeveréket fogyasztottak az állatok. Az álla
tok számára 0,77%-os lizintartalom bizonyult optimálisnak. 60—95 kg-os élősúly között az állatok 
takarmányában 12%-ra csökkentették a nyersfehérje tartalmat, ez esetben a 0,55%-os lizin tartalom 
is elég volt ahhoz, hogy kedvező és gazdaságos termelést érjenek el. Grigorov (1969) ugyancsak 
14%-os nyersfehérje tartalmú takarmányban 0,75% lizint ad, mint optimális koncentrációt. Schiller

ÁHIB* Állattenyésztési Kutató Intézet (Hcrceghalom) által előállított hibrid sertés neve
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és mtsai (1973) 40 kg-os élősúlyig 0,79% lizin bevitelt tart optimálisnak. Vizsgálataik azt is bizonyít
ják, hogy a német fehér hússertés kevesebb fehérjetartalmú (13%) takarmányadagot szintetikus 
lizinnel kiegészítve hasonlóan jól értékesít, mint a proteinben gazdag takarmányt.

Újabban mind több kutató foglalkozik az aminosavellátottság mérésére új módszerek be
vezetésével. Braude és mtsai (1969) növendéksertések vérplazmájának aminosav tartalmát mérték 
lizinnel kiegészített takarmány felhasználásakor. Megállapítják, hogy a megnövekedett lizinfelvétel 
növelte a plazma szabad lizintartalmát, de nem volt hatással a többi nélkülözhetetlen aminosav 
tartalomra. Nordsrom és mtsai (1970) kimutatták, hogy a plazma aminosav koncentrációja élénken 
reagált a takarmány aminosav összetételére. A kutatók az állatok aminosav szükségletét a plazma 
aminosav tartalom alapján állapították meg. Windels és mtsai (1971) yorkshire süldők lizin, metionin, 
treonin, triptofán, izoleucin, valin szükségletét állapítják meg a plazma aminosav tartalma alapján, 
ami megegyezőnek bizonyult a nitrogén mérleg alapján megállapított értékekkel. 40 kg-os élősúlyig
0,9% lizint igényelnek az állatok, a hizlalás későbbi szakaszában 0,7% lizin is elegendő volt. Leibet- 
seder és mtsai (1973) parlagi x német nemesített sertésekkel végeztek kísérleteket, különböző súly- 
kategóriákban. A plazma aminosav tartalma alapján állapították meg az aminosavellátottság fokát. 
Ötféle takarmányt vizsgáltak, amelyekben a lizin tartalom 0,69—1,39% között volt. Az említett 
sertésekben az 1,090% lizinkoncentráció volt a legkedvezőbb a véranalízisek alapján.

Saját vizsgálatok
M ódszerek

Vizsgálatainkban a növendék magyar fehér hússertéseket és az ÁHIB hibridsertéseket is 
két különböző fehérjetartalmú és ezen belül eltérő lizinkoncentrációjú takarmánnyal etettük. Az „A” 
jelzésű takarmányok nyersfehérje tartalma 17% volt, melybe 0,8%, 0,9% és 1,1% lizint adagoltunk; 
a „B” jelzésűekben 14% nyersfehérje tartalom mellett a lizinkoncentráció 0,6%, 0,9 és 1,2% volt. 
Mind az „A” , mind a „B” takarmányoknak 73 kg/q volt a keményítő értéke. A takarmányok össze
tételét és táplálóanyag tartalmát az /. táblázaton közöljük. A kísérletek során mértük az állatok 
súlygyarapodását, takarmányértékesítését, a vérplazma összfehérje, összaminosavnitrogén-, maradék 
nitrogén (MN) tartalmát, Bálint és mtsai (1962) leírása alapján, valamint a lizinkoncentrációt 
Dévényi (1970) előírása szerint. Vérvételek Nordsrom és mtsai (1970) előírása szerint történtek. 
Az „Á” jelzésű takarmányokat 60—65 kg testsúlyig etettük, ezután az állatok 95 kg testsúlyig a 
kisebb nyersfehérjetartalmú „B” takarmányokat kapták.

/. táblázat
A takarmányok összetétele és táplálóanyagtartalma %-ban

Takarmány í ■" v;;V’ jelzés (2) „Bejelzés (3)
megnevezése (1)

r ] ; Z 11 111. I. 1 »• 1 111.

Kukoricadara (4) 40,0 40,0 40,0 40,0
i

40,0 | 40,0
Búzadara (5) 43,5 43,3 43,6 48,3 48,0 48,6
Halliszt (6) 6,0 6,0 6,0 3,0 3,0 3,0
Extr. szójadara (7) 1 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0
Takarmány mész (8) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Foszkál (9) ; 0,5 0,5 : 0,5 0,5 0,5 i 0,5
Takarmány só (10) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 ; 0,4
Vitaminpremix (11) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Ásványiprcmix (12) 0,5 0,5 ! 0,5 1 0,5 1 0,5 | 0,5
L-lizin kiegészítés (13) 0,1 ! 0,3 l 1 0,3 i 0,6 | —

Összesen (14) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Nyersfehérje % (15) 17,0 17,0 17,0 14,0 14,0 14,0
Keményítőérték kg/q (16) 73 73 73 73 73 73
Ossz. lizin % (17) 0,9 1,1 0,8 0,9 1.2 : o,6
Össz. metionin % (18) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1 0,3

Ingredients and nutrient content o f the feeds 
I. name of the feed; 2. designated ,,A ” ; 3. designated ,,B” ; 4. maizó grits; 5. whcat grits; 6. lish meal; 7. extr. soyabean 
m eal; 8. soda lime; 9. Foszkál; 10. feed salt; II. vitaminé premix; 12. mincral premix; 13. L-lysinc supply; 14. totál; 15. 
cruilc protein; 16. starch equivalent; 17. totál lysine; 18. totál methionine.
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Előzőleg hasonló súlykategóriában növendék magyar fehér hússertéssel is végeztünk nitrogén- 
forgalmi vizsgálatokat (Szelényiné és mtsai, 1973). Ezek az eredmények a csoportos kísérletek mellett 
alapvető adatokat szdgáltattak a lizínszükséglet pontos megállapítására. Összehasonlításképpen, 
jelen kísérleteinkben ÁH1B sertésekkel is a fent leírt takarmányokkal nitrogén-egyensúlyi vizsgála
tokat végeztünk. Meghatároztuk a napi takarmányban felvett és a vizeletben ill. bélsárban sűrített 
nitrogén mennyiségét, ezenkívül a vérplazma szabad lizin tartalmát. Kísérleteinkhez 30—40 kg-os 
ÁHIB sertéseket használtunk.

A vérvizsgálatok módszereit előző (Jécsainé és mtsai, 1974) cikkünkben részletesen ismertettük.

Ered mények

A magyar fehér hússertéssel végzett csoportos kísérletünk hizlalási eredményeit a 2. táblázaton 
közöljük. Az adatokból kitűnik, hogy 17% nyersfehérje tartalmú keverék takarmány („A” jelzésű 
diéta) etetésekor 0,8%-os lizintartalom mellett lehetett a legjobb súlygyarapodást (662 g/nap) 
és takarmányértékesítést (1 kg súlygyarapodásra 3,13 kg takarmány) elérni. A hizlalás későbbi sza
kaszában 14% nyersfehérje tartalmú takarmány etetésekor („B” jelzésű diéta) 0,6% lizinkoncentráció 
is elegendőnek bizonyult a legjobb súlygyarapodás és takarmányértékesítés eléréséhez. A „B”/HL 
takarmányt fogyasztó állatokban kaptuk az 1 kg súlygyarapodáshoz felhasznált takarmány leg
kedvezőbb alakulását (2,82 kg-ot).

2. táblázat
Magyar fehér hússertés átlagos hizlalási eredményei

Csoportok (1)
Napi súlygyara

podás 
g (2)

1 kg súlygyarapo
dásra felhasznált 

takarmány 
kg (3)

,, A” jelzésű takarmányok 
31—65 kg súlyhatár 
között etetve

I.
11.

III.

614
640
662

3,14
3,38
3,13

„B” jelzésű takarmányok 
65—95 kg súlyhatár 
között etetve (5)

I.
II. 

III.

548
í 600 
i  618

2,98
2,97
2,82

I hónapig Aujeszky-féle betegség (6)
Average fattening performance o f the Hungárián Large White fatteners 

1. groups; 2. daily weight gain; 3. feed conversion rate; 4. feeds designated ,,A ” fed between 31-65 kgs live weight; 5. feeds- 
designatcd ,,B ” fed between 65-95 kgs live weight; 6. Aujeszky diseases fór 1 month.

A kísérletek során a vérplazma ossz fehérjetartalma 7,8—9,0% között változott.
Az összaminosav-nitrogén tartalom az „A” jelzésű takarmányokat fogyasztó állatokban átla

gosan 14 mg/100 ml, a „B” jelzésű takarmányt evő csoportokban pedig átlagosan 12,5 mg/100 ml 
volt.

Az M/V koncentrációja a vérplazmában az „A” tápok etetésekor átlagosan 29 mg/100 ml-nek; 
a „B” tápokat fogyasztó állatokban 25 mg/100 ml-nek adódott.

A két takarmányt fogyasztó állatcsoport között a vérplazma összfehérje, az összaminosav- 
nitrogén tartalmát és a MN koncentrációját tekintve szignifikáns küönbség nem volt.

Az ÁHIB sertéssel végzett nitrogénforgalmi kísérleteink eredményeit a 3. táblázaton közöljük. 
Láthatjuk, hogy a kevesebb fehérjetartalmú ,,B” takarmány keverék etetésekor minden esetben 
nagyobb N-retcnciót kaptunk, mint a nagyobb fehérje tartalmú „A” jelzésű takarmányok etetésekor. 
A legnagyobb N-rctenciót mind az „A”, mind a „B” keverékeknél az 1,1, ill. 1,2% lizintartalmú 
takarmányok etetésekor értük cl. Az „A”/H. jelzésű takarmány fogyasztásakor 33,5, a „B”/IL 
takarmánynál 39,2 g/nap volt a visszatartott nitrogén mennyisége. Ez azt mutatja, hogy ez az intenzív 
hibrid fajta képes az 1%-nál több lizin értékesítésére is.

Előző vizsgálatainkban megállapítottuk, hogy a magyar fehér hússertéssel átlagosan 20 g 
napi nitrogén rctcnciót lehet elérni 0,9% lizint tartalmazó takarmánnyal (Szelényiné és mtsa, 1973). 
Az ÁHIB növendék sertés ugyanilyen lizintartalmú takarmánnyal viszont átlagosan naponta 35,0 g 
nitrogént képes visszatartani és a szervezetbe beépíteni.

A vérplazma lizintartalma a kísérleti állatok etetésekor a 4. táblázaton látható. Az I. és II. 
csoport állatai vérplazmájának átlagos lizintartalma mind az ,;A”, mind pedig a „B” takarmányok 
etetésekor nem mutatott szignifikáns eltérést. Mivel az egyes csoportok takarmányában a lizin-
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tartalomban különbség csak a III. csoportnál volt, az „A’VIII. 0,8; a „B”/III. 0,6% lizint tartal
mazott, ezen csoportok állatainak vérplazmájában a lizin koncentrációban is lényeges eltérést 
lehetett megállapítani. Az „A” csoport állataiban 25,5; a „B” csoport állatainál 20,1 ^Mól lizint 
mértünk. A két érték között a különbség szignifikáns (P<0,001).

3. táblázat
ÁHIB sertésekben a napi átlagos N-retenció alakulása g-ban

Állat
csopor

tok
jelzése

(1)

„A” jelzésű tápok 
(2)

„B” jelzésű 
tápok (3)

I. II. III. I. II. III.

I. 33,1 38,9 35,0 34,6 39,0 31,1
II. 19,1 | 23,5 14,0 40,9 36,5 32,9

III. 27,2 ! 38,2 34,2 37,2 37,8 31,4
IV. 35,0 |! 33,5 27,5 26,5 43,4 33,0

X 28,6 ±7,1 33,6 ±7,1 27,8±6,1 34,8 ±3,0 jí  39,2±3,0 32,1 ±0,9

Average ciaily N  retention in AH IB fatteners, gms 
1. groups; 2. feeds designated “ A” ; 3. feeds designated “ B” .

4. táblázat
ÁHIB sertésekben a vérplazma lizintartalmának alakulása

Csoportok jelzése I. II. III.
(1) ^Mól/100 ml

„A” jelzésű tápok etetésekor (2) 
,,B” jelzésű tápok etetésekor (3)

28,8 ±1,4 
28,7 ±1,7

38,5 ±0,2 
37,9 ±4,7

25,6 ±1,7 
20,1 ±2,0

Plasma lysine content o f  Á H IB  fatteners 
l . groups; 2. when “ A ” feeds were given; 3. when “ B” feeds were given.

K övetkeztetések

Összehasonlítva a jelen kísérleti eredményeinket a korábbiakkal {Szelényiné és mtsa, 1972, 
1973), — amelyekben kimutattuk, hogy konstans energiatartalmú takarmány fogyasztása mellett 
a sertések takarmányozásában takarmány fehérje, ill. aminosavtartalmán belül, főként a lizin 
mennyiségének van döntő jelentősége a sertések súlygyarapodására és takarmányértékesítésre — 
arra következtethetünk, hogy a magyar fehér hússertés takarmányának nyersfehérjetartalma 14%, 
ill. ennél kevesebb is lehet, ha a diétában 0,9% lizinkoncentrációt biztosítunk.

A magyar fehér hússertés a takarmányban a hizlalás első szakaszában a diéta fehérjetartalmától 
függően 0,8—0,9% lizint igényel a későbbi szakaszban pedig 0,6% lizin is elegendő. Ezek az adatok 
gyakorlatilag megegyeznek más szerzők adataival (Navratil és mtsa 1963, 1966, Poppe és mtsai
1968, Wiesemüller és mtsa 1969, Platikanov és mtsai 1968, Schüler és mtsai, 1973).

Az ÁHIB sertéssel végzett kísérleteinkből kitűnt, hogy ennek az intenzív fajtának lényegesen 
több a lizin igénye (kb. 1,0%), mint a magyar fehér hússertésé. Ha ezt az értéket az irodalmi adatok
kal összehasonlítjuk kitűnik, hogy a holland yorkshir sertés (Dammers 1963), valamint az amerikai 
yorkshir süldők (Windels és mtsai, 1971) lizin szükségletét is meghaladja az ÁHIB sertés igénye.

A különböző sertésfaiták azonos súlykategóriákban is más-más lizin mennyiséget igényelnek; 
a különbség átlagosan 0,1—0,2%.

Mind a nitrogén-forgalmi vizsgálatok során kapott N-retenciós értékek, mind a vérplazma 
lizintartalma között matematikailag biztosított (r= 0,8268) összefüggéseket állapítottunk meg; 
(1. ábra). Ugyancsak szoros összefüggés található a takarmány lizin tartalma és az állatok N-reten- 
ciója között (2. ábra), ahol r=0,9716. Hasonlóan intenzív a kapcsolat a takarmánnyal felvett 
lizin és a vérplazma lizin tartalma között (5. ábra; r - 0,8865). Nagyszámú kísérleteik alapján hasonló 
összefüggéseket találtak Wiesemüller és mtsai (1969) és Rérat és mtsai (1968). Az 1., 2., 3. ábrákon
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látható összefüggések alapján megállapíthatjuk, hogy a takarmányokban adagolt lizin mennyiségek 
érzékenyen befolyásolják a vérplazma szabadaminosavtartalmát, valamint a szervezetben vissza
tartott nitrogén mennyiségét. A fenti összefüggések mutatják, hogy ha növekedik a vérplazma

3. ábra. Összefüggés a vérplazma lizintartalma és a lizin felvétel között

lizintartalma a nitrogén mérleg pozitív irányba emelkedik, tehát a szervezet több nitrogént képes 
visszatartani. A kísérleti eredményeink alapján számított korrelációk arra engednek következtetni, 
hogy mind a nitrogén egyensúly pozitív irányú eltolódása, mind a vérplazma szabadaminosav tartal
mának mérési adatai a sertések lizinszükségletének megállapításához — az előírt körülmények 
betartása mellett — jó módszernek bizonyulnak.

Kísérleteink alapján végül az is megállapítható, hogy a jól összeállított diétában a megfelelő 
mennyiségben adagolt szintetikus lizin azonos módon tud értékesülni a szervezetben, mint a fehérjé
ben kötött formában juttatott lizin. Sertésekkel végzett kísérleteik alapján hasonló megállapításra 
jutottak Scliüler és mtsa (1973) is.

Érkezett: 1974. május 21-én.
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Vergleich dér Versorgtheit an Aminosáuren von „ÁHIB” Jungschweinen und 
einigen auslándischen Schweinerassen

Frau Gy. Jécsai—Frau Szelényi M. Galáníai—B. Juhász 
Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom

Zusammenfassung

Verfasser stelltcn Untersuchungen an, um den Lysinbedarf von ung. Yorkshireschwein und 
Schwein „ÁHIB“ zu bestimmen, welches letztere von schnellerer Entwicklung und grösserer Leis- 
tung ist. Dér Lysinbedarf des ung. Yorkshirsschweines ist praktisch mit dem dér Schweinerassen 
verschiedener Lánder in Übcreinstimmung dér vöm Schwein „AHIB“ übersteigt diese. Es wurden 
statistisch gesicherteKorrelationen sowohl zwischen den imLaufe dér Stickstoffumsatz-Untersuchun- 
gen erhaltenen N-Retentionswerten, wie auch den Lysingehaltswerten vöm Blutplasma festgestellt. 
Es kann zwischen dem Lysingehalt vöm Blutplasma und den N-Retentionswerten eine Korrelation 
festgestellt werden, die dem Wert: r = 0,82 entspricht; dicsér Wert macht zwischen dem Lysingehalt 
des Futters und dér N-Retention r--=0,97 aus. Eine áhnlich intensive Korrelation wiesen auch das 
mit dem Futter aufgenommcnc Lysin und dér Lysingehalt vöm Blutplasma auf, wo r = 0,88 ist.

Abb. / — Zusammenhang zwischen Lysingehalt von Blutplasma und dér Stickstoffretention
Abb. 2 — Zusammenhang zwischen Stickstoffretention und Lysinaufnahme
Abb. 3 — Zusammenhang zwischen Lysingehalt von Blutplasma und Lysinaufnahme

6 Állattenyésztés
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The amino acid requirement of ÁHIB fatteners and several other abroad pig breeds

Mrs. Jécsai G y.-M rs. Szelényi M. Galántai-B. Juhász 
Institute fór Animál Production, Herceghalom

Summary

Experiments were carried out in order to determine the lysine requirement of the Hungárián 
Large White and ÁHIB fatteners. The lysine requirement of the Hungárián Large White is practi- 
cally identical with the other meat breeds of different countries, while the ÁHIB pigs’ lysine require
ment is greater than that. Both N retention values and blood lysine content gave significant diffe- 
rences. The relation between the free lysine content of plasma and N retention and between lysine 
content of the feed and N retention could be expressed as r = 0.82 and r = 0.97 respectively. Similar 
close relation was found between the lysine consumption by feed and lysine content of the blood 
where r=0.88.

Fig. / Relationship between the lysine content of plasma and N retention 
Fig. 2 Relationship between the N retention and lysin uptake.
Fig. 3 Relationship between the lysine content of plasma and lysine uptake.

C p a B H H T ejib H o e ü c n b iT a m ie  cH aŐ H cem iocT ii aiviHHOKHCJiOTaMH íviojio/jH H K a c b h h c h  AXHE 
H HeKOTOpbIX 3arpaH HH HbIX nOpOA CBHHeil

2 -M ca  E u a u — c -y tc a  C e / i e n b u  M .  r a . i a n m a u — E . f O x a c

H ayK H O -H C C JieflO B aT ejIb C K O rO  HHCTHTyT JKH BO THO BO UCTBa,
X e p u e r x a j i o M

Pe3lOMe

ABTopaMH npoBeAeHbi Hcc;ie;joBaHHfl b ueju ix onpeaejieH H a noTpeÖHocTH b jihihhc cbhhcíí 
BeHrepcKoíí ö e n o íí  mhchoh nop o /jb i h ő o jiee  ő b icrp o  p a 3BHBaK>mnx h oÓ jianaiom H x ö o jie e  bbicoKoft 
npOZiyKTHBHOCTbK) CBHH eíí AXMB. nOTpeŐHOCTb B JlH3HHe CBHHeil BeHrepCKOÍÍ 6 e jio íí mhchoh n o -  
pOflbl npaKTHHeCKH H^eHTHHHa C TaKO ÍÍ nOTpeÖHOCTbIO MHCHblX CBHHeíí p a3JlHHHbIX CTpaH, a  n oT p eö- 
HOCTb b jiH3HHe CBHHeíí AXMB npeBbiujaeT BbiuieyKa3aHHyK) noTpeÖHocTb. Kaic b OTHOiueHHH n ojiy -  
MeHHbix npH HcnbiTaHHJix o ö o p o T a  a 30Ta bcjihhhh peTeHUHH a 3 0 Ta, TaK h b otholuchmh coflepacaHHH 
jiH3HHa b KpoBHHoíí cbiBopoTKe, aBTopaMH ycTaHOBiieHbi MaTeMaTHHecKH oőecneneH H bie B3amvio- 
CB5I3H. M e 5K^y CO Aep5KaHHeM  CBOÖOflHOrO JlH3HHa B KpOBflHOÍÍ CblBOpO TKe H BejIHHHHaM H peTeHUHH  
a 30Ta ycTaHOBjieHa B3aHM0 CBH3b r=0,82, a  MOK^y conepacaHHeM jiH3HHa b KopMe h peTeH uneíí 
a 3 0 Ta — B3aHM0 CBfl3b r = 0,97. nOAOŐHaJI HHTeHCHBHaH B3aHMOCBH3b yCTaHOB^eHa MOKAy KOJ1H- 
MeCTBOM JIH3HHa, nOJiyHCHHOrO C KOPM OM , H COZiepwaHHeM JlH3HHa B KPOBJIHOÍÍ CblBOpOTKe, COCTaB- 
jwioiuafl r=0,88.

P ucynoK  1: B3aHMOCBH3b MOK^y co^epacaHHeM jiH3HHa b k p ob h h oíí c m b o p o tk c  h peTeH uneíí a 3 0 Ta. 
P ucynoK  2: B3aHM0CB>i3b Me*,ay peTeHuneíí a30Ta h noTpeöneHHeM JiH3HHa.
PucynoK 3: B3aHMocB«3b M ewfly coaepacaHHeM jiH3HHa b kpobahoh  cbiBopoTKe h noTpeőJieHHeM

JIH3HHa.
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A HÚS VIZENYŐSSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
FÉNYREFLEXIÓVAL

Loson czy Sándor né—A ntal A n d rá s
Húsipari Kutatóintézet. Budapest—Állattenyésztési Kutatóintézet, Herceghalom

Az utóbbi években a vágott sertések húshozama, elsősorban a hús-zsír arány kedvező válto
zásával fokozatosan javult. Ezt az eredményt azonban bizonyos esetekben — főleg az intenzív 
fajtáknál és keresztezéseknél — gyakran kíséri a hús minőségének romlása: az izomzat legértékesebb 
részeinek (karaj, comb) halvány, puha, vizenyős elváltozása, vagy ellenkezőleg sötét, feszes, száraz 
megjelenése. Az előbbit az angol szakirodalomban elterjedt rövidítés szerint PSE (pale, soft, exuda- 
tive), az utóbbit DFD (dark, firm, dry) húsnak nevezzük.

Ismeretes, hogy a halvány, vizenyős húsok feldolgozása a legtöbb pácolt-főtt húskészítmény 
esetében — komoly minőségromlással jár (dobozsonka). A sötét, száraz megjelenésű hús pácolás- 
technológiai szempontból előnyös tulajdonságokat mutat, eltarthatóság tekintetében azonban ki
fogásolható.

Az elváltozások az állatok stressz-érzékenységére vezethetők vissza. A környezeti hatások az 
állatokban örökletesen meglevő érzékenység mértéke szerint váltanak ki elváltozást a stresszérzé- 
keny állatok fehér izmaiban. Jóllehet, napjainkban ez a negatív jelenség sertésállományunknak csak 
viszonylag csekély hányadánál fordul elő, mégis foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, mert feltehető, 
hogy az intenzív hústermelés terjedésével, a húsarányba történő szelekció növekedésével — hason
lóan, mint a fejlett sertéstenyésztő országokban is — nagyobb arányban jelentkezik majd ez a je
lenség nálunk is. Véleményünk szerint a problémát a tenyésztő és a húsipari szakembereknek együtt 
kell megoldaniuk, részben jó húsminőséggel rendelkező vágóállatok előállításával, részben olyan 
technológiai eljárás kidolgozásával, amelyeknek a segítségével gyengébb minőségű húsból is elfogad
ható termék gyártható.

A fentiekből következik, hogy az elváltozás mértékét és gyakoriságát figyelemmel kell kísérni 
a tenyésztés alatt álló fajták, a tartási-takarmányozási rendszerek, az állatok szállítása és a vágás 
előtti hatások, valamint ezek kölcsönhatásainak tekintetében.

A hús minőségének ellenőrzése a feldolgozó üzemekben is szükségessé válik a jóminőségű 
termék gazdaságos előállítása érdekében. Ehhez a munkához gyors, pontos objektív mérési eljárás 
szükséges. Közleményünkben olyan mérési módszert ismertetünk, amely teljes egészében megfelel 
ezeknek a követelményeknek és főleg egyszerűsége, gyorsasága miatt előnyösebb más, hasonló jel
legű, de több időt és egyéb ráfordítást igénylő módszereknél (Grau—//tfwm-próba, Gröschner és 
munkatársai módszere, //op/K’-vizsgálat stb.).

A minősítési módszerekkel a húsban a vágás után lezajló folyamatokat, vagy azok következ
ményeit regisztráljuk és azokból következtetünk a hús várható fogyasztási, illetve feldolgozástechno
lógiai tulajdonságaira, az abból készítendő termék minőségére. A következtetés alapját azoknak 
a kísérleteknek eredményei képezik, amelyeket a hús tulajdonságok és fogyasztási érték közötti 
összefüggés megállapítása céljából végeztünk.

A húsminőség vizsgálati módszerek alapjának megértéséhez célszerű röviden áttekinteni a 
húsban végbemenő biokémiai folyamatokat.

A húsban végbemenő biokémiai folyamatok

Ismeretes, hogy az izom munkavégzésre specializálódott szövet, amely olymódon végez 
munkát, hogy az ingerület hatására energiaátvivő molekula (ATP) közvetítésével összehúzódik. 
Az összehúzódáshoz szükséges energia nagyobb részben a vér által odaszállított és az izomfesték 
(mioglobin) által átmenetileg tárolt 0 2 segítségével a glukóz oxidációja révén keletkezik, kisebb 
részben a tartalék glikogén tejsav keletkezéséhez vezető lebomlásával. 0 2 hiányában csak az utóbbi 
folyamat termel ATP-t (rossz hatásfokkal). Ez történik a levágott sértés izmában, ahol az ATP 
és a glikogén fokozatosan eltűnik, miközben tejsav halmozódik fel. Az ATP elfogyása következté
ben az összhúzékony fehérjerendszer megmerevedik — az ún. hullamerevség lép fel.

6*
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A kutatási eredmények arra mutatnak, hogy a különböző minőséget az ATP lebomlásának 
eltérő sebessége okozza (Perry, 1972). Amikor az ATP gyorsan bomlik le, amint az a halvány, vize
nyős hús esetében történik, akkor az izomglikogén is gyorsan használódik fel, amely a tejsav gyors 
felhalmozódását idézi elő az izomban. Ha az állatokat a vágás előtt huzamos megterhelésnek vetet
ték alá, vagy hidegnek tették ki, az izomglikogén már az állatok életében lebomlik és a tejsav a vérbe 
kerül. Ebben az esetben a húsokban csak kevés tejsav keletkezik a halál után.

A tejsav felhalmozódást és ezzel közvetve az ATP bomlását a pH-méréssel lehet követni. 
Normális izomban a halál után 45 perccel mért pH 6,3—6,5; a végső pH értéke 5,6 körül van. A vi
zenyős húsban a vágás utáni pH eléri az 5,6 értéket, sötét száraz hús végső értéke 6,0 felett marad.

Az izomfehérjék tekintélyes mennyiségű vizet tartalmaznak szorosan kötött állapotban. A ha
lál utáni reakciók során az izomfehérjék szerkezetváltozást szenvednek. E szerkezetváltozást, amely
nek következtében a szorosan kötött víz mennyisége csökken — egy része felszabadul és a hús felü
letét nedvessé teszi — nagyrészt a tejsav felhalmozódásának sebessége, és a keletkezett tejsav meny- 
nyisége határozzák meg. A lazán kötött víz a hús feldolgozásakor alkalmazott hőkezelés során el
vész, a hús pedig térfogatcsökkenést szenved.

A sertéshús minőségének megállapítására szolgáló objektív módszerek

A sertéshússal szemben felállított legfontosabb minőségi követelmény a jó vízkötő- és víz
tartóképesség. A hús színe csak ezután következik sorrendben, amelynek megítélése azonban leg
többször nem független a vizenyősségtől.

A hús vizenyősségének becslésére több módszer használatos:
1. a pH mérése

a) post mortem 45 perc (pH^
b) post mortem 24 óra (végső pH)

2. A hús felületi reflexiójának mérése (Lovibond tintométer, Ulbrich gömb reflektométer).
3. Fehérjeoldhatóság mérése*
4. A vízkötő- és víztartóképesség közvetlen mérése (préseléses és hőkezelési próbák)

Ezen a helyen csak az első két módszerrel foglalkozunk részletesebben.
Az előzőekben leírtakból következik, hogy a vágás után mért pH a tejsav keletkezésének se

bességét, míg a végső pH a felhalmozódó tejsav összmennyiségét mutatja. A vágás után mért pH 
elsősorban a halvány, vizenyős húsok felismerésére alkalmas (pHj = 5,6), a végső pH-értékből a 
sötét száraz húsok előfordulására lehet következtetni. A végső pH igen szoros korrelációban van a 
víztartóképességgel (r = 0,8).

A hordozható pH-mérők elterjedése óta a pH-mérés kivitelezése ugyan nem túl bonyolult, 
az üvegelektródok használatától a feldolgozó üzemek mégis idegenkednek.

A reflexió mértékét bizonyos mértékig befolyásolják a húsban futó kötőszöveti rostok, hártyák 
és zsírlerakódások, valamint az izomsejtek lefutási iránya.

Az izomrostok gél állapotú, összehúzódásra képes fehérjefonalakat tartalmaznak, ezek a 
fehérjék teszik ki az izomfehérjék zömét. Más fehérjék — köztük a vörös színű mioglobin — oldott 
állapotban vannak. Magas pH mellett az izomszövet eléggé áttetsző. A reflexió közepes vagy cse
kély (abszorpció nagy). Alacsony pH mellett a gél állapotú fehérjék megváltoztatják szerkezetüket, 
duzzadt állapotuk megszűnik. Ekkor a hús átlátszatlanabbá válik — az aggregálódott fehérjefonalak 
erősebben verik vissza a fényt, egyben elfedik a mélyebb rétegekből áttűnő mioglobin színét — a hús 
halvány lesz, és egyben vizenyős. Ilyenkor a reflexió nagy (abszorpció kicsi).

A gyakorlatban a mérendő húsfelület abszorpcióját standard fehér felületekhez szokták viszo
nyítani, amelynek abszorpcióját 0-nak tekintik.

Megjegyezzük, hogy a húü vizenyőssége a felületi reflexió mérésével nem követhető egészen 
pontosan — ami egyébként az itt leírtakból világosan kitűnik. Előfordul pl., hogy a hús pigment
tartalma alacsony, ugyanakkor száraz felületű a magas végső pH miatt. Az ilyen hús akkor sem elég 
sötét, ha egyébként felülete száraz — az abszorpció ilyen esetben nem éri el azt a magas értéket, 
amely a sötét, száraz végső pH-ra jellemző.

A reflexió mérésére, reflexiós spektrofotométerek és fotométerek használatosak, valamint a 
LOVIBOND tintométer. A fotométerek a hús felületéről visszavert fényt piros színszűrőn keresztül 
engedik a látótérbe, tehát a felület reflexiója a visszavert piros szín intenzitásával (630 nm) 
arányos. Ez az érték a műszeren extinkcióban olvasható le, amely a húsfelület abszorpcióját adja 
meg. A LOVIBOND tintométerrel külön mérhető a szín árnyalata (a három alapszín keverési ará
nyából a domináns hullámhossz kiszámítható), a szín telítettsége (számítható fehértartalom),

* A szarkoplazma desztillált vízben oldható hányada kisebb azoknál az izmoknál, ahol a pH-csükkcncs gyorsan ment 
végbe. A desztillált vízzel kivont fehérje mennyisége a pH 4,6 mellett kicsapott fehérje zavarosságával mérhető
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valamint a szín fényessége (fekete tartalom). Ez utóbbi igen jól összefügg a hús víztartóképességével, 
ill. a végső pH-val kifejezett vizenyősségével (r = 0,75 ill. 0,70).

A gyakorlat igényei szükségessé tették olyan hordozható színmérő műszer kifejlesztését, 
amellyel vághidakon, hűtőkben nagyszámú mérés végezhető el.

Ilyen műszert már 1964-ben készítettek Göttingenben (Weniger, Volcl és Steinhauf). Ez a 
készülék ,,Göfo” néven ismert.

Hordozható színmérö műszer ismertetése

A Göfo színmérő nyomán a KELLÁS munkatársai hasonló műszert készítettek, amely néhány 
technikai egyszerűsítésen kívül a mérés elve és a műszer felépítése tekintetében megegyezik az eredeti 
Göfo készülékkel.

A készülék két részből áll: a mérőfejből, amely magába foglalja a fényforrást, és a visszavert 
fényt érzékelő fényelemet, valamint a fényelem által érzékelt fényt elektromos feszültséggé alakító 
és erősítő műszerből, amelyen kalibrált skála segítségével lehet leolvasni az abszorbeált fény mennyi
ségét %-ban. A kalibrálás fehér és sötét színű (nem fekete!) standardok segítségével történik: a fe
hér korong abszorpciója 0-nak, a sötét 100%-nak tekinthető. A szürke standard (fehér + fekete) 
árnyalata célszerűen úgy van megválasztva, hogy a fehér és szürke közötti abszorpciókülönbség a 
sertéshúsok lehetséges árnyalatait felölelje. A kalibrálás alkalmával a standard korongokat a mérő
fejbe kell helyezni.

Az 1. ábrán látható a készülék használat közben. A mérést a hasított felek 24 órás hűtőtárolása 
után végezzük úgy, hogy a mérőfejet a karaj metszéslapjára helyezve (13. borda) a skálán leolvasható 
az abszorpció %-ban.

/. ábra. Hordozható reflektométcr használat közben
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Minősítési módszerek összehasonlító vizsgálata

A Göfo reflektométer érzékenységének megállapítása céljából 22 sertéskarajon végeztük el a 
következő méréseket:

1. A húsfelület reflexiójának mérése
a) Göfo reflektométer
b) LOVIBOND tintométer
c) Ulbrich gömb reflektométer Kj szűrő
(Az Ulbrich gömb a Pulfrich fotométerhez csatlakoztatható. A K, szűrő súlypontja 633 nm).

2. pH-mérés
a) pH^mérés
b) pH végső mérés

Kiegészítésképpen szubjektív bírálatot is végeztünk (3 személy), ahol mind a színt, mind a 
vizenyősséget pontozással bíráltuk:

1 = igen halvány szín 1 = nagyon vizenyős, nyomás nélkül bő lé-
eresztés 

2= vizenyős, lészivárgás 
3 = közepes, nedves felület

2= halvány szín
3= közepes, normál szín (rózsaszín)
4= vörös szín 
5 = sötétvörös szín

4= száraz felület 
5= igen száraz, ragadós tapintású felület

Meg kell jegyezni, hogy a szubjektív bírálat és a pH-mérések alapján a minták között nem for
dult elő 5,9 pHr érték alatti szélsőségesen vizenyős hús (1).

6öfo 
absz. %

75 20 25

y —26,312,03x

30 35 LOV/BOND 
Sőt. fok

2. ábra. Göfo abszorpció % és 
LOVIBOND tintométerrel 
mért sötétségi fok 
összefüggése

A Göfo készülékkel mért adatokat összehasonlítottuk a LOVIBOND tintométerrel mért sötét
ségi fokkal. A sötétségi fok a feketetartalommal, vagyis a felület fényabszorpciójával arányos. Az 
adatok a 2. ábrán láthatók.

A Göfo abszorpció % és az Ulbrich gömb reflektométerrel mért abszorpció közötti össze
függést a 3. ábra mutatja.



ÁLLATTENYÉSZTÉS 1974. Tóm. 23. No. 6. 87

Göfo 
obsz. %

3. ábra.
Göfo abszorpció % és Ulbrich gömb 
reflektométerrel mért abszorpció (ext) 
összefüggése.

<j=t2,0-h102x U/brich
gömb

reflektométer

A szubjektív bírálat és a Göfo abszorpció értékeinek statisztikai összehasonlító elemzését ebben 
a kísérletben nem alkalmaztuk, mert az adott minták színe és vizenyőssége csak csekély mértékben 
ingadozott, így azok érzékszervi differenciálása néhány sötét, száraz hús kivételével nem volt pontos. 
Utóbbiak Göfo értéke 80%, végső pH értéke 6,0, érzékszervi pontszáma 4 volt.

Érzékenységi hányados számítása

A különböző reflexió mérési módszerek összehasonlítását Zukál és munkatársai nyomán az 
érzékenységi hányados segítségével végeztük el. Az érzékenységi hányados számításánál figyelembe 
vettük az egyes módszerekkel mért párhuzamos mérések szórását, vagyis a mérés hibáját (<5e). 
Nagyszámú előzetes mérés alapján a LOV1BOND sötétségi fok esetében őe= l; az Ulbrich gömb 
reflektométer esetében <$£ = 0,02. A Göfo reflektométerrel végzett párhuzamos mérésekből öe = 2. 
A LOVIBOND tintométcrrel mért sötétségi fok és a Göfo reflektométerrel mért reflexió esetében 
r-0,874, míg az Ulbrich gömb reflektométerrel és a Göfo reflektométerrel mért reflexió esetében

0,840 összefüggést találunk. Az érzékenységi hányados levezetését tartalmazó képletek közlését 
a dolgozatban mellőztük.

A Göfo-abszorpció % és a pH értékek közötti összefüggést a 4. ábra mutatja. pH = pHx-  
végső pH (részben a pH-csökkcnés sebességével, részben a végső pH-val arányos). A Göfo ab
szorpció % és a pH között igen szoros (r= -0,748) korrelációt kaptunk, amely a vizenyősség 
pH-fuggését jól bizonyítja.

Az érzékenységi hányadosa LOVIBOND sötétségi fok és Göfo reflektométer összehason

lítása esetében 0,67, ami azt jelenti, hogy a sötétségi fok -í --•= l,4-szer érzékenyebb.0,67
Az Ulbrich gömb reflektométer és a Göfo reflektométer összehasonlítása esetében az érzékeny-

2ségi hányados 0,61, amelyből az Ulbrich gömb reflektométer ^ -~=l,6-szor érzékenyebbnek
. 0,61

adódik.
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Göfo 
obsz. %

86 
8ű 
82 
80 
78 
76
71
72 
70 
68 
66 
6i>
62 
60 
53

0,1 0,2 0,3 0,h 0.5 Ofi 0,7 0,8 Q9 1,0 pH1 -  végső p h
4. ábra. Göfo abszorpció % 

y =  06,73—28,87x  és pH közötti összefüggés

LOSONCZYNÉ—ANTAL: Húsvizenyősség meghatározása

Az érzékenységi hányadosok alapján megállapítjuk, hogy a Göfo reflektométerrel — a LOVI- 
BOND tintométerhez és az Ulbrich gömb reflektométerhez hasonlóan — jól jellemezhető a hús 
vizenyőssége.

Általános megjegyzések:

A halvány, vizenyős sertéshúsok, a normál sertéshúsok és a sötét, száraz sertéshúsok között 
a minősítési módszerek bármelyikével viszonylag egyértelmű különbséget lehet tenni.

Az egyes hústulajdonságokat leíró paraméterek azonban nem egyformán tükrözik a húsfe
hérjék szerkezetében végbement változásokat. A halvány, vizenyős hústól a sötét, száraz megjele
nésűig az un. normál húsok széles variációja vezet. Ezeknek a minőségi fokozatoknak a megkülön
böztetése szubjektív módszerrel csaknem lehetetlen. A felületi reflexió mérésével ezek a fokozatok is 
megkülönböztethetők.
Érkezett : 1974. április 8-án.
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Bestiifimung dér Wásserigkeit des Fleisches mittels Lichtreflexion

Frau S. Losonczy—A. A ntal 
Forschungsinstitut für Fleischindustrie zu Budapest, Forschungsinstitut für Tierzucht zu Herceghalom

Zusammenfassiing

Zum Schátzen dér Wásserigkeit des Schweinefleisches kann ein tragbarer, mit Photozellen 
versehener Reflektometer gut verwendet werden, mit dem viele Messungen schnell und einfach 
durchgeführt werden können. Verfasser verglichen das Gerát mit anderen Farbenmessapparaten. 
Laut den Ergebnissen kann sowohl dér Tintometer Livibond, wie auch dér Kugel-Reflektometer 
,,Ulbrich“ durch den tragbaren Reflektometer von Typ Göfo ersetzt werden.

Abb. 1 — Tragbarer Reflektometer wáhrend Gebrauch
Abb. 2 — Zusammenhang zwischen Absorpzionsprozent Göfo und dem Dunkelheitsgrad, gemessen 

mit dem Tintometer Lovibond 
Abb. 3 — Zusammenhang zwischen dem Absorptions% Göfo und dér Absorption (ext). gemessen 

mit dem Kugelreflektometer Ulbricht 
Abb. 4 — Zusammenhang zwischen dem Absorptions% Göfo und dem pH-Wert

Determination of PSE meats by light-reflexion

Mrs. Losonczy , S .-A n ta l, A.
Research Institute of Meat Industry, Budapest and Institute fór Animal Production, Herceghalom

Summary

The PSE syndrome of meats can be quickly detected on great number of samples by using a 
portable reflectometer with built in photocells. The authors compared the instrument to other colour 
measuring devices. The results showed that both the Livibond tintometer and the “Ulbricl'r global 
reflectometer can bes substitued by the Göfo-type portable reflectometer.

Fig. I. Portable reflectometer
F/g. 2. Relationship between the Göfo absorption % and the grade of darkness measured by Lovi

bond tintometer
Fig. 3. Relationship between the Göfo absorption % and absorption (ext) measured by the Ulbrich- 

type global refractometer.
Fig. 4. Relationship between Göfo absorption % and pH.
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O n p e ^ e J ie H H e  b o a h h h c t o c t h  Msica n p n  iio m o iiih  c b c t o b o h  pe(J)JieKCHH

e -o fc a  I I I . J l o u i o n i f u — A .  A n m a j i

H a y 4HO-Hccne,aoBaTejibCKMM MHCTHTyT m jichoh npoM biuuieHHocTH, B yflaneiuT ; Hay4HO-HccjieflOBaTejibCKMH 
HHCTHTyT jKHBOTHOBOíiCTBa, XepuerxajTOM

Pe3fOMe

/Jjifi ö b id p o r o  h n p o d o r o  npoBeneHHH 6o /ib iu o ro  KOJinnecTBa n3MepeHHM b u ejiax ouemcH 
BOflAHHCTOCTH CBMHHHbl ycneiUHO M03KH0  npHMeHJITb nepeZIBHJKHOM pe(J)JieKTOMeTp, CHa6)KeHHbIÍÍ 
(J)0T03JieMeHT0M. A b t o p w  cpaBHHBajiw Bbim eyKa3aHHbiM an n ap a T  c  ApyrHMH npHŐopaMH, cjiyaca- 
LU.HMH ajih  H3MepeHHíi CBCTa. H a  ocHOBaHHH nojiyneHHbix hmh pe3yjibTaTOB KaK th h to m c tp  JIh b h -  
6o im a, TaK h c(|>epHHecKHH pe(|)JieKTOMeTp Twna « y jiö p H X » , mohcho B03 MecTHTb nepeflBHHCHbiM 
pe<i)JieKT0MeTp0M Twna T3^o.
P ucynoK  1: IlepeHOCHbiM pe^JieKTOMeTp b TeneHHe 3KcrmyaTauHH.
P ucynoK  2: B3aHMOCBí!3b Meacny npoueHTOM oőcopöuH H  T3<J)o h CTeneHbK) TeMHOTbi, H3MepeHHOíí 

c  n oM om b io  THHTOMeTpa T ana J Io b h ő o h a .
P ucynoK  3: B3aHMOCB5!3b Meacfly npoueHTOM aőcopőuHH r3<|)0 h aőcopőuH eií, h 3MepeHHOvi c  n o - 

Mombio niapoBoro pe<i)JieKTOMeTpa YjibőpHxa.
PucyHOK 4: B3aHMOCBÍI3b MOKfly npoueHTOM aÖCOpÖUHH f 3(J)0 H BeJIHHHHOÍÍ p H .
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AZ UV-SUGÁRZÓ GERMICID LÁMPÁK HATÁSA A TEJZSÍR 
JÓDSZÁMÁRA

E/hamv, Mohamed— M unkácsi Ferenc— Supp György
Agrátudományi Egyetem, Debrecen

Áttekintés

A tehéntej trigliceridjeiben a telítetlen zsírsavak aránya 25,9 és 40,9 mól% között van és a 
telítetlen zsírsavak 70—80%-át az olajsav adja (2).

A zsírsavakban levő telítetlen kötés mennyiségét ismert módon, a zsírsavak jódaddíciója alap
ján meg lehet határozni.

A tehén tejzsír jódszáma átlagosan 30 körül van (3). A jódszám változásának irányából a 
telítetlen zsírsavak átalakulására következtetni lehet az alábbi módon.

A telítetlen kötések, illetve a telítetlen kötések melletti szénatomok oxigén jelenlétében spontán 
lassan, katalitikusan viszonylag gyorsan oxidálódnak, aminek eredményeként az ilyen kötéseket 
tartalmazó zsírok avasodnak.

Az avasodási folyamat első lépéseként a telítetlen kötés melletti szénatomról H-atom hasad le 
és a képződött szabad gyökre molekuláris 0 2 kötődik. A lehasadt H-atom szabad 0 2-hez kapcsoló
dik. Az ezt követő autokatalitikus folyamatban dimer. tiszta peroxidok képződnek (1).

A peroxidképződés a jódszámot növeli.
Amennyiben az oxidációs lehetőség erős, az előbb vázolt folyamatot a kettős kötések oxidá- 

lódása epoxid, ciklikus peroxid képződése, majd a kettős kötés felszakadása kísérheti.
A kettős kötések felszakadása esetén a jódszám csökken.
Minthogy az oxidációs folyamat megindulása katalizátorokkal gyorsítható, valószínűnek lát

szik, hogy a tej ultraibolya sugarakkal történő, főleg a mikróbaszám csökkentését célzó kezelése 
során a tejzsír telítetlen zsírsavai, a tejben oldott (X. hatására oxidálódnak. Fontos lenne tudni, 
hogy optimális sterilizálást eredményező ultraibolya sugárdózis esetén a tejzsír oxidációja milyen 
mértékű, peroxidképződéshez vagy lánchasadáshoz vezetett.

Vizsgálati anyag és módszer

Vizsgálatainkat a Debreceni Agrártudományi Egyetem Állatélettani és Állategészségtani Tan
székén végeztük, az egyetem Tangazdaságából származó tejjel.

A steril körülmények között nyert tejet csörgedeztetés közben 250 W-os, 2537 Á hullámhosszú 
ultraibolya sugárzó lámpával 20 mp-ig, 10 cm távolságból kezeltük. (A csorgó tej rétegvastagsága 
kb. 1 mm volt.)

Kezelés előtt és kezelés után a tejből mintát vettünk, majd a mintákból szeparálás és forró 
vízfürdőn történő főzés után kinyert zsírban meghatároztuk a jódszámot (4).

Eredmények

Kísérleteink során 8 tejmintából határoztuk meg az ultraibolya kezelés előtt és után a tejzsír 
jódszámát. Az eredményeket az /. táblázat tartalmazza.

A jódszámkülönbség tehát átlagosan 4,06±0,228, amely a nyerstej jódszámához viszonyítva
11,03 ±0,56°'-ős emelkedést jelent.
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1. táblázat

Jódszám (2)

szám különbség a
(0 nyers tej (3) kezelt tej (4) különbség (5) nyerstej %-ban 

(6)

1 | 38,64 42,97
i

4,33 11,20
2 36,24 40,37 1 4,12 11,36
3 35,70 38,48 2,78 7,79
4 1 35,75 39,67 3,92 10,96
5 í 36,34 39,97 3,63 9,98
6 36,79 41,58 4,79 ! 13,02
7 36,78 41,20 4,42 1 12,01 

l 11,958 37,27 41,74 4,47
középér i  !

1
1

ték (7) 36,69 í  40,75 í  4,06 | 11,03
1. serial number; 2. iodine number; 3. raw milk; 4. treated milk; 5. difference; 6. difference in per cent of the raw milk 
7. mean.

Megbeszélés

A jódszámmeghatározás elvi alapja a KJ-ban oldott J2 telítetlen kötésre történő addicioná- 
lódása.

A jódfogyás mindaddig a telítetlen kötések számával arányos, amíg a meghatározandó 
anyagot tartalmazó rendszerben nincs olyan oxidáló vegyület, amely a J»-ot HJO-vá oxidálja.

A jódaddíció csak nagy J2-feleslegben tehető egyirányúvá.
A nagy J2-felesleg viszont vizes közegben a

I. J2 + 2H20 = 2H JO -f 2H+ 4- 2 e
egyenlet szerint, egyensúlyra vezető kémiai folyamatot indít meg. A fenti kémiai folyamat peroxi- 
dokat tartalmazó anyagok jelenlétében jobbra tolódik el, minthogy a peroxid a keletkezett H+-okat 
vízzé oxidálja. Pl.:

II. HoO., -f 2H+ + 2 e = 2 H..O 
vagy III. R20 2 + 2H+ 4- 2 e = R2Ö 4- H»0,

ahol a H20 2 helyett, az ultraibolya sugár katalitikus hatására kialakult, RoO., összegképlettel jelzett 
szerves peroxidok szerepelnek.

Az I. és III. egyenleteket összeadva a következő egyenlettel kifejezhető reakciót kapjuk:

J 2 4-  H o O  4- R 2 0 2 =  2  H J O  +  R o O

így tehát nagy J2-felesleg esetén már víznyomok jelenlétében is, peroxidok hatására J2-fogyás követ
kezik be, amely az ilyen rendszerben levő, telítetlen kötéseket tartalmazó vegyületek jódszámát 
megemeli.

Az ultraibolya sugár a tejben oldott 0 2 miatt, minden bizonnyal, elsősorban a peroxid-képződést 
katalizálja, a telítetlen kötések megszaporodásával járó, de lényegesen nagyobb szabadenergia
változást okozó folyamatokkal szemben. Ezért a jódszám emelkedésének egyik valószínű oka a tej
zsír telítetlen zsírsavainak enyhe oxidációja, amely nem jár a telítetlen kötések számának megválto
zásával. Oparina közleményéből (5) kiolvasható, hogy az ultraibolya sugárral kezelt tejben a kontroli
hoz képest szignifikáns jódszámváltozás nem következett be. Minthogy azonban a cikkben nem 
szerepel a kezelésben alkalmazott ultraibolya sugár energiája és a tej mikróbaszámát sem vizsgálta 
a szerző, így a sterilizálás mértéke alapján sem lehet az energia nagyságára következtetni, eredményeit 
a mienkkel összevetni nem lehet.

A kísérleteinkben kezelt tej érzékszervi vizsgálatából levonhattuk azt a következtetést, hogy a 
tejzsír zsírsavainak bomlása, aldehid és ketonképződés nem játszódott le. Összefoglalva tehát meg
állapítható, hogy kísérleteinkben a sterilizálást célzó ultraibolya sugárdózis a tejzsir kémiai össze
tételét megváltoztatja, mintegy U°i-kal nő a jódszáma és ennek a jódszámnövckcdésnek egyik 
valószínű oka a telítetlen zsírsavak peroxidálódása.

A baktericid hatásához szükséges ultraibolya sugárdózis feltehetően nem olyan nagy, hogy 
ízromlással és jódszámcsökkenéssel járó, a zsírsav-láncok darabolódását okozó, erőteljes oxidációt 
katalizáljon.

Érkezett: 1973 december 10-én.
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Wirkung dér UV-Strahlungs-Germizidlampen auf die Jodzahl dér Milch

M. Elhamy—F. M unkácsi—Gy. Supp
Universitát dér Agrarwissenschaften zu Debrecen 

Zusammenfassung

Verfasser behandelten 8 Kuhmilchproben, die unter sterilen Verháltnissen erhalten wurden 
mit einem ultravioletten Strahlungsapparat von 250 W (die Wellenlánge des UV-Strahles betrug 
2,537 Á) von 10 cm Entfernung bis zu 20 mg (die Schichtendicke dér Milch war cca. 1 mm). Sie 
bestimmten die Jodzahl dér Milch vor und nach dér Behandlung. Es wurde im Durchschnitt vor dér 
Behandlung 36,09 und nach dér Behandlung 40,75 Jodzahl gemessen. Die Erhöhung dér Jodzahl 
betrug mit dér Rohmilch verglichen 11,03%.

Verfasser nehmen an, dass die wahrscheinliche Urasche dér Erhöhung von Jodzahl darin zu 
suchen ist, dass die ungesáttigten Fettsáuren des Milchfettes schwach oxydiert werden, wobei sich 
Peroxyd ohne Kettenspaltung bildet.

The effect of UV germicide lamps on the iodine number of milk

Elhamy ,M  -M unkácsi, F.-Supp. Gy.
Agricultural University, Debrecen

Summary

Eight running milk samples, gained in sterile circumstances, were irradiated by a 250 W UV 
lamp (wavelength: 2,537 Á, distance: 10 cms, width of the milk layer: 1 mm). The iodine number of 
the milk was determined prior to and after the irradiation. Before and after the treatment the average 
iodine number of the milk was 36.09 and 40.75, respectively. The iodine number increased by 11.03% 
in comparison with raw milk.

In the authors’ opinion the weak oxidization of unsaturated fatty acids c.g. the peroxide for- 
mation without chane-breaking is onc of the possible reason of the increase in the iodine number.
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BjiHHHHe repMHUHflHbix jia\in , H3JiyHaiomHX yJibTpa<j)H0;ieT0Bbie jiyHH, Ha wo/jHoe 
HHCJIO MOJIOHHOrO WHpa

M. 3 j i x ü m u —0 . MyuKcmu—JJb. Ulynn
yHHBepcHTeT arpapH bix HayK, /leöpeueH  

Pe3IOM6

Á B T op b i oőpaőoT ajiH  8 oőp a3u oB  KopoBbero M0Ji0Ka, BbijjoeHHoro b crepHJibHbix ycjioBH ax, 
BO-BpeMíi TeneHHA MOJiOKa, n p n  noM oujH jiaMnbi m o ih h o c tb io  25 0  B arr, Bbinynaiom eH  yjibTpa- 
(J)HOJieTOBbie jiyHH (zjJiHHa b o j ih h  yjibTpa<t)HOJieTOBOH JiyHH —  2537  Á ) c  paccTOHHHH 10 c m  j x o  bcjih- 
MHHbi 20  A t e  (TOJiinüHa cjioh  MOJiOKa cocTaBHJia o k o jio  1 m m ) .  B o ö p a 3 u a x , B3flTbix j x o  h  n o c n e  06-  

paŐOTKH, OHH OnpeiíeJlHJIH HOflHOe HHCJIO MOJIOHHOID )KHpa. ,0,0 OŐpaŐOTKH OHH B CpeAHeM yCTaHO- 
bhjth HoziHoe hh cjio  bcjih h h h oh  3 6 ,09 , a n o cjie  oöpaöoTKH —  4 0 ,7 5 . noBbim eH H e noA H oro HHCJia 
n o  CpaBHeHHK) c CbipbIM MOJIOKOM paBHÍÍJIOCb 11 ,03% . OlJHOH H3 BepOflTHblX npHHHH nOBblIIieHHfl 
noA H oro HHCJia o h h  cHHTaioT H eöojib iuoe oKHCJieHHe Ha3acbiiJueHHbix acnpHbix k h c j io t  MonoMHoro 
>KHpa, a T a o c e  0Őpa30BaHHe nepeKHCH 6e3  pa3pbiBa uenn .
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SZEMLE

A MINISZTERTANÁCS A SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS 
SZAKOSÍTOTT IRÁNYÚ FEJLESZTÉSÉRŐL TÁRGYALT

A Minisztertanács augusztus 15-i ülésén a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter előterjesz
tése alapján megtárgyalta a szarvasmarha-tenyésztés szakosított irányú fejlesztésének feladatait. 
Megállapította, hogy a szarvasmarha-tenyésztés az 1972-ben meghirdetett kormányprogramban 
meghatározott alapvető termelési célkitűzéseknek megfelelően fejlődik.

A program megvalósításában már 1973-ban sikerek születtek. A tehénállomány 24 ezerrel, 
a tejtermelés 150 millió literrel, a vágómarha-termelés mintegy 30 ezer tonnával növekedett. A vaj 
importját megszüntethettük, elegendő tej- és tejtermék áll rendelkezésre a hazai fogyasztáshoz, 
lehetővé vált a tejtermékek minőségének javítása is.

A szarvasmarha-tenyésztés fejlődésében kialakult kedvező tendenciákra és a népgazdaság 
tej-, tejtermék és vágómarha igényére alapozva időszerűvé vált a szarvasmarha-tenyésztés szakosított 
irányú fejlődési folyamatának elmélyítése.

A Minisztertanács az intenzív tejtermelő és a húsirányú szarvasmarha-állományok kialakítása 
érdekében határozatokat hozott a nagyüzemi szarvasmarha-tenyésztés támogatási rendszere egyes 
elemeinek módosítására. A módosítások azt a gazdaságpolitikai célkitűzést kívánják alátámasztani, 
hogy az országban annyi tejet termeljünk, amennyi a belső ellátásra szükséges, s ezt a tejmennyiséget 
viszonylag kisebb létszámú, de egyre magasabb átlaghozamot adó tehénállománnyal gazdaságosan 
állítsuk elő. Ugyanakkor az alacsony tejhozamú, s ennek következtében a tejet veszteségesen, 
illetve csekély jövedelmezőséggel termelő tehénállományt állítsuk át az alacsonyabb eszköz-igényű, 
fejés nélküli egyhasznú hústermelésre.

A szakosodási feladatok megoldása érdekében 1975. január 1-től megszűnik a mezőgazdasági 
nagyüzemek által az élveszületett borjúszaporulat után igénybe vehető 3000,— Ft, illetve a minden 
értékesített liter tej után igénybevehető 1,10 Ft. árkiegészítés. Helyette a húshasznú tehénállománnyal 
rendelkező üzemek húshasznú (nem fejt) tehénállományuktól született minden borjú után 5000,— Ft. 
árkiegészítésben részesülnek. Azok az üzemek pedig, amelyek tehénállományukat fejik — az egy 
tehénre jutó tejhozam-szinttől függetlenül — értékesített tej literenként 1975—76-ban 1 forint, 
1977—78-ban 90 fillér, 1979-től 80 fillér árkiegészítést kapnak.

Azok a mezőgazdasági nagyüzemek, amelyeknek tehénállománya meghaladja a 200-at és 
mindkét hasznosítási irányba szakosodni akarnak — egyedi elbírálás alapján — meghatározott 
feltételek megtartása mellett, mindkét támogatási forma szerinti árkiegészítést igénybe vehetik.

A kettős hasznosítású tehénállománnyal rendelkező mezőgazdasági üzemek tehénállományuk 
húshasznosítású állománnyá történő átállításának elősegítése érdekében átállított húshasznú tehenen
ként 2000,— Ft. egyszeri támogatásban részesülnek.

A húshasznosítású szarvasmarha-tartásra áttérő kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági nagy
üzemek részére az áttérés következtében elmaradó tejértékesítés utáni árkiegészítést a húsmarha
tartás áruértékesítése után járó árkiegészítési kulcsok kétszeresére történő növelésével kapják meg.

Határozatot hozott a Minisztertanács arra vonatkozóan is, hogy a kedvezőtlen adottságú 
mezőgazdasági üzemek szarvasmarha-tenyésztéséhez nyújtható fejlesztési támogatást a húsirányú 
szakosodás elősegítéséhez kell felhasználni.

Mivel a húshasznosítású állomány férőhelyszükségletét elsősorban a meglevő épületek át
alakításával célszerű kialakítani, ezért a húsmarha-férőhely kialakításához fix összegű, tehénférő
helyenként 2000,— Ft. beruházási támogatást kapnak a mezőgazdasági nagyüzemek.

Az intézkedések hatására a mezőgazdasági üzemek egy részében megszűnik a tejtermelés 
és — ha az üzem vásárolta fel a községben a háztáji és egyéni gazdaságokban termelt tejet —, a 
tejfelvásárlás is. A háztáji és kisegítő gazdaságok termelési és értékesítési biztonságának fenntartása 
érdekében továbbra is gondoskodás történik az általuk felkínált tej, valamint a borjak és a hízó
állatok felvásárlásáról.

A Minisztertanács a most elfogadott határozattal a szükséges irányba akarja orientálni a 
mezőgazdasági nagyüzemeket, hogy megfelelően felkészülhessenek a szarvasmarha-tenyésztés kor
mányprogramjában rögzített —- az V. ötéves terv időszakára jutó — feladatok végrehajtására.



Szemle

HÁMORI  DEZSŐ:

Háziállatok öröklődő alkatai hibái és betegségei
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1974; Ara: 103,— Ft)

A könyv a nagyüzemi állatállomány fenntartását és fejlesztését akadályozó olyan alkati 
rendellenességekkel és öröklődő betegségekkel foglalkozik, amelyeknek nemcsak jelentős kárai, 
hanem genetikai okai is vannak. A szerző, Dr. Hámori Dezső az állatorvos tudományok doktora 
nem ismeretlen az állattenyésztők előtt sem, hiszen munkássága mindig olyan területen mozgott, 
amely egyaránt tartozott mind az állattenyésztők, mind az állatorvosok érdeklődési körébe. A nagy
üzemi állattartásban oly fontos tenyésztési higiénia, a szerző úttörő munkássága. E területen mindkét 
szakterület összműködése szükséges. A könyvben is ez a szemlélet jut kifejezésre.

A könyv 14 fejezetben 583 oldalon foglalkozik a címben megjelölt témakörrel. Az általános 
részben az öröklődéskórtan jelentősége a halálos veszteségek, az alkati rendellenességek megelőzése 
és felismerése, valamint a mesterséges termékenyítés szerepe az öröklődő kóros tulajdonságok 
elterjedésének megakadályozásában című fejezetekre hívnám fel az olvasók szíves figyelmét. A má
sodik részben az alkati rendellenességek citogenetikai és klinikai összefüggéseit, a harmadik részben 
a termékenység és a szaporaság kérdéseit tárgyalja a szerző. A következő fejezetekben a szaporodás 
öröklött zavaraival, az anyagcsere öröklött rendellenességeivel, a szervek és szervrendszerek öröklő- 
déskórtanával foglalkozik. Ezután a gyomor és bélrendszer, a légzőszervi betegségek, a keringési 
rendszer rendellenességei, a vesebetegségek, a tejmirigy tenyésztéshigiéniája, valamint a mozgató- 
szervek rendellenességei szerepelnek. A 13. fejezetben a betegségek iránti fogékonyság és ellenálló
képesség kérdései kerültek tárgyalásra. Végül a függelékben hasznos útmutatásokat talál az olvasó 
a populációgenetikai számításokra, a rendellenességek nyilvántartási módjára, az állategészségügyi 
igazgatási és törzskönyvezési intézkedésekre, valamint a letális terheltségekre.

Bár korábban is ismert volt az öröklődés kórtan jelentősége az állattenyésztésben és jól lehet 
az utolsó évtizedekben igen sok értékes adat vált ismeretessé e területen, ennek ellenére Hámori 
Dezső könyve nemcsak hiányt pótol e területen, hanem saját munkássága és a világirodalom ide
vonatkozó fontosabb publikációi alapján hézagpótló ismereteket ad közre olyan szakterületen, 
mint a nagyüzemi állattartás tenyésztéshigiéniája.

HAJAS -  VÁ R KON  Yl :

A broilermarha
(Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1974; Ára: 30,— Ft)

A szerzők a hazai marhahústermelés fejlesztése érdekében adták közre ismereteiket a marhahús- 
termelésnek egy új módszeréről. A broilermarha — amint azt kifejtik — a koncentrált hizlalóbázison, 
nagy hatékonyságú takarmányokkal, intenzíven hizlalt marhahústermelési módszert jelent.

A szerzők abból a meggondolásból vállalkoztak könyvük megírására, hogy a marhahús
termelésben is gyökeres változtatásokra van szükség, amely magában foglalja a tenyésztésgenetikai, 
üzemszervezési, tartástechnológiai és takarmányozási módszereket. Ebben a szemléletben vetették 
papírra elgondolásaikat, tapasztalataikat és a rendelkezésre álló irodalomból levonható tanul
ságokat.

A könyv 10 fejezetre oszlik. A marhahústermelés áttekintése után a tenyésztési feltételeket 
ismertetik, majd rátérnek a különböző húsmarhafajták tárgyalására. A tenyésztési rendszerek, 
takarmányozás, a marhahústermclés technológiája és az állategészségügyi irányelvek ismertetése 
a további fejezetek. Végül a marhahústermelés piaci munkájával külön fejezetben foglalkoznak.

Külön figyelemre méltó a könyvből az a fejezet, amely az úgynevezett broilermarha ismertetésé
vel foglalkozik.

Abból a korszerű meggondolásból kiindulva, hogy a marhahústermelés ma már nem fajta 
kérdés, a broilermarháról is mintegy külön hasznosítási típusról beszélnek és a könyv olvasása 
során egyértelműen kiderül, hogy a broilermarha: olyan marhahústermelést jelent, amelyben nemcsak 
az intenzív hizlalás megvalósítása a nagy hatékonyságú takarmányok használata, vagy a megfelelő 
hasznosítási típus kiválasztása szükséges, hanem integrált tenyésztő és termelői tevékenység.

A marhahústermelésnek a könyv címében is jelzett új módszeréhez kívánnak a szerzők nem
csak segítséget nyújtani, hanem a szakemberek figyelmét arra is felhívni, hogy a szarvasmarha 
ágazatnak népgazdaságunkban megkülönböztetett szerepe van és az életszínvonal emelkedésével 
hazánkban is megváltoznak a fogyasztói igények. Mindezek az eddigi hasznos, de szórványos 
próbálkozások helyett gyorsabb előrelépésre ösztönöznek.
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