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OLVASÖINKHOZ!

Az Ällattenyesztes es Takarmänyozäs, mint tudomänyos folyöirat 38 eve szolgälja,
segiti informäciöival a maga szakterületen a magyar mezögazdasägot. E közel negy evtizeden keresztül mindig arra törekedtünk, hogy folyamatosan közreadjuk a hazai tudmänyos
mühelyek legüjabb kutatäsai eredmenyeit es ezzel a szakemberek ismereteit, informältsägät bövitsük. Egyidejüleg igyekeztünk felhivni szämos üj külföldi tudomanyos eredmenyre es tapasztalatra is a figyelmet. Az utöbbi ket evtizedben arra is vällalkoztunk, hogy ällattenyesztesünk fejlesztesenek ätfogö koncepciöiröl, illetve egy-egy nagyobb jelentösegu
temakörröl vezetö szakembereink velemenynyilvänitäsänak helyt adjunk.
Tapasztalataink szerint a Szerkesztö Bizottsäg törekveseit szakember-tärsadalmunk
megfelelö erdeklodessel honorälta. Folyöiratunk nemcsak a hazai oktatö-kutatö-termelö
szakemberek szeles körenek fontos segitö eszköze, de a viläg szämos orszägäban is figyelemmel klsert, citält informäciöforräs. A kutatök szämära a tudomanyos eredmenyek
közreadäsänak nelkülözhetetlen eszköze es a gyakorlö szakemberek szeles täboräban a
termelömunka ällandö megüjuläsänak fontos pillere.
Szerkesztöbizottsägunk most a folyöirat profiljänak toväbbi fejleszteset tüzi ki celul. tJgy iteli meg ugyanis, hogy a rendkivüli mertekben felgyorsult tärsadalmi es gazdasägi eletben folyöiratunknak is gyorsabban keil a felszmre kerülö fontos kerdesekre reagälni. Ezert üj rovat inditasät hatärozta el, amelyben a tudomanyos es gazdasägi területen
dolgozö szakemberek aktuälis kerdesekben valö älläsfoglaläsära ad lehetöseget.
Mindez nem jelenti a folyöirat tudomanyos jellegenek feladasät, hiszen fö feladatunknak vältozatlanul a legüjabb hazai (es reszben külföldi) tudomanyos eredmenyek
közreadäsat tartjuk. Mivel azonban a gyors vältozäsok a tudomanyos tevekenyseget
sem kerülik el, ügy gondoljuk, hogy az eiet ältal felvetett ig&iynek teszünk eleget ha
nemcsak a mär lezärt, esetleg evekig folytatott tudomanyos eredmenyeket közöljük,
hanem a tudomanyos eiet gyors reagäläsait is a felmerülö aktuälis kerdesekre. Ezert
folyöiratunk tudomänyos jelieget is erösitjük, hiszen a tudomänynak nemcsak a holnap
w holnaputän szämära keil hasznosnak lenni, hanem a ma szämära is.
Rem^ljük, hogy olvasöink megertessel fogadjäk szändekunkat es egyreszt hasznos
informäciökhoz jutnak ezekböl az aktuälis tudomänyos täjekoztatäsokböl, mäsreszt
maguk is be tudnak es kfvännak kapcsolödni hasznos ötletükkel, velemenynyilvänitäsukkal a folyöirat munkäjäba.

Dr. Ktserü Jänos
a Szerkesztö Bizottsäg elnöke

Dr. Czakö Jözsef
felelös szerkesztö

In memoriam Dr. Kiss Ist van
(1 9 2 1 -1 9 8 9 )
A Debreceni Agrärtudomänyi Egyetcm ällami. pärt es tärsadalmi vc/ctOM*. Älkii tonycsztcstani
Tanszeke mely megrendülessel tudatja, hogv dr. Kiss Istvan egyetemi tanür. a hiolögiai iiuloinän\'ok
kandidätusa, az egyetem volt dekänhelyettese, intezeti igazgatöja. tans/ekvc/.etöie. s/.aks/eruveti hizottsägänak elnöke, szämos magas ifjüsägi, tärsadalnii cs allami kitüntctcs mlajdnnosa eletcnek 6 K.,
aktiv dolgozö munkäjänak 45. eveben 1989. januär 19-cn inunkaveg/cs ko/lvn viirailamil elhmni
Dr. KissIstvänX az Agrärtudomänyi Egyetem sajat halottjänak tckinti.
Dr. Kiss Istvan a Keszthelyi Mezögazdasägi Akademiän 1944-bcn szer/.ctt oklevelct.
egyetemi diplomät, amit 1947-ben mezögazdasägi szaktanari kcpcsitcsscl cgcszitcii ki. I Kö immkjhelye a Kassai Gazdasägi Tanärkepzö Intezet volt. A haborü betcjczcsc utan a zalaogcrs/cgi Mc/ögazdasagi Szakiskolaban tanitott, ahonnan 1949-ben a Keszthelyi Mezogazdasagi Akadcmiara. cü\ cv
mülva Gödöllore került, ahoi 20 evet oktatott az Agrärtudomänyi Egyetem Ällattenyesztcstani Tanszeken. 1970. jülius 1-jei hatällyal egyetemi tanärrä neveztek ki a Debreceni Agrärtudomänyi Egyetem
Ällattenyesztestani Tanszekere, egyidejüleg megbizäst kapott a tanszekvezetoi feladatok ellätasäni.
1978-86 között igazgatöja volt az Ällattenyesztesi es Tartästechnolögiai Intezctnek.
Dr. Kiss Istvan professzor kiväfä elmeleti felkeszültsegü', nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezo pedagögus volt, aki 45 evet dolgozott az agrärszakember-kepzesben. Az oktatö-nevelö munkät
mindig szivügyenek tekintette, oktatömunkäjät az üjitani akaräs jellemezte. Nevchcz több üj tantärgy - etologia es tartästechnolögia, meheszet - bevezetese füzodik, több egyetemi jegyzet szerzöje es tärsszerzöje. Több even keresztül vezette eredmenyesen a „Veres Peter” Kollegium Ällattenyesz
tesi Köret. A hallgattök mindig tiszteltek emberi melegsegeert, következetessegeert es igazsägossägäert. Sokat tett a következö oktatö-kutatö generäciö tudomänyos szakmai toväbbkepzeseert.
Oktatö-nevelo munkäja mellett szämos ällami es tärsadalmi beosztäsban tevekenykedett: volt
dekänhelyettes, az egyetem Szakszervezeti Bizottsägänak elnöke, pärtbizottsägi tag es a Pedagögusok
Szakszervezete Központi Vezetösegenek tagja. EUsmerest erdemel tudomänyos munkässäga a baromfitenyesztes es a meheszet tudomänyterületen, melyet az igenyesseg es a sokoldalüsäg jellemzett. Szä
mos hazai es nemzetközi tudomänyos konfereneiän tartott eloadäst, sok tudomänyos eikknek volt
szerzoje es tärsszerzöje. A Baromiikeltetes cimü könyve härom kiadäst ert meg. Az Ällattenyesztes
es Takarmänyozäs cimü folyöirat szerkesztöbizottsägänak tagja, a Meheszet cimü lap szerkesztöbizottsägänak elnöke volt.
Elmeleti es irodalmi munkässäga mellett elenk kapcsolatot tartott a gyakorlattal, üj tudomä
nyos eredmenyei szeles körü szaktanäcsadöi tevekenysegben is realizälödtak. A tojäsok fertötleni'tesere
specialis lüdtojäsmoso gepet fejlesztett ki. Färadhatatlan munkäval gyüjtötte össze hazänkban es hatarainkon tül a fodros tollü lüd meg fellelheto egyedeit es mentette meg az utökornak ezt az ösi magyar
lüdfajtät. Nemesito munkäja elismereset jelenti a Tiszamenti feher magyar lüd ällami fajtaminositese.
Szeles körü es eredmenyes tevekenyseget, oktatö-nevelo, valamint tärsadalmi-közeleti munkäjat
szamos kitüntetessel ismertek el, tulajdonosa az Ifjüsägert ßrdemeremnek, a Szakszervezeti Munkäcrt
kitüntetö jelveny ezüst fokozatänak es a Munka £rdemrend bronz fokozatänak.
Emleket kegyelettel megorizzük.

Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatöközpont,
Ällattenyesztesi Kutatöintezete Gödöllo-Herceghalom
(Föigazgato: dr. Holdas Sändor)

Az ällattenyeszt&i politika tudomänyänak egykori es mai
aktualitäsaröl
(dr. Konkoly Thege Sändor születesenek 100. evfordulöjära)
Keserü Jänos

Summary
Keserü J.: ON THE ONE-TIME AND PRESENT UP-TO-DATENESS OF THE ANIMAL
BREEDING POLICY
The author surveys the most lasting piece of work of Konkoly Thege Sändor that deals with
questions of animal breeding policy as a scientific discipline.
The discipline elaborated by Konkoly Thege Sandor and its cultivation and educatiqp is timely
even today in spite that content of animal breeding policy has changed.
Demand for higher education in animal breeding policy coincides with the lOOth anniversary
ot birth of Konkoly Thege Sandor.
Author*s address: Research Centre for Animal Production, G ödöllo-H erceghalom

Konkoly Thege Sändor eletmüvenek szämos kiemelkedö alkotäsa közül a legnagyobb a legmaradandöbb az ällattenyesztesi politika, mint tudomänyos diszciplina, megalkotäsa. Sem elötte, sem utäna, sem a hazai, sem a külföldi tudomänyos tevdkenysegben
senki nem foglalkozott meg az ällattenyesztes szakägazatänak celkitüzeseivel 6s fejlesztesenek eszközeivel olyan rendszerezett es melyrehatö tudomänyos alapossäggal, mint ö
tette. Teljes bizonyosäggal ällithatjuk tehät, hogy az ällattenyesztesi politika tudomänyä
nak elsö kidolgozöja es hosszü idön keresztüli müvelöje Konkoly Thege Sändor volt.
Fö müvenek e tekintetben az 1948 märciusäban megjelent „Ällattenyesztösünk fejlesztesdnek iränyai, eszközei es eredmenyei. Ällattenyesztesi politika” clmü könyve tekinthetö. De beletartoznak ebbe az alkotäsba az e tärgyban 1920 öta keszült —egyetemi 6s
föttkolai oktatäs kereteben megtartott elöadäsait összefoglalö - jegyzetei, könyvei es
rendklvül sok tanulmänya is.
Az ällattenyesztesi politika tärgyät a következökeppen hatärozta meg.: „Az ällat
tenyesztesi politika tehät azt a tevökenyseget öleli fei, amelyet az ällam 6s a gazdatärsadalom az ällattenyesztes erdekeben kifejt, illetve amelyet kifejteniök kivänatos lenne.’ 1
Ez a tevekenyseg härom területre iränyul: a mennyiseg befolyäsoläsära, a minöseg javi-
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täsära es a jövedelmezöseg fokozäsära. Tudomänyos tevekenysege ezeknek a kerd^seknek a tanulmänyozäsära iränyult.
Az ällattenyesztesi politika a szorosan vett ällattenyesztes es az agrärpolitika hatärän epült fei. De erinti a jogtudomäny szämos területet is. Megsem lehet azt mondani,
hogy ennek, vagy annak a resztudomänya, hanem önällö diszciplina, amely szämos mäs
tudomäny eredmenyeire, megällapitäsaira alapoz, de sajät megällapitäsai, törvenyszerüsegei szerint müködik es fejlödik.
Amikor ällattenyesztesi politikäröl beszelünk, akkor rendszerint mindenki az ällam ällattenyesztesi politikäjära gondol. Ketsegkivül az ällamoknak keil lenni ällatte
nyesztesi politikäjuknak, hiszen az ällam az ällampolgärok összessege, akiknek vannak
követelmenyeik az ällattenyesztessel szemben, s ezeket az ällami szerveknek celkitüzesekben rögziteniök keil, s szabälyozö eszközeikkel a megvalösitäsukat elö keil segiteniök. Az ällam tevekenysege ezert egyreszt az ällatletszäm es a termeles növelesere,
vagy csökkentesere iränyul, de iränyul a termeles minösegenek fejlesztesere es az är
es tämogatäsi rendszeren es mäs eszközökön keresztül a jövedelmezöseg szabälyozäsära is.
De nem csak az ällamnak van ällattenyesztesi politikäja. Van ällattenyesztesi politikäjuk maguknak a mezögazdasägi termelöknek, ällattenyesztoknek, ällattartöknak
{Konkoly Thege Sdndor szavaival: a gazdatärsadalomnak) is. Ök is kitüznek maguk eie
celokat az ällattenyesztes teren, s 6k is alkalmaznak e celok elerese erdekeben különfele
eszközöket, mödszereket. Ezek a celok termeszetesen nem mindig esnek egybe a/. allam
celkitüzeseivel, s ezert fontos feladat az ällattenyesztesi politikänak az cgyezöscgck es
különbözösegek kimutatäsa es a megfelelö összehangoläs megkeresese. Az es/.közök
tekinteteben is vannak elteresek az ällam es a gazdaközösseg mödszerei kö/ött. Az äl
lam a maga celjait jogi-hatösägi, toväbbä gazdasägi (tämogatäs, ar, adö, hitel) eszközökkel segiti megvalösulni. A gazdatärsadalom eszköztäräban az ällattartäs-tenyesztes folytatäsäban, vagy abbahagyäsäban valö döntes, az együttmüködo partnerek megvälasztäsänak lehetosege, az alkalmazott tenyesztesi — tartäsi — takarmänyozäsi mödszerekkivälasztäsänak es az erdekei vedelmeben valö szervezeti tömörülesnek az eszköze all.
Konkoly Thege Sdndor gondolatait e ponton azzal lehet toväbb folytatni, hogy az
ällamon es a gazdatärsadalmon tül külön beszelhetünk meg a mezögazdasäggal kapcsolatban ällö kereskedelem es feldolgozöipar ällattenyesztesi politikäjäröl is. Erre az elmült
evtizedek tapasztalatai hivtäk fei különösen a figyelmünket, amikor nagy, koncentrält
monopolszervezetek alakultak ki hazänkban ezen a teren, amelyek celkitüzesei nem
egy esetben sem az ällam, sem a gazdatärsadalom celkitüzeseivel nem voltak azonosit
hatök, hanem sajätos vällalati celkitüzeskent jelentkeztek. Ez a vällalati szfera a maga
celkitüz&eit sajätos eszközeivel, a szerzöd^sköt^s lehetös^geivel, különbözö elönyök
nyüjtäsäval, vagy megvonäsäval, közös drdekeltsög megteremtesevel, piaci informäciöszolgältatässal stb. igyekezett elösegiteni.
Az ördekek, c^lok, eszközök e bonyolult szövevenyeben - amelynek a felsoroltakkal m^g koräntsincs vege - Konkoly Thege Sdndor a fejlödes iränyät a következök^ppen jelölte meg: „A tapasztaläs az, hogy min^l fejlettebb valamely orszäg, vagy vid^k
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ällatteny esztese, annäl jobban elöterbe nyomul a tärsadalmi munka es hätterbe lep az
ällami gondoskodäs. Az ällami szervek altal vegzett feladatokat fokröl-fokra a tärsadalmi
szervek veszik ät (lgy pl.sok külföldi ällamban azapaällatengedelyezes fontos müveletet
is mär tenyesztö egyesületekre. mezögazdasagi kamaräkra. stb. biztäk; az ällami menek
helyet a magänmenek foglaltäk el stb.). Viszont minel elmaradottabb az ällattenyesztes
es minel reszvetlenebb az erdekclt allattenyesztö gazdaközösseg a tärsadalmi munkäval
szemben, annäl inkäbb szükseg van az allam ellenörzesere, gondoskodäsära, hatalmi es
anyagi eszközeire. Sajnos nalunk meg nagyon is kivänatos az ällami beavatkozäs erelye
es anyagi segitsege, mär csak a/.ert is, mert ällattenyesztesi politikänk evtizedeken ät ezen
a rendszeren epült fei es ncm hivta idejeben eletre a szervezett tärsadalmi munkät.”
Hogy ez a meglatas mennyire bölcs es igaz, azt napjaink törtenete fenyesen igazolja. Jelenleg ällattenyesztesünk egy közel ket evtizedig tartö fellendülesi szakasz utän
a fejlödes megtorpanäsänak, s bizonyos területeken a visszaeses kezdetenek idoszakäban
van. Ez az ällapot egybeesik nälunk a kormänyzati munkastflusvältäs idöszakäval, amelyre
az a jellemzö, hogy az ällam egy sor területen visszavonul a gazdasägi eletbe valö közvetlen beavatkozäs, a gazdasägi tevekenyseg közvetlen befolyäsoläsa, az ällami gondoskodäs
poziciöiböl. Ez a vältozäs az ällattenyesztes területen az 1980-as evek elejen a tenyesztesszervezes ällami kezbentartäsänak feladäsäval vette kezdetet, majd folytatödott az äl
lami tämogatäsok leepülesevel, s a folyamat toväbbi folytatödäsa värhatö a következö
evekben is. Olyan helyzet ällt tehät elö, amikor a gazdatärsadalomnak, maguknak az ällattenyesztesben - ällati termekelöällftäsban erdekelteknek kellene kezükbe venni az äl
lam ältal abbahagyott feladatokat, a tenyesztömunka koordinäläsät, a tenyesztes szervezeset, a tenyesztök erdekvedelmet, az ertekesites segiteset stb. Erre azonban gazdatärsadalmunk ma eppügy nincs felkeszülve, mint 1948-ban volt, amikor Konkoly Xhege
Sändor az idezett megällapitäsait tette. Pedig a tenyesztök önszervezödese, egyesületeik
- szövetsegeik letrehozäsa es az abban valö aktiv tevekenyseg nelkül az ällattenyesztesi
ägazat teljes mertekben ki lesz szolgältatva az eilentetes erök hatäsainak es felo, hogy
elvesznek meg azok a poziciöik is, amelyeket az elmült evtizedekben megszerzett.
Ällattenyesztesünk mai helyzeteböl kiindulva szeretnem Konkoly Thege Sändor
egy idötällö, megdöbbentöen jelenleg is aktuälis tanitäsära felhivni a figyelmet.
Ennek inditekät az ällati termekek ertekesitesenek fokozödö nehezsegei adjäk. Köz!smert, hogy az ällati termekek hazai fogyasztäsäban azok magas es emelkedö ära es a
lakossäg csökkenö reäljövedelme miatt visszaeses van, s az is, hogy exportra kerülö terrnekeinket is az elezödö vilägverseny miatt egyre nehezebben es egyre nagyobb räfizetessel tudjuk eladni. Hogy ez a gond nem mai keletü annak bizonyitäsära engedjekmeg,
h°gy Konkoly Thege Sändor egyik 1924-ben irt tanulmänyäböl idezzek:„—tisztäbankell
lennünk azzal, hogy a teljes szabad mozgäs 6s egyenlö versenyfeltetelek biztositasa eseis a mezögazdasägi termelesnek mär ma igen erös versennyel keil megküzdenie, amely
esak m^rs^kelt kereseti lehetos^geket enged meg... ma a vilägverseny nem birälhatö el a
bekebeli fogalmak szerint. Nem valamivel olcsöbban termelö, a versenyviszonyokat ügye
sen kihasznälni tudö gazdasägi egysegek üzleti m^rköz^se nähäny fill^res ärtöbblet,
n^häny km-es toväbbjutäs ördekeben, hanem egösz vilägröszek dletre-halälra menö küz-
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delme a letert, az ertekesitesi lehetösegert...”2 Ugyanezt a gondolatot 1933-ban akövetkezökeppen folytatta: „A gazdaközösseg köreben egyre erösebbek a jogos panaszok a
kedvezötlen ällatertekesitesi lehetösegek miatt. Mig a mültban ezek a panaszok többnyire
csak azt jelentettek, hogy az ällatokat es az ällati termekeket az elöällitäsi költsegekhez
kepest viszonylag rosszul lehetett eladni, ma az ertekesites a kiviteli piacok elzärközäsa
es a belföldi fogyasztökepesseg csökkenese miatt sok esetben egyaltaldn lehetetlen”3
Mindezekböl nem azt a következtetest vonta le azonban, amikre akkor is, most is sokan
hajlamosak, hogy t.i. abba keil hagyni a termelest, hanem az alkalmazkodäst tekintette
kiütnak, mert pontosan tudta azt, hogy az ertekesitesi nehezsegek nem csak egy- vagy
nehäny termeknel ällnak fenn, hanem a term^kek igen szeles körenel 6s az ällattenyesztes termekei azok közül Magyarorszägon nem tartoznak a feltetelek hiänyäval küzdö ägazatok termekei köze. Következtetesei 1924-ben a következök voltak: frA z igazi, a leginkdbb sikerrel kecsegtetö vedekezesi mödot a magyar gazdäknak sajät magukban, szaktudäsuk fokozdsäban, termelesük javitdsdban, az üzemrendszer es termelesi munkaterv
megfelelö atszervezeseben, a vilägpiaci konjunktüräk mindenkori alakuldsdnak elörelätö es ügyes kihaszndlasäban keil keresniök. ... Amint lättuk az dllattenyesztest sem
kecsegteti rözsas jövö, a vilägverseny mär most is erösen ervenyesül az ällati termeles
teren. A vildgtermeles azonban inkabb tömegarut ällit elo, amelynek legfontosabb termetesi tenyezöje maga a termeszct, a tagas legelök, a nagy kiteijedesü olcsö mezök, a
termeles eredmenyeiböl csak kev^s r^sz illeti a munkat, a töket es a szaktudast. A z olcsö
tömegaru elödllitdsa teren a mi allattenyesztesünk nem lehet ältaldban versenykepes
nemcsak a tengerentüllal, de Kelet-Euröpaval szemben sem .. Minösegi teren keil keresnünk a boldoguläst.” 3 Ugyanezt a gondolatot 1933-ban lgy folytatta: „Megfelelö
minöseg biztositasa mellett olyan olcsön keil elöällitani minden gazdasägban az ällati
felesleget, hogy a külföldi es a belföldi piacokon egyaränt versenykepes maradjon. Külföldön versenykepesnek keil lennie a többi kiviteli dllam termelesevel szemben, belföldön
versenykepesnek keil lennie a megcsökkent fogyasztas kis fizetökepessegevel szemben/*2
Ehhez meg hozzäfuzi a következöket is: „A magyar gazdäknak ma nem lehet azt elöällltanluk, amihez a legtöbb kedvük van, hanem olyan minöseget, olyan anyagot keil
nevelniök es hizlalniok, amilyent a piac keres es viszonylag jobban megfizet.”3
Ezekhez a gondolatokhoz tulajdonkeppen nincs hozzätenni valö. N4a, több mint
60 6wel Konkoly Thege Sdndor ältal elmondottak utän sem vagyunk okosabbak semmivel; a verseny ma is az aminek ö mondta, s a reagäläsunk a versenykihiväsra ma sem
lehet mäs, mint amit Ö ajänlott.
Annak a feltünö aktualjtäsnak, amelyet Konkoly Thege Sdndor fei evszäzaddal
ezelötti megällapitasai es következtetesei, valamint a mai megällapitäsaink 6s következtetöseink között talälunk a körülm£nyek alakuläsänak hasonlö vonäsaiban talälhatök.
Akkor egy viläggazdasagi välsäg kibontakozäsänak 6s lezajläsänak idöszaka volt, ma egy
agrar tültermel^si välsäg van, amely hatäsaiban különösen azokat az orszägokat süjtja,
amelyekben nagyaränyü a mezögazdasägi termel^s 6s äruforgalmazäs sülya. Az ilyen
helyzetek a välsägban Irintett ägazatoknäl a figyelem összpontositäsära, merösz vältoztatäsokra, a körülmönyekhez valö alkalmazkodäsra 6s a szervezettsög fokozäsära kösz3 Konkoly Thege Sdndor: Allattenyesztesünk versenyk6pessegenek fokozasa (Rädiösgazdasagi elo-
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tetnek. Ezek a vonäsok mind felismerhetök Konkoly Thege Sdndor munkäiban. Hasonlö indittatäsok mai közeletünkre, törekveseinkre is jellemzök.
Annak a szändeknak a gyökerei, amelyek 1920-ban az Ällatorvosi Föiskola, majd
kesöbb a Tudomänyegyetem Közgazdasägi Kara vezetöit arra ösztönöztek. hogy ällat
tenyesztesi politika cimen tantärgyat nyissanak a felsöoktatäs kereteben e törtenelmi
helyzetben talälhatök. A kibontakozäs reszenek tekintettek a mezögazdasagi termeles
alapvetö ägänak, az ällattenyesztesnek kiemelt kezeleset es üjszerü tudomanyos müveleset. Fontos feladat volt a leendö mezögazdasagi szakemberek felkeszitese ennek segitsegevel a gyakorlati eletre nem csak biolögiai es technolögiai szempontböl. hanem gazda
sägpolitikai es gazdasägvezetesi szempontböl is.
Hasonlö szändekok fogalmazödtak meg jelenleg a Gödöllöi Agrärtudomänyi Egyetem vezetöinel is, akik a jelenlegi helyzetben ugyanigy szükseget erzik annak, hogy az
egyetemi oktatäs kereteben ismet ällattenyesztesi politika oktatäs folyjek. Egyelöre
ebben a tanevben a mäsodik felevben välasztott tantärgykent, de kesöbb - ha az igenyek
ügy alakulnak - az ällattenyesztesi tantärgyi blokk reszekent kerülnek ezek az ismeretek oktatasra. Csak veletlennek tekinthetö, hogy e tantärgy oktatasa igenyenek felvetödese egybeesik Konkoly Thege Sdndor születesenek 100. evfordulöjäval, de egyben meltö
megemlekezes is röla, aki eletmüvevel, munkässägäval megnyitotta a gyakorlati szem
pontböl rendkivül fontos ismeret elmeleti kimunkäläsänak ütjait.
Az ällattenyesztesi politika tartalma ma termeszetesen —a sok hasonlösäg es azonos
vonäs ellenere — nem ugyanaz, mint Konkoly Thege idejeben volt. Ez termeszetes es következik a megvältozott körülmenyekböl. Bär ma is gond a termekek ertekesitese, azonban ez a helyzet megsem azonos az akkorival. Mäsok az üzemi viszonyok is Magyarorszägon. Az oktatäs kereteben is nagyok a vältozäsok: mas tantärgyak kereteben is nyü^tanak
olyan ismereteket, amelyeket annakidejen az allattenyesztesi politika nyüjtott. Dyen es
hasonlö különbözösegek miatt ma az ällattenyesztesi politika tartalma mäs mint regen
volt, de fö celkitüzesei es tudomänyos mödszerei alapjäban megeg>'eznek a koräbbival.
Az ällattenyesztesi politika — jelenleg meg kidolgozäs alatt levö tananyaga —
lenyegeben härom területet ölel fei. Az ällattenyesztes fejlesztesere iranyulö különbözö
celokat, szändekokat. Reszletesen elemzi ennek kereteben az ällam, a tenyesztük, a felväsärlö es feldolgozö vällalati szfera celkitüzeseit. A mäsodik reszben vizsgälja a celok
el^rese erdekeben alkalmazott eszközöket es azok alkalmassägat. A harmadik röszben
pedig foglalkozik az ällattenyesztesi ägazat helyzetenek es perspektiväjänak ertekeleseVel. Mindezeket elsösorban a hazai ällattenyesztesre vonatkozöan vizsgälja, de kitekint
a viläg mäs orszägaiban ervenyesülö ällattenyesztesi politikäkra is.
Annak indokläsät, hogy ma miert idöszerü különösen az ällattenyesztesi politika
°ktatäsa szabadjon ismet Konkoly Thege Sdndor szavait ideznem. 1933-ban irta a következöket: „A mai nehez termelesi es ertekesitesi viszonyok az dllattenyesztö gazda üj
tipusdnak kialakuldsat teszik szüksegesse. Az elmült jö idök ällattenyesztöinek tipusat
a sok östehetseggel felruhäzott, igenytelen päsztorember testesitette meg, aki azonban
a mai szinvonalröl elbirälva, csak dllatszaporitdst vegzett, a tömegtermeiesnek volt a
^nyezöje. A mai örtelemben vett, igazi tenyesztesnek elöfeltetele a celtudatossdg, a kitüzött celok szolgdlatdban a tervszerü következetesseg es az egyedekkel foglalkozö okszerü egyeni munka. Söt ma, ha a gazda boldogulni kivän, nemcsak ilyen iränyban mukö^ jö ällattenyäsztönek, hanem a piaci viszonyokra 6s az ^rtekesit^si lehetösögekre
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mindenkor figyelö, ügyes kereskedönek is keil lennie. Ma min den gazdänak egyik kezeben a melyenjärö eke szarvät, a mäsik kezeben pedig a megbizhatöan szämolö ceruzät
keil tartania, söt meg egy harmadik kezre is volna szüksege, amellyel a gazdasägi tudomänyok haladäsäröl beszämolö könyveket es szaklapokat forgassa.”
Az ällattenyesztesi politika müvelese es oktatasa ilyen tipusü gazdäk, szakemberek kikepzesenek, nevelesenek segitöje kivän lenni.

SOTE II. sz. Kemiai es Biokemiai Intezete
(Igazgatö: dr. Horvdth Jänos)

A sert£s izomszövetönek minös^ge
hüsiparilag 6rt6kes teströszei 6s összefügg&ük
a vir alkotör&zeinek vältozäsaval
Fehir György-Fazekas Sdndor-Sdndor Istvdn-Kolldr Nändor

Summary
Fehir Gy.-Fazekas S. - Sdndor I.-KoUdrN.: QUALITY OF MUSCHLE IN VALUABLE MEAT
OF THE CARCASE AND ITS CORRELATION TO BLOOD PARAMETERS
Quantity of contractible and collagene type muscle proteins, proteoglycanes, blood constituents and enzimes of the blood plasma was determined in five pig breeds.
Contractible proteins have decesive importance in the quality of meat: water binding capacity,
colloide characteristics and glycogene content of the muscle depends largely on contractible jproteins.
Quantity of these proteins have decreased ip fast growing meat breeds. Decreasing fat content and
increasing ham, shoulder and neck size decreases the contractible protein content of the muscle.
The existing correlation between contractible muscle proteins and blood sugar concentration,
activity of blood serum CPK and LDH gives chance for evaluation of living pigs and selection for
contractible meat proteins.
The authors’ examinations suggest: the basic reason of the PSE meat is the lowered concentra
tion of contractible meat proteins; stress susceptibility and other related features are only of second
ary nature. Explanation of the decreased quantity of contractible meat proteins, o r-p u t it this wayiack of the appropriate production schould be sought in the management technology and in the un
ilateral selection for meat production.
Authors* address: In stitute for Chem istry and Biochem istry o f the Semmelweiss University o f Medical
Science, Budapest and Anim al Breeding In stitute o f th e Research Centre for Animal Produc
tion Gödöllo

-/• Transversal cross-section of the intact (A) and PSE muscle tissue of substantial sarcoplasm (B)

Bevezetls
A sert&hüs minös£g£nek a romläsät a PSE-elvältozäs gyakorisäga jelzi, ami jelentös
vesztes6get okoz a hüsipari feldolgozäsban, az 6rtekesit£sben 6s v£gsö soron a tapldlölr^kcsökken6s miatt a fogyasztök kärosodnak. A säpadt, lägy, vizenyös (PSE = pale, soft,
exudativ) hüs izomzatänak glikog^n tartalma a vägäs utän gyorsan csökken, gyorsan le^omlik, a tejsavtartalom nö. Ennek következt^ben a pH rövid idön belül alacsony 6it6ktfvg välik.
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Több szerzö szerint az emlftett folyamatok eredmenyekent alakul ki a PSE elvältozäs, aminek szämos elönytelen tulajdonsäga mind az ipari, mind a konyhatechnikai felhasznäläs nezöpontjäböl käros, de nem tekinthetö köros elvältozäsnak.
Sajät vizsgälatok
A kutatas celja. Elözö kutatasainkban (7, 8, 9, 10) a hüs fö alkotöreszenek az izomszövetnek — a hüs minöseget befolyäsolö —szerkezeti es biokemiai vältozäsait vizsgältuk.
Több haszonällatfajban (sertes, baromfi, lö, nyül) eszleltük, hogy az izomszövet minösege is romlik a hüshasznositäsü fajtäkban es hibridekben. Az izom összfeherje tartalma
— ezen belül az ertekes kontraktilis feheije tartalma es a vizmegkötö kepessege csökken;
a viztartalma nö, a hüs kolloid tulajdonsäga romlik. A kollagen,a prekollagen es a heteropliszaccharidäk mennyisege nö, amelyek a csökkent feherjetartalom mellett is biztositjäk
az izomszövet homeosztäzisät.
A hüsminöseg javltäsa erdekeben jelenlegi vizsgälataink fö celja volt, hogy a minö
seget befolyäsolö összes tenyezöt megismerjük es a hüs megbizhatö, egyszerü es gyors
minösitese, valamint a fajtäk es hibridek e celü genetikai javitäsa erdekeben elö ällatban
is elvegezhetö minösftö vizsgälatot vegezhessünk.
Kutatasunkban a Magyarorszägon tenyesztett sertesfajtäk (magyar feher, magyar
lapäly, eszt lapäly, pietrain es duroc) izomszövetenek minöseget vizsgältuk a hosszü
hätizomban es a felig inas combizomban. Vizsgältuk a hüs minöseget meghatärozö izomfeherjek mennyisegenek vältozäsait. Kerestük az összefüggest az izomszövetben talält
vältozäsok, a hüsiparilag ertekes testreszek es a ver egyes parametereinek vältozäsa között.
Anyag, mödszer. A hat sertesfajtäböl es a Hungahyb vegtermekböl 10-10 älatot
dolgoztunk fei. Az ällatokat a Kecskemet-miklöstelepi Serteshizekonysäg Vizsgalö
Ällomäson azonos tartässal es takarmänyozässal hizlaltäk, mindegyiket 103-105 kgtesttömeg elerese utän vägtak le. Az egyes testreszek adatait az Ällomäs vizsgälati mödszerei
szerint vettük fei.
A biokemiai, hisztolögiai es EM vizsgälatokhoz ket izomböl, a hosszü hätizomböl
es a felig inas izomböl rögtön vägäs utän vettünk mintät.
A szövettani es az EM vizsgälatokat ugyanazon izomkötegböl vett mintän vegeztük.
A glikogent PAS-festessel, a zsirt Oil red O reakciöval mutattuk ki.
Pärhuzamosan, a mintäk szärazanyag- es az összfeherje-tartalma mellett a kollagenfrakciö, a proteoglikän es a prekollagen tartalmat, valamint a kontraktilis feherje menynyiseget is meghatäroztuk.
A feheije tartalmat Lassing es tsai (1952) szerint 0,1 n. NaOH oldattal 2 nap folyamän negyszer extrahältuk, majd Binser-mödszerrel (Layne, 1957) illetve Ithzaki (1964)
mikrobiuret eljäräsval mertük.
A myofibrilläris feherjetartalmat 3x10 g friss mintaböl Weber-Edsal-oldzttal
(0,6 n. KCl, 0,04 n. NaHCO es 0,01 n. Na2C 0 3), összesen 68-73 örän ät negyszer extra
hältuk. A kivonatböl tizszeres hfgitässal az aktomiozint Mihälyi es Röwe (1966) eljäräsa
szerint csaptuk ki, es centrifugälässal gyüjtöttük össze; az aktomiozin feheijetartalmät
szinten Binzer mödszerövel hataroztuk meg. A miozint Fazekas es misai (1979) szerint
preparältuk es gelfilträciös mödszerrel välasztottuk el.
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A vervizsgälatokat a Peterfy S. u. Körhäz es Rendelö Intezet laboratöriumäban
vegeztük. Vizsgältuk az összfeheije (37), az albumin (30), a vercukor (35) es a haemoglobin (HB) (25) mennyiseget, a vörösversejtszämot (RBC), az összes feherjeversejtszämot (WBC) (25), es a haematokrit erteket (PVC). Mindezeken az ertekeken felül meghatäroztuk a human diagnosztikäban szokäsos enzimek: a glutamät, oxälecetsav transzaminäz / GOT; üjabb neven aszpartat aminotranszferäz AST, (21)/; a glutamät piruvät
transaminase /GPT; üjabb neven alanin aminotransferase AIT, (2)1; a lactat dehidrogenase
/LDH, (4) es a kreatinphosphokinase CPK (4)1 aktivitasät. A vizsgälatok mödszeret a zäröjelben közölt szämü irodalom ismerteti.
Az eredmenyek statisztikai kiertekeleset Neter es Wasserman (1974) szerint vegez
tük. Mivel egyik celunk volt, hogy megtaläljuk azt a legvalöszinübb verparametert vagy
verparameter csoportot, amely legnagyobb mertekben befolyäsolja az izom kontraktilis
feherjemennyisegenek variabilitäsät illetve, amellyel a lehetö legpontosabban tudjuk elörejelezni a kontraktilis feherje mennyiseget, ezert a hibavariancia (MSE) es a determinäciös együtthatö (R2) merteket vettük kriteriumkent.
Meg keil jegyezni, hogy min den toväbbi független vältozö (x) bevonäsäval a hagyomänyosan szämitott determinäciös együtthatö csak növekedhet, ezert a mödositott deN—1 SSE
terminäciös együtthatö R2 =l ----------------kiszämitäsa melfett döntöttünk, amely figyeN -P SSTD
lembe veszi a független vältozök szämät is (p).
Eredmenyek. A feheräru, a comb, a lapocka, a karaj, a hasitott meleg es hideg
testfei különbseget, valamint a pH vältozasänak ätlagertekeit, a szöräst (SDev) es a variäciös koefficienst (CV %) fajtänkent es összesitve az 1. tdbldzatbm foglaltuk össze.
A hüshasznositäsü nemesitest jelzik is adataink a vizsgält nehäny fajta össZchasonlitäsäval. A nemesitett pietrain fajtäban a feheräru aränya viszonylag a legkevesebb,
ugyanakkor az ertekes hüsreszek, a karaj, a comb, a lapocka tömege a legnagyobb. A hüs
minöseg szempontjäböl ertekes feheije, a kontraktilis feheijek összmennyisege viszont
itt a legkevesebb. Az ertektelenebb kollagen tipusü feheijek es proteoglikanok aränya
magas.
Ha a hazänkban nemesitett magyar lapäly fajtät hasonlitjuk össze a többi vizsgält
fajtäval, ebben a fajtäban is viszonylag keves a feheräru; a comb, a lapocka tömege ma
gas, a pietrainet megközeliti. Az izom összfeheije-tartalma magas, azonban az ertekes
kontraktilis feherjetartalom itt is nagyon alacsony. Az izomfeherjek jelentös hänyadät a kollagen tipusü feheijek es a proteogfikänok kepezik. Ez alätämasztja azt a feltetelezest, hogy a szervezet csökkent mennyisegu kontraktilis feherjek eseten a kollagen
es a praekollagen tipusü feheijek, proteoglikänok mennyisegenek a növelesevel tartja
fenn homeostasisät. Az összfeheije-tartalom vizsgälata tehät egymagäban nem elegendö
a hüs minös^genek az elbiräläsähoz. A magyar feh^r hüssert^s az alig kisebb combja melk tt nagyobb tömegu lapockäjäval egyike a jö minösegu hüsfajtäknak, mert az izom
kontraktilis fehöijetartalma magas. A duroc izomzataban van a legtöbb ertekes kontrak
tilis feheije, a viszonylag legkisebb varianciäval.
A korreläciös mätrix adatai szerint a kontraktilis fehäije 6s a comb, a karaj menynyis^gi vältozäsai között összefüggäs negativ (2., 3. tdbldzat); a comb, a karaj növekedäsekor az izom ^rt^kes feWij^i csökkennek.
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Slaughter data, averages of muscle and blood parameters, Sf) and CV% of the data according to genotypes
white parts (1), ham (2), shoulder (3), neck (4), carcase (5), total protein (6 ), contractible protein (7), collagene protein ( 8 ), dry matter, blood (9),
total blood proteiR(10), blood sugar ( 11 ), all pigs (12), Hungarian Landrace (13), Estonian Undrace (14), Hungarian Large White (15), Pietrain
(16), Duroc (17)

1. täbläzat folytatäsa
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Feheräru (1)
Comb (2)
Lapocka(3)
Karaj (4)
Hasitott m.-h. (5)
pH, —pHi
összfeheije m. s. (6)
Kontrakt, feh. m.s. (7)
Koll feh. m.s. (8)
Proteoglikän m. s.
Szärazanyag (v^r) (9)
összfeheije (ver) (10)
Albumin
Vercukor (11)
CPK
GOT
GPT
LDH
RBC
HB
PVC
WBC

-0,73
-0,46
+0,53
+0,16
-0,16
-0,28
+0J2
+0,23
+0,14
+0,21
-0,47
-0 ,24
-0,02
+0,29
+0,41
+0,26
+0,06
+0,06
-0,13
-0,18
-0 3 0

-0,73 -0,46
0,74
+0,74
+0,73 +0,54
+0,16 +034
-0,03 -0,04
-0,33 -0,19
-0,42 -0,17
-0^4 -0,05
+0,14 -0,02
-0,25 -0,07
+0^3 +0,37
+0,25 +0,27
-0,11 -0,34
-0,28 -0,23
-0,50 -0,72
+0,27 +0,14
-0,03 -0,17
+0,02 +0,14
+0,19 +030
+0,24 +0,41
+033 +0,36

-0,53 +0,16 +0,16 +0,28
0,73 0,16 -0,03 -0,33
+0,54 +0,34 -0,04 -0,19
+0,10 +0,09 -0,14
+0,10
+031 +0,16
+0,09 +0,31
+0,13
-0,14 +0,16 +0,13
-0,44 +033 -0,05 +030
-0,12 +0,14 +0,02 +0,55
-0,07 +0,30 -0,02 +0,27
-0,22 +0,25 +0,24 +0,81
+0,14 +0,15 -0,13 -0,03
+0,33 -0,06 -0,18 +0,06
+0,04 -0,20 -0,05 -0,07
-0,35 +0,05 -0,03 +0,03
-0,11 -0,17 +0,15 +033
+0,22 0,21 -0,03 -0,24
+0,02 -0,03 -0,02 -0,06
-0,29 +0,02 -0,17 -0,18
-0,10 +0,08 -0,10 -0,23
-0,01 +0,04 -0,05 -0,27
+0,29 +0,19 -0,08 0,00

Koll. feh.
m.s. ( 8 )

X
Q.

Kontrakt, feh.
m.s. (7)

X*
Q.

összi'eherje
m.s. (6 )

c

Hasitott m.-h. (5)

%

Karaj (4)

f-i

Lapocka (3)

Tcheräru ( 1)

A fontosabb vägasi adatok, az izom

+032 +0,23

-0,42
—0,17
-0,44
+033
—0,05
+030
-0,05
+0,29
+039
-0,49
-0 3 4
-0,24
+0,46
-0,12
-0,28
-0,28
+0,21
-0,27
-0,14
+0,14

-0,24
-0,05
-0,12
+0,14
-0,02
+0,55
-0,05
+034
+0,36
+0,17
-0,31
-0,32
+0,12
+0,06
-0,20
+0,04
-0,02
-0,06
0,15
+0,06

Correlation matrix o f slaughter, muscle and blood parameters
identical with Table 1 .(1 —11)
A hibs minöseget javitö gyorsabb es hatekonyabb szelekciöt, nemesitest, minü^siest gyorsithatnä, söt segithetne, ha elö allatot vervetel ütjan is vizsgälhatnänk. Ezert
rizsgältuk, hogy a ver melyik parameterenek a vältozäsa jellemzö, illetve jelzi az izom
kontraktilis feheijeinek mennyisegi vältozäsait.
Az izom kontraktilis feheijetartalmänak csökkenesekor nö a ver összfeheije-, al>umin, vercukor, GPT, LDH, HB tartalma es csökken a szärazanyag-, a CPK tartalma
2., 4. täbldzat). Vizsgältuk, hogy a hosszü hätizom kontraktilis feherjetartalmänak välozäsa a ver melyik alkotö elemeivel, illetve enzimjeivel äll összefüggesben. Fajtänkent
- a viszonylag keves egyedszäm miatt — a hibavariancia nagymertekben elterö es küönösen magas a Pietrain es a Duroc fajtäkban (5. täbldzat). Emiatt az összes fajtäban a
egjobb korreläciöt mutatö CPK, LDH £s WBC eseteben is a determinäciös koefficiens
R2=0,2886) nagyon alacsony.
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2. täbläzat

o sn
£ s
+0,14
-0,14
-0,02
-0,07
+0,30
-0,02
+ Ö rT
-0,29
+0,34

+0,47
+0,27
-0,01
0,28
0,00
+0,13
+0,07
+0,26
-0 ß 6
+0,41

-0,24
+0,25
+0,28
+0,33
+0,06
-0,18
+0,06
-0,34
+0,31
-0,08
-0,12
+0,47
-0,34
+0,04
-0,14
-0,20
-0,05
-0,28
-0,16
-0,03
+0,36

*

o.
O

+0,02 +0,29
0,11 -0,28
-0,34 -0,23
+0,04 +0,35
-0,20 +0,05
-0,05 -0,03
-0,07 +0,03
-0,24 +0,46
- 0 3 2 -0,12
-0,11 -0,01
-0,10 -0,05
-0,27 -0,01
- 0 3 4 -0,04
-0,17
-0,17
+0,46 +0,15
+0,43 -0,10
+0,39 +0,11
+0,05 +0,16
-0,15 +0,08
-0,15 +0,03
+0,28 -0,11

h0
0

fc

X

+0,41
-0,50
-0,72
-0,11
-0,17
0,15
+0,03
-0,12
+0,06
-0,03
+0,06
-0,28
-0,14
+0,46
+0,15

-0,26
+0,27
+0,14
+0,22
-0,21
-0,03
-0,24
-0,28
-0,20
-0,04
-0,05
-0,00
-0,20
-0,43
-0,10
-0,13

+0,06
-0,03
-0,17
+0,02
-0,03
-0,02
-0,06
-0,28
-0,04
+0,05
—0,06
+0,13
-0,05
+039
+0,11
+037
+0,50

-0,13
+037
-0 3 1
-0,44
-0,45
-0 3 0

0

+0,50
+0,28
+0,09
-0,01
-0,09

Q

tj

oo

0

ec

X

WBC

0,29
+033
+0,37
+0,40
+0,15
-0,13
-0,03
-0,49
+0,17
-0,04
-0,11

oo

Vercukor (11)

összlcherjc
(ver) ( 1 0 )

+0,21
-0,25
-0,07
-0,22
+0,25
+0,24
+0,81
+039
-0 3 6
______ -0,42
+0,42
-0,04 -0,11
-0,08 -0,12
-0,11 +0,10
+0,01 +0,05
-0,03 +0,06
+0,04 -0,05
+0,05 -0,06
+0,04 -0,03
+0,03 -0,05
-0,09 -0,09
0,00 +0,05

'«5

Albumin

Szärazanyag
(ver) (9)

es a ver parametereinek korreläciös mätrixa

+0,06
+0,02
+0,14
-0,29
+0,02
-0,17
--0,18
+0,21
-0,02
+OJÖ4
-0,03
+0,07
-0,28
+0,05
+0,16
-0 3 1
+0,28
+0,15

-0,13
+0,19
+030
-0,10
+0,08
-0,10
-0,23
—0^27
-0,06
+0.03
-0,05
+0,26
-0,16
-0,15
+0,08
-0,44
+0,09
-0,07
+0,81

-0,18
+0,24
+0,41
-0,01
+0,04
-0,05
-0,27
-0,14
-0,15
-0,09
-0,09
+036
-0,03
-0,15
+0,03-0,45
-0,01
-0,10
-0,69
+0,91

-0 3 0
+033
+036

OB

>
a.

+0,15
-0,07 +0,81
-0,10 +0,69 +0,91
-0,06 - 0 3 3 -0,26 -0,12

+0,29
+0,19
-0j08
0,00
+0,14
+0,06
ODO
+0,05
+0,41
+036
—0,28
+0,11
-0 3 0
-0,09
-0,06
-0 3 3
-0,26
-0,12

A hibät elkerülendö a magyar lapäly es a magyar feher fajtäkat külön vizsgälva az
összefügges a vercukorszint, a CPK es az LDH ertek, valamint az izom kontraktilis feheije
mennyisegenek vältozäsa között szignifikäns (R2 =0,7348).
Az eszt lapäly es pietrain csoportban az összefügges a CPK, GPT, LDH aktivitäs
sorrend szerint szinten szignifikäns (R2 =0,6289). A magyar feher es duroc csoportban a
vercukor, CPK es LDH aktivitäs sorrend szerint talältunk szignifikäns összeftiggest.
Peltetelezhetö, hogy a magyar feher, magyar lapäly es duroc fajtäkban a vörcukor*Zlnt csökkenese, a CPK aktivitäs emelkedese es az LDH aktivitäs csökkenese jelzi az izom
ontraktilis feherjejenek növekvö merteket. Az eszt lapäly es a pietrain fajtäknäl a CPK,
GpT, LDH es WBC a jelzö ertöküek. A tenyleges hibavarancia 6rt£kei alapjän pontosabban
^ eghatarozhatjuk a kontraktilis feherj^k vältozäsait a magyar fehör, a magyar lapäly faj^oportokban (hibavariancia 66,70). Magas a hibavariancia 6rt6ke a pietrainnä (386,71)

A l l a t t e n y E s z t Es E s

16

takarm änyozäs

Tom. 38. No. i . 1989
3. täbläzat

Az ertlkes hüs es az izom, valamint a ver parameterei közötti korreläciö

o
B
o
N

M

>

összfeherje (5)
Kontraktilis feherje (6 )
Kollagen (7)
Proteglikän
Szärazanyag ( 8 )
összfeherje (5)
Albumin
Vercukor (9)
CPK
GOT
GPT
LDH
RBC
HB
PVC
WBC

Feheräru ( 1)

Comb ( 2 )

Lapocka (3)

Karaj (4)

0,28
0,32
0,23
0,14

-0,33
-0,42
-0.24
-0,14
-0,25
-0,33
0,25
- 0,11
-0,28
—
0,27

-0,19
-0,17
-

-0,14
-0,44
- 0,2 2
0,14
0,33

0,21

0,48
-0,24
0,29
0,41
0,26
-

-

0,13
0,18
-

-

0,19
0,24
0,33

-

0,37
0,28
-0,34
-0,23
-0,72
0,14
-0,17
0,14
-

0,41
0,36

-

-0,35
- 0,11
0 ,2 2
-

-0,29
-

- 0 ,2 0

Correlations among valuable meat parts, muscle and blood Parameters
identical witli Table 1. (1-4), total protein (5), contractible protein (6 ), collagen (7), dry matter ( 8 ),
blood sugar (9), muscle (10), blood (11)

es a Durocnäl (271,68). összehasonlitottuk a ket vizsgält izom, a hosszü hätizom es a felig inas izom kontraktilis feherje- es kollagen tartalmänak korreläciöit a ver alkotö reszeivel. A hosszü hätizom korreläciöi jobbak, ennek oka az izom sztatodinamikus müköd6sevel, ällandö magasabb izomtönusäval magyaräzhatö. a felig inas izom a hizlaläs idöszakanak döntö többsegeben elernyedt ällapotban volt, izomfeh^ijei emiatt idöszakonkent is
elterö mennyiseguek lehetnek. A korreläciö tendenciäja viszont azonos a hosszü hätizomeval.
Az izmok hisztolögiai es EM vizsgälata sorän a fajtäk között lenyeges szerkezeti
kiilönbseget nem talältunk, viszont az elteres a ket izom, a m. longissimus dorsi es a m.
semitendinosus között jelentös.
A felig inas izom endomysiuma 6s perimysium intemuma vastagabb a sarcoplasmäban (SR) több vacuolum, lipidcsepp läthatö. A glikogen az egyes rostokban több, a
mäsikban keves. A nagyobb mennyisögu folyad^kot tartalmazö, zsugorodäsra kepes
„vizenyös” izomkötegek is csak a fölig inas izomban fordultak elö (1/b) dbra).
A nagyobb m^rtekü roston kivüli kötöszövetes zsirleraködäs a f^lig inas izomban
a pietrain fajtäban 6s a Hungarohybridben (Hungahyb) jelentös. Az intracellularis elzsirosodäs az egyes rostokban szint&i elterö volt, ugyanabban az izomkötegben talältunk
zsir n&küli izomrostot is. Ez lehet finom cseppes (magyar lapäly) es durva cseppes is (ma
gyar feh^r hüssertös); az izomzat szekezete minden esetben ep volt.
A hosszü hdtizomidi jellemzö a tömörebb szerkezet, a vökony perimysium 6s az
intracellularis elzsirosodäs.

I'k H F R
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1- äbra. Az ep izomszövet (A) es a düs sarcoplasmäjü („vizenyös”) izomszövet (B) haräntmetszeslapja.

Nagyobb fokü kötöszövetes (perimysialis, perivascularis) elzsirosodäs a pietrain
es a hungahyb sertesben fordul elö
A magyar lapäly es a magyar feher sertesek izomszöveteben a vekonyabb perimysium es az intracellularis zsirosodäs a jellemzo
A hüs minöseget az intracellularis apröcseppek elzsirosodas javilja, az extracelluns’ Perivascularis, perymisialis kötöszövetes elzsirosodas rontja.
Ha intracellularis zsirosodäs nincs vagy csupän apröcseppes intracellularis elzsiroast talälunk, akkor a hüs szäraz. A durvacseppes intracellularis elzsirosodäs a hüs
do ttZeSlaPjät märvänyoz°ttä teszi. Az extracellularis zsir az elzsirosodott, megvastago0 t kötöszövetben a hüst szetesöve teszi, tagolja, az ilyen hüsszelet erosebben zsugorodik.
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Megvitatis
A sertes-fehäräru reszaränya csökken Magyarorszägon is (10 ev alatt 2,70röl 2,28-ra). A hüsaräny, a karaj haräntmetszeslap (Kalm) növekedesevel a PSE
elvältozäs is mind gyakoribbä välik. A feheräru csökken6sevel, a jobb hüsaränyokkal (com, karaj, lapocka) birö fajtäkban
viszont az ertekes kontraktilis feheijek
mennyisege is kevesebb az izomban; a feheräruval pozitiv, a hüsaränyokkal negativ
korreläciöt ällapitottunk meg (4. täblä
zat). A legkivälöbb hüstermelö fajtäkban
(pietrain, lapälyok, hibridek) a PSE gyakoribb; ugyanitt az izom kontraktilis
feheijetartalma is kevesebb. A napi testtömeggyarapodäs növekedesevel a hüs minösege is rohamosan csökken ( Vögel).
A jobb takarmänykihasznäläsra szelektält
ällatcsoportban ugrässzeruen nött (2-röl
40%-ra) a stresszerzekeny egyedek szäma.
A fiatalabb korban vägäserett ällat izomzata meg eretlen (kidolgozatlan), benne a
kollagen, praekollagen 6s polysaccharidäk, proteoglikänok mennyisege több,
aränyuk nagyobb.

4. täbläzat
Szamitäs a fajtäkra
Tenyleges hibavariancia1(2)

Fajta ( 1)

1. Magyar lapäly(5)
fiszt lapäly (6 )
3. Magyar feher (7)
4. Pietrain ( 8 )
5. Duroc (9)
2.

I. egyenlet2
(3)

II. egyenlet 2
(4)

158,93
110,72
66,70
386,71
271,68

_

= (Yi-Y j^/CN -l)
Yi

Yi
N
2.

153,60
-

i = 1,

10

= becsült ertek fajtän belül ( 10 )
= tenyleges ertek fajtän belül ( 11 )
= egyedszäm (=10 ) ( 12 )
I: magyar feher (7)
magyar lapäly (5)
II: magyar feher (7)
duroc (9)

Calculations for the breeds
breed (1), true error variance (2), equation No. I (3),
equation No. II (4), Hungarian Landrace (5), Estonian
(6 ), Hungarian Large White (7), Pietrain ( 8 ), Duroc
(9), Yj=estimated value within the breed (10), Yptrue
value within the breed (11), N=number of pigs (12)

Mindezekböl feltetelezhetö, hogy a PSE kialakuläsäban a kontraktilis feherjek csökkent mennyisegenek a szerepe jelentös, ha nem elsödleges. Igazolja ezt az is, hogy a kont
raktilis feherjek biztositjäk a hüs vlzmegkötö kepesseget (a vizmegkötö kepesseg tehät
nem „az alacsony pH es alacsony izomelektromos pont következmenye”) es fenntartjäk
az izom jö kolloid tulajdonsägät is. Ugyanakkor nagyobb aränyuk eseten csökken a hüs
kocsonyäsodäsät elöidezo kollagen es heteropolysaccharidäk mennyisege is.
A PSE elvätlozäs kialakuläsämk okät a stresszerzekenyseggel magyaräzzäk
A stresszerzekenyseg genetikailag öröklödö (Brascamp), monofaktorialis (Simon), receszsziv tulajdonsäg. A stresszörzekenyseget prediszponälö halotan genlokusz felelös a hüsminös^g additiv genetikai varianciäjänak 60%-äert, a sonkahänyad 20%-ä^rt, a hätszalonna
25%-äert, tehät a lokusz peliotrop hatasü.
Ha a stresszerzekenyseget örökitö halotän genlokusz peliotrop hatisü, akkor feltötelezhetjük, hogy felelöss^g^ben - a hüsminös^g varianciäjänak 60%-ä^rt - elsösorban a
kontraktilis feh^ij^k mennyisege a fö t^nyezo (5. täbläzat).
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5. täbläzat

A hosszü hitizom feh&jeinek korreliciöi a hüs es a ver alkotöreszeivel

o
va
'3
T

kH

>

Feherärü (1)
Comb (2)
Karaj (3)
Hasitott testt.
veszteseg (4)
Szärazanyag ( 8 )
összfeherje (6 )
Albumin
Vercukor(9)
CPK
GOT
GPT
LDH
RBC
HB
PVC

Kontrakt
feherje (5)

Össz
feherje ( 6 )

Kollagen
(7)

0,32
- 0,21
-0,35

0,28
-0,33
0,14

+0,3
-0,24
-

+0,33
+0,89
-0,49
-0,34
-0,24
+0,46
- 0 ,1 2
-0,28
-0,28
+ 0,21
-0,27
-

+0,16
-0,81
-

Proteoglikan

-

+0,36
+0,31
-0,32

+0,42

-

+0,33
-0,24
-0,18
-0,23
-0,27

Correlation o f proteins o f the m. longissimus dorsi to ingredients o f meat and blood
white parts (1), harn (2), neck (3), loss of carcase (4), contractible protein (5), total protein (6 ), Col
lagen (7), dry m atter ( 8 ), blood sugar (9), m uscle (10), b lood (11)

Mindamellett vitathatatlan, hogy a hüs minös^get mindezen tenyezökön tül a tartastechnolögia (Szilägyi et al .1970: Szilägyi, Takdcs, 1981), az idöjäräs (10%-ban), a
szällitäs es a vägöhidi feldolgozäs (15-17%-ban) befolyäsolhatja.
A szällitäs es a vägöhidi feldolgozäs 15—17%-os vesztesöge es a stresszerzekenyseg
m^szö möge bujtatäsa-m eghaazgenetikailag megfoghatö recessziv tulajdonsäg is - szenntünk nem valösägos, hanem a kontraktilis feheijehiäny kifejezöje.
Több szerzö völemenye, hogy a PSE elvältozäs a fokozottan stresszerzekeny ällatokban azältal alakul ki, hogy a szällitäs hibäi következtöben az izom glikog&i tartalma
nagym£rt6kben lecsökken, a glikog&i köszlet kimerül. A PSE elvältozäs tehät a vägäs
elÖtt 6s a hüs ei6se alatt alakul ki.
A fokozott stressz (stresszor) 6rz6kenys^g (PSS = porcine stressz syndroma) jellemZoje, hogy nem tül nagy fizikai megterhelösre (kömyezethatäsra) is az ällat anaerob
^yagcser^je megnö, 6s a viszonylag amügy is alacsony glikog^ntartalom csökken, a tejsav
mennyis^ge megszaporodik, a test hömörsöklete emelkedik, ami elsösorban az izmok
a®r°b anyagcseröj£nek a következm£nye (.Lister et al, 1976). Az izom pH-ja a vägäs utän
rövid idön belül alacsony 6rt6kre (pH 4 —5) csökken az energiät szolgältatö magas potenörtöku foszfätöszterek, elsösorban az ATP gyorsan lebomlanak. Mindezt az izom
SÜlcogen hiänya, gyors csökkenöse m6g katalizälja is.
A kis ACTH termelös következtöben kevös a mineralokortikoidok mennyisöge,
*Zaz Kokken a meltekvesek6reg w6dö hatäsa. Ez lehetövö teszi, hogy alacsonyabb ingerüszöb esetön örvönyesül az ideghatäs az izom sejtmembränjän. Onnan ättevödik a
r ATP hajtö kontraktilis rendszerre. Az ingerhatäsra köpzödö acetilkolin depolanzälja
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a sejtmembränt, ionvändorläs indul meg es ezältal a verben is emelkedik a K+, Ca++,
Mg**, Na+, valamint a CPK es LDH es az aldoläz aktivitäs, es a gluköz 6 foszfät szintje.
Vannak akik a PSE elvältozäst a stresszerzekenyseg szindrömäjänak tekintik.
Mindez igaz, azonban a PSE elvältozäs igazi, elsödleges oka velemenyünk es ada
taink szerint az izomban keresendö. A keveset müködö, „kidolgozatlan” keves kontrakti
lis feheijet es ennek megfelelöen müködesehez kevesebb energiahordozöt (glikogen)
tartalmazö izom gyorsan kimerül; a fenti ismertetett folyamat mindennek mär csupän következmenye. Erre utal az is, hogy myoneuralis benitäs hatäsära is kialakul a PSE-elvältozäs.
A PSE kärosodäs väzizom elvältozäs, amit a verszerum keratin foszfokinäz (CPK)
es tejsavdehidrogenäz (LDH)enzimek aktivitäs emelkedese jelez. Ugyanezen enzimek aktivitäsänak a vältozäsäval korreläl a kontraktilis feherjek mennyisegenek vältozäsa is.
Az enzimek aktivitäsa nem csupän a väzizom kärosodäsa, hanem fokozott vagy eppen
kimerülö izomtevökenysegre utal.
Mindezek alapjän vizsgälataink szerint a hüs minöseget elsösorban es nagyobb mertekben az izom kontraktilis fehäijdinek a mennyisege hatärozza meg. A csökkent kontrak
tilis feheijemennyis6g s ezzel együttjärö kevesebb energiahordozö - mint a gyors kimeriites lehetös£ge es alapja — az elsödleges oka annak, hogy a PSE stresszerzekeny ällatokban kialakulhat. A stresszerzekenyseg mäsodlagos.
A kontraktilis feherjek mennyisege az izom rendszeres müködese sorän szaporodik.
A tartästechnolögiänak (trening) tehät elsödleges szerepe van a hüsminöseg javi'täsäban.
A mär elözö vizsgälatainkböl (6 -1 0 ) ismert, hogy az izom összfeherje mennyisege tre
ning ütjän csupän 2%-kal emelhetö, viszont ugyanakkor a kontraktilis feherjek mennyi
sege 3—5%-röl 12—14%-ra növelhetö, miközben a kollagen tipusü feherjek, proteoglikänok mennyisege ennek aränyäban csökken, a hüs minösege javul.
A vizsgälatainkböl kiderül, hogy vannak a verben olyan merhetö anyagok, enzi
mek stb. melyeknek kontroläläsa, merese kepet ad indirekt mödon az izom-(hüs) minösegdröl.
A fiatal (növend^k) ällatok neveleseben mindenkeppen ervenyesiteni kellene a
mozgäsig^ny kietegiteset, jö levegöt, napfenyt, sajät maguk trenirozäsät... türäst stb.
Igy pärosltva a nemesitös is hatekonyabb lenne, mert elkerülnek az immobilis disztröfia
n^ven ismert funkciöhiäny betegseget, immunrendszer müködes csökkeneset, mäj-, veseetegtelens^get, vizpangäst a szövetekben.
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Szemle
Az Ällatorvostudomänyi Egyetem kutatäsi eredmenyei

Tehenöszetek anyagforgalmi es eg&zsegmegällapitö ellenörzese
helyszinen v^gezhetö komplex eljärässal
A nagy tejtermelesü tehenek fontosabb anyagforgalmi betegsegeinek korai stadiumban valö
felderitese jelentos feladat. Az ältalunk kialakitott komplex vizsgälati modell szerint a helyszinen is
elvegezhetö eljaräsok es pröbäk segitsegevel, a gyakorlati igenyeket kielegito pontossäggal lehetseges
az ällomänyok reprezentativ felmerö vagy szürovizsgälata egyes gyakori anyagforgalmi anomaliäk
felismerese celjäbol.
A vizsgälatsorozat segitsegevel gyors informäciot nyerhetünk az egyed vagy a termelesi csoport energia- is feMrjeeUdtottsdgdröl, az tfögyomor-emäsztäs rendellenessegeiröl es a szervezet savbäzis stätuszärol. Objektiv välasz kaphato a ketosis es a subklinikai ketosis gyanüjanak felmerülesekor es kizärhato sokszor olyan rejtett gyulladäsos betegsegek, mint pl. az ätfürödasos hashärtyagyulladas es az idült vesebetegsegek.
Az eljäräs sorän a virböl, illetve verplazmaböl vizsgäljuk a hematokrit erteket, a mäjmüködes
kdrosoddsdiz utalö AST-aktivitäst es elvegezzük a bromszulfalein probat. A gyulladäsos betegsegek
kiszüresere alkalmazzuk a 'glutdraldehid-tesztet. A v/ze/efmintäkböl kimutatjuk a ketonanyagokat, az
egyes epefestek-szärmazekokat, toväbbä a kivälasztörendszer megbetegedesere utalö köros alkotökat
(feherje, genny stb.). Informäciot nyerünk toväbbä a szervezet sav-bäzis stätuszaiol is.
A tejmintdkbol ugyancsak meghatärozzuk a fcefonanyagokat es a fe/&ar2>amirf-tartalmat>melynek segitsegevel az ällat szervezetenek aktudlis energia- äs fehirjelldtottsägdioX kapunk igen ertekes
adatokat.
A bendöfolyadikbol a pH-meressel a bendö sav-bäzis viszonyairöl, az aktivitäsi pröbäkkal a
fermentaciös tevekenysegrol nyüjtunk täjekoztatäst.
Zsirmdj betegsäg gyanüja eseten a mdjbioptdtum helyszini vizsgälatdval lehetöseg van a mäjelzsirosodäs fokänak megällapitäsara.
Az älatlunk kialakitott vizsgälati modell elonye, hogy a vizsgälatok a szokäsos anyagforgalmi
profil-vizsgälatoknäl lenyegesen gyorsabban - azonnal vagy 24 ördn belül - szolgältatnak eredmenyt.
A mödszer kielegito pontossiga mellett gazdasdgos is, mert foleg gyakorlatias es olcsön kivitelezheto
eljäräsok es egyszerü felszereles igenybevetelevel törtenik.
dr. Karsai Ferenc-dr. Gadl Tibor-dr. Magdus Melinda
Ällatorvostudomänyi Egyetem, Belgyögyäszati Tanszek
Budapest, Landler Jeno u. 2. 1078

Ällattenyesztesi es Takarmänyozäsi Kutatoközpont,
Takarmänyozäsi Kutatointezete, Gödöllo-Herceghalom
(Igazgatö: Gundel Jänos)

Eltörö feherje lebonthatösagü adagok etet6s6nek hatäsa
a tejhozamra
Värhegyi Jözsef- Värhegyi Jözsefnt- Huszär Lajos

Summary
Värhegyi J.-Mrs. Värhegyi J.-Huszär
EFFECT OF RUMINAL DEGRADABILITY OF
PROTEIN ON^PRODUCTION OF HIGH YIELDING DAIRY COWS
The authors examined the effect of rations that contained crude proteins of different degradaty. Primiparous Holstein Friesian cows were used in the experiments. These were groupped on basis
° tlme °* parturition and level of production. Rations of the cows contained maize silage, alfa]fa and
cereals. The ingredients were mixed and fed as complete ration. In order to decrease degradibility of
e protein compartment of rations one part of the sunflower meal was substituted by a ”hering-type”
ish meal in the experimental ration. The groups consisted of 12 coes and the trail lasted for 41 days.
The experimental and control cows took identical amounts of dry matter (18.2 and 18.1 kg,
rcsP), crude protein (2960 and 3005 g, resp.) and energy (125,8 and 126.8 MJ NE,, res.) daily
however quantity of undegradabie crude protein differed greatly (1349 g viz. 42% vs. 920 g viz. 31%).
^ i k production of the experimental group that consumed the ration of low degradable protein was
-4 kg/day at an average which figure was by 1.9 kg/day over that of the Controls. The peak milk
yield of the experimental cows (31.9 kg/day) was 1.7 kg/day more than that of the control Live
weight of the experimental and control cows decreased in the period of the trial by 13 and 4 kg, resp.
ater weight loss in the experimental group indicates more efficient mobilization of body reserves.
On basis of this trial and of relevant experiments done abroad the change from the generally
SC
degredability for 58-60% degrädability of proteins semmes to be justified.
(hi
CeC*
conta*n g°°d quality proteins protected from ruminal fermentation in high quantity
f0re° meal> fish meal etc.) are overwhelmingly expensive and are avaiable at limited extent, therere Physical and chemical processes are soguht for which protect the proteins of different feedstuffs.
1

Author? address: Insitute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production —
döllo-Herceghalom an(* State F*rm ft>r Agricultural Training, Hodmezoväsärheiy

Bevezetös
,

^ utöbbi ^vtizedekben vilägszerte intenziv kutatömunka folyt a kärödzök fehöije®ws^nek korszerösit^s^re, melynek eredmönyekänt szämos üj feWije^rt^keWsi rendZer került kidolgozäsra, Waldo 6s Glenn (1984), Jarrige 6s Alderman (1987). Az üj 6it6-
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kelesi mödszerek kidolgozäsät az tette szüksegesse, hogy bebizonyosodott, hogy a kerödzöknel a takarmänyok lätszölagos emeszthetösegere, az ügynevezett emeszthetö feherjere epülö mödszer nem alkalmas a kerödzök feherjeellätäsänak es a takarmanyok feherjeertekenek megitelesere. Az üj rendszerek között jelentösek a különbsegek, de megegyeznek abban, hogy a kerödzök feherjeellätäsät a vekonybelböl felszivödö aminösavak biztositjäk, melyek vagy közvetlenül a takarmänyböl vagy a bendöben szintetizält mikrobiälis
feheijeböl szärmaznak. Mäskepp fogalmazva a feherjellätäs szempontjäböl kerödzök
eseteben a takarmänyfeheijek ket fö komponensre välaszthatök szet: a bendöben lebonthatö feheijere, melyböl mikrobiälis feheije kepzödhet, es a bendöben nem lebonthatö
de a vekonybelben emeszthetö feherjere. A vekonybelbe jutö aminösavak nagyobb hänyada rendszerint mikrobiälis eredetü. A feheije szintezis merteke a bendöben a mikrobäk szämära rendelkezesre ällö nitrogen es energia mennyisegetöl függ. Nagyon intenziv
termelesnel azonban a jöl müködö bendö ältal szolgältatott es a szokäsos takarmänyokkal
biztositott aminösavak mennyisege sokszor nem elegendö a feherjeszükseglet kielegitesehez. A megnövekedett feheijeigeny kielegitese olyan feherje forräsok bevonäsa segitsegevel lehetseges, melyek jöreszt elkerülik a bendöbeni lebomläst, de a vekonybelböl
felszivödnak, Kauffmann (1979), (ßrskov es mtsai (1981), Waldo es Glenn (1984).
Nagytermelesü teheneknel jelentös lehet a különbseg a vekonybelben rendelkezes
re ällö aminösavak mennyisege es a szükseglet között, ezert a tehenek tärtalekaikat mobilizäljäk NRC (1985), Verite es Geay (1987). Mivel a mobilizälhatö feheije mennyisege
a zslrhoz (energia) hasonlltva viszonylag szereny mennyisegu tej termelesehez elegendö,
a maximälis tejkivälasztäshoz a bendöben nem lebonthatö, de a vekonybelben jöl emeszt-

1. täbläzat
Egy 600 kg elötömegü 30 kg tejet termelo tehen
nyersfeheije szükseglete es annak optimälis lebonthatosäga
a különbözö orszägok ajänläsai szerint
(Aldermann, 1987 nyomän)
Ny. feherje ( 1)

Egyesült Kirälysäg (3)
Franciaorszäg (4)
Sväjc (5)
Olaszorszäg (6 )
NSZK (7)
fiszak-Europai orszägok ( 8 )
USA

g

%, sza.ban

2252
2830
2901
2804
2789
2751
2943

12,9
16,2
16,6
16,5
15,9
15,7
16,8

Bendöbeni
lebonthatösag, %
(2 )
75
60
58
60
76
68

60

Crude protein requirement and optimal degradability o f
proteins for a cow o f 600 kg live weight and 30 kg/day
milk yield on basis o f recommendation o f different
countries (after Alderman, 1987)
crude protein, g and in dry matter %, resp. ( 1), ruminal brakdown
(2), United Kingdom (3), France (4), Switzerland (5), Italy (6 ),
German Federal Republic (7), North-European countries ( 8 )
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hetö nagy biolögiai ertekü feheijek adagoläsa nagyon hatekony lehet a termeles növelese
szempontjäböl, Coppock es mtsai (1968), 0rskov 6s mtsai (1977).
A különbözö ertekelesi mödszerek a nagy termetesü tehenek nyersfeh^ije szüksegletet jöreszt hasonlö nagysägrendben adjäk meg. A bendöben lebonthatö es nem lebont
hatö feheije aränyära vonatkozö ajänläsok mar jöval nagyobb variabilitast mutatnak.
Az 1. täblazathm a különbözö orszägokban kifejlesztett mödszerek szerint, egy 600 kg-os
elötömegü, 30 kg tejet termelö tehen nyersfeheije szüksegletet es a feheije lebonthatösäg
„optimälis” aränyät mutatjuk be Alderman (1987) nyomäns
E munka kereteben arra kerestünk välaszt, hogy ha a hazänkban tipikusnak tekinthetö 70% körüli feherjelebönthatosägü adagot, egy tenyegesen kisebb lebonthatosagü
adaggal csereljük fei, az milyen hatast gyakorol a nagyhozamü tejtermelö tehenek teljesitmenyere. Követelmenykent vettük figyelembe meg, hogy a nem lebonthatö ün. bvpass
feherje jöl emeszthetö es kedvezö biolögiai ertekü legyen.

Sajät vizsgälatok
A vizsgälat mödszere. A Hödmezöväsärhelyi Ällami Tangazdasag teheneszeti telepen holstein-friz elsöborjas tehenekkel ällitottunk be kiserletet, kötött tartäsi viszonyok
között. A ket kiserleti csoport kialakitasät pärositasos mödszerrel az eiles idö2 . täbldzat
pontja, es a tejtermeles nagysäga alapjän
A naponta kiosztott
takarmänyadagok es a napi ätlagos
v£geztük el. A csoportok letszäma 1 2 12, a kiserlet idötartama 41 nap volt.
A
kiserlet megkezdesekor a kontroll es
Kiserleti
Kontroll
kiserleti csoport tejtermelese ätlagosan
( 1)
(2 ) _
kg
sorrendben 28,3 illetve 28,5 kg, az ellestöl ätlagosan eltelt napok szäma 68 il
Kukorica sziläzs ( 3 )
10,2
10,2
Zöld lucerna (4 )
letve
67 volt.
9,4
9,4
Lucerna szena ( 5 )
A kiserletben a 2. täbldzatban be2
2
Lucerna szenäzs (6 )
3
3
m utatott takarmänyadagokat etettük adaSzäraz repaszelet ( 7 )
2
2
golt mennyisegben, a takarmänymaradek
Alapabrak ( 8 )
0,5
0,5
naponkenti
visszam£rese mellett. A szena
Kukorica ( 9 )
2,5
2
kivetelevel az adag különbözö kompoKiserleti abrak
keverek ( 10 )
nenseit összekeverten komplett takar7,1
Kontroll abrak
mänykent etettük. Igyekeztünk biztosikeverek ( 11 )
8
tani, hogy a csoportok adagjai megközeMaradek ( 12 )
2
2,7
litöleg azonos mennyis^gu nyersfeheijet,
energiät es rostot tartalmazzanak. UgyanQuantity and composition o f daily
rations
akkor eltero összetetelü abrakkeverek
^xperimental ( 1 ), control ( 2 ), maize silage ( 3 ),
(3. täbldzat) etetesdvel biztositottuk a
reen aUalfa (4 ), alfalfa hay ( 5 ), alfalfa hayfeh^ijelebonthatösäg különbsöget. A ki
8 e (6 ), dried sugar beet pulp ( 7 ), mineral
serleti
6s kontroll abrakkeverek 225 il
m!xture ( 8 ), maize (9), experimental feed
letve 218 g nyersfehöijet tartalmazott,
roixture ( 10 ), controll feed mixture ( 11 ),
residues ( 12 )
a nyersfeheije lebonthatösäga sorrend-
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5. tdbldzat
KiseHeti adatok 6s term elesi eredm enyek

Kontroll
Kiserlet i
(2 )
( 1)
csoport
Feheijelebonthatösag, % (3)
Tehenek szäma, n (4)
A kiserlet idötartama, nap (5)
A tehenek elotömege a kiserlet (6 )
kezdeten, kg (7)
vegen, kg ( 8 )
A csoportok tejtermelese, kg (9)
a kiserlet elött ( 1 0 )
a kiserlet alatt ( 11 )
a kiserlet utän ( 12 )
Atlagos csücstermeles a kiserlet alatt,
kg (13)
„

58

69

12

12

41

41

522
509

502
498

28,5
29,4***
25,0

28,3
27,5
24,9

31,9*

30,2

*P<5%
***P<0,1%
Experimental rations and results o f production
experimental (1), controll group (2), degradability (3), number of
cows (4), duration of the experiment, days (5), live weight of the
experiment ( 8 ), milk production of the cow groups ( 8 ), prior to
the experiment ( 10 ), in the experiment ( 11 ), after the experiment
( 12 ), average peak production in the experiment (13)

Következtet6sek
A nagy hozamü tehenöszetek takarmänyozäsaban a takarmänyfeheije bendöbeli
lebonthatösiganak jelentös szerepe lehet a tejtermetes szintj^re. E kis^rlet eredmenyei es
mas szerzök, Miller 6s mtsai (1981), Chalupa 6s Ferguson (1985), Vandersall es Erdman
(1985) hasanlö munkäi alapjän megalapozottnak tünik, hogy ha a nälunk tipikusnak tekinthetö 68—70% feh&jelebonthatösagü adagok etetöset felvältjuk 58-60% lebonthatösägu takarmany etet&lvel a laktaciö elsö feteben, ügy mintegy 5- 10%-os tejterme\6s növekedls värhatö. Term6szetesen a pozitiv välasz alapfeltetele egy olyan nagy tejtermelökepesslgfi ällomany, ahoi a szokasosan alkalmazott takarmanyokkal 6s a bendö
mikröba-feh&je szmt6zis£vel nem ellgithetö ki teljes m6rt£kben a fehöije igeny. Azok a
takarminyok, melyek nagy mennyislgben tartalmaznak bendöemlsztästöl v^dett jö
minösögff feheijet (halliszt, vfrliszt stb.) tülzottan drägäk 6s igen korlätozott mennyislgben ällnak rendelkez&re. E miatt a különbözö aminösavak 6s egy6b feh^ije takarmänyok (extrahält daräk stb.) vldettslglt különbözö fizikai 6s k£miai eljarasok segit$6g6vel pröbäljdk eldmi: aldehidekkel, taninnal, alkoholokkal, illetve hövel törtenö kezel&sel stb, e kezetesek azonban sokszor nem cl6g hat£konyak, Kauffman (1979), Qrskov
(1982), Chalupa (1984), Stern (1985), NRC (1985). Jelenleg ügy tünik, hogy jelentös
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kezelestechnikai fejlödes es meg pontosabb emesztesfiziolögiai ismeretek szüksegesek a
vedett feherjek elöällitäsähoz es hatekony felhasznäläsähoz, bär azok jelentösege a feherjehiäny megszüntetese es a fehörjetakarekossäg szempontjäböl megalapozott.
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Szemle
Az Ällatörvostudomänyi Egyetem kutatäsi eredmenyei

Szervezett v6dekez6s a sertösdysenteria eilen
A sertesdysenteria (SD) az iparszerüen termelö sertestelepeken az egyik leggyakoribb es a leg
több gazdasagi veszteseget okozo, endemiäsan jelentkezö fertözö betegseg. Okozoja a Treponema
hyodysenteriae (T.h.). Ellene hatekony specifikus vedekezesi mödszerek nem ällnak rendelkezesre,
s az immunitäs sajätossägai miatt a közeli jövöben ilyenekre szämitani sem lehet. Ezert a betegseg kärtetelei elleni vedekezesben - az ältalänos higieniai rendszabälyok következetes alkalmazasa mellett dönto szerepet jätszik a gyögyszeres kezeles.
A betegseg elleni vedekezesre szamos hatekony kemoteräpeutikum all rendelkezesre, melyek
közül a legjobbak a hazai kereskedelmi forgalomban is elerhetök. Az egyeb bakteriumokhoz hasonloan azonban e gyogyszerek többsegevel szemben a T.h. törzsek között is gyögyszerrezisztencia alakulhat ki. Bar valtozo szämban, de talaltunk rezisztens törzseket a tilozinnal, linkomicinnel, dimetridazollal, virginiamicinnel es tiamulinnal szemben.
A nagyüzemi ällattartasban a betegsegek elleni vedekezesben ältaläban a megelözest tartjäk
a leghatekonyabb mödszemek. Igy van ez SD eseten is. Emellett azonban szüksegesse välhat a gyogykezeles is.
*
Az orszig különbözo tajegysegeiröl es eltero termelesi rendszerekhez tartozö mintegy 120 ällomanyböl izolalt 240 T. h. törzs gyogyszererzekenyseget vizsgältuk meg. E vizsgälatok alapjän ältalä
nos velemenyt tudunk mondani a hatekony vedekezes lehetösegeiröl. A kerdeses ällomänybol izolält
T.h. törzsek gyogyszererzekenysegenek megällapitäsa, valamint a technolögia, a tartäsi epületek es a
takarmanyozäs ismereteben az adott telepre speciälisan alkalmazhatö vedekezesi programot dolgozunk
ki, mellyel a betegseg okozta gazdasagi kärok minimälisra csökkenthetök. Meghatärozott feltetelek
biztositäsa eseten az ällomanyoknak a körokozöktöl valö teljes mentesitese is megkfserelheto, azonban
nagyfokü gondossagot, szigorü technolögiai fegyelmet igenyel. Sikeres mentesites eseten is fennäll
azonban az üjrafertozodes veszelye, mivel nagyüzemi ällomänyaink szinte kivetel nelkül fertozöttek
a korokozöval. Szervezett vedekezessel - különösebb anyagi räforditäs nelkül - viszont tartos klinikai tünetmentesseg es jelentos hozamnövekedes biztosithatö.
dr. Molnär Läszlö
Ällatorvostudomänyi Egyetem, Järvänytani Tanszek,
Budapest VII., Landler Jeno u. 2. 1078

Fejer es Komärom megyei Tejipari Vallalat, Szekesfehervär
(Igazgatö: dr. Merenyi Imre)

Vizsgälatok a termelöi nyerstej
szomatikus sejttartalmänak alakuläsära
Merenyi Im re- Wagner A ttila

Summary
MerenyiI.-Wägner A.: SOMATIC CELL COUNT OF THE CRUDE MILK
and " ^ Xam*nat*ons were carried out to dctcrmine the somatic cell count of cows kept on energy
an tibre deticient rations. Influence of parities vverc also studied. Alltogether 50 cows were involved
in the experiments.
Deticient energy and fibre süpplementation and increasing number of parity rose the somatic
cell count of the raw milk.
*

h°rs address: Dairy Enterprise of P'ejer and Komarom County, Szekesfehervär and Department
or Quality and Export Control of Trust of Dairy Enterprises, Budapest

Bevezetes
A tej es tejtermekek minösegenek biztositäsa - mivel alapvetö elelmiszerek —
mpiex feladat, amelyet a mezögazdasägi, müszaki, ällategeszsegügyi, tejipari eskerese mi szakemberekkel közösen lehet csak megvalösitani. Az alapanyag minösege akkor
nthetö kifogästalannak, ha az körokozökat, kärosodäst okozö mikroorganizmusokat,
egyeb biolögiai szennyet es fertözest nem tartalmaz, toväbbä szennymaradvänyok, valammt h°rmonok, antibiotikumok, gyögyszerek es fertötlenitö anyagok stb. legfeljebb a
^egengedett mennyisegben vannak jelen. A tej beltartalmi ertekenek (zsir-, feherje-,
u °rtartalom stb.) minösegileg es mennyisegileg a technolögiai követelmenyeknek
meg keil felelnie. Biolögiai erteke akkor fogadhatö el, ha a szervezet tökeletes müködetal^ 2 Szükseges teljes ertekü feheijeket, szönhidrätokat, vitaminokat es äsvänyi sökat tarnv

^ / ek ° r°lt minösegügyi követelmenyeket mär figyelembe vevö korszerü termelöi
erstejätveteli rendszer 1984. januär 1-jötöl bevetezösre került. Ennek sorän az egyes
pennn^^s^^
minosögi jellemzöket müszeres vizsgalatokkal ällapitjäk meg. Kis6rletk6prend.3 eszPr^ni* Nyerstejminösftö Ällomäson a tej szomatikus (szöveti) sejttartalmät is
Zeresen vizsgäljäk. Värhatöan a következö övekben - a külföldi tapasztalatok alap-
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jän — hazänkban is a tejätveteli rendszer korszerusitese sorän ärtenyezökent fog szerepelni.
A tej szomatikus sejtszdma es vizsgälatänak jelentösege: A tejkepzödes sorän a
tögy különbözo szöveteiböl ällandöan van sejtleväläs, illetve sejtkivändorläs. A tejkepzö mirigyhämsejtek sejtjeikböl adak le a tej zsirtartalmät adö zsirgolyöcskäkat, illetve
termelik a feheijeket (kazeint es savöfehäijeket), tejcukrot, äsvänyi sökat stb.-t. A tejben
levö sejtes elemek zömet (kb. 70%-ät) a henger-, köb-, vagy laphämsejtek alkotjäk. A hengerhämsejtek a tejutakböl es a tejmedenceböl, a köbhamsejtek es a laphämsejtek a bimböcsatomäböl, illetve a tögy bör^böl kerülnek a tejbe.
A masztitisz-diagnosztika szempontjäböl nagy jelentösege van az aktivan vändorlö
polimorf karäjos (lebenyes) granulocitäknak. Nagyszamü elöforduläsuk a tejben, a tögy
mechanikai vagy bakteriälis eredetü gyulladäsära utal. Ezenkivül egyeb sejtes elemek is
elöfordulhatnak a tejben, mint pl. öriässejtek, leukocitak stb.
Közismert, hogy* a tej sejtes elemeinek mennyisege es minösege a rendestöl elterö
elettani ällapotvältozäsok, lgy a nem fertözö vagy ältalänos megbetegedesek (pl. ivarzäs,
tejpangäs, tejvisszatartäs, ütes, nyomäs, durva- vagy vakfejes), a gyors tartäsi es takarmänyozäsi vältozäsok hatasära is mödosulhat. Ezen tülmenöen az eghajlati tenyezök es a
teljesitett laktaciök szäma is befolyäsolhalja a szomatikus sejttartalmat. (2)
A szomatikus sejttartalom vältozäsäval egyidejüleg ältaläban a tej makro- es mikroösszetetele is megvältozik. Az esetleges tögygyulladäs hatasära fontosabb higieniai, taplälkozäsbiolögiai es tartästechnolögiai vältozäsok is bekövetkezhetnek. A masztitiszt
leggyakrabban elöidezö sztreptokokkusz- es stafilokokkusz-törzsek emberre is patog^nek
lehetnek. Egyes koaguläz-pozitiv törzsek hötürö enterotoxinokat termelhetnek, amelyek
a központi ideg- es belrendszert tamadjäk meg. A köros tej ipari erteke kisebb minel nagyobb a csiraszäm, meg hidegen täroläs sorän is - nagyobb pH-erteke miatt - könnyebben elszaporodhatnak benne a fokozott zsirhidrolizist es proteolizist okozö pszihrotröf
es termotoleräns csiräk. A rendellenes tej — megvältozott összetetele miatt - csökkentett biolögiai ertekünek tekinthetö. A különbözo hökezelesek - (pasztörözes, ultrapasztörözes) sorän az ilyen tej — a höstabilitäs csökkenese miatt — räeghet a höközlö felületekre, aminek következmenyekent a csiraöles hatäsfoka csökken.
A köros tej nagyobb mört^kben gätolja a mikrobäk szaporodäsät, mint a normälis
összetötelü, ezert a tej eijedökepessege csökken, alvadäsi ideje megnövekszik es az alvadäs renyhe lesz.
Vilägszerte folynak a vizsgälatok a köros elvältozäsök felderitesere, több orszägban ärkonzekvenciäval, vagy an^lkül. E lätszölagos kövctkezetlenseg oka elsösorban
termel^spolitikai szempontokra vezethetö vissza, ugyanis nem kiväntäk fokozni a tejmi'
nösit^s szigontäsäval is, a masztitisz elleni küzdelem szämos nehezsegeit. Ido keil toväbbä
annak megallapitäsära is, hogy a szämos t^nyezö közül melyik tekinthetö a köros vagy
rendellenes összet^telü tej legfontosabb okozöjänak. Az elmült 6vek kutatö-fejlesztö munkäjänak eredmönye a müszeres sejtszämläläs megvalösuläsa. A sok befolyäsolö t^nyezö
miatt ma m6g nincs nemzetközileg egys^gesen elfogadott sejtszämhatar6rt6k, noha evek
öta dolgoznak ennek megallapftasän.
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Sajät vizsgälatok
Az elmült evtizedben vegzett tenyesztöi munka eredmenyekent nagy genetikai
termelökepesseggel (potenciällal) rendelkezö ällomänyok alakultak ki. Termeszetesen
ezek az ällatok sokkal nagyobb igenyt tämasztanak a tartästechnolögia (pl. takarmäny ozäs) iränt, mint a koräbbiak. Regöta ismert, hogy ha az ällat a genetikai termelökepessegenek nem megfelelö mennyisegu es összetetelü takarmänyozäsban reszesül, elöször
a sajät szervezete roväsära meg megfelelö mennyisegu es összetetelü tejet fog termelni,
majd a tej mennyisege csökken a fizikai-kemiai jellemzöi, valamint összetetele kedvezötlen iränyba vältozik.
Ennek ismereteben az 1986—87. evekben közel azonos termelökepessegu 50 tehennel vegeztünk kiserletet arra vonatkozöan, hogy a takarmäny ket fontos összetevöje
- energia- es nyersrost-tartalma — milyen mertekben befolyäsolja a termelt tej szomati
kus sejttartalmät. A kiserleteket kötött tartäsü magyar tarka x holstein-friz R2 ällomännyal monodietäs takarmänyozäsi möd mellett vegeztük. (1) A klserletbe beälHtott
teheneket ügy välogattuk ki, hogy azok az eilest követö 3—6 hönapban termeljenek,
majd tögyegeszsegügyi vizsgälatnak vetettük alä, hogy ezzel kiszürjük az esetleges beteg
ällatokat. Ezutän a teljesitett laktäciö alapjän csoportositottuk es elvegeztük az elsö
szomatikus sejtszämläläst. A vizsgälatokat a Veszpremi Nyerstejminösitö Ällomäson
uzemelö Fossomatic berendezessel vegeztük.
A kiserlet elsö eveben az ällatok takarmänyadagjukban a termelesükhöz szükseges
nyersrost-tartalomnak csökkentett mennyiseget kaptäk (15,5—16,5%). A hetenkent veg
zett vizsgälatok sorän mär tiz nap elteltevel szomatikus sejtszämnövekedest tapasztaltunk, ami hetröl hetre növekedett. Härom het elteltevel a hetenkent vegzett mfctitestpröba ketes, hat het elteltevel az ällatok 90%-änäl ketes, illetve pozitiv eredmenyt mutatott. A pärhuzamosan vegzett összcsiraszäm-vizsgälatok szerint, a termelt tej I. osztälyü volt. Härom hönapig vegzett kiserleti idötartam alatt a megnövekedett szomatikus
sejtszäm ällandösult. (7. täbläzat)
A következö evben az emlitett feltetelek mellett a takarmäny energiatartalma
csökkentesenek a hatäsät vizsgältuk. A közel azonos termelökepessegu ällatokat ismet
a teljesitett laktäciök szerint csoportositottuk es elvegeztük a mastitest-pröbäkat. Ezutän
a termelökepessegükhöz elöirt takarmäny energiatartalmänak csak 87—90%-ät kaptäk.
Az elsö hat hetben lenyeges sejtszämvältozäst nem tapasztaltunk. Ezt követöen azonban
ßyors növekedes volt tapasztalhatö.
A hetenkent vegzett mastitest-pröba is ketes, illetve pozitiv eredmenyt mutatott.
A termelt nyerstej mikrobiolögiai minösege elsö osztälyü volt. (2. täbläzat)

Az eredm&iyek ^rtökel^se
A vizsgälatokböl levonhatö következtetesek, illetve megällapitäsok a következök:
1• A nyerstej szomatikus sejtszäma egyertelmüen vältozik a hiänyos energia- es
nyersrosttartalmü takarmänyozäs es a teljesitett laktäciök hatäsära.
2.
A szomatikus sejtszäm alakuläsa nemcsak a tejipari „felhasznälhatösägnak
ehetöseg^re 6s värhatö következm^ny^re, hanem az ällatok tögyegeszsegügyi ällapotära,
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1. täbldzat
A szomatikus sejtszäm alakuläsa
csökkentett nyersrost-tartalmü
takarmänyozäsi kiserletek sorän
A teljesitett Vizsgält
laktaciok
tehenek
szäma
szäma
(2)
(1)
1
2

3
4

23
14
10

4

Szom atikus sejtszäm terjedem e
103/cm 3 , a kiserlet (3)
elott (4)

sorän (5)

30-48
55-84
148-190
213-250

73-149
110-215
215-400
410-595

Somatic cell count o f cows kept on rations
o f decreased fibre concentration
number of lactations concluded ( 1 ), number of cows
tffsted ( 2 ), somatic cell count ( 3 ), before the experiment (4), in the periöd of the experiment (5)
2. täbldzat
A szomatikus sejtszäm alakuläsa
csökkentett energiatartalmü
takarmänyozäsi kiserlet sorän
A teljeA vizsgält Szom atikus sejtszäm terjedelm e
sitett
tehenek
103/c m 3 , a kiserlet (3)
laktaciok
szäma
szäma
elott (4)
sorän (5)
(2)
(1)
1
2

22

3
4

6

19
3

25-50
38-77
115-186
205-245

85-157
115-238
205-390
402-558

Somatic cell count o f cows kept on rations
o f decreased fibre concentration
identical with Table 1. (1 -5 )

valamint a takarmänyozäsi viszonyokra is jeizest ad. A helytelen takarmänyozäs hatäsära
a tej rendellenesse välhat. Ez azonban nem függ össze az ällat szervezetenek valamely
ältalänos jellegu, klinikailag eszleihetö betegsegevel. Az lgy termelt hibäs tej oka tehät
nem manifesztält betegseg, hanem a belsö elvälasztasü mirigyrendszer müködesi zavara
folytän, a tejelvälasztas, folyamata välik rendellenesse. Ennek következmenye a rendestöl
többe-kevesbe eltero összetetelu tej kepzödese. A szomatikus sejtszämban bekövetkezö
vältozäs tehät az ällattenyesztö szakember szämära is jelentös informäciöt ad. Ezert a
növekvö sejtszäm elsösorban az ällatok tögyeg&zsegügyi ällapotära, valamint a takarmänyozasi viszonyokra adhat felvilägositäst.
3.
Hazänkban ma a szabväny szerinti maximälis sejtszäm 500 00 db/ml (MSZ
3698-81). Ez az ertek vizsgälataink szerint nagynak tünik. Az üj 6it6k megallapitäsa
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erdekeben celszerü lenne reszletesebb felmereseket folytatni, kiszürve az esetleges tögybetegsegekböl es helytelen takarmänyozäsböl eredö hibäk zavarö hatäsät.
4. A közölt adatok azt is bizonyitjäk, hogy valamely okböl hibäs tej összetetele,
a tehenek termelökepessegenek becslese, meres, ertekelese felrevezetö lehet. Ezert ezek
niegällapitäsa elött meg keil gyözödni az ällat egeszsegi ällapotäröl, a beteg vagy rendellenes összetetelü tejet termelö egyedeket gyögykezelni, illetve helyesen takarmänyozni
keil.
5. Toväbbi vizsgälatok lennenek celszerüek a gyakorlatban tapasztalt, ,,mikrobiolögiai hätter nelküli” gyulladäsok okainak felderitesere, mert elkepzelhetö, hogy ezek egy
resze a helytelen takarmänyozäsra vezethetö vissza.
6. A tenyesztoi munka sorän, rendszeresen javitö hatasü bikäk hasznälataval, az üj
generäciö genetikai termelökepesseget szükseges növelni. Ha ezt nem követi a tartäsi es
takarmänyozäsi viszonyok kedvezö megvältozäsa, elöször az ällat sajät testenek roväsära
pröbäl termelni, aminek a vegsö következmenye egeszsegkärosodäs, szaporodäsbiolögiai
zavarok, illetve töegyegeszsegügyi problemäk, rendellenes összetetelü tej termelese, majd
az ällatok selejtezese lesz.
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Szemle
Az Ällatorvostudomänyi Egyetem kutatäsi eredmenyei

Takarmänyok hasznosithatö feherjetartalmänak optimalizälasat
szolgälö vizsgälati mödszerek alkalmazäsa
A hazai ällattenyesztes takarmänybäzisät a viszonylag kis feherjetartalmü abraktakarmänyok
(kukorica, gabonamagvak tülsülya jellemzi. A kielegitö hizlaläsi mutatök eleresehez szükseges feherjekoncenträciö biztositäsahoz, mint ismeretes importra (elsösorban szöjadara es halliszt behozatalra)
szorulunk. A takarmänybäzissal valö racionälis gazdälkodashoz hasznos segitseget nyüjtanak azok a
vizsgälati mödszerek, amelyek a takarmänyok hasznosithatö feherjetartalmät, azok feletetese elött
elörejelezni kepesek. Az ATE takarmänyozästani tanszeken olyan komplex vizsgälati mödszerek kidolgozasara került sor, amelyek alkalmazäsa lehetö've teszi a takarmänyok hasznosithatö lizintartalmänak es hasznosithatö feherjetartalmänak megällapitäsat, illetve optimalizalasät. Különösen elönyösek ebbol a szempontböl azok a gyors patkänynövekedesi tesztek, amelyek alkalmasak arra, hogy a
hazai termesztesü es különbözö üj mödszerekkel kezelt szöjatetelek takarmänyozäsi erteket a sertesekkel valö etetes elött megällapithassuk. Az ATE takarmänyozästani tanszeken alkalmazott feherjeminositesi mödszerek segitsegevel jöl täjekozödni lehet a nem konvencionälis takarmänykomponensek (különbözö mellektermekek es hulladekok) in vivo takarmänyozäsi ertekeröl, különösen olyan
esetekben, amikor az in "vitro szabväny-mödszerek a täpanyagok hasznosuläsära nem adnak kielegitö
informäciöt.
dr. Hegedüs Mihäly
Ällatorvostudomänyi Egyetem, Takarmänyozästani Tanszek
Budapest, Landler Jenö u. 2. 1078

Agrärtudomanyi Egyetem, Ällattenyesztesi Tanszek, Debrecen
(Tanszekvezetö: dr. Veress Läszlö)

Magyar merinök süritve elletesenek tapasztalatai
Veress L. - Vegh Jänos-Komlösi Istvdn

Summary
Veress L.-Vegh J.-Korrüösi /.: EXPERIENCES ON ACCELERATED LAMBING OF HUNGARIAN MERINOS
The author evaluated the results of accelerated lambing by using data of two commercial
ungarian Merino flocks. The average lambing rate, rate of prolificacy, annual lamb production per
ewe and results of bringing up in the first flock was 1.28,119.2%, 1.53 and 91%, respectively. In the
second flock where the sheep of smaller live weight were provided with poorer management and
eeding the toregoing parameters were asfollows: 1.14, 114.4%, 1.31.
In the second flock poor conception rate was found only between february and april. Very
good reconception was found out of the season. Only 25.6% of the ewes conceived in the period of
september-november and 70.0% of them became in-lamb in the months of may, june, july,^ugust,
cember and january which are generally regarded pre- and post-breeding season. Proportion of those
* at conccived out of the season (february, march and april) was very small (3.8%). The figuresindicatc that in case of Hungarian Merinos only this 3 months are regarded of poor conception.
l
ortythree per cent of the population reconceived by 8 - 1 0 months and 20 % of them failed
crop a lamb annually. The proportion of ewes that lambed exclusively singles was 46% and that of
ose that lambed twins once, two- and three-times was 36,14 and 3,8% reseptively. Time between
Wo ^mbings of ewes that lambed twins more times shortened considerably in comparison with
ewes of singles, their live weight increased also, however the change in neither parameters proved to
oe significant.
1. Monthly distribution of proportion of single and twin lambings of Hungarian Merino ewes
2. Individual and frequency distribution of reparturition of fine wool merino ewes
Authors address: University o f Agricultural Sciences, D ebrecen, and Lenin Co-Operative Farm ,
^senger

Bevezetös
tokh ^ s**r*tve eUet6snek szämos hazai ellenzöje akadt, mögis teijed mind a nagy juhäszatal
aZ e®^re nagy°*>b szerephez ju-tö maganjuhäszatokban. Az ellenzök köröben
a atök a törzskönyvezöst vögzo 6s ellenörzo szervek, akiknek az anyajuhok hasznosi^asanak e mödszere több munkat 6s költsöget jelent, de e taborhoz sodrödtak azok is,
hä 6
fiasköt vallottak. Mögis az orszägban az igen eredm6nyesen müködö juSZat°k többsöge 6vek öta süritve eilet. Nem tekintjük völetlennek, hogy Angjiäban a je-
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lenleg folyö kutatäsok között az ivarzäs even ät jelentkezö genetikai hajlamänak növelese
es a folyamatos elletes technolögiäjänak kialakltäsa jelentos szerephez jutott (,Steane,
1987).
Irodalmi ättekintes. Hafez (1952) iränyitotta elsöizben a szakkörök figyelmet a
különbözö juhfajtäknäl az ivarzäsi szezonban jelentkezö nagy különbsegekre. Lees-nek
(1971) köszönhetö, hogy e fajtän - a clun foresten — belül jelentkezö nagy individuälis
különbsegekre elsökent hivta fei a figyelmet.
Az USA-ban a juhällomäny hosszabb idö öta erzekelhetö csökkeneset szämos kutatö az elletesek süritesevel igyekezett meggätolni. E mödszer ugyanis a fajtavältds kockäzata nelkül is lehetöseget kinäl a fajlagos hozamok jelentos növelesere! Több szerzö (1,
10, 26) a dorset es dorset keresztezesekkel ert el igen kedvezö eredmenyeket, mäsok (2,
3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17) a rambouillet es mäs merinö fajtavältozatokkal, illltve azok
keresztezetljeivel is 1,2—1,3-ra javitottäk a ellesi forgöt, 0,4—0,5 bäränytöbbletet ertek
el az evi egyszeri elleteshez kepest.
Elöfordultak a vizsgälatokban merinö es longwool fajtäk keresztezeseböl kialakito tt fajtäk is — pl. a columbfa - mely nem adott kedvezö eredmenyt (Outhouse, 1971).
Franciaorszägban viszont a hasonlö genotipusü ile de france süritve elletese nem okozott
gondot (Mauleon es Rougeot, 1962). A szerzök többsegevel együtt nekünk is az a velemenyünk, hogy a süritett —7—8 hönaponkenti —üjraelletes ket alapvetö technolögiai feltetele a bäränyok korai — 30—50 napos — korban välasztäsa es az anyäk tenyeszkondiciöban tartäsa. E ket feltetel hiänya okozta többnyire a mödszer sikertelenseget, mert ha
a fentebb megjelölt naturälis mutatök nem erhetök el, a süritve elletessel järö többletköltseg es färadsäg nem terül meg.
Europa szämos helyi fajtäja, különöskeppen a bergschaf ( Weisheit, 1974, Burgkardt es mtsai, 1975) a romanov (Kovnerev, 1969) es a finn (.Maijala es Kangasniemi,
1972) süritett elletersre alkalmasabbnak bizonyult, mint akär a dorset, akär a merinök
fajtacsoportja. Mivel e fajtäknak a vemhessegi ideje is rövidebb - 142-144 nap - felmerült a 6 hönaponk^nt elletes lehetösege is (3 ,9 ,1 0 ,1 2 ,1 4 , 24,2 5 ,2 6 ). Feltetelei között
emlit^sre került a bäränyok azonnali välasztäsa es az anyäk elapasztäsa (10, 24) illetve
annak szüksege, hogy a kosok mindig maradjanak az anyäk között (9, 12). Az eddigi
tapasztalatok szerint e mödszer jöval költsegesebb, a születö bäränyok szäma pedig csökken a 8 hönaponkenti elleteshez kepest (fCarter, 1968). Romlik a bäränyok eletkepessege
is {Maijala es Kangasniemi, 1972). Nehäny kutatönak - Kovnerev, Maijala - velük együtt
nekünk is az a velemenyünk, hogy a süritve jöl ellethetö fajtäkböl megfelelö technolögiai
szinten eredmönyesen välogathatök ki süritve ellethetö csalädok.
Magyarorszägon a juhtartäs ^vek öta nem, vagy alig hoz jövedelmet. A nyereseges
juhäszatok többs^gp elsösorban a süritve ellet^snek köszönheti rentabilitäsät (19, 20, 22,
23).

Sajät viz^älatok
Közölt eredmönyeink k6t nagy alföldi juhäszatböl szärmaznak. Ivarzäs indukciöjät, illetve fönyprogramot az6rt nem alkalmaztunk, mert fei kiväntuk m6m\ a hazai meri
nök süritve elletösi hajlamät.

VLRHSS-VEGH-KOMLÖSSl: Merinök süritve elletcse

39

A karcagi Mäjus 1. Mgtsz szolonyec tipusü legelöjet feltörte, meszezte, altalajlazitotta es öntözhetöve tette. Az iställök egy-egy legelö közepere kerültek, nem egymäs
melle. Igy az anyäk a naponta villanykarämmal szakaszolt legelö es az ärnyekot adö iställö - egyben vizforräs - között bioritmusuknak megfelelöen, azaz tetszesük szerint
közlekedhettek, legelhettek, ihattak, pihenhettek. Teli takarmänyozäsuk is fedezte
energia- es feherjeszüksegletüket. A bäränyokat 6—7 hetes korban välasztottäk, utäna
kost vertek az anyäk köze. A 10 eves idöszakot ätfogö eredmenyeket az 1. täbläzatban
ismertetjük. Az 1983. evi gyenge fogamzäsi eredmenyek oka a szällitott spermäval vegzett termekenyitesre vezethetö vissza, mellyel meg abban az evben felhagytak, visszaterve a vadpäroztatäsra. Az itt szereplö eredmeny a süritett elletesnek a magyar merinöval elerhetö nagyüzemi modelljenek tekinthetö. A bäränyszaporulat a negy evszak között
aränyosan oszlott szet, a korabban anosztrusz idöszaknak (februär—märcius—äprilis)
tekintett idöben vemhesült anyäk adtäk az eves bäränyszaporulat 19,5%-ät.
A csengeri Lenin Mgtsz-ben 451 kisebb testü fesüs tipusü merinö anya folyamatos elletesenek egyedileg nyilväntartott eredmenyeit szämitögepen dolgoztuk fei. Amikor a megfigyeles kezdödött a juhäszat eredmenyei nem voltak kedvezöbbek, mint az
orszägos ätlag. A bäränyokat 40 napos kor körül välasztottäk el, az anyäkat folyama1. täbldzat
Süritett elletes 10 eves eredmenyei egy magyar merinö ällomänyban
(1978-1987)

£v( i )

Anyaallomäny

Szaporulat evnegyedenkenti megoszläsa

Ellesi

(3)

forgo

(5)

(2)

II.

III.

IV.

n

Összesen

Szapo
rulat i
arany

Egy anyara eso

%( 6)

szüle- elvälaszte tt
to tt

(7)

(8 )

(9)

baräny, n

1978
1979
1980
1981
1982*
1983*
1984**
1985**
1986
1987**
10 ev atlaga( 10)

825
2030
1983
2071
2132
2049
1786
1755
2167
2245

28
1667
864
390
1740

1904

1116
709

1302
779
845

1411
457
676
1208

972
3015
3008
2918
3866
2119
3830
2172
3268
4057

8842

7482

5704

7197

29225

30,0

25,6

19,5

24,6

1748
413
697
1295

676
196
699
1514
246
1655
671

63
428
641
504
678
464

205
724
804
510
1202

%-os megoszlas:
dl)

1,075
1,280
1,285
1,214
1,450
0,873
1,828
1,048
1,252
1,429

109,6
116,0
118,0
116,0
125.0
114,5
117.4
118.0
120.4
126.4

1,178
1,485
1,517
1,408
1,813
1,034
2,144
1,238
1,508
1,807

1,06
1,08
1,57
1,18
1,71
0,95
1,98
1,14
1,37
1,69

1,287

119,2

1,535

1,40

sele-|tez ®s’ illetve jerkeutanpotlas (12)
°-os selejtezes, illetve jerkeutanpotlas (13)

year
year results ° f accelerated lambing in a Hungarian Merino flock (1978-1988)
of F i.’.Cwe
(2), qu^rterly distribution of the progeny (3), all (4), lambing rate (5), rate
per^ 0 *^Cacy
^or one ewe (7), lamb bom ( 8 ), lamb weaned (9), average of the 10 years (10),
centual distribution ( 1 1 ), 20 % culling rate, viz. 20 % female replacement ( 12 ), 30% culling rate (13)
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•Uesek
szoma

407

296

218

134

127

283

62

14

3

131

349

256

i_____________________ i i___________________i i___________________ i i____________________ i

%

^0,39

3 , £6

23,86

32,29

1. äbra. Az ellesek es az ikerellesek aranyanak havi megoszlasa magyar merinöknal

Az üjraellesi idöközök alakuläsa es az ellesek szäma
A nyajuhok szäma es aränya (2)

Ket elles
közti
ido (nap) (1)

>240
241-270
271-300
301-330
331-365
366<
összesen (4)

n

%

Ellesek szäma (3)

cv%

s

X

7,10
18,85
16,63
14,86
17,96
24,61

( 7,18)
(20,99)
(14,92)
(16,57)
(18,78)
(21,55)

4,91
5,47
5,76
5,42
4,83
4,27

(4,92)
(5,50)
(5,63)
(5,03)
(4,88)
(4,31)

0,23
0 , 1'6
0,14
0,17

111

(13)
(38)
(27)
(30)
(34)
(39)

451

(181)

-

-

-

-

32
85
75
67
81

2. täbläzat

0 ,1 2
0 ,1 0

(0,42)
(0,27)
(0,24)
(0,24)
(0,19)
(0,16)

4,59
2,98
2,37
3,12
2,42
2,23

(8,45)
(4,95)
(4,23)
(4,79)
(3,80)
(3,68)

-

-

-

-

Megjegyzis: a zäröjelben foglaltak az ertekeles befejezeseig kiesettek adatai (5)
n
harm adik elles utän (7)
negyedik elles utän
ötö d ik elles utän
hatodik elles utän
hetedik elles utän
nyolcadik elles utän
kilencedik elles utän
tizedik elles utän

3
15
34
55
36
24
8
6

%
1,7
8,2
18,8
30,5
19,9
13,2
4,4
3,3

Interval between lambings and number ofparities (1981 -1986)
time between two lambings, days (1), number and proportion of ewes (2), number of lambings (3),
Remark: data in parenthesis are data of lost tili conclusion of the evaluation (5), culted (6 ) after the
3rd-10th parity, resp. (7)
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tosan termekenyitettek 6s ellettek. Nemi zavart okozott, hogy 1982. szeptember—oktobereben, illetve 1983. januär—februäijäban szällitott spermäval term6kenyitett6k, ez
a ^ertilitäst 33%-ra, illetve 13,2%-ra csökkentette. 6 ev alatt (1981. I. 1—1986.XII. 31.)
2280 eilös, 1828 üjra e!16s adatait 6rt6keltük (7. dbrä). Az egy anyära eso ätlagos ell6si
018°■ 1,148, a szaporulati aräny 114,5% volt, vagyis elmaradt a karcagi eredm6nyekhez

viszoayitva.
Különösen szembetönö a különbsög, ha az ün. szezonon kivüli iddszakban meg•gyelhetö fogamzäsok cseköly aränyät vesszük figyelembe. Az anyäk közül az aränylag ■
08820 niegfigyelösi idötartam sorän sok — 181 ällat — esett ki (40%). Ez6rt a 2. tdbläzafban a vögig 6rt6kelheto 6s az idoközben kiesett ällatok ätlagos üjraell6si eredm6nyeit
^ssehasonlitva köztük statisztikailag megbizhatö különbs6get nem kaptunk. Ennek megeloen az esetenkönti 6s az egy ällatra vonatkozo ätlagos üjraellösek gyakorisägi megsät 20 napos idöközökre bontva összevontan a 2. dbrdn ismertetjük. Az eredmöny
netikai 6s gazdasägossägj vonatkozäsban egyaränt elgondolkodtatö. A vizsgält ällo^
a
gyenge ätlagos ell6si forgö ellen6re 10 hönapon belül rendszeresen üjraellett, mig 20% 6vente egyszer sem ellett. Koräbban a Szendröi Ällami Gazda- -
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£07
29 6
210
134 127
283
62
U
3
131
349
256
i_____________________ i ■__________________ i i___________________ i i----------------------------------->

%

^0,39

,

23,86

3 £6

32,29

1. äbra. Az ellesek es az ikerellesek aränyänak havi megoszlasa magyar merinoknäl

Az üjraeüesi idoközök alakuläsa es az ellesek szäma

Ellesek szäma (3)

A nyajuhok szäma es aränya (2)

Ket elles
közti
ido (nap) ( 1)

n

32
85
75
67
81

%

>240
241-270
271-300
301-330
331-365
366<

111

(13)
(38)
(27)
(30)
(34)
(39)

összesen (4)

451

(181)

7,10
18,85
16,63
14,86
17,96
24,61

( 7,18)
(20,99)
(14,92)
(16,57)
(18,78)
(21,55)

-

2. täbläzat

CV%

s

X

4,91
5,47
5,76
5,42
4,83
4,27

(4,92)
(5,50)
(5,63)
(5,03)
(4,88)
(4,31)

0,23
0 , 1'6
0,14
0,17
0 ,1 2
0 .1 0

(0,42)
(0,27)
(0,24)
(0,24)
(0,19)
(0,16)

-

-

-

-

4,59
2,98
2,37
3,12
2,42
2,23

(8,45)
(4,95)
(4,23)
(4,79)
(3,80)
(3,68)
-

Megjegyzis: a zäröjelben foglaltak az ertekeles befejezeseig kiesettek adatai (5)
n
Selejtezve: (6)

harm adik elles utän (7)
negyedik elles utän
ötödik elles utän
hatodik elles utän
hetedik elles utän
nyolcadik elles utän
kilencedik elles utän
tizedik elles utän

3
15
34
55
36
24
8
6

%
1,7
8,2
18,8
30,5
19,9
13,2
4,4
3,3

Interval between lambings and number ofparities (1981-1986)
time between two lambings, days (1), number and proportion of ewes (2), number of lambiags (3),
Remark: data in parenthesis are data of lost tili conclusion of the evaluation (5), culfod (6 ) after the
3rd-10th parity, resp. (7)
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2. dbra. Fesüsmerinö anyäk üjraellesenek egyedi es ätlagos gyakorisagi megoszläsa

töberehe1111^^611^1^6^^^ ®s eUettek. N6mi zavart okozott, hogy 1982. szeptember—oka fertil t'1' '^etVC *^83. januär—februäijäban szällftott spermäval termekenyltettdk, ez
2280 eite 33%'ra; . illetve 13>2%-ra csökkentette. 6 ev alatt (1981. I. 1-1986.XII. 31.)
forgö Cj .S’ *
Aira ell^s adatait örtökeltük (1. dbra). Az egy anyära eso itlagos ell&i
viszonyitv ' * szaPoru^at* ar&iy 114,5% volt, vagyis elmaradt a karcagi eredmdnyekhez
ßfiyelhet^11^8611 SZembetönö a ^ülönbsög, ha az ün. szezonon kivüli iddszakban meghosszü ° ®amz^so*c csekäy aränyät vesszük figyelembe. Az anyäk közül az aränylag
2a?ban megflß 'el^si idötartam sorän sok - 181 ällat - esett ki (40%). Ezört a 2. tdbldössehas *
^ ^ “ Ihetö 6s az iddközben kiesett ällatok ätlagos üjraellösi eredmönyeit
^lelöen*1
statisztikailag megbizhatö különbslget nem kaptunk. Ennek meg°szläsät 20 eSetei^C^nt’
32 e«y dllatra vonatkozö ätlagos üjraell&ek gyakorisägi meggenetjjr-j naP°s idöközökre bontva összevontan a 2. äbrdn ismertetjük. Az eredmöny
nvfoy
8 ^zdasägossägi vonatkozäsban egyaränt elgcmdolkodtatö. A vizsgält älloresen iv °\ * v^szon^ a8 gyenge ätlagos ell&i forgö ellenöre 10 hönapon belül rendszejraellett, mlg 20% 6vente egyszer sem eUett. Koräbban a Szendröi Allami Gazda-#
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3. täbläzat
A fogamzis idöpontjinak 6s az eI16sek szimanak befolyasa
az ujraell6si idököz alakulisira
(1981/86. evek)
Elles ( 1 )

Föszeon (3)
IX. 1-XI. 30.
91 nap (4)

I.—II.
II.-III.
III.—IV.
IV.-V.
V.-V I.
VI.-VII.
VII.-VIII.
VIII.-IX.
1

: iö- es utöszezon (6 )
V. 1 —VIII. 31.
XII. 1-1.31.
154 nap (7)

X*

><
2

x, illetve *x (5)

l.-II.
II.-III.
III.—IV.
IV.-V.
V .-VI.
VI.-VII.
VII.-VIII.
VIII.-IX.
IX.-X.
£x, illetve "x (5 )

Szezonon kivül ( 8 )
89 nap (9)

I.-II.
II.-III.
III.—IV.
IV.-V.
VI.-VII.
VII.-VIII.
VIII.-IX.
IX. X.
Ex, illetve*x (5)

Egesz ev e°yütt (10)
365 nap (11)

I.-II.
II.-III.
III.-IV.
:V.-V.
V.-VI.
VI.-VII.
VII.-VIII.
VIII.-IX.
IX.-X.
Ex, illetve x (5)

X

s

cv%

142

-

356
377
375
348
350
385
338
311
-

129
98
105
108
63
-

39,8
31,9
26,6
37,2
27,8
27,2
31,9
20,3
-

468

359

113

31,4

32
216
346
267
208
127
63
23

106
84
118
119
140

8

324
292
286
314
322
326
335
307
293

156
81
45

32,6
28,6
41,3
41,1
43,4
37,4
46,6
26,3
15,3

1290

306

121

39,6

-

-

-

18,6
30,4
33,8

n
12

61
56
125
111

60
33
10

120
100

122

42
85

21

226
280
259

17

220

88
22

6
2

215
203

19
47

70

244

69

28,2

44
280
418
413
324
204

116
99
118
129
127

10

333
310
298
321
331
335
329
304
275

140
77
57

34,8
31,9
39,6
40,1
38,4
35,8
42,5
25,5
20,7

1828

318

12 0 ,8

38,0

3

16

-

102

33

120

10,1

aräny (2 )

25,6%

70,6%

3,8%

8,9
23,3

1 0 0 ,0 %

Effect o f time o f conception and parity on time between two lambings (1981-1986)
parity (1), proportion (2), main breeding season (3), days (4), average or mean (5), fore-season and
post-season (6 ), days (7), out of the breeding season ( 8), days (9), all year together (10), days (1^

VERESS-V£GH-K0MLQSS1: Merinök sün'tve elletesc

43
4. täbläzat

Az ikerelles gyakorisäga az ellesi idoköz es a testtömeg alakuläsa magyar merinöknil
(1981-86)
n

Kizärölag egyet
ellett ( 3 )
kgyizben ikret
eilet (4)
Kcti'zben ikret
eilet (5)
Haromszor ikret
ellett (6 )
Ncgyszer ikret
ellett (7)

%
/O

Ellesi intervallum (nap) (1)

Testtömeg (kg) (2)

"x

s

CV%

"x

s

CV%

207

45,9

328

124

37,7

42,14

5,36

3,19

164

36,4

309

121

39,1

42,61

5,08

2,72

62

13,7

313

127

40,6

43,36

6,11

1.97

17

3,8

296

127

43,1
45,33

7,01

2,04

1

0,2

397

-

-

1

Frequency o f twin lambings, time between lambings and live weight o f Hungarian Merionos
m (1981-1986)
arnbing interval, days (1), live weight (2), lambed exclusively singles (3), lambed twins once (4).
ambed twins two-times (5), lambed twins three-times (6 ), lambed twins four-times (7)

Sagban k felszämolt hajdüszoboszlöi törzsjuhäszatböl väsärolt anyäk többeves üjra ^Jesi
eredmenyeit elemezve majdnem közel azonos aränyokat kaptunk ( Vegh, 1977).
Az üjrafogamzäsok idejet föszezonra (IX. 1—XI. 30.) elö- es utöszezonra (V. 1—
31. es XII. 1—I. 31.) illetve szezonon klvüli idöszakra (II. 1 —IV. 30.) osztottuk
w- täbläzat ). A föszezonban fogamzott juhok aränya — 25,6% — viszonylag csekely.
me8egyezik koräbbi szendröi megfigyelesekkel ( Vegh, 1977, Veress es mteai, 1987).
Az ätlagos ellesi idoköz viszont jelentösen hosszabb (+53 nappal), inint az elfi-es uto
szezonban. Ez a különbseg meg szembetünobb, ha a szezonon kivüi fogamzökkal ha
sonlitjuk össze.
A härom szezon ätlagos üjraellesi idöközeben a csoporton belül igen nagy egyedi
ülönbsegek ellenere a szezonok között kapott különbsegek mind a härom esetben sta
^1S2tikailag igen megbizhatöak (P<0,1%). A szezonon kivül fogamzök csek61y aränya es
eltunöen jö üjraellesi idököze azt a koräbban is hangoztatott älläspontunkat tämasztja
a ä» hogy az ivarzäsbeli szezonalitäsban, pontosabban a vizsgält fajtäk süritve elletheto
segi hajlamäban jelentös genetikai különbs6gekkel szämolhatunk, melyek feltehetoen
°roklödnek is ( 16, 21 , 22 , 23).
A takarmänyozäsnak szerepe az üjraellet6s eset6ben sem lebecsülhetö. Egy gyen8 b tartäs eset6n, mint a csengeri eredm6nyekböl megällapithatö, az anyäk kisc
jjya, karcagi 6s koräbbi szendröi vizsgälataink tanulsäga szerint jöval nagyob
aJ andö .szezonon klvül is ivarzani 6s fogamzani (19, 22, 23). Gyeng^bb
®set6n ugyanis több olyan esetre is került p61da, hogy a korän üjrafogamzö
*^
osszan pihent, hogy regenerälhassa szervezet6t. Koräbbi - romanov fajtära J
^zsgälatainkban a kor 6s az ell6sek elörehaladtäval az üjra ell6s idököze <sökken l
ress mtsai, 1979). Hasonlö tendenciät a merinö ällomänyban nem tapasztaltunK.
#
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5. täbläzat
Az ätlagos ellesi idököz alakuläsa a testtömeg szerinti csoportositäsban
magyar merinö ällomanyban (1981 1986)

Testtöm eg, kg

( 1)

n

%

“x

s

CV%

>32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55<

11

2,4
3,1
3,8
9,6

217
113

2,2

368
314
328
305
327
317
296
321
307
319
306
345
380

104
143
198

58,9
35,8
37,2
34,1
38,7
40,8
32,3
40,9
35,9
38,3
34,2
41,4
51,9

100,0

318

125

39,2

14
17
43
103
43
48
56
51
23

22,8

9,6
12,9
12,4
11,3
5,1
2,4
2,4

11
11
10

Lx, ill. x ( 2 )

451

122

104
127
129
96
131
110
122

6. täbläzat
Varianciaanalizis vizsgälatok (3)
Testtöm eg (1)

>36 es 53<
>36
37-42
43-46
47-52

Ellesi
idoköz (4)

Testtöm eg
(1)

Ellesi
idoköz (4)

342
331
318
308
309

37-52
43-46
53
53
53

313
308
363
363
363

Különbseg (5)
-28***
-23*
+45**
+55***
+53**

*P<5%
**P<10%
***P<0,1%
Average lambing interval according to live weight categories in Hungarian
Merino flocks (1981-1986)
live weight (1), average or mean (2), analysis of mariance (3), lambing interval, % (4),
difference (5)

A 4. tdbldzatban az egyszer, ketszer, illetve többször ikret ellök ätlagos üjraellesi
idöközeit hasonlltottuk az ikret egyszer sem ellökhöz. Itt is igen nagy a csoportokon belüli szöräs, megis meglepöen kedvezöbb az ikret többször ellö csoportok ellesi idöközeinek alakuläsa, csökkenö tendenciäja. Az egyes osztälyok közötti ätlagos ellesi idöközök
különbslge nem bizonyult statisztikailag megblzhatönak, sem a nagyobb szaporulatot
el&ö csoportok ugyancsak növekvö testtömege. Az aränylag kistestu csengeri ällomänyban 32 kg-töl 55 kg-ig teijedö intervallumban vizsgältuk a kifejlettkori testtömeg 6s az
ujraellösi idö közötti összefüggöst (5. täbläzat), mert Euröpaszerte az egyes juhfajtäk
testtömege az utolsö n6gy 6vtized sorän igen gyorsan emelkedett.
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P

„
e8Yes testtömegkategöriäkat összevonva üjra elvegeztük a Variancianalizist.
ol kiderült, hogy a szelsösegesen kis- es nagytestu csoportok gyengebb üjraellesi
1 °köze statisztikailag nem tekinthetö veletlennek. (6. täbläzat)

Következtetesek
Az anyajuhok belterjesebb hasznosftäsi altemativäja a süritett elletes, melynek
se b az eszköz- es munkaeröigenye, mint a fejve hasznositäse, ezert a juhäszatQk többsege e hasznositäsi iräny feie hajlik. A folyamatos elletes epületigenye 25%-kal keve> mint az evi egyszeri elletese, a bäränyszaporulat pedig 40—50%-kal növelhetö
ajtavältäs kockäzata nelkül.
A jövöben remelhetöleg növekszik a haszonällat-elöälh'tö keresztezesek aränya,
^ n a hazai merinöval, mint a keresztezesek anyai partnerevel keil szämolni. Ebben
esetben a hazai nemesitesi rendszemek keil alkalmazkodnia a hasznosltäs iränyähoz,
agyis szämolni keil a jövöben a süritve elletes hajlamänak genetikai fokozäsäval. E tulajnsßg üzemi erdekeket tekintve elsödleges az ikerelles hajlamänak fokozäsäval szemben.
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Kisällattenyesztesi Tanszek, Kaposvär
(Tanszekvezetö: dr. BaUay Attila)

A z 61etkor €s a testtöm eg hatäsa
az üj-z61andi feh£r növencteknyulak vägäsi kitermetes^re
Szendrö Zsolt

Summary
Szendrö Zs.: EFFECT OF AGE AND WEIGHT ON SLAUGHTER CHARACTERISTICS OF
THE NEW ZEALAND WHITE RABBITS
The author examined the effect of the age and weight on the slaughter characteristics of the
New Zealand White rabbits. No significant correiation was found between age of rabbits of the same
slaughter weight (w: 2.5 kg; n: 100) and killing-out percentage.
Proportion of the head and of the nonedible parts in the carcases of rabbits slaugtered at
2 weeks of age at 2.0 and 2.6 kg slaughter weight decreased from 6.4 to 5.8 and from 18.8 to 16.5%,
espectively. Proportion of the blood and edible internal parts did not change. Increasing slaughter
weight of rabbits of the same age increased the proportion of the skin and table products from 13.6
to 14.8 and from 49.6 to 51.8 respectively. The correiation between body weight and killing-out
Percentage was expressed withrthe Y = 3.78x ♦ 46.61 equation, where Y = killing-out percentage (%).
X~ slaußhter weight at 12 weekä of age (kg).
Autho)Js add, ess: Anim al Rreeding Faculty o f th e Keszthely University o f A gricultural Sciences,
Kaposvar

Bevezetls
.
orszägban megtermelt es felväsärolt nyulat vägva (kisebb r&zben 61ve) exportälK ^ väßöhidak \6s a külföldi vevok a vägott test aränya alapjän minositik a termeket.
® vezö'tlen tendencia, hogy a häzinyülban a vägott test aränya a domesztikäciö folyam csökkent (üreginyül: 70,3%, häzinyül: 58,2%; cit: Löhle es Haubold, 1980). M6g
meglepöbbek azok a dän ivadekvizsgälati adatok, amelyek szerint 1960 6s 1980 között
u rh ^ S* k*terme^ s 62-63%-röl 56—57%-ra csökkent (Jensen, 1983). A häziasitäs 6s az
nek
^vt*ze(fekben bekövetkezett vältozäsok,' valamint a piaci elväräsok arra ösztönöze *hogy az eddiginei tenyegesen nagyobb hangsülyt fektessünk a vägott äru minosögät
pvetoeii meghatärozö tulajdonsägra, a konyhak&z (egösz vagy darabolt) csontos hüs
yanak növel6s6re. Eppen ez6rt a jövöben kiemelten kivänunk foglalkozni a vägäsi kiis lv
befolyäsolö t&iyezökkel, ugyanakkor szeretnönk ilyen iränyü nemesitö munkät
e ezdeni. Ennek a munkänak elsö 16p&ek6nt megvizsgältuk, hogy az äletkor, illetve »
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testtömeg milyen hatist gyakorol az egyes teströszek tömegöre ös aränyära, illetve a vägäsi
kitermelösre.
Irodalmi adatok szerint a nagyobb testtömegben (idösebb korban) vägott nyulaknak jobb a vägäsi kitermelöse. Schlolaut (1977) 2,5,2,8 es 3,2 kg-os testtömeg eierösekor
vizsgälta az üj-zelandi fehör, a fehör öriäs 6s a köt fajta keresztezösövel elöällitott növendöknyulak termelösi parametereit. A kötfcülyhatär (2,5 6s 3 2 kg) között a vägäsi kitermelös a fajtäk sorrendjeben 2,7, 2,7 es 0,5%-kal javult. Varewick es Bouquet (1981)
2,0, 2,25 6s 2,5 kg-os testtömegben a dendermondi feher nyulak vägasi kihozatalät
56,6, 57,8 6s 58,3%-nak talältäk. Ezen belül a hüs aränya 34,1%-röl 35,7%-ra emelkedett. Diwyanto et al. (1985) flamand öriäs nyulakat vägtak le 1,75,2,0,2,25 6s 2,5 kg-os
testtömegben. A k6t szelso csoport között a vägäsi kitermelös 39,1%-röl 49,1%-ra, a vä
gott test ehetö röszeinek aränya 44,4%-röl 54%-ra nött.
Az öletkor es a vägäsi kitermelös között hasonlö kapcsolat van. Rudolph es Fischer
(1979) 86 6s 100 napos korü nyulakra 56,9 6s 57,2%-os kitermelöst közölnek. Dora et al.
(1980) 5 ös 8 hönapos korü fehör blandi 6s bouscat nyulak kitermelösöre 52,5 6s 54,3%ületve 51,3 6s 57,0%-os örtöket adnak meg. Rivera es Madlangsacay (1980) szinten 5
ös 8 hönapos korban vögeztök a pröbavägäst. A köt idöpontban a him- es a nöivarü
egyedek vägäsi kitermelöse 46 ös 44%, illetve 50 ös 55% volt. Az idezett vizsgälati adatokkal kapcsolatban meg keil jegyezni, hogy az öletkorral pärhuzamosan a testtömeg,
illetve a testtömeggel együtt az eletkor is nött. Az irodalmi adatok lgy nem adnak lehetösöget arra, hogy a köt tönyezö (öletkor es testtömeg) hatäsat elkülönitve elemezzük.
A csontos hüs aränya mellett az egyes szervek röszesedöse is vältozik. Rao et al.
(1977) mörösei szerint 8 es 16 hetes öletkor között — a testtömeg szäzalökäban kifejezve — az emesztörendszer 18-röl 14,9%-ra, a sziv + tüdö 1,71-röl 1^5%-ra, a mäj 4,39röl 3^4%-ra, a fej 9,49-röl 8,15%-ra csökkent, mig a vesök aränya 1,76-röl 2,2%-ra n ö ti
5 ös 8 hönapos korban vögzett pröbavägäs eredmönye alapjän Dom et al. (1980) hasonlö
adatokröl szämoltak be. Csökkenöst jegyeztek fei a mäjnäl (0,6-1,25), a szivnel (0,1 —
0,4%), a vömöl ( 0 ,3 - 0 ,6%) ös a läbvegpknöl ( 0 2 —1,4%) A vesek aränya 0,8%-kal nött,
a tüdö ös a fej szäzaleka vältozatlan maradt. Rudolph es Fischer (1979) vizsgälata szerint
86 ös 100 napos korban az ölötömeghez viszonyitott mäj tömege 4,7 ös 4,6% volt. A vägä
si testtömeg növekedösövel a bör aränya kis mertekben emelkedik. Lahiri et al. (1982)
1,5 es 3,0 kg között, Schlolaut (1977) 2,5 ös 3,2 kg között vägott nyulakon figyelt meg
ilyen iränyü vältozäst. Dora et al. (1980) 5 ös 8 hönapos öletkor között a bör tömegöben
0,7—2 ,0%-os növekedest jegyzett fei.
Az egyes szerzök a fenti szämszerü adatoknak megfelelö összefüggöseket kaptak
a vägäsi paramöterek közötti fenotipusos korreläciö vizsgälatakor (7. täbläzat).

Sajät vizsgälatok
Az öletkomak ös a testtömegnek a vägäsi paramöterekre gyakorolt hatäsät köt kisörletben vizsgältuk. A pröbavägäsokat Holdas (1977) ältal lefrt mödszerrel hajtottuk
vögre. A nyulakat 24 öräs öheztetös utän taiköütössel käbltottuk el, majd az elvöreztetös
következett. Az egyes teströszek tömegöt külön-külön lemörtük. Az ehetö belsösögekhez
a szivet, a mäijat, a tüdöt ös a vesöket soroltuk. A konyhakösz termök fogalmän a lenyü-
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1. täbläzat

Irodalmi adatok a vägässal kapcsolatos tulajdonsagok közötti összefüggesekröl
Tulajdonsagok (1)

rP

Testtömeg ( 2 ) - vägott test tömege ( 3 )
0,95
Testtömeg - vägott test tömege
0,69
Testtömeg - vägott test tömege
0,98
Testtömeg
vägott test tömege
0,72
testtöm eg - vägott test hüshoz. (4)
0,50
Testtömeg - vägott test hüshoz.
0,84
Testtömeg - vägott test hüshoz.
0,70
Testtömeg - vägäsi kitermeles (5)
0,59
Testtömeg - vägäsi kitermeles
0 ,6 6
Testtömeg - bör tömege (7)
0,78
Testtömeg - bör tömege
0,84
Testtömeg - fej tömege ( 8 )
0,46
Testtömeg - mäj tömege ( 9 )
0,51
Testtömeg - vesek tömege ( 10 )
0,56
Fagott test tömege ( 11 ) - hüs tömege ( 12 ) 0,97-0,98
Vägott test tömege - hüs tömege
0,83-0,85
Vägott test tömege - hüs tömege
0,90
Fagott test tömege - hüs tömege
0,90
Vägott test tömege - vägäsi kiterm.
0,32
Fagott test tömege - vägäsi kiterm.
0,76
Fagott test tömege - bör tömege
0,75
* tömege - vägäsi kitermeles
-0,03
Bor tömege - vägäsi kitermeles
- 0 ,2 0
Mäj tömege - vägäsi kitermeles
- 0 ,0 2
V^selc tömege - vägäsi kiterme les
-0,17
B ör% (13) _ väg^sj kitermeles
-0,36

Szerzök (6 )
Desalvo is Zucchi (1984)
Mahajan is Lahiri (1983)
Rouvier (1970)
Niedzwiadek (1983)
Janiszewska is Bonchno (1979)
Niedzwiadek (1984)
Niedzwiadek (1983)
Lukefahr et al. (1982)
Mahajan is Lahiri (1983)
Mahajan is Lahiri (1983)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo es Zucchi (1984)
Rouvier (1970)
Janiszewska is Bonchno (1979)
Niedzwiadek (1984)
Niedzwiadek (1983)
Desalvo is Zuccchi (1984)
Lukefahr et al (1982)
Mahajan is Lahiri (1983)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)
Desalvo is Zucchi (1984)

Data o f the relevant literature on correlations among slaughter characteristics
chnracteristics ( 1 ), slaughter weight (2), carcase weight (3), lean in the carcase (4),killing-out per
centagc (5 )? authors (6 ), weight of the skin (7), weight of the head ( 8 ), weight of the liver (9),weighl
°f the kidneys ( 11 ), weight of the meat (12), skin % (13)

Zott> fej, labvigek es ehetetlen belsösegek nölküli csontos tetemet ertjük. Az egyes testreszek aränyät
igy a vägäsi kitermelest is - az eheztetes utäni testtömeghez viszonyitva
fejeztük ki.

Az egyik kiserletben 100, 2,5 kg-os testtömegben levägott vegyes ivarü üj-z61andi
eher növendeknyulat eletkoruk szerint csoportositottunk. A korcsoportok között meg
tendenciaszerüen erv&iyesülö elteröseket sem tapasztaltunk. Ezt tämasztja alä az £letkor
es a vägäsi kitermetes között kiszämitott korreläciös koefficieris 6it6ke is (r = - 0 , 12),
ämely nem t6r el szignifikänsan a nullätöl, tehät a ket tulajdonsäg független egymästöl.
A mäsik feldolgozäsban 260, 12 hetes korban, vegyes ivarban levägott üj-z61andi
®her növend^knyül vägäsi adatait a testtömegük alapjän csoportositottuk ( 2. täbläzat).
vägäsi testtömeg növeked6s6vel emelkedett az egyes teströszek tömege is. Ezek növee^ s i ütem^ben azonban elt£r£sek tapasztalhatök. 2,0 6s 2,6 kg között a v6r, a läbv6gek
s az ehetö belsösegek tömege 2 0 ,3 -2 3 ,5%-kal, tehät a vägäsi testtömeghez hasonlö
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ütemben emelkedett. A konyhakesz termek 27,7%-os es a bör 33,0%-os növekedese ätlag
felettinek tekinthetö, mig a fej 12,4%-os es az ehetetlen belsösegek 8,7%-os növekedese
jöval elmarad attöl, mint amilyen mertekben a test tömege megvältozott.
Az egyes testreszek a vägäskori testtömeghez viszonyitott aränyät vizsgälva megällapithatö, hogy a ver es az ehetö belsösegek aränya nem függ a testtömegtöl (3. tdblä
zat). A fej es a läbvegek aränya kis mertekben (0,7 illetve 0,2%), az ehetetlen belsösegek
reszesedese jelentösebben (2,3%-kal) csökkent. Kedvezö, hogy a nagyobb testtömegu
egyedekben a bör 1,2%-kal, a konyhakesz termek pedig 2 ,2%-kal emelkedett.
A 12 hetes kori testtömeg es a konyhakesz ♦ ehetö belsösegek együttes aränya
alapjän szämitott vägäsi kihozatal között r = 0,33 erössegu (P<0,01) korreläciös koefficienst kaptunk. A ket tulajdonsäg kapcsolatät fejezi ki az
Y = 3,78X + 46,61
regressziös egyenes, ahoi
Y = a vägäsi kitermeles (%) es az
X = a 12 hetes testtömeg (kg).
Az elterö mödon szämitott vägäsi kitermelesi adatokat a 4. tdbläzat tartalmazza.
2,0 es 2,6 kg között a konyhakesz termek alapjän szämitott vägäsi kihozatal 2 ,2%-kal
javult. Azonos iränyü, de kisebb merteku vältozäsok figyelhetök meg a mäs mödon szä
m itott vägäsi kitermelesek eseten is.
A vägäsi kitermeles kiszämitäsänak orszägonkent elterö a mödszere, az irodalmi
adatok összehasonlithatösägät neheziti. Reszben ehhez is segitseget nyüjt a 4. tdbläzat.
Az adatokböl läthatö, hogy a konyhakesz termek ( 1) alapjän szämitott kitermeleshez
kepest az ehetö belsösegek ( 2 ) hozzäadäsäval - a vägäskori testtömegtöl függöen 4,4—4,7%-kal, fejjel (3) ugyanarröl az ällatröl toväbbi 5,8-6,5%-kal jobb mutatöt ka
punk.

Következtetesek
Az irodalmi adatok {Rudolph es Fischer, 1979; Dora et al., 1980; Rivera esMadlangsacay, 1980) szerint egyertelmü összefügges van a növendeknyulak eletkora es vägäsi
kitermelese között. Ez a kapcsolat azonban feltetelezi, hogy az eletkorral pärhuzamosan
a testtömeg is nö. Vizsgälatunk szerint ugyanis a különbözo korü de azonos testtömegu
növendeknyulak vägäsi kitermelese gyakorlatilag egyforma volt.
Több kutato (Schlolautf 1977; Varewyck es Bouquet, 1981; Diwyanto et al.,
1985) közöl adatokat a különbözo korban vägott nyulak vägäsi kitermeleseröl. Amint az
1. tabldzatban összefoglalt korreläciös koefficiensek is mutatjäk, a testtömeg es a vägäsi
kitermeles pozitiv kapcsolatban ällnak egymässal. Sajät kiserletünkben az irodalmi ada>
toknäl gyeng^bb összefüggöst (r = 0,33) kaptunk. Az adatok szerint tehät a különbözo
testtömegben vägott nyulak kitermelesi aränya nem hasonlithatö össze közvetlenül.
A testtömeg emelked£s£vel az egyes testr&zek tömege elterö ütemben nött (2
tdbläzat), ami azt jelenti, hogy az elötömeghez viszonyitott aränyuk esetenkent nött (bör,
konyhakesz termek), mäskor csökkent (fej, läbvegek, ehetetlen belsösegek), vagy vältozatlanul maradt (ver, ehetö belsösegek) (3. tdbläzat). Ezek a vältozäsok Rao et al. (1977),
Dora et al. (1980), Rudolph es Fischer (1979) ältal leirt tendenciäkkal megegyeztek.
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2. täbldzat

A növendeknyulak egyes testr&zeinek alakuläsa a testtömegtöl függöen
Testtöm eg (kg) (2)

2 ,0 - 2,1 1

2 ,2 - 2 ,3

2 , 1 - 2,2

2 ,3 -2 ,4

|

2 ,4 -2 ,5

|

2,5 -2 ,6

egyedszam (3)

Testreszek ( 1 )
24

71

30

48

57

30

Az egyes testresz«ek töm ege (g) (4)

Ver (5)
Bör ( 6)
Ehetetlen bel
söseg ( 7)
Ehetö belsöseg ( 8)
Pej (9)
Läbvegek ( 10)
Konyhakesz
termek(ll)

56,3
253,1

49,0
265,2

57,0
281,7

56,1
301,2

56,6
318,9

60,5
336,5

351,2
85,6
74,0

353,8
91,0
127,2
80,3

362,3
90,1
126,1
81,1

372,4
95,5
128,1
83,9

381,9
101,5
134,9
87,3

376,5
103,7
132,3
89,0

925,2

977,8

1028,5

1081,0

1130,9

1181,3

120,0

Body parts ofgrowing rabbits in dependence ofb o d y weight
body parts ( 1 ), body weight (2), number of rabbits measured (3), weight of parts of the body (4),
blood (5 )t skin (6 ), non-edible intemals (7), edible internal organs ( 8 ), head (9), extremities (10),
table product ( 11 )

3. täbldzat 'm
A növendeknyulak testr6szeinek aränya a testtömegtöl f&ggöen
Testtömeg (kg) (2)
2 ,0 - 2,1

2 , 1 - 2,2

Testreszek (l)

2 ,2 -2 ,3

2 ,3 -2 ,4

2 ,4 -2 ,5

2 ,5 - 2 , 6

57

30

Egyedszam (3)
24

30

71

48

Az egyes testr&zek tömege (%) (4)
v » (5)
Bör (6)
Ehetetlen beisöseg (7)
Ehetö belsöseg ( 8)
Fej ( 9)
^bvegek ( 10)
K°nyhakesz
termek(H)

3,02
13,57

2,52
13,64

2,82
13,90

2,65
14,21

2,56
14,42

2,65
14,76

18,83
4,59
6,43
3,96

18,20
4,68
6,54
4,13

17,88
4,44
6,22
4,00

17,58
4,51
6,05
3,96

17,27
4,59
6,10
3,94

16,52
4,55
5,80
3,90

49,60

50,29

50,74

51,04

51,12

51,82

Body pafts o f growing rabbits in dependence o f body weight
aentJcal withTable 1 .( 1 - 1 1 .)
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A vägäsi kitermeles szempontjäböl ugyanügy kedvezönek minösül a konyhakesz termek
aränyänak növekedese, mint a fej, a läbvegek es az ehetetlen belsösegek viszonylagos csökkenese, ugyanis mindket vältozäs a jobb vägasi kitermeles iränyäba hat. A vägöhidak
szempontjäböl szinten kedvezönek minösithetö, hogy a nagyobb testü nyulakröl nagyobb
tömegu es felszinü gerezna nyerhetö.
A vägäsi kitermeles objektiven pröbavägässal ällapithatö meg, ami azt je len ti, hogy
a kivälasztott egyedet testverei vagy meg inkäbb ivadekai alapjän birälhatjuk el. A kis letszämü kisärleteknel lehetöseg van az azonos testtömegben törtenö vägäsra, de a nagy letszämü pröbavägäsoknäl - ivadekvizsgälatnäl - celszerübb a nyulakat azonos korban vägni. Az elterö testtömegu nyulak vägäsi kitermeleset az Y = 3,78X + 46,61 keplet segitsegevel azonos testtömegre korrigälhatjuk.
A 4. tdbldzatban közölt, különbözö mödszerrel szdmitott vägäsi kitermelesek segitseget nyüjtanak az irodalmi adatok összehasonlitäsähoz es egyben magyaräzatul is szolgälnak ana, hogyan lehetseges, hogy egyes orszägokban 60% feletti vägäsi kitermelest is el
tudnak emi. A különbözö mödszerrel szämitott vägäsi kitermelesek közötti nagy (esetenkent több mint 10%-os) elter&ek felvetik egy nemzetközileg elfogadott egyseges pröbavägäsi es ertekelesi rendszer kidolgozäsänak szüksegesseget.
A növendeknyulak vägäsi kitermelesevel kapcsolatos vizsgälatok es az irodalmi ada
tok alapjän az aläbbi megällapitasokat tehetjük:
—
Az eletkor es a testtömeg közül a vägäsi kitermelesre közvetlenül csak az utöbbi
tulajdonsägnak van hatasa.

4. täbläzat
A különbözö vägäsi szokväny szerinti kitermelesi szäzalek alakuläsa a testtömegtol függöen
T esttöm eg (kg) (2)

2 ,0 - 2 ,!

2 , 1 - 2,2

Vägäsi szokväny ( 1 )

2 ,2 - 2 ,3

2 ,3 -2 ,4

2 ,4 —2,5

2 , 5 - 2 ,6

57

30

51,12
55,71
57,22
61,81
61,16
65,75

51,82
56,37
57,62
62,17
61,52
66,07

Egyedszäm (3)
24

30

71

48

Vägäsi kiterm eles (%) (4)

1
!+2

1+3
1+2+3
!+3+4
I+2+3+4
Megjegyzes:

49,60
54,19
56,03
60,62
60,00
64,59

50,29
54,97
56,83
61,51
60,96
65,64

50,74
55,18
56,96
61,40
60,96
65,40

51,04
55,55
57,09
61,60
61,05
65,56

1 = konyhakesz term ek (5)

2 = eheto belsösegek ( 6)
3 = fej (7)
4 = läbvegek ( 8)
KÜting-out percentage o f different skmghtermethods in dependence o f slaughter weight
slaughter method (1), body weight (2)y number of rabbits tested (3), killing-out percentage (4), remarks: 1 = table product (5), 2 = edible internal parts (6), 3 = head (7), 4 = extermities ( 8)
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- A különbözö testtömegben vägott növendeknyulakban a legnagyobb viszonylagos
növekedes a bör es a konyhakesz termek eseteben, a legkisebb a fejnel es afc ehetetlen
belsösegeknel tapasztalhatö. Mivel a vägäsi vesztesegek aränya csökken, a konyhakesz
termeke pedig nö, 2 es 2,6 kg között minden 100 g testtömeg-többlet 0,38%-os kitermeles-javuläst von maga utän. A nagyobb testtömegben vegzett vägäskor nagyobb tömegü es
aränyü hüst es gereznät nyerünk.
- Az Y = 3,78X + 46,41 keplet lehetöve teszi, hogy a szelekciös c6\ü pröbavägäsokat
azonos korban vegezzük el es az elterö testtömegü 12 hetes üj-zelandi feher növendek nyulak vägäsi kihozatalät azonos testtömegre korrigäljuk.
- Az elterö mödon szämitott vägäsi kitermelesek összehasonlitäsähoz a 4. täbldzat
nyüjt segitseget. A jövöben celszerü lenne egy nemzetközi vägäsi szabvänyt kidolgozni.
Ennek munkälatai Budapesten a 4. Nyültenyesztesi Vilägkongresszuson elkezdödtek.
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Ällatorvostudomänyi Egyetem kutatäsi eredmenyei

Az ionoför coccidiumellenes szerek egy^b vegyületekkel valö
5sszef£rhetös6g6nek vizsgälata baromfin
A különbözö gyögyszerek egyidejü alkalmazäsa esetenkent toxikus kölcsönhatäsok kialakuläsähoz vezethez. Ezek egyes esetekben kifejezett klinikai tünetekben es elhulläsban jutnak kifejezesre,
mäskor viszont klinikai tünetekben ugyan nem manifesztälödnak, de a termeles mennyisegi es minosegi parametereit es ezältal annak gazdasägossägät szämottevoen rontjäk.
Az ionoför antibiotikumokat (monenzin, lazalocid, szalinomicin, narazin, maduramicin) vilagszerte, s lgy hazankban is szeles körben hasznäljäk a pecsenyecsirkek coccidiosisänak megelö'zesere.
Alkalmazasuk folyamatosan, a täpba keverten törtenik. Ugyanakkor a neveles sorän különbözö bakteriumos betegsegek (fökent mycoplasmosis, illetve E. coli okozta fertözesek) lephetnek fei, amelyek
eilen az ällatokat gyögyszeres kezelesben keil reszesiteni.
Tekintettel arra, hogy az ionoför coccidiumellenes szerek a gyakorlati tapasztalatok, illetve az
eddigi vizsgälatok eredmenyei szerint bizonyos chemotherapeutikumokkal összeferhetetlenek, ezert
kiserleteket vegeztünk a hazankban hasznält ionoför antibiotikumok es a broilerhizlaläsban gyakran
alkalmazott egyeb chemotherapeutjkumok közötti kompatibilitäs megftelesere.
Megällapftottuk, hogy a monenzin, a szalinomicin es a narazin kifejezetten inkompatibilis
tiamulinnal es ugyancsak összeferhetetlen eritromicinnel, szulfaklörpirazinnal es szulfaquinoxalinnal
is. Az emlitett ionoför antibiotikumok es a tiamulin együttes alkalmazasa sülyos klinikai tüneteket
es jelentos elhulläst eredmenyez, ugyanakkor az eritromicinnek, illetve a vizsgält szulfonamidoknak
a jelzett ionoför vegyületekkel valö szimultän adagoläsakor kifejezett klinikai tünetek es mortalitäs
nem jelentkezik, de az ällatok takarmäny- es ivövizfogyasztäsa es következmenyekeppen a testtömeggyarapodäs szämottevoen csökken. Mindezek alapjän a jelzett ionoför coccidiumellenes szerekkel
valö együttes alkalmazäsuk ellenjavalt.
A maduramicin tiamulinnal ugyancsak összeferhetetlen. Jöllehet az inkompatibilitäs merteke
koräntsem olyan kifejezett, mint a monenzin, a szalinomicin vagy a narazin eseteben, a maduramicin
tiamulinnal valö szimultän adagoläsa ugyancsak kontraindikält. Ugyanakkor a maduramicin eritromicinnel es a vizsgält szulfonamidokkal összeferhetö.
A lazalocid tiamulinnal is biztonsägosan alkalmazhatö es hasonlökeppen kompatibilis eritromicinnel, szulfaklörpirazinnal es szulfaquinoxalinnal is. Valamennyi vizsgält ionoför coccidiumellenes
szer összeferhetö tilozinnal, kitasamicinnel es flumequinnel, lgy azokkal együttesen kockäzatmentesen hasznälhatö.
dr. Simon Ferenc-dr. Laczay Piter-dr. Mora Zsuzsa-dr. Lehel Jözsef
Ällatorvostudomänyi Egyetem, Gyögyszertani Tanszek,
Budapest, Landler Jenö u. 2. 1078

Agrärtudomänyi Egyetem, Lüdtenyesztesi Kutatöällomäs, Gödöllo
(Vezetö: dr. Magyari Andräs kutatö professzor)

Mödszer a lüdmäj populäciok profittermelesük szerinti szelekciöjära I. II.
Töth Sändor

Summary
Töth S.: METHOD IOR SELECTION OF LIVER GEESE POPULATIONS ON BASIS OF
PROMT PRODUCTION I, II
Liver production of Landes, Hungarian, Rhine geese and their corsses was examined in point
°* wiev of profit production. The method elaborated by the author makes grading the genotypes
Possible according to their profit yield on basis of feather and liver production.
The calculations revealed the Landes (d) x Hungarian (9) genotype produced the highest profit
tor one female bird and also for one liver geese, while the least profit was produced by the pure bred
Khine geese. Reciprocal crossings are not of the same merit in point of view of profit production. Be°etit due to feather production takes only 20 % of the profit produced by the liver production.
The analysis carried out by the author revealed that cramming of Landes (d) x Hungarian
(9) I', geese produces more profit than by cramming of pure bred Landes or reciprocal crosses. Four
year selection of Landes geese for liver production yields as much profit due to the increased liver
Production as is expectcd from selection for egg production for 8 years.
1. Profit production of the Landes and Hungarian goose breeds on basis of egg production and
liver size
F*g- 2. Profit production of the Landes and Hungarian goose breeds and profit position of their
crosses in the integrated liver production on basis of average egg production and liver size.
Author’s address: University of A gricultural Sciences, GödöUo

I.
A lüdmaj elöälHtäsanak mint gazdasagi tevekenysägnek c^lja csakis a min£l najfy°bb profit el6r6se lehet. Ebböl a tetelböl következik az, hogy a profit szempontjäszüksöges megitölni a mäj elöällitäsaval kapcsolatos minden eljäräst, tenyösztdsi, nevel6si, tömösi technolögiät 6s az ezekbe fektetett töke jövedelmezösögöt.
A lüdmäj elöällitäs jövedelmezösegönek megitelösönöl abböl celszerü kiindulni,
° 8y a lüdmäj elöällitäsära Magyarorszägon az ido folyamän sajitos termel&i struktüra
a|a*ciilt ki. Ebben a struktüräban a tenyösztesi munkät az erre a cölra szakosodott gazdaSagokban olyan szakemberek v6gzik, akik a mäj termel6s6re felhasznält egyedek nagysztilei mäjtermel6s6nck 6s szaporodäsi k 6pess6g£nek növclöse ördeköben tevökenykednek.
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Az ebben a ket ert^kmäröben kitünt ludak utödai a szülöpär tartö telepekre kerülnek,
ahoi megtörtenik a tömesre szänt egyedek (tömöalapanyag) elöällitäsa. A tömöalapanyagot napos korban vagy olyan gazdasägok väsäroljäk meg, amelyek csak nevelessel
foglalkoznak, vagy a tömöközössegek, ahoi a nevetest is es a tömest is maguk vegzik el.
A csak libanevelessel foglalkozö gazdasagok jövedelmezösege teljesen független az ältaluk
felnevelt ällomänyok mäj termelese toi, igy ezek tevekenysege közvetlenül nem befolyäsolja a lüdmäj elöällitas profitjät. A tömest vegzö tömöközössegek profitja ugyanakkor
szinte kizärölag a ludak mäjtermelesetöl függes teljesen független a szaporitötelepek pro
fitjät meghatärozö szaporasägtöl. Nincsenek megbizhatö adatok arröl, hogy egyes geno
tipusok mennyi takarmänyt (kukoricät) hasznälnak fei 1 kg mäj elöällltäsära. Magänak
a tömesnek takarmänyköltsege a mäjpremiumnak csak mintegy 32-33%-ät teszi ki.
Nyilvänvalö, hogy a mäjtermeles integräciöjäban resztvevö partnerek - akik mindig egymästöl független gazdasägi egysegek — elsösorban a sajät resztevekenysegük profitjäban
erdekeltek. A tenyeszällomänyok fejleszteset vegzöknek es az integräciö .iränyitöinak
ugyanakkor az egesz termelesi vertikum gazdasägossägät keil szem elött tartaniuk. Ugyanez a szempont keil hogy ervenyesüljön akkor, amikor nepgazdasägi szempontböl törtenik n mäjtermeles gazdasägossägänak megitelese.
Az eddigiekböl következik, hogy a tenyeszällomänyok genetikai javitäsät vegzöknek
szükseguk van olyan mödszerre, amelynek segitsegevel meg tudjäk itelni az egyes geno
tipusok profittermelö kepesseget, es azt a lehetseges profitot is, amely a különbözö
genotipusok keresztezeseböl szärmazhat.
Bizonyos, hogy a tenyesztelepen a fajtäk vagy vonalak tojäs-, mäj-, es toll termelese,
vaiamint takarmänyfogyasztäsa jelenti azokat az alaptulajdonsägokat, amelyeket objek
tiven merni lehet. Ezeket a tulajdonsägokat ugyanis meg nem befolyäsoltäk az ällatok
genotipusätöl független esemenyek, amelyek egy resze a tenyesztelepen kivül jätszödik le
(esetleges keltetesi zavarok, vagy neveles 6s tömes alatti elhulläsok). Ebböl következik,
hogy a tenyesztelepen ezekre az alapparameterekre szükseges alapozni a genotipusok
prciit szerinti összehasonlitäsät. Termeszetesen ez a megällapitäs nem zäija ki mäs tenyezök figyelembevetelet sem, de az emlitett negy alapparameter teljesen elegendö az
ugyanazon a telepen levö genotipusoknak profittermelö kepessegük szerinti rangsoroläsära.
Sajät vizsgälatok
Egy integrält mäjtermelö rendszerben vagy nöpgazdasägi szinten a mäj elöällitäsäböl
es a me linkte rmekk^nt jelentkezö tolltermelesböl szärmazö profitot az összes bevetelböl
levont term^kelöällitäsi es szaporodäsi költsegek egyenlege adja, amit a következökeppen irhatunk fei:
Profit = B -(T ä+Tv+Szä+Szv) >
ahoi B ^z összes bevltel; T^=a termek elöällitäsänak (mäjliba+mäj) ällandö költsöge;
Ty=a termek elöällitäsänak vältozö költs^ge; Szä=szülöpärtartäs ällandö költsöge; Szy=
szülöpärtartäs vältozö költsdge.
Minthogy a genotipusok fejleszteset vegzö tenyesztelepen valamennyi genotipust
azonos ällandö költseghänyad terheli, profittermelö kepessegük szerinti rangsoroläsuk-

hoz elegendö csupän az összbevetelnek a vältozö költseghänyaddal, tenylegesen csak a
genotipusok takarmänyfogyasztäsäval valö szembeällitäsa. A genotipusok rangsoroläsa
a tenyesztelepen lgy a produktivitäsuk es szaporodäsuk szerint törtenhet az elözöekben
kifejtett elveknek megfelelöen a következö egyenlet segitsegevel:
—(K3—K5)
Profit/tojö=X 1[KxX 2 —(K 2 -K 4)----- ------\
Xi
ahoi
Xi = a tojäs db/tojö
X2 = mäj tömege (g)
Ki = mäj ära (Ft/kg)
K2 = a mäjlüd felnevelesenek
es tömesenek tak. költsege
Ft/mäjlüd
K3 = a szülöpärok felnevelesenek es
termeltetesenek takJcöltsege
Ft/szülöpär
^4 = a mäjludak egyszeri megt£peseböl
szärmazö jövedelem Ft/mäjlüd
Ks = a szülöpärok ketszeri megtepeseböl
szärmazö jövedelem Ft/szülöpär

Abban az esetben, ha a lüdmäj elöällitasäböl az integräciö egeszenek vagy a nepgazdasägnak jutö profitot kivänjuk megbecsülni, az X ^tojäs db/tojö ertek helyett Xi =
niäjlüd db/tojö erteket celszerü alkalmazni, es ebben az esetben nemcsak a takarmänyozäS1, hanem valamennyi (äliandö+vältozö) költsegeket is felszämolni. Orszägos ätlagban egy
tojäsbö! (a tepmekenyseget, keltethetöseget, növendekkori es tömes alatti veszteseget
figyelembeveve) a vägöhidon csupän 0,4676 mäjat adö lüddal lehetett szämolni 1986-ban,
es azzal, hogy 1 kg mäjert fizetett összegnek, a minöseget es mäjtömeget együttesen kifcjezö majpremiumnak orszägos ätlaga 424,7 Ft volt. A 424,7 Ft az orszägosan 30,1%
osztalyünak, 17,2% II. osztälyünak es 52,7% III—IV. osztalyünak minösftett mäjert
adott sorrendben fizetett 6 0 0 ,- Ft, 5 0 0 ,- Ft, 3 0 0 ,- Ft/kg összeg m^rlegelt ätlaga.
Amennyiben a takarmänyozäsi költsegeken kivül felmerülö egyeb kiadäsokat is figyefembe kivänjuk venni, ügy ezeknek a költsegeknek egy mäjlüdra eso hänyadäval az egy
lud ältal megtermelt bev^telt csökkenteni szükseges.
A tollazatböl szärmazö profitban elsödlegesen a törzsällomänyt tartö gazdasägok
^rdekeltek, a tömök csak abban az esetben, ha tömes elött megtepik ällomänyukat es a
let^pett tollat ertekesitik. (A levägott mäjliba tollazata ipari tollkent ertekesül a vägö
hidon).
A Magyarorszägon mäjtermel6sre alkalmazott legfontosabb genotipusok (landi,
magyar 6s rajnai fajtäk), valamint keresztezäseikböl szärmazö hibridek profitjät az 1. es
2- täbldzatbzn feltüntetett alapparam^terekre alapozva a 3. täbläzat mutatja. (Valaroennyi genotipus esetöben Kj =0,4247.)
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1. täbläzat
A profitbecsfcs alapparameterei
az 1986.6vi orszigos termel&i ätlagok alapjin1
G enotipus ( 1 )

X?

x.

K r

Landi (L) (2)
Magyar (M) (3)
Rajnai (R) (4)
Ld x M9
M<5 x L9
Ld x R9
R d x L9
Ld x (ML)9
Ld x (LM)9
Ld x (RL)9
Ld x (LR)9

13,85
21,04
17,69
21,04
13,85
17,69
13,85
13,85
21,04
13,85
17,69

589
500
395
544,5
544,5
492
492
566,7
566,7
545
545

17,89
35,14
35,14
17,89
26,52
17,89
26,52
17,89
17,89
17,89
17,89

144,43
231,63
231,63
214,19
161,87
221,41
161,87
151,65
151,65
151,65
151,65

1. = Valam ennyi g e n o tfp u sn ^ a z o n o s K t = 0,4247, K2 = 160, K 3 = 790 allandö szer e p e l(5)
*X , = mäjra levagott ludak szama (db/9) ( 6)
** = A 2. tablazatban fe ltü n te te tt tollterm eles es toll ärak alapjan szäm itott, a tepesert k ifizetett m unkaberrel c sökkentett összeg. K 4 a m äjludak egyszeri, Ks a szüläparok ketszeri tepfoe e se tlb en jelenti a tollazatböl szärm azö bevetelt (Ft/egyed).
A sziilopiroknal az ivararäny = 1 :4 (7)

Basic parameters o f the profit estimation on basis o f 1986 average production parameters
genotype (1), Landes (2), Hungarian (3), Rhine (4), The constans (K, =0.4247;
Ka =160; Kj=790) used were identical in all breeds (5), *KX=number of geese slaughtered for liver (pc/9) (6 ), **=Summ calculated on basis of feather production and price
of feather shown in Table 2. decreased by wages paid for feather plucking. K4 and
K 5 stand for single and souble plucking of liver geese and parent pairs, respectively
(Ft/goose). Sex ratio in the parent flock is (1:4 (7)

A 3. tdbldzatbol kitünik, hogy a reciprok keresztezesek profit szempontjäböl
nem azonos ertekuek, 6s hogy az orszäg lüd ällomänyänak nagyobbik hänyadät kitevö
rajnai fajtival valö mäj elöällltas akir fajtatisztan, akär rajnai gunär xlandi tojö keresztez^s eseteben tolltepes nelkül vesztesegesse välik. A täbläzatböl az is kiszämithatö,
hogy integrält majtermeies eseteben a tolltepes neiküli profit a mäjpremiumnak csak
mintegy 10,24%-ät (±6,19%) teszi ki, a tolltepes jövedelmenek beszämitisäval viszont a
mäjpremiumhoz viszonyltott profit megdupläzödik, annak 20,95%-ära növekedik. (4.
täbläzat).
Az 1986. evi felmeresek szerint 2 318 982 lüdböl 1 161 013 kg majat nyertek, igy
a mäj ätlagos tömege 500,6 g/mäjlüd volt es a mäjminöseget valamint mäjtömeget együttesen figyelembe vevö mäjpremium összege 493 308 000 Ft-ot tett ki (az elözöekben kifejtettek szerint kiszämolt 424,7 Ft/kg mäj ätlagär eseteben). Az orszägos ätlagos mäjtömeg es tqjästermeies (3 4 ^ 7 db/tqjö) alapjän szämolt 16^5 mäjlüd/tojö ertekböl kiindulva egy tojö 70,14 Ft, egy mäjlüd pedig 4,29 Ft profitot termelt a tollazatböl szärmazö jövedelem es az emlltett költsegtenyezök figyelembe vetele nelkül. Hogy a mäj-
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2. täbläzat

A toDtermelesböl szärmazo jövedelem becslesen£l alkalmazott
alapparameterek
Fajta (1)

Är*
Ft/g ( 6)

Tollazat szine
es szärmazäsa (5)

Egy egyedrol
letepett
mennyiseg/g
(7 )

Landi(L ) ( 2 )
Magyar (M) es ( 3 )
Rajnai (R) ( 4 )
Landi(L)
Magyar (M) es
Rajnai (R)
Ld x M9
Ld x R9
Md x L9
Rd x L9

szürke, növendek

(1 0 )

feher, növendek ( 1 1 )
szürke, termeleset befejezett
törzsallomäny ( 1 2 )
feher, termeleset befejezett
törzsallomäny ( 1 3 )
tarka, növendek ( 1 4 )
szürkes feher növendek**

(1 5 )

0 ,3 6 7

7 6

0 ,5 9 4

7 6

0 ,6 1 2

1 1 4

0 ,9 1 8

1 1 4

0 ,3 6 7

7 6

0 ,4 8 1

7 6

* = A toll ära együttesen fejezi ki a tollazat szinet es minoseget ( 8)
** = Az ezekbol a keresztezesekbol szärm azo F , ällom äny szabadszem m el fehernek
tu n o pihetollazata feher vagy vilägos paszteU szinü pärna- es paplanhuzatokban
szürkes ärnyalatot m u tat, ezert nem eri el a fajtatiszta feher tollazatü egyedek to l
lazat äert fizetet ärat. A feher tollazatü günar x szürke tollazatü tojo utödainak
tollazatäert fizetett är a fajtatiszta szürke es feher növendek tollert fizetett ärnak
ätlagakent szerepel. (9)

Basic Parameters applied at estimation o f the profit by feather production
idehtical with Table 1. (1 -4 ); colour and origin of the plumage (5), price, Ft/kg (6 ),
quantity plucked from one goose, g (7), *=The price of the feather expresses jointly
the quality and colour of the plumage. ( 8 ), **=Theeiderdown produced by these F,
crosses that seems to be white at first sight has greyish colour in quilts covered by
white, light or pastel-coloured linien, therefore its price is inferior to that produced
by the pure bred geese of white plumage. The price of the feather of
progenies of
white ganders and grey females was calculated as average of prices paid for the pluma
ge of pure bred grev and white geese (9), grey, growing (10), white, growing (11),
grey, stock population after end of the production ( 1 2 ), white stock population after
conclusion of the production (13), vari-coloured, growing (14), greyish-white, growign (15)

termel6sböl szärmazo es a jelzettek szerint kiszämitott orszägosan 9 948 433 Ft-ot kitevo profitot az egyes genotlpusok häny tojöja termelheti meg, az 5. täbläzat mutalja.
A profit-centrikus 6s a mennyis6gi szeml61et alapjän valö tervez6s közötti elt6r6s
szenü61tet6se cöljäböl kiszämitottam, hogy a genotlpusok 1. täbläzafban levö ätlagos
ivadSk- 6s mäjtermel6se alapjän az 1986. 6vi mäj megtermel6s6hez häny tojö- 6s mäjliba
lenne szüks6ges genotlpusonk6nt. (6. täbläzat). A genotlpusok profittermel6s 6s mäjniennyis6g szerinti rangsoroläsät (az 5. 6s 6. täbläzat 6rt6keinek összehasonlitäsät) a 7.
täbläzat mutatja. A 7. täbläzat jelzi, hogy a genotlpusok sorrendje elt6r, ha a rangsoroläst a mäjpr6mium, a profit, - vagy mäjtermelö k6pess6gük szerint v6gezzük. Legjced-
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3. täbldzat
A mäjtermelesre alkalmazott legfontosabb genotipusok es keresztezettjeik
profittermelö kepessege*
A tollterm eles beszämitäsäval

A tollterm eles nelkül

(6 )

(9)

Mäj

Geno
tipusok ( 1)

premium
Ft/m äjlüd

Profit/9 (7)

L andi(L )(2)
Magyar (M) (3)
Rajnai (R) (4)
Ld x M9
Md x L9
Ld x R9
Rd x L9
Ld x ML9
Ld x LM9
Ld x RL9
Ld x LR9

250,15
212,35
167,76
231,25
231,25
208,95
208,95
240,67
240,67
231,46
231,46

Profit/m äjlüd

Profit/9 (7)

850,81
1281,34
200,60
1293,33
726,02
613,84
370,76
726,85
1435,56
£99,15
942,17

61,43
60,90
11,34
61,47
52,42
34,70
26,77
52,48
68,23
43,26
53,26

Profit/m ajlüd

(8 )

(8 )

(5)

458,57
311,39
-652,76
709,05
196,81
75,84
-112,04
327,28
907,46
173,26
440,30

33,11
14,80
- 36,90
33,70
14,21
4,29
-8,09
23,63
43,13
12,51
24,89

*A profit becslesenel kiadäskent csak a takarm änyozäsi költsegek szerepelnek. A figyelem be nem vett
egyeb költsegek a profit erteket toväbb csökkentik. U tobbi költsegek azonban valam ennyi genotipusnäl azonosak, tgy a genotipusok ertek-sorrendjet nem befolyäsoljak ( 10 )

Profit production capacity o f the most important genotypes and their crosses used for liver
production
identical with Table 1. (1-4), bonus for liver, I’t/liver goose (5), with feather production (6 ), profit
(7), profit/liver geese ( 8 ), without feather production (9), *=ln estimation of the profit only the feed
ing expenses were considered. Other expenses disregarded in the present calculation decreasc further
the profit. However, these expenses are identical in all genotypes therefore they leave the order of
genotypes untouched. ( 1 0 )

vezöbb genotipusnak következetesen az Ld x (LM) 9 härmas keresztezes mutatkozik,
nug azok a genotipusok, amelyekben a landi fajta az anyai ägat kepviseli - akär fajtatisztan, akär keresztezesben - a rangsor utolsö harmadäban helyezkedik el.
A 7. tdbldzatban a szülöknek meghatärozott profit es meghatärozott mäjmennyis6g megtermelesehez szükseges letszäma szerinti, vagy a mäjpremium alapjän vegzett
rangsoroläsa nem csak a tolltermelesükböl szärmazö jövedelem es mäjtermelö kepessegük
különbözösege miatt ter el egymästöl, hanem az eltero szaporasäguk miatt is. A szaporasäg növelese — hasonlöan a mäjnagysäg növelesehez — minden esetben a termeleshez
szükseges szülök szämänak csökkenesehez vezet. Ez a csökkenäs azonban az elsö eset(K3—K5)
ben a szaporodäsi költsögek vältozö hänyadänak------------ a 2. kepletben) csökkenese
Xi
miatt a profit növeked6s6t eredm^nyezi, mig a mäjnagysäg megnövekedöse a mäj elöällitasähoz szükseges takarmäny räforditäs (takarmänyert6kesit6s) csökkenese n^lkül nem
befolyäsolhatja a profit alakuläsät.
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4. tdbläzat
A genotipusok
profittermelö kepessege az ältaluk eiert
mäjpremiumhoz viszonyitva (%),
a tolltermelesböl szärmazö bevetel beszämitäsaval
es beszämitäsa nelkül
A tolltermeles A tolltermeles
beszämitäsäval1 beszämitäsa
nelkül ( 6 )
(5)

Genotipus ( 1)

L a n d i ( L ) (2)
Magyar (M ) ( 3 )
Rajnai ( R )

(4)

L<5 x M9
Md \ L9
Lc5 x R 9
Rc5 x L9

Lö x (M L )9
L<5 x (L M )9
L<5 x ( R L ) 9
L<5 x ( L R ) 9
Ä tl ag

(8)

Profit/mäjlüd
(%)
(7)

Profit/mäjlüd
(%)
(7)

24,55
28,68
6,76
26,58
22,67
16,61
12,81
21,81
28,35
18,69
23,01

13,23
6,96
-21,99
14,57
6,14
2,05
-3,87
9,81
17,92
5,40
10,75

20,95 ±6,77

10,24 ±6,20

Profit production capacity in comparison
with bonus for their liver production (%)
with and without income by feather produc
tion
identical with Table 1. (1-4), with feather production
(5), without the feather production (6 ), profit/liver
goose, % (7), average ( 8 )

Az eredmenyek megbesz£l£se
A genetikai különbsegeknek profit szempontjäböl valö vizsgälata jelzi, hogy a biolögiai intermedier öröklödesnek feltetelez6se nem jelent automatikusan intermedier pro
fitot. Keresztezeskor rendszerint profit heterözis lep fei. Ez reszben abböl adödik, hogy
Profit szempontjäböl megitelve a keresztez&böl szärmazö egyed (tojö) toväbbteny6sztesekor az anyjänak a szaporasägi poziciöjäval rendelkezik, ugyanaickor F2 generäciö
eloällitäsära valö felhasznäläsa, vagy visszakeresztez6se, esetleg harmadik fajtäval valö
keresztez&e esetdben utödjänak a sajät, 6s a keresztez6si partner^nek intermedier mäjna8ysägät adja toväbb. Profit vonatkozäsäban az utödnak a szülök ätlagprofitjätöl valö
eIt6r6s6t az id^zi elö, hogy a szaporäbb anyai partnert 6s ivadökait kisebb vältozö költs^ghänyad terheli, mint a kevösbö szapora anyäkat 6s ivadlkaikat. Mindez reciprok keresztez6s eseteben profitmödositö t6nyezök6nt szerepel. Ebböl következöen a profit hekrözis iränya a keresztezösi partnerek megvälasztäsätöl függ: a szaporäbb genotipus
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5. täbläzat
A mäjtermel&bäl szirmazö 1986.6vi orszägos ätlagprofit
megtermel6sehez szükseges tojö es mijlud illominy.
A tollazatbol szirmazö jövedelem beszimitisäval es beszimitisa nelkül
A tolltermeles
beszämitäsa nelkül ( 6 )

A tolltermeles
beszamitäsaval (5)
Genotipus ( 1)
L andi(L )(2)
Magyar (M) (3)
Rajnai (R) (4)
Ld x M9
Md x L9
Ld x R9
Rc5 x L9
Ld x (ML) 9
Ld x (LM)9
Ld x (RL)9
Ld x (LR)9

tojö db (7)

majlüd db ( 8 )

tojö db (7)

majlüd db ( 8 )

11 693
7 764
49 593
7 692
13 703
16 207
26 833
13 687
6 930
16 604
10 559

161 947
163 357
877 287
161 842
189 783
286 698
371 626
189 566
145 807
229 968
186 790

21 694
31 948
14 031
50 548
131 090
30 397
10 963
57 419
22 595

300 466
672 191
295 206
700 101
231 898
421 009
230 662
795 238
399 696

(A 3. täbläzat alapjän, a tenyeszällomanynäl a gunarak tolltermeleset is figyelembe
veve) (9)
Female and male liver goose population required for production o f the average
profit produced in 1986 by liver production with and without the feather
production
identical with Table 1. (1-4), with feather production (5), without feather production
(6), number of females (7), number of liver geese ( 8), ln breeding stocks the feather
production of ganders is also calculated (9)
6. täbläzat
Az 1986. evben megtermelt mäjmennyiseg
elöällitasähoz szükseges tojök 6s mäjlibak
szäma genoripusonkent
Genotipus (1)

tojö db (5)

L a n d i(L ) (2)
Magyar (M) (3)
Rajnai (R) (4)
Ld x M9
Md x L9
LdxR9
R<5 x L9
Ld x (ML)9
Ld x (LM)9
Ld x (RL)9
Ld x (LR)9

142 322
110 362
166 155
101 343
153 953
133 396
170 381
147 922
97 373
153 812
120 424

mäjliba db (6)

1 971
322
2 939
2 132
2 132
2 359
2 359
2 048
2 048
2 130
2 130
2

160
026
273
255
255
783
783
726
726
299
299

Number o f breeding females and liver geese
required for the quantity o f liver produced
in 1986
identical with Table 1. (1 -4 ), females (5), liver geese

(6)
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7. täbläzat
A szülöi genotipusok es vegtermekek rangsoroläsa profittermelö
es mäjtermelö kepessegük szerint, a tolltermeles jövedelmezösegenek
beszämitäsäval*
Szülök (6)
Genotipus

0)

Mäjprem ium

(5)
X (LM)9
L(5x M9
Magyar (M) (3)
L<J x (LR)9
Undi (L) (2)
L<5 x (ML)9
Md x L9
L<J x R9
L<*x (RL)9
Rd X L9
Rajnai (R) (4 )

2
4
5
3
1
2
4
6
3
6
7

Profit (8)

V egterm ekek (7)

mäj (9)

term elese alapjän (10)

Profit (8)

mäj (9)

term elese alapjän (10)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
6
7
9
5
8
11

1
2
6
4
3
5
7
9
8

1
3
7
5
4
6
8
2
9

—

_

11

10

-

-

%=J^ rangsoroläs az 1986. evi profit — es m äjm ennyiseg eloällitäsähoz szükseges szüloi es vegterm ek
(mäjlüd) letszäm alapjän tö rte n t. Az 1. rangsor a legkedvezobb genotipust jelöli (10)

Order o f rank o f parental genotypes and the end products on basis o f profit and liver production capacity with calculation the income by feather production
ldentical with Table 1. (1 -4 ), bonus for liver production (5), parents (6 ), end products (7), profit
( 8), liver (9), on basis of (10), *=Ranking was based on the number of parental geese and end products
(liver geese) required for the productions of profit and liver quantity produced in 1986. No. 1. stands
f°r the best genotype ( 10 )

8. täbläzat
A landi fajta profittermeieseben bekövetkezö vältozäs
az ätlagos tojäs- es mäjtermeles vältozäsa eseteben

Ä*Ugos
rtkSSterme,es
^ W to j^ d )

40
^ 3 ___

Profit
Ft/mäjlüd

S89

61,43

61,43

(2)

Ätlagos m äjterm eles (g) (3)
609
|
629

649

Profit Ft/m äjlüd

69,92

78,41

86,91

6 8 ’5 9

73,52
77,36
78,41

Change in profit production o f Landes geese in case o f change in the average egg and liver
production
average egg production per female (1), profit/liver goose (2), average liver production, g (3)
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anyai partnerkenti alkalmazäsa pozitiv profit heterözist eredmenyez, mig a kevesbe szapora genotipus anyakenti alkalmazäsa a genotipusok ätlag profitjätöl negativ iränyü ei
terest id6z elö. A reciprok keresztezesek csak a profit szempontjäböl azonos ertekü ge
notipusok keresztezesekor es csak additiv genhatäs eseteben adhatnak intermedier profitot.
Ha a profit becslesben szereplö tulajdonsägokat nem additiven hatö genek alakitjäk ki es a keresztezesböl szärmazö utödokban biolögiai heterözis jelentkezik, ez termeszetesen profit mödositö tenyezö. Ennek remenyeben alkalmazzäk az ällattenyesztesben
is egyre kiteijedtebben a különbözö keresztezesi semäkat. Azt viszont, hogy keresztezes
eseteben nem feltetlenül lep fei biolögiai heterözis, jelzi egy lüdpopuläciön vegzett kiserlet, amelyben a magyar x landi es landi x magyar fajtäk keresztezesekor a reciprok ke
resztezes biolögiailag egyenertekünek mutatkozott, vagyis nem jelentkezett heterözis
a szaporasäg es a fiatalkori, 8 hetes dletkorban mert testtömeggyarapodäs tekinteteben.
(N g .O B in h , 1988).
m

II.
Magyarorszägon ma mär nem fordul elö olyan eset, amikor a törzsällomännyal es
keltetövel, nevelövel is rendelkezö üzem maga tömne meg az ältala elöällitott es esetleg
fei is nevelt naposlibät, azaz integrält mödon termeine. Kialakultak viszont termelesi rendszerek, ahoi a tenyesztest az erre szakosodott szakemberek vegzik es a rendszerhez tartozö üzemek a mäjtermelesre hasznält vegtermeket vagy annak szüleit tenyeszcentrumböl
szerzik be. Minthogy maguk a tenyeszcentrumok es a szaporitö telepek nem, vagy csak a
mäjtermelö kepesseg megällapitäsa celjäböl vegeznek (kiserleti) tömeseket, elsödlegesen
a naposlibäböl szärmazö profit növeleseben erdekeltek. Az integräciö es a tömest vegzo
profitja viszont a mäjtermeles mellektermekekent jelentkezö tollon kivül kizärölag a mäjböl szärmazik. Ebböl következik, hogy a tenyesztesi munka közeppontjäba egyertelmüen
a vegtermek profittermeleset keil ällitani es az integräciön belül kialakult erdekellentet
megszüntetese celjaböl vizsgälni szükseges azt, hogy profittermelesi szempontböl a mäj'
termelesre szöba jöhetö genotipusok szelekciöjäban mekkora hangsüly essen a szaporasägra es mekkora a mäjnagysägra. Utöbbi kerdes ügy is megfogalmazhatö, hogy lehetseges-e
növelni a termelesi rendszer profitjät a szaporasagra törtenö szelekciöval az exportra alkalmas I—II. osztälyü mäjnagysäg hatärain belül.

Sajät vizsgälatok
A välasz erdekeben egy adott profit megtermelesehez szükseges mäjnagysägnak a
szaporasäg vältozäsäval együttjärö mödosuläsät 6s ennek a profittermetesre gyakorolt
hatäsät keil megvizsgälni. Ezt a profit becsles^re kidolgozott egyenlegböl az X2 kompo*
nens kifejtesevel lehet megtenni. Ebben az esetben a következö egyenlethez jutunk:
y K1 ( rnf
( K j - K s)
X2=
[(K2 - Kv 4)\ —

Proflt

i

'

TÖTH: Lüdmäj populaciök profit termeles szerinti szelekciöja I-II.

65

A keplet jelzi, hogy az ällfcndök 6s a kiszämitott profit / mäjlüd 6rtek ismeret6ben
a kepletben csupän egyetlen vältozö, a szaporasag szerepel, 6s az egyenlet megoldäsäval
a szaporasäghoz tartozö kerdesesmäjnagysäghoz lehet jutni. Ha vältoztatott szaporasäggal
es ennek következtlben megvältozott mäjtömeg alapjän kiszämitott profit ert6keket
olyan grafikonon äbräzoljuk, amelynek X tengely6n a szaporasägot, Y tengely6n a mäjnagysägot jelöljük, 6s a profitot jelzö pontokat egymässal összekötjük, profit kontürokat
kapunk. A profit kontürok minden egyes pontja a különbözö szaporasägi ert6kekhez tar
tozö mäjnagysägot jelöli az egy mäjlüdra eso profit megvältozäsa nelkül (7. dbra).
Az 1. dbra profit kontuijai csupän szeml61tet6st szolgälnak 6s a landi, valamint a
magyar fajta ätlagos tojäs — valamint mäjtermel6s6re alapozödnak. Nem tartalmaznak
tehät sem olyan profit növelö t6nyezöt mint a tolltermel6s, sem olyan profit csökkentö
tenyezöket, mint a keltetes, felnevel6s 6s töm6s folyamän keletkezö vesztes6get. Utöbhiak zöme egy6bk6nt is a teny6szcentrumon kivüli okok miatt következik be, melyekre
a tenyesztesnek csak nagyon kev6s hatäsa lehet. Az emlltett okok miatt az äbrän szereplö
Profit ertekek eltemek az I. r6szben közölt 3. täbläzat ertekeitöl.
A profit grafikonon megfigyelheto, hogy a profit kontüroknak nem lineäris, hanem
görbült lefutäsuk van. Ez annak a következm6nye, hogy a szaporäbb (anyai) partnert es
ivadekait kevesebb vältozö költs6ghänyad terheli, mint a kev6sb6 szapora anyäkat 6s ivadekait. A profit kontürok görbült lefutäsa az oka annak, hogy a reciprok keresztez6sek
nem azonos ert6küek 6s a keresztez6si partnerek megvälasztäsätöl függöen 16p fei pozitlv
vagy negativ iränyü profit heterözis. Szeml61teti a profit grafikon azt is, hogy a keresztezesböl szärmazo Ft tojök toväbbteny6szt6se eset6ben ezek a tojök anyjuk szaporasagi
poziciöjäval rendelkeznek, ugyanakkor az üj generäciönak a sajät 6s a keresztez6si partnerük intermedier mäjnagysägät adjäk toväbb. Mindez gazdasägossägi szempontböl na
gyon figyelemre meltö tenyezö 6s (a biolögiai heterözis esetleges fell6p6s6n kivül) oka
annak, hogy az ällatteny6szt6sben egyre kiteijedtebben alkalmazzäk a keresztez6sböl
szärmazo anyäk toväbbteny6szt6s6t. A 3. täbläzat alapjän kiszämithatö (I. r6sz), hogy
bar a fajtatiszta landi ludak mäjpr6miuma 8,17%-kal nagyobb, mint a landi günär x magyar
tojo keresztez6s6böl szärmazo F j hibridek mäjpr6miuma, az integräciönak profitja m6gis
52%-kal növekszik ennek a keresztezesnek megvalösitäsäval. Az ebböl a keresztez6sböl
szärmazo tojöknak landi gunarakkal tört6nö visszakeresztez6se eset6ben a mäjpremium
ugyancsak nem eri el a fajtatiszta landi egyedek mäjpr6miumät, ez annak csupän 96,2%-a,
az integräciö profitja a tolltermel6s figyelembev6tel6vel m6gis 68,7%-kal, annak figye^embev6tele nelkül pedig 11,7%-kal növekedik. Mindebböl az a következtet6s vonhatö
hg^y a profit növel6s6re a ke*sztez6s alkalmazäSsi jelenti a teggjrorsabban v6grehajt^atö 6s megfelelö el6k6szit6s eset6ben a leghat6konyabb eljäräst. Ezt a következtet6st
az idö-t6nyezön klvül az is alätämasztja, hogy a magyar 6s rajnai fajta önällö mäjtermelök6nt csak abban az esetben jöhetne szöba, ha mäjtermel6sük tojästermelesüktöl
teljesen függetlenül el6m6 az 530-540 g-ot. Ennek fajtän belüli szelekciöval tört6nö
el6r6se azonban költs6ges 6s hosszadalmas idötölt6s lenne, mert a fajtak jelenkgi szaporasägi szintj6n is a landi günär x magyar tojö utödainak profittermel6se meghaladja a
fajtatiszta landi profittermel6s6t, azaz a magyar vagy a rajnai fajta mäjnagysägänak növeI6s6be fektetett töke nem lenne el6g hat6kofiy.
Pusztän mäjtermel6s szempontjäböl megit61ve a rajnai 6s a magyar fajtäknak nem°sak mäjtermel6sre, de tojäshozamra tört6nö szelekciöja sem lätszik gazdasägosnak egy
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1. äbra. A landi es a magyar fajta profitkontürja a tojästermeles es a mäjnagysag alapjan

2. äbra. A landi 6s a magyar fajta profltkontüija, valamint keresztezettjeik profit poziciöja integrält
nüUtermeläs eseteben az ätlagos tojästermelös 6$ mäjnagysig alapjän

TÖTH: Lüdmäj populiciök profit termeles szerinti szelekciöja I—II.
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mäjtermetesi rendszerben. Helyette inkäbb a k6t fajta tojästermelesenek szintentartäsa
es az apai keresztezesi partnerkent alkamazandö landi fajta mäjtermelesenek növeles^re,
mäjminöseg&iek toväbbi javitäsära celszeru eröfesziteseket tenni, es a meglevö teny&zföröhelyeket inkäbb erre celszeru felhasznälni. Az ebben az esetben alkalmazhatö kisebb
szelekciös nyomäs kevesebb tenyeszselejtet eredmenyez es ez is kedvezöen hat a gazdasägossägra. Ezt a következtetest egyebkent egy biolögiai es egy gazdasägi erv is alätämasztja. Közismert, hogy a mäjnagysäg, valamint a szaporasäg ket komponensekent szämontartott tojästermeles es termekenyseg között negativ genetikai összefügges van.
Bär ez a korreläciö nem bizonyul ättörhetetlennek, szaporasägra valö szelekciö eseteben
megis szämolni keil a magyar es landi fajtäk mäjnagysägänak toväbbi csökkenesevel,
valamint a szaporasäg gyengebb öröklödhetösege miatt, ennek a szelekciönak a mäjtermelesre törtenö szelekciöhoz viszonyitott kevesbbe eredmenyes voltäval. Közismert
az is, hogy a tojäshozam növelesekor az egy tojäsra eso költseghänyadnak csökkenese
következik be. Figyelemre meltö azonban ezzel kapcsolatban az, hogy az lgy elört megtakaritäs a tojästermeles növekedesenek aränyäban negyzetesen csökken (Töth, 1983),
ugyanakkor a mäjnagysäg növelesäböl (szelekciöjäböl) szärmazö bev^tel a mindenkori
mäjnagysägtöl függetlenül teljes eg6sz£ben jövedelem növelö t&iyezö. Amennyiben a
tömes folyamän takarmäny6rtekesül6s javuläs is bekövetkezik, ez toväbbi profitnöved6st eredmenyez es toväbbi 6wk6nt szöl az apai partner mäjtermetesre törtenö szelekciö
ja mellett. Mindezeket a 8. täbldzat adatai szemlöltetik.
A^ 8. tdbldzatbol läthatö, hogy a jelenleg 30 tqjäst 6s 589 g mäjad adö landi fajta
tojästermelesenek megközelitöleg 17 tqjässal valö megnövelöse eredm&iyezne vältozatlan
mäjnagysäg eseteben annyi profitot, mint amennyi az ätlagos mäjtermelös^nek 40 g-mal
valö megnövelesöböl szärmazik. Kitunik az is, hogy az ätlagos mäjtermel£s növekedös6böl szärmazö profit lineärisan követi a mäjtermetes növeked&et, mig a mäjtermetes növekedesere az egy mäjlüdra eso profit negyzetesen csökkenö tendenciäval reagäl. Amenynyiben a mäjnagysäg szintentartäsa mellett tört&ine szelekciö a landi tojästermeteslre,
a 17 tojästöbblet eter£s6hez legaläbb 8 6v lenne szükseges a landi fajta genetikai param6terei alapjän szämltott 6vi 2,13 db-os genetikai elörahaladis eseteben, mig a 40 g-os mäjtöbbletet a tojästermetes szintentartäsa mellett 4 ev alatt is el lehetne 6mi 6vi 12 g-os
genetikai elörehaladast feltetelezve. (A szämitäs alapparam£terei: i = 1,457; h2 tojäs =
0,25; h2 mäj = 0,45;atojäs= 5,87 db; am*j= 19 g). A szelektälandö tulajdonsäg eldönt6s£ben
nem elhanyagolhatö toväbbi szempont az sem, hogy mäjtermetesre szolgälö bärmely keresztez^si s^mäban a landi apai; partnerk&iti alkalmazäsa az egyedüli gazdasägos eljäräs.
Ez magäval vonja azt is, hogy ebben a minösögben a landi tqjästermel&e kev6sb6 fontossä
välik az anyai partnerkent alkalmazott fajta tqjästermellslhez viszonyftva, ugyanakkor
nündinkäbb a fajta term6kenys6g6nek javitäsa 16p elötörbe.

Az eredm&iyek 6rt6kel6se
A felsorolt 6s szämitäsokkal alätämasztott mutatök az apai partner mäjnagysägra
törtenö szelekciöja mellett 6rvelnek, de nyilvänvalöan ellent&esek a mäjnagysäg növel^s^ben közvetlenül nem is ärdekelt teny&zcentrum Irdekeivel.
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A tenyeszcentrumot es a szülöpärtartö telepeket is a tömöközössegek profitjät meghatärozö mäjprdmiumböl valö reszesedessel lehet erdekelttä tenni a mäjnagysägra valö
szelekciönak illetve magänak a hibrid elöällitäsnak vegzeseben. Ezzel kapcsolatban szüks^gesse välik annak a hänyadnak megbecsülese, ami a mäjnagysäg, tehät a tömök profitjänak £rdekeben teväkenykedö tenyeszcentrumot joggal megilleti.
A mäjpremiumböl a tenyeszcentrumot csupän annak a hänyadnak egy resze illetheti meg, amennyivel a szaporitö telepek reven forgalmazott hibridjenek mäjnagysäga
meghaladja az orszägos ätlagot, a szaporitö telepet pedig annak a hänyadnak az eilentetele, amennyivel (£s amennyiben) a tenyeszcentrum landi günärjainak termekenysege elmarad az anyai partner fajtäjära jellemzö termekenysegtöl.
Orszägos ätlagot veve alapul 1986-ban az ätlagos mäjnagysäg 500,6 g volt, a mäj
termelesre szöba jöhetö fajtäk közül a magyart 500 g, a rajnait pedig 395 g ätlagos mäjnagysaggal lehetett figyelembe venni. A landi fajta 589 g-os ätlagos mäjnagysägät es a
mäjnagysäg intermedier ö rö k lö d ^ t figyelembe veve a landi x magyar keresztezes reven
a hibridek ätlagos mäjnagysäga 544,5 g-ra, az F , tojöknak landi gunarakkal valö visszakeresztezese eset^ben pedig 566,7 .g-ra növekedik. A tenyeszcentrumot lgy a többlet
43,9 g, illetöleg 66,1 g mäjnak mäjpremiumäböl illeti mega rendszer ältal meghatärozandö resz. Ha a mäjpremium orszägos ätlagät az 1986. evi orszägos ätlagkent megbecsült
424,7 Ft/kg4iak vesszük, ügy a landi x magyar hibridek eseteben a tenyeszcentrumnak
kijärö reszt 18,64 Ft-böl, illetöleg 28,07 Ft-böl keil megitelni. Az orszäg lüdällomänyänak
nagyobbik hänyadat kitevö rajnai fajtänak mäjtermeles celjäböl valö felhasznäläsa az F}
tojöknak landi gunarakkal valö visszakeresztezese eseteben sem välik gazdasagossä mäs
lehetösägekhez kepest, lgy a fajta mäjtermelesre valö igenybeveteletöl el keil tekinteni.
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Ileälis kanülözesi technika egyszeru T-fisztuläval
a sertesek emesztes-fiziolögiai vizsgälatähoz
Kubovics Erika-Fibel Hedvig-Babinszky Läszlö
Summary
Miss Kubovics E.-Miss Fibel H -B abinszky L.: ILE AL CANNULATION BY A SIMPLE TFISTULA FOR THE DIGESTION SYSTEM PHYSIOLOGICAL EXAMINATIONS IN PIGS
In order to study the resorption of nutrients from different parts of the digestive system sur^cal methods are developed which permit the collection and chemical analysis of the chymus. This
ßives opportunity for more precise estimation of the nutritive value of feeds and nutritive requirements of pigs.
The paper describes the surgical technique of implantation of a simple T-fistula into the ileum of
ßrowing pigs, the technique of narcosis and pre- and postsurgical treatmentsi
1. The simple T-fistula
2. Place of building of the single T-fistula
Authors' address: Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production,
Gödöllo-Herceghalom
Bevezetes
A täplälöanyagok belszakaszonkenti felszivödäsänak tanulmänyozäsähoz elengedhetetlen
^eltetel olyan operäciös technikäk kialakitäsa, melyek segitsegevel lehetöseg nyilik az emesztötraktus
^lönbözo szakaszaiböl a beltartalom (chymus) gyüjtesere, kemiai analizisere, alapot szolgältatva ezzel
a sertesek täplälöanyag szüksegleti ertekeinek pontositäsähoz es a takarmänyok täplälöertekenek
Pontosabb megitelesehez.
A vizsgälatok celjätöl függöen a chymusgyüjtes törtenhet egyszeru T-fisztula {Metz, 1985),
re-entrant fisztula ( Easter es Tanksley, 1973, Drochner es Hazem, 1916yHennig es mtsai, 1980) vagy
üeo-rectal anastomosis (Hennig es mtsai, 1986, Herrmann, 1987) segitsegevel.
Mindhärom gyüjtesi möd mäs-mäs operäciös technikät, szemelyi es tärgyi felt6 telt ig6 nyel. A
e8 kisebb sebeszeti beavatkozässal a T-fisztula beepitese, legnagyobbal az ileo-rectal anastomosis jär,
amikoris az ileumot a rectummal kötik össze, kikapcsolva ezzel a caecumot es a colont.
Int6 zetünkben a müt6 ti technikäk e területen törtenö fejleszt6s6 t az egyszeru T-fisztula ileumba
törtenö beepft6 s6 vel kezdtük növendek serteseknel. Jelen közlemenyünkben az elmült 6vek sajät 6 s a
nemzetközi - elsösorban az angol, holland, kanadai, NDK 6 s lengyel - tapasztalatok alapjän kialakitott altatäsi 6 s mut6 ti technikät ismertetjük.
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Sajät vizsgälatok

Anyag 4s mödszer. Az operäcio elott 10 nappal olyan ällatokat keil kivalasztani, amelyek
koruknak megfeleloen fejlettek es egeszsegesek, toväbbä semmilyen, az emeszto-es legzoapparätust
kärosftö betegsegben nem szenvedtek. A fajta nem jätszik lenyeges szerepet az operäcio szempontjäböl, de a hosszütörzsü lapäly tfpusü serteseket sok esetben elönyben reszesftik. Az ällatok ivara a
vizsgälatok szempontjäböl közömbös, azonban operäcios technikai meggondoläsokböl a nöivarü
ällatok javasolhatök. A kiserleti ällatok kivälasztäskori testtömege nagymertekben függ a vizsgälat
celjätöl, de ältalänossagban a 35-40 kg ajänlhato. Ügyelni keil arra, hogy a testtömeg egy kiserleti
csoporton belüli szoräsa ±3 kg-näl ne legyen nagyobb, az egyidejüleg beällitott kezelesek ätlagos testtömegenek szoräsa pedig a ±2 kg-ot ne haladja meg. Az operäcidra kfserleti csoportonkent legalabb 4
ällatot keil kivalasztani es ezen felül az esetleges kiesesek pötläsära 2 -3 ün. reserv operält ällatröl is
gondoskodni keil.
A kis4rieti ällatok eUtelyez4se is gondozdsa az operäciö elött. Az ällatokat az operäcio elott
10 nappal - a megflgyelesi periödusban - mär abba az egyedi kutricäba vagy anyagcsereketrecbe keil
helyezni, ahovä az operäcio utän kerülnek. Kutricäs tartäs eseten ügyelni keil arra, hogy a kutrica oldalfala teljesen sima legyen a fisztula beszoruläsa, beakadäsa es az ebböl adödö serülesek elkerülese
erdekeben. Amennyiben a kiserleti ällatok anyagcsereketrecbe kerülnek, akkor a fenti okok miatt a
fisztula felol az anyagcsereketrec oldalfalät ät keil alakitani. Toväbbi fontos szempont, hogy a kutrica
könnyen es jol tisztfthato es fertötlenitheto legyen. Ezen meggondoläsok alapjän a femböl (pl. horganyzott vas) keszült kutricat javasoljuk. Az ällatokat olyan terembe keil elhelyezni, melyben a 2 0 22 °C, valamint a 60-70% relativ päratartalom biztosithato, egyidejüleg gondoskodva a megfelelo
legcsererol. A terem levegojenek NH3-tartalma a 0,01%-ot, a H^S tartalma pedig a 0,002%-ot nem
haladhatja meg. A megflgyelesi periödusban celszerü a kiserleti ällatokkal azt a takarmänyt - etvägy
szerint adagoltan - etetni, amit a kivälasztäs elott fogyasztottak. Az ällatokat kivälasztäskor es közvetlenül az operäcio elott (premedikädö elott) egyedileg keil lememi. Az operädöt 48 oräs koplaltatäs
es 12 oräs szomjaztatäs keil, hogy megelozze.
A z egyszerü T-fisztula leirdsa. A kiserleteinkben hasznälatos ün. egyszerü T-fisztula reszei es
fontosabb meretei az 1. äbrän läthatö. A fisztula fo resze a T-alakü menetes szär (1. äbra: [ 11). A meg
felelo belszakaszba beepitett es az ällat bal oldalan kivezetett fisztulat egy menetes tärcsäval [3] es
egy csavarral [4] keil rögziteni. A gyüjtesi szakaszon kivüli beltartalom kifolyäsät, vagy szivärgäsät
egy zäröhengpr [2] es egy menetes zäröcsavar [5] akadälyozza meg. A [6 ] szämmal jelölt menetes
csatlakozö a chymusgyüjto müanyagzsäk gyors es könnyü felerositeset szolgälja. Az elkeszitesnel fontos
szempont, hogy olyan anyagböl keszüljön, mely nem veszelyezteti az ällat egeszseget, toväbbä jöl
tisztfthato es fertotlenitheto legyen. E celra a propilen vagy Polyvinylchlorid (PVC) javasolhatö.
Toväbbi követelmeny, hogy viszonylag kis tömege legyen (35-40 g) es mentes legyen minden olyan
eles reszektol, mely a kiserleti ällatok serüleset okozhatjäk. A fisztula belsö fala es „talpa” nem tartalmazhat semmilyen melyedest vagy kiemelkedest, mivel azok akadälyozhatjäk a chymus szabad
äramläsät. A kiserlet vegen levägott ällatok fisztuläja gondos tisztftäs 6 s fertotlenftes utän üjböl felhasznälhatö.
Premedikädö 4s altatäs. A TKI Elettani Osztälyäif olyan premedikäciöt es narkozis-technikät
alakitottunk ki, mely lehetove teszi a gepi altatäs hiänyäban is az ällatok 1,5-2 drära törteno biztonsägos altatäsat. Premedikäciökent ketamin* (20 mg/ttkg), droperidol** (0,25 mg/ttkg) valamint
fentanyl*** (0,0015 mg/ttkg) im. alkalmazäsa ajänlhato. A premedikädö utän kb. 10 perccel kezdodik az altatäs intrav6 näs cseppinfüziö segfts6gevel, amihez ketamin es droperidol keverek6 böl ällö infüziös oldatot (600 mg ketamin, valamint 15 mg droperidol 100 ml Infusio glucosiban feloldva) hasznälunk. Az infüziöt az ällatok fülv6näjäba kötjük be. A narközis kezdeten a csepegtet6 si sebesseg
kb. 3 8-40 csepp/perc, mely az altatäs 45. 6 s 60. perce között szüksegszeruen 4 5 -5 0 csepp/percrp
növelhetö, majd az altatäs v6g6re (kb. 120 perc) fokozatosan a kiindulö 6rt 6 kre (38-40 csepp/perc)
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Rectum

2. äbra. A fisztula beepitesenek helye

csökkentjük. A narkozis melysegenek megällapitäsähoz es ellenörzesehez a pupillatägassägot, az
izomtönust, a kötö- es nyälkahärtyäk, valamint a bör szinet figyeljük. Az altatässal kapcsolatos koräbbi vizsgälataink eredmenyei azt mutattäk, hogy ezzel az altatasi technikäval, valamint az ajänlott
gyögyszerkombinäciöval az altatäs alzrtt teljes mozdulatlansäg es a fäjdalomerzes teljes kikapcsoläsa
erheto el. A narkozis alatt eiert analgezia lehetove teszi a 120 percig tartö sebeszeti beavatkozast
{Fibel es Babinszky, 1988).
A m ütiti terület elökiszitise. A premedikaciö elött a kiserleti allatot 20-22 °C hömersekletü
teremben langyos vizzel lemossuk. A premedikaciö utän 3 -4 perccel lehet megkezdeni a müteti terü
let (az utolsö borda es a külso csipöszöglet között a gerincoszloptöl lefele a linea albäig, valamint a
hasfal ventralis reszen a lapatos porc es a fancsont között) elökesziteset. A fent körülhatärolt területröl elöször nyirögeppel, majd borotvaval tävolitjuk el a szört. Ezt követi a megtisztitott terület
70%-os alkohollal, majd a kiserleti ällat mütoasztalon törteno rögzitese utän a Solutio jodi spirituosa
(FoNoVet) oldattal valö lemosäsa.
A m ütiti technika. Az operäciöra elökeszitett kiserleti allatot hatoldalära fektetve rögzitjük a
mütoasztalon. Gondos aszepszis es izoläläs mellett a hasüreget a köldöktöl caudalisan kb. 15-20 cm
hosszan a linea alba menten keszitett metszessel tärjuk fei. A müteti seb olyan hosszü legyen, hogy
azon ät kezzel kenyelmesen a hasüregbe lehessen hatolni. A hasüreg feltäräsa utän a caecumot elövigyäzatosan a seb nyilisaba emeljük. Az ileum es a caecum talalkozasanal talalhatö lig. ileocaecale
megkeresese utän annak hatärän a caecum iränyäban 1 ujjnyival a bei tengelyevel pärhuzamosan kb.
10 cm hosszusägban lefogjuk a belet belfogoval (2. dbrä). A bei alatti területet gezzel gondosan izoläljuk, nehogy a bei felvägäsakor az esetleg kifolyö beltartalom a hasüregbe kerüljön. A lefogott beiszakaszba a bllfodorral eüentetes ok!al%n kb. 5 cm hoss2 Ü seromusculäris dohänyzacskövarratot keszitünk, amihez 3-as vastagsagu steril sebvarröselymet hasznälunk. Ezutan a varrat közepen a bei
tengelyevel parhuzampsan metszest ejtimk a bclen, majd leveuzük a betfogöt. Az elozöl^g Sterogß»ol® oldatban (EGIS Gyogyszergyar) lefertotlenitett fisztulät behelyezzük a bei lumenebe, majd a
dohinyzacskövarrat k6 t fonai veget meghüzzuk es csomözzuk. Ezutän az dlozo varrat alatt kb. 2 mm
tavolsägban meg egy dohänyzacskövarratot helyezünk be. A fisztula szära köre a belre Penicillin®'t
(Biogal) es Stxeptomycin®-t (Biogal) helyezünk por alakban. A belbe helyezett fisztulät ezutän az
ällat bal oldalän az utolsö borda mögött 3 ujjnyival es az ägyekcsigolyäk haräntnyülvänyätöl lefele
3 ujjnyival vezetjük ki. A fisztulät rögzitötärcsäval (i. äbra [3]) es csavarral [4] rögzitjük, majd a
zäröhenger behelyezese utän a zäröcsavarral lezärjuk. A fisztula kivezetese utän a hasüregben eilenörizni keil, hogy a caecum es a vekonybel a normälis anatömiai helyzetebe kerüljön vissza. Mutet
vegen a hasfali sebet härom retegben varrjuk: a hashärtyät es a linea albät csomös varrattal, valamint
a bort U-vanattal zärjuk, melyhez steril sebvarröselymet hasznälunk. A seb felületere Septonex®
A.U.V. (SPOFA) sprayt, valamint Plastubol® (EGIS Gyögyszergyär) sprayt teszünk. Az operäciö
utän az ällatok im. Stredipen® inj. A.U.V. (EGIS Gyögyszergyär) es Algopyrin® inj. A.U.V. (Chinoin)
injekciöt kapnak.
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A z ällatok operäciö utäni kezelese, gondozäsa. Az operäciö utän a kiserleti ällatok az ällathäzba
kutrieäba, vagy anyagcsereketrecbe kerülnek. Az operäciö utän 5 -6 napon keresztül celszerü a
20-22 ° y teremhö'merseklet mellett infralämpäkat is hasznälni. A mutet napjän csak ivövizet, esetleg
kamillateät (1 0 0 ml), a mäsodik nap häromszor ( 8 .0 0 , 1 2 .0 0 , 16.00 örakor) 1 0 0 - 2 0 0 ml ivövizet es
ketszer ( 8 .0 0 es 16.00 örakor) 100 g könnyen emeszthetö takarmänyt (pl. malactapot) kapnak az allatok me ly adagot naponta celszerü emelni. Az ötödik naptöl lehet fokozatosan ätvältani a süldötäpra
ügy, hogy a 1 0 . napon mär a koruknak es testtömegüknek megfelelö mennyisegü takarmänyt fogyaszszäk, naponta ketszeri etetessel ( 8.00 es 16.00 örakor).
Az ällatok rektälis hömersekletet a mutet utän 10 napig naponta ketszer (8.00 es 16.00 örakor)
ellenörizni keil. Amennyiben komplikäciö nem lep fei az ällatok homerseklete mär a mutetet követo
napon a sertesre jellemzö erteket mutatja (38,5 -39,5 °C). A fisztula es a fisztula körüli bor tisztitäsät az operäciö utän 1 0 . naptöl minden nap - egeszen az ällatok levägäsäig - lehetoleg ugyanabban
az idöben keil elvegezni. A fisztula szetszedese es menetes reszeinek gondos elmosasa utän a fisztula
körüli börterületet Ritosept® (Biogal) oldattal lemossuk, majd a bort szärazra törlese utän Zn-tartalmü hämkepzö kenöccsel bekenjük. Ezutän a fisztulät ismet összeszereljük. A fenti ütmutatäsok es
javaslatok betartäsa eseten az operäciötöl szämitott 2 1 . naptöl az ällatok biztonsaggal ällithatök kiserletbe.

egyedi

Toväbbi ajinlisok
a kiserleti ällatok kivälasztäsätöl egeszen a vizsgälatok befejezeseig celszerü minden
lenyeges adatot es eszrevetelt kiserleti naplöba feljegyeznij
- különleges figyelmet keil forditani az ällatok egeszsegi ällapotära, mind a kiserletbe ällitis
elött, mind a kiserlet alatt;
- az operält es kiserletbe älh'tott ällatok - amennyiben rendkivüli oka nincs - folyamatosan
hasznälhatök akär 90-100 kg elötesttömeg elereseig is.

IRODALOM
1. Drochner, W. -Hazem, S. (1976): Entwick
lung einer Umleitungskanülentechnik für
das Ileum beim Schwein. Z. Tierphysiol.
Tierernährg. u. Futtermittelkde., Ham
burg-Berlin, 37. 26-30. p.
2. Easter, R. A.-Tanksley, T. D. (1973);
A technique for re-entrant ileocecal cannulation of swine. J. Anim. Sei., Champaign, 36. 6 . 1099-1103. p.
3. Fibel H.-Babinszky L. (1988): Növendek
sertesek altatäsa ketamin, fentanyl es droperidol kombinält alkalmazäsaval. Magyar
Ällatorvosok Lapja, Budapest, 43. 1 0 . 603
-608. p.
4. Hennig, U. -Idzior, B. - Wünsche, J. -Bock,
H. D. (1980): Zur Methodik der Fistulierungstechnik am Verdauungstrakt des

Schweines für Untersuchungen über den
Proteinstoffwechsel Arch. exper. Vet.
med., Leipzig, 34. 3. 325-331. p.
5. Hennig, U.-Noel, R.-Herrmannt U .Wünsche, J.-Mehnert, E. (1986): Ernäh
rungsphysiologische Untersuchungen 1 h i
Schweinen mit Üeo-Rektal-Anastomosen
Arch. Anim. Nutr., Berlin, 36. 7. 5 8 5 596. p.
6 . Herrmann, U. (1987): Szöbeli közlese
alapjän. Oskar Kellner Institut, Rostock,
DDR.
7. Metz, S. H. M. (1985): szöbeli közlese
alapjän. Institute for Livestock Feeding
and Nutrition Research (I.V.V.O.) Lelystad, Holland.

74

Szem le

Könyvismertetes
Szabö S. Anärds-Regiusn6 Möcsinyi Agnes-Györi Daniel-Szentmihälyi Sdndor:
MIKROELEMEK A MEZÖGAZDASÄGBAN
I. Esszenciälis mikroelemek
(Mezögazdasagi Kiadö, Budapest, 1987)
A mikroelemek jelentöseget tärgyalö temakör 3 kötetben kerül feldolgozäsra. Az isniertetcs
anyagät kepezo 1 . kötet hat, ma mär klasszikusnak nevczhctö, mikroelemmel, a mangännal, cinkkcl.
vassal, rezzel, molibdennel es a borral foglalkozik a talaj-növeny-allat läncon kcrcsztül a mikroelem
e 11atottsag összefüggesenek mezögazdasagi vonatkozäsaival. A hat dem közül a bör kivctelcvel mindegyik nelkülözhetetlen az ällatok termeieseben, a növenytermesztesben mind a hat elem lctfontossagü. Esszenciälis mikroelemnek olyan elem ertendö, amelynek jclcnlctc vagy meglehetösen szük
hatärok között vältozo optimälis koncenträciötartomänya az egcszscges növenyi-, ällati- vagy cmberi
elethez feltetlenül szükseges. Az esszenciälis es nem esszenciälis elemek között az a különbseg, hogy
a letfontossägü elem tartös hiänyakor egyes jellegzetes biolögiai funkciök az optimälis szint alä sülylyednek, ami az illeto elem adagoläsära megszüntetheto (pl. Zn-hiänykor a sertcsokncl parakeratözis
lephet fei, ami a cink-kiegeszitessel megszüntetheto), mig a nem esszenciälis elemek jclcnlctc csetleg
stimulälöan hathat (pl. a titän), de hiän^uk semmifele käros hatässal nem jar.
A könyv egyes elemekkel foglalkozö fejezetenek felepitese azonos; ismerteti a talajban levo
elemek mennyiseget a növenyek szämära hozzäferhetö hänyadot, a hiänyos vagy toxikus mcnnyisegek eloforduläsät, az illeto elem növenyelettani szerepet az egyes növenyek mikroelem lartalmät,
majd az ällati termelesre gyakorolt hatäsät, az ellätottsäg tesztclcsct es az egyes elclmiszcrek mikro
elem tartalmät.
A szerzok szämos irodalmi hivatkozäs mellett nagymertekben sajät, liazai vonatko/.äsü crcdmenyeikre tämaszkodtak a könyv megiräsakor. Ebböl következik, hogy a mikroelemek a mezögazdasägban cimü könyv esszenciälis mikroelemekkel foglalkozö 1 . kötete a gyakorlati szakcmbcrcknck
is ad täjekoztatäst az elterö talajadottsägü területeken termesztett növenyek es az ott tartott ällatok
optimälis mikroelem ellätäsähoz.
Vizsgälati eredmenyekkel tämasztjäk alä, hogy a fejlödes folyamän csökken a takarmänynövenyek mikroelem tartalma, igy a megkesett betakaritässal nemesak a täplälöanyagok mennyisege es
emeszthetosege csökken, hanem a mikroelem ellätäs is. Jelzönövenyek alkalmazäsäval vegeztek felmero vizsgälatokat es megällapitottäk, hogy Magyarorszägon a szäntöföldi növenytermesztesben
fontos szerepet jätszö löszös talajokon 80%-os az ällatok mangänhiänya, amit az ällatok egyes szerveinek vizsgälata is alätämaszt.
A Zn-hiäny esekely, mintegy 10%-os orszägosan, a rezhiänyos területek 24%-ot tesznek ki,
vas es molibden hiäny ninesen.
A könyv täjekoztatäst ad az iställözott es legeltetett kerödzök mikroelem kiegcszitesere, valamint a növenytermesztesben szükseges kiegeszitesek mertekere vonatkozöan is.

Agrärtudomänyi Egyetem (Keszthely) Ällattenyesztesi Kar
Szaivasmarha es Juhtenyesztesi Intezet, Kaposvär
(Intezeti igazgatö: dr. Stefler Jözsef)

összehasonütö anyagcsere vizsgälatok szarvasmarhäval,
kecskevel es juhvßl
I. Növekedesben levö bikäk es a modellällatkent hasznält kameruni törpekecske

bakok es kosok takarmany feivevö kapacitäsänak összehasonütö vizsgälata
Walger Brigitte-Walger Jänos

Summary
Mrs. Walger B.-Walger J.: COMPARATIVK METABOLIC PR 01 ILE STUDIE S WITH (ATT
LE.GOAT ANDSHEEP
I. COMPARAT1VI STUDY 01 I EED INTAKE 01 GROWING BULLS AND THAT 01 CAM1ROON DWAR1 GOATS AND RAMS USED AS MODEL ANIMALS
At calculution the dailv feed ration of young male cattle, cameroon dwarf goats and merino
sheep used in comparative metabolic studies, the experimenter should recognise that neither the
aetual body weight, nor the metabolic live weight (bwt kg.0-75) are suitable for calculation of the
correct ration.
On basis ot 5 balance experiments the dry matter intake of 75 individuals of the 3 ruminant
species was best characterised by the following equation:

y = 0.052115-x°-8534 (r J=0.987) .where
y = dry matter intake, g
x = live w eigh t, kg

The^ ! “ ° " ? ipÄ o een 810w i"8 bulls and goats was expressed by the:
y = 0.048283-xO.8628 (r’ =0.993) function
y

b MM192
§ 5 g r°(r2=0.991).
Win8 buUs and rams was « follows:
= 0.62184 »xu-o

appliedlnrd'LrpSe id^Tci
^

eqUati°nS“*SUg86Sted" *

L tionT(gro wfn ™bulls=10 (W6) ° ‘ Camer° ° n dwarf bucks and rams as calculated by different equa-

A uthorf address: Animal Breeding F.culty of the Keszthely, Universj.y of Agricultural Science.,
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Bevezet6s
A k6rödzök takarmänyfelvetele szoros összefüggesben van a bendö telitödesevel es
a takarmänyok em6szthetös6gevel. E viszony igen összetett es bonyolult, mint ahogy az
szämos kiserletben megmutatkozott. P£ldakeppen csupän nehäny munkät sorolunk fei.
Thomton es Minson (1972) forditott viszonyt talältak a takarmänyfelvetel es a szäraz
anyag lätszölagos retenciös idejet illetöen a reticulorumenben es magasan szignifikäns
korreläciöt a takarmänyfelvetel es a szärazanyag eltunesenek idejeben a bendönek ebböl
a r&zeböl. A takarmänyok különbözö fizikai alakja szinten befolyässal van az emesztöcsatomän valö äthaladäsra 6s a takarmäny felvetelre. Ha a takarmäny gyorsabban hagyja
el a bendöt, akkor szälastakrmäny eseten csökken az emeszthetöseg {Thomson es mtsai,
1972, cit. Piatkowski es mtsai, 1974). Piatkowski es mtsai (1980) szerint a bendö NH3
koncenträciöja is szämba jöhet mint szabälyozö faktor. Portugal (1972) azt ällitja, hogy
a takarmänyfelvetel taktilis stimuläciö ältal hat a fizikälis es humorälis aktivitäsra.
lgy pl. a nyältermeles közrejätszik a bendö ürülesehez, a pH alakuläsähoz stb.
Moir es mtsai (1975) juhoknäl azt talältäk, hogy retiszena etetese eseten a takarmäny felvdtel valamint az emeszthetö szärazanyag es a sejtfal mennyisege között szignifikäns öszszefugges van. Wiktorson (1971) ezzel szemben olyan eredmenyeket közöl, hogy a felvett abrak mennyisege 6s annak emeszthetös6ge nem függ össze egymässal. Paquay es
mtsai (1972) 116 takarmänyt tettek vizsgälat tärgyävä teheneknel es azt az eredmenyt
kaptak, hogy növekvö szärazanyagfelvetel csökkentette a szärazanyag valamint az energia
emeszthetös6g£t. Ezzel egybehangzö Robertson es Van Soest (1975) vizsgälatainak eredm6nye, melynek sorän megällapitottäk, hogy juhoknäl az emelkedö adagü granulält kever6ktakarmäny minden täplälöanyag emeszthetöseg&iek szignifikäns depressziöjät
okozta. Balch es Campting (1965), (cit. Church, 1979) azt vizsgältäk, hogy a felvett takarmänyszäna mennyis6getöl mikent függ annak az emesztöcsatomäban valö tartözkodasi ideje. Jelentös különbslgeket talältak az egyes egyedek között, de a felvett menynyis6g növeked6s6vel 10—15 öräval is megnött az äthaladäs ideje. Church f l 979) összefoglalva a hozzäflrhetö irodalmat juhok 6s szarvasmarhäk azonos takarmännyal törtent öszszehasonlitö klsärletei alapjän megällapitja, hogy a juhok emesztöcsatomäjän sokkal gyorsab az äthaladäs (tumover) mint a szarvasmarhäknäl.
Bär mär hosszabb ideje k6ts6gek merültek fei aziränt, hogy az emesztesi együtthatök juhokra 6s szarvasmarhäkra vonatkozöan egyformäk-e es lgy egymässal felcserelhetök, mlgis m£g mindig sok em6szthetös6gi vizsgälatot v£geznek juhokkal szarvasmar
häk i6sz6ie szänt takarmänyokkal.
Forbes mär 1950-ben nagyszämü adat alapjän rämutatott arra, hogy az emesztesi
együtthatök e k6t fajra vonatkozöan nem azonosak. Cipollirü es mtsai (1951)statisztikai
mödszerrel vizsgältäk 386 szerzötöl 1912 takarmänyra vonatkozö em6szthetös6gi adatokat, melyeket juhokkal illetve szarvasmarhäkkal v6geztek. Szignifikäns különbsegpket
talältak sok takarmänynäl igy elsösorban szänäknäl, mig sziläzsok es koncenträtumok
eset£n a különbslgek nem voltak olyan nagyok. Wainman (1977) körödzökkel v6gzett
emesztesi 6s anyagcsere vizsgäl^tokröl szölö közlem&iylben hangsülyozza; hogy fokozott
takarmänyfelvetel esetln az em£sztöcsatomän valö äthaladäs meggyorsul ami különösen
szälastakarmänyokat is tartalmazö adagok esetln az em6szt£s mlrt6k6nek csökken6s6hez
vezet. Hangsülyozottan mutat rä arra is, hogy ha különbözö klrödzö fajokat hasonlitunk
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össze, akkor a takarmänyfelvetel mennyisegenek igazodnia keil az ällatok metabolikus
elösülyähoz, mert ellenkezö esetben az emeszthetöseget az ellätottsäg szintje befolyäsolja.
Ha a juhok es szarvasmarhäk emeszteset kivänjuk összehasonlltani, akkor helyes
vizsgälati eredmenyek erdekeben gondosan keil arra ügyelni, hogy a felvett takarmäny
mennyisege megfeleljen az adott ällatfaj igenyenek, hogy ezältal ezt a hibaforräst kiküszöböljük.
Kiserletünkben, melyben szarvasmarhäk, törpekecskek es juhok em&ztes^t es
anyagcsere adatait hasonlitottuk össze, e härom faj takarmänyfelvetelet illetöen is Ertekes
adatokat nyertünk, melyeket jelen közlemenyünkben klvänunk közreadni. Mi elöször
azt tettük vizsgälat tärgyävä, hogy mennyi a különbözö fajoknäl az eiötömeg egys^gre
vonatkoztatott takarmäny szärazanyagfelvetel (azonos takarmäny eseten) hogy a szarvasmarha modellällatok alkalmazäsähoz ätszämitasi kulcsot nyeijünk ahhoz, hogy lehetö jö megközelitessel azonos emesztöcsatorna teiltest eijünk el.

Sajät vizsgälatok
A kiserletben felhasznält növekedesben levö himnemü ällatok faja, fajtaja 6s eiötömege a következö volt: Magyartarka x Holstein-friz Fj 220 es 320 kg között ±20 kg
kameruni törpekecske 8 es 15 kg között ±2 kg, hüsmerinö 16 es 30 kg között ±2 kg!
Minden egyed a kiserlet folyamän eierte vegsö ätlagos elötömeg^nek kb. 50%-ät. A ldserletek mindhärom ällatfajjal 5—5 egyeddel, 1—1 tartalekkal egyidejüleg es mindig azo
nos takarmännyal (5+5=10 napig) folytak. Az elöetetes minden esetben 4 hetig tartott.
A föklserletben az ällatok anyagcsere ketrecben illetve anyagcsere älläsban voltak, amelyekben az egyedi etetes illetve az elkülönitett vizelet es belsär gyüjtes biztositva volt.
A belsarat egyedileg es naponta ätlagoltuk es az aliquot reszeket lefagyasztottuk.
Az 5—5 naponta összegyült belsarat felolvasztva ismet homogenizältuk majd a laboratöriumban weendei anallzisnek vetettük alä. A vizeletet higitott H2S 04-ben fogtuk fei
es szinten egyedileg es naponta aliquot reszt kiveve hütöszekrenyben täroltuk, majd
az 5 -5 napi ätlagok szinten laboratöriumi vizsgälatra kerültek.
összesen 6 takarmäny kiszabatot tettünk vizsgälat tärgyävä, amelyet ügy älütottunk össze, hogy a szärazanyag feie szälastakarmänyböl, mäsik feie abrakböl älljon.
A takarmänykiszabatok a következök voltak:
»
I. Kukrociasziläzs I + karbamiddal silözott nedves szemes kukorica
II. R^tiszena I + karbamiddal silözott nedves szemes kukorica + kukoricadara I
III. R6tisz6na II + karbamid tartalmü gyäri takarmänytap + kukoricadara I
IV. R6tisz6na III +karbamid tartalmü gyäri takarmänytäp + kukoricadara I
V. R6tisz6na IV + extrahält napraforgödara + kukoricadara II
VI. Kukoricasziläzs II + extrahält napraforgödara + kukoricadara II.
A takarmänyok kemiai összet^tel^t az 1. täbläzat mutatja be. Az egyes kiszabatok a 2. täbldzatbm bemutatott mennyis^gü nyersfeh^ij^t 6s nyers rostot tartalmaztak.
A takarmänyadagok mennyisege - melyre r6szletesen k&obb törünk ki - az älla
tok älötömeglnek növekedesevel szinten növekedett, de mindig gondosan ügyeltünk arra
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1. täbläzat
A takarmänykomponensek täplälöanyag-tartalma

Kukoricaszilazs (6 )
Nedves szemes kukorica + karbamid I. (7)
Nedves szemes kukorica ♦ karbamid II. (7)
Retiszena I. (8 )
Retiszena II. (8 )
Karbamid tartalmü keverektakarmany (9)
Kukoricadara I. (10)
Retiszena IV. (11)
Kukoricadara II. (10)
Extrahält napraforgödara (12)
R 6 tiszena 111.(11)
Kukoricaszilazs II. (6 )

Szärazanyag
( 1)

Nyers
feherje
(2 )

Nyerszsrr
(3)

Nyers
rost
(4)

N-ment.
von.
(5)

25,73
76,73
82,50
90,10
91,97
87,06
87,45
93,30
89,71
89,99
90,03
28,42

2,96
16,19
10,40
10,80
11,70
18,40
9,40
8,60

0,77
2,61
3,60
1,90
1,61
3,37
2,14

8 ,2 0

3,89
1,91
1,32

7,59
1,92
1,70
35,40
33,63
4,35
2,14
34,15
2,48

12,87
54,86
65,40
35,30
37,49
54,23
70,53
44,57
73,80
44,57
44,39
16,97

41,60
6,40
2,61

1,21

0 ,8 8

1 2 ,2 0

33,10
6,60

Nutrient content o f feed components
diy matter (1), crude protein (2), crude fat (3), crude fibre (4), N-free extr. (5), maize silage (6 ), wet
com + urea (7), meadow hay (8 ), feed mixture with urea (9), maize meal (10), meadow hay (11),
extr. sunflower seed ( 12 )
2 . täbläzat
hogy közel a teljes kiosztott mennyiseget
Az egyes takarmäny kiszabatok
felvegyek. A szenät kb. 10 cm-re szecsnyersfeherje es nyersrost tartalma
käztuk, hogy lehetöleg homogen takar(A sz.a.-ban, %)
mänyt adhassunk az ällatok eie. A kis
Takarmany
Nyers
Nyers
mennyisegu takarmäny maradökot összekiszabat ( 1)
feherje
rost
gyujtve es visszamerve a laboratöriumba
(2 )
(3)
küldtük beltartalmi vizsgälatra.
I.
15,17
14,22
Közismert — es mi a sajät tapaszII.
12,05
21,70
talatainkböl is tudjuk — hogy a kisebb
III.
14,33
18,52
kerödzök abszolüt testtömegüket tekintIV.
12,72
19,11
ve több takarmäny-szärazanyagot vesznek
V.
13,98
19,73
fei mint a nagy körödzök. Kleiber es Be
VI.
14,02
18,04
nedict egymästöl függetlenül mär a 30-as
Crude protein and crude fibre con6vekben rämutattak arra, hogy az emlös
ten to f rations in dry matter %
ällatok 6s a madarak alapanyagcsere
ration ( 1), crude protein (2 ), crude fibre ( 3 )
m6rt6ke az ölötömeg 0,75 hatvänykitevöj6töl függ (cit. Kleiber, 1967) 6s azöta ez nemzetközileg elfogadäsra talält es Kleiber
utän metabolikus testtömegnek nevezzük. Ezt ma igen gyakran különbözö ällatfajok elettani param6terei összehasonlitasära hasznäljäk. Ez lönyegesen jobb összehasonlitäsi alap
mint az abszolüt testtömeg. Ezt hasznäljäk ältaläban a takarmänyfelvetel mennyisögönek
kiszämitäsära is, amit 1 kg metabolikus älötömegre vonatkoztatnak. Mi is ebböl a szämitäsmödböl indultunk ki 6s hamarosan bebizonyosodott, hogy a kis k^rödzöknek az igy
kiszämitott takarmänymennyisäg jelentösen meghaladja a takarmänyfelvevö kapacitäsät.
Annak <rdek£ben tehät, hogy a kecsklknll 6s juhoknäl ne maradjon tül nagy takarmäny
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maradek, a liapi adagot lenyegesen csökkenteni kellett. A kiserlet sorozatok lezärtakor
kiszämitottuk az egyes kiserletekben adödö takarmänyfelveteli adatok logaritmusät,
ami linearis függvenye az elötömegnek.
Ebböl az következik, hogy a takarmäny felvetel aränyosan követi az elotömeg hatvänyät. Ezeket a függvenyeket mind egyes kiserleti soronkent, mind a 6 kiserleti sorozatra együttesen kiszämitottuk, ami az aläbbiak szerint alakult mind a härom kiserleti ällatra
közösen:
I. kiserlet sorozat:
II. kiserlet sorozat:

y = 0,05275-x0 -80234
r2= 0,9943(1)
y = 0,06263 *x0,81824

III. kiserlet sorozat:
IV. kiserlet sorozat:
V. kiserlet sorozat
VI. kiserlet sorozat:
II—VI. kiserlet sorozat:
II-V I. csak s/.arvasmarlia es keeske
II—VI. csak szarvasmarha es juh

r2= 0,9923 (3)
= 0,04977‘x0,85726
n 04077. v0
y»/ =
t2= 0,9897 (4)
y = 0,06372-x°>8 194
r2= 0,9948 (5)
y = 0,05267-x0 ’86044
r2= 0,9981 (6)
y = 0,052115-x0 ’8534
r2= 0,987 (7)
y = 0,048283-x°>8628
r2 = 0,993 (8)
y = 0,062184*x®’8 ^92
r2= 0,991 (9)

y = takarmäny-szärazanyag felvetel kg-ban, x = az elotömeg kg-ban. Az I. sorozat adatait
az összes sorozat függvenyeinek (7), (8) es (9) kiszämitäsänäl mellöztük, mert a szarvasmarhäk ebben a sorozatban nem kaptak elegendö szärazanyagot. Läthatö, hogy a hatvanykitevök a 0,75-öt jelentösen meghaladjäk, toväbbä az is läthatö, hogy azt a takarmänyadag összet^tele is lenyegesen befolyäsolja. Ezen függvönyek magyaräzatäul älljon
a 3. tdbläzat, mely a takarmäny-szärazanyag felvetel 1 kg elötömegre szämitott különbözö hatvänyait mutatja be. összehasonlitäsul meg bemutaljuk az 1 kg reälis elötömegre
vonatkozö takarmäny szärazanyag felvetelt (3. tdbläzat).
Jöl läthatö, hogy a 0,75 hatvänykitevövel a kis kerödzök takarmäny-szärazanyag
felvetele tülbecsült. Minden esetben, de különösen a IV., V., VI. kiszabatban lenyegesen
kevesebb szärazanyagot vesznek fei, mint a szarvasmarhäk. Minel kisebbek az ällatok,
annäl nagyobb a különbseg. Igy a törpekecsk&cet ez jobban örinti, mint a juhokat, melyeknek takarmäny-szärazanyag felvätelei — különösen az elsö 3 kisörletben — jobban
megközelitik a szarvasmarhäeköt, bär itt is minden esetben ezek alatt marad. Ez ^lettanilag nem lätszik indokoltnak ha tekintetbe vesszük Churdi (1979) ältal emlitett megällapitäst, hogy a juhok em^sztöcsatomäjän gyorsabb a takarmäny äthaladäsa amiböl
viszont nagyobb szärazanyag-felv^telre lehetne következtetni.
Ha azonban a II-VI-ig kisörlet sorozatböl szämitott függv^ny szerint a 0,8534 hat
vänykitevövel szämolunk, akkor a fent emlitett flettani sajätossägnak jobban megfelelö
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3. täbläzat
Szärazanyag-felvetel
(g/kg elotömeg)
Szarvasmarha
(2 )

Törpekeeske
(3)

Juh
(4)

Abszolüt elotömeg (6 )
ßlo'tömeg0>75 (7)
ElötömegO.8534 (7) (7)
ElotömegO,80234 (j) ( 7 )
£lo'tömeg0,8628 ( 7 ) Szarvasmarha-kecske ( 8 )
ßlotömeg0,8192 ( 7 ) Szarvasmarha-juh (9)

17,79
69,84
39,40
52,28
37,40
47,62

30,33
57,52
44,40
50,48
43,41
-

29,95
66,70
47,47
53,57

II. Kisdrletosorzat (5)
Abszolüt elotömeg (6 )
filotömeg0,75 (7 )
Elötömeg0,8534 ( 7 ) (7 )
ßl6'tömeg0»81824 (2) (7)
£lotömeg0,8628 ( 7 ) Szarvasmarha-kecske ( 8 )
ßlotömeg0,8192 ( 7 ) Szarvasmarha-juh (9)

21,98
90,01
50,20
61,21
47,61
60,09

37,41
71,22
54,89
59,71
53,21
-

36,42
85,19
59,93
67,55

III. Kisärletsorozat (5 )
Abszolüt elotömeg (6 )
£lötömeg0,75 (7 )
filötömeg0>8534 ( 7 )
filotömeg0,89341 ( 7 )
ßlötömeg0,8628 ( 7 ) Szarvasmarha-kecske ( 8 )
ßlötömeg0,8192 ( 7 ) Szarvasmarha-juh (9)

21,14
87,65
48,87
38,79
46,17
59,17

30,58
59,32
40,88
36,82
39,88

35,89
85,77
58,37
50,97

IV. kisärletsorozat (5)
Abszolüt elotömeg (6 )
ßlotömeg0>75 ( 7 )
ßlotömeg0,8534 ( 7 )
ßlötömeg0,85726 ( 7 )
filotömeg0>8628 ( 7 ) Szarvasmarha-kecske ( 8 )
ßlotömeg0,8192 ^ Szarvasmarha-juh (9)

22,63
88,53
50,30
49,26
47,79
60,62

35,20
59,87
47,66
47,41
46,81
-

V. Kisdrletsorozat (5)
Abszolüt 61otömeg (6 )
ßlotömeg0,75 (7 )
£lotömeg^3534 (7 )
ßKStömeg 0,8194 (7)
filotömeg03628 ( 7 ) Szarvasmarha-kecske ( 8 )
filotömeg0f8192 ( 7 ) Szarvasmarha-juh (9)

23,15
92,36
52,12
62,91
49,47
62,97

41,16
70,29
55,96
60,25
54,83
-

40,01
83,39
61,46
67,93

VI. Kisirietsorozat (5)
Abszolüt 61ötömeg (6 )
filotömeg0.7* ( 7 )
filotömeg 0 »8 5 3 4 (7)
filotömegO 36044 ( 7 )
ßlotömeg0,8628 ^ 7^ szarvasmarha-kecske ( 8 )
ßl6tömeg0>8192 ^ Szarvasmarha-juh (9)

23,52
97,81
54,29
52,08
51,39
65,89

38,86
66,42
51,46
50,58
50,32
—

35,27
78,35
56,34
55,09

Egyseg (Egyenlet sz.) ( 1)
I. Kisärletsorozat (5)

-

53,13

_

67,34

_

64,90
35,56
71,41
53,70
53,14

—

59,07

-

67,97

-

62,84

Dry matter Intake, g/kg Uve weight
unit, equation (1), cattle (2), dwarf goat (3), sheep (4), l s t - 6 th scrics of experiments (5), absolute live
wejght (6 ), metabolic body weights calculated by different powers (7), cattle-goat (8 ), cattle-sheep (9)
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ertekekhez jutunk, mint az az äbrän is läthatö, ami a juhok nagyobb szärazanyag-felvetelet mutatja a szarvasmarhäkkal, illetve a kecskökkel szemben. Jones es mtsai (1972)
üszökkel, juhokkal es kecskekkel vegzett összehasonlitö takarmäny felvetel vizsgälatokban arröl szämolnak be, hogy sziläzs eseten az üszök llnyegesen több szärazanyagot
vettek fei, mint a juhok vagy a kecskek, ha a takarmäny kiszabatot elötömegOJ5 alap
jän szämitotta ki. Ezert inkäbb a „Relative Intake Index”-et alkalmaztäk, mely a relativ
felvetelt 3 kg takarmäny-szärazanyag/100 kg elötömegnek veszi. Playne (1970) nem tudta modellkiserleteiben a szarvasmarhäk värhatö takarmäny felvötelet a juhok takarmänyfelveteleböl jöl kiszämitani, ha a metabolikus elötömeggel szämolt.
A mi takarmänyfelveteli kiserleteink alapjän szämitott 0,8534-es hatvänykitevö
erösen megközeliti a Graham (1972) ältal megällapitott 0,9-et, melyet o jobbnak talält,
inint a 0,73-mal vagy 0,75-tel szämolt metabolikus elötömeget. Playne (1978) is igazolva
lätta Graham megällapitäsät, mert kiserleteiben azt tapasztalta, hogy ha ad libitum adott
takarmänyt szarvasmarhäknak es juhoknak es a fogyasztott mennyiseget elötömeg0 -75tel ätszämitotta, akkor a juhok csak 59%-ät fogyasztottäk a szarvasmarhäkenak. Ha azonban 0 9 hatvänykitevövel szämolt, akkor a szarvasmarhäk es juhok takarmäny-szärazanyag felvetele kiegyenlitettnek mutatkozott.
Engels es mtsai (1978) is komoly ketsegeknek adnak hangot szarvasmarhäk es ju 
hok összehasonlitö takarmänyfelveteli vizsgälatai alapjän a metabolikus elötömeg kiszämitäsänäl a 0,75-ös hatvänykitevo hasznälatäval kapcsolatban. Bird (1974) szarvasmar
häk es juhok anyagcsere adagainak összehasonlitäsakor jö egyezest kapott, ha a Graham
ältal javasolt 0,92 hatvänykitevöt hasznälta.
Valamivel jobb egyezest kaphatunk ket ällatfaj összehasonlitäsa (szarvasmarha-juh
vagy szarvasm arha-kecske) eseten, ha az ältalunk javasolt (8) illetve (9) függvönyt hasznäljuk. Härom ällatfaj összehasonlitäsära ritkän kerül sor, ezert lätszott celszerunek '•
ezeket a függvenyeket külön kiszämitani. Külön is, de e härom ällatfajra közösen is kiszämitottuk az egyes kiszabatok függvenyeit. A hatvänykitevökön läthatö, hogy az ällatfajok a különbözö kiszabatokat nem egyformän veszik fei. Ebböl következik, ha közös függvennyel szämitjuk ki az adagok nagysägät, akkor bizonyos elteresekre keil szämitani.
A jobb ättekinthetoseg erdekeben az 1. äbrän bemutatjuk a különbözö specifikus
hatvänykitevökkel szämitott takarmäny-szärazanyag felvetelt. Az egyes kiszabatok a
kecskek es a juhok s/izalekkal kifejezett szärazanyag felvetelet mutatjäk összehasonlitva
a szarvasmarhäkeval melyet 100%-nak vettünk es vizszintes vonallal jelöltünk. Minden kiserletsorozat elsö kettös hasäbja az 1 kg elötömegre szämitott szärazanyag felvetelt
mutatja es jöl läthatö, hogy a kis kerödzök ertekei erösen meghaladjäk a szarvasmarhäket. A mäsodik kettös hasäb az elötömeg 0,75 szärrutäs szerinti relativ szärazanyag fel
vetelt mutatja be. Itt läthatö, hogy ha metabolikus elötömeggel szämolunk a kis k6rödzök lenyegesen kevesebb szärazanyagot vesznek fei. A harmadik kettös hasäb a I I VI kiserleteink alapjän nyert 0,8534 hatvänykitevövel szämitott ertekeket szeml^lteti.
A III kiserlet kivetelcvel igy jobban megközelitettük a szarvasmarhäk takarmäny-szärazanyag felvetelet. M6g jobban megközelitjük, ha az egyes kis körödzökre külön-külön kiszämitott hatvänykitevövel (8) es (9) szämolunk, amit a negyedik kettös oszlop mutat be.
Az ötödik kettös oszlop mutatja a legjobb egyezest. Itt az egyes takarmäny kiszabatokra külön-külön kiszämitott hatvänykitevökkel szämoltunk. Az<§rt ezzel a szämltäs-
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200

160

1. äbra. Növekedesben levÖ kamemni törpekecske bakok es kosok relativ takarmäny-szärazanyag felvetele különbözo fiiggvenyekkel szärrutva (Növekedesben levo bikak = 100%)

möddal kapjuk tehät a szarvasmarhäk ertekeinek legjobban megfelelö adatokat. Läthatö,
hogy az egyes takarmäny kiszabatok között különbsegek vannak a különbözo kerödzök
takarmäny-szärazanyag felveteleben. A III. kiszabat kivetelevel a különbsegek azonban
nem olyan nagyok, hogy ne lehetne a közös hatvänykitevöt, a 0,8534-et hasznälni kecskek vagy juhok eseten: a 0,8628-at illetve a 0,8192-t.

Következtetdsek
Fiatal hlnemö szarvasmarhäk, kameruni törpekecsk^k es merinö juhok összehasonlitö anyagcsere lds6rletei sorän a takarmäny adagok mennyis6g6nek kiszämitäsakor
megmutatkozott, hogy sem az abszolüt testtömeg, sem a 0,75-ös hatvänykitevövel szä-
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molt metabolikus testtömeg nem volt alkalmas a helyes adag mennyiseg kiszämitäsära.
A härom kerödzö faj 75 egyedenek 5 anyagcsere kiserletsorozatban megällapitott takar
mäny-szärazanyag felvetelet legjobban a
y = 0,052115 *x0,8534

(r2= 0,987)

egyenlettel lehet kifejezni, ahoi y = a takarmäny-szärazanyag felvetel g-ban es x = elötömeg kg-ban.
A szarvasmarhäk es a kecskek közti viszonyt a
y = 0,048283 x0 ’8628

(r2= 0,993)

egyenlet, mig a szarvasmarhäk es juhok közötti viszonyt a
y = 0,062184-x0 ’8 192

(r2= 0,991)

egyenlet fejezi ki.
Vizsgälataink alapjän javasoljuk, hogy ha kis kerödzöket hasznälunk szarvasmarha
modellezesere, akkor a szärazanyag-szükseglet a fenti egyenletek alapjän kerüljön kiszämitäsra, hogy az emesztöcsatoma telitödese kb. azonos legyen.
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Hemolitikus szaponinok mennyisege es ennek vältozasai
egyes takarmäny- 6s gyepnövenyekben
Seregflyesnd Csomös Agnes- Vetter Jänos

Summary
Mrs. Seregilyes Csomös A .-V etter J.: QUANTITY OF AND VARIATION IN THE HAEMOLYTIC SAPONIN CONTENT OF FEED PLANTS AND PASTURE GRASSES
The authors examined 150 samples of almost 100 plant species. The plants were first of all
of Gramineae l'abeceae and ot weeds. Ot the plants tested, 18 contained demonstrable, sometimes
considerable amounts of saponins (Table 2). A number of internal and external factors effect the
quantity of saponins in the plants.
As for changes of quantity of haemolytic saponins in the plants the authors came to the following conclusions:
1. In the ontogeny of alfalfa the fore-summer (Ist) cut contained the most saponin in both
leaves and stalk of plants.
2. The ration between the saponin content of leaves and stalk of the aftermaths is usually 2:1
and at blossoming the proportion in the leaves increases considerably. Along ontogenesis of the plant
the quantity of active substance in the leaves increases steadily.
3. The haemolytic saponin content of the same species (e.g. alfalfa) but harvested from dif
ferent soils showed considerable differences.
Fig. 1. Calibration curve of haemolytic saponin
Fig. 2. Haemolytic saponin content of the Medicago sativa in periods of ontogenesis
Authors*address: University of Veterinary Science, Budapest

Bevezetfs
A szaponinok a növönyvilägban igen szeles körben elöfordulö vegyületek, 80 növenycsaläd több, mint 500 fajäban m utattik ki jelenlötüket (Basu—Rastogi, 1967). A nitrog^nmentes glikozidok csoportjäba tartoznak, jel^gmzö tulajdonsäguk, hogy vizzel
szappanszeru, jöl habzö kolloid oldatot hoznak lötre. Hidrollzissel cukorra 6s egy policiklusos gyurus szerkezetu aglikonra - szapogeninre - bomlanak. Ez utöbbi tipusa alap
jän triterpenoid-CCao) iUetve szteroid<C27) szaponinok külöruthetök el. Közismertebb
szaponinhordozö növönyek a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a borostyän (Hedera heUx), a gyöszflviräg-fajok (Digitalis spp.), az orvosi szappanfö (Saponaria officina-

86

ÄLLATTLNYESZTES ES TAKARMÄNYOZÄS Tom. 38. No. 1. 1989

lis), a buglyos fätyolviräg (Gypsophily paniculata), a konkoly (Agrostemma githago), a
bükk (Fagus silvatica) stb. A szaponinok szerepe a növenyi szervezetben meg nem tisztäzott. Bizonyos rovarlärväk (pl. Tribolium sp.) (Bondi et al, 1973) növekedeset es egyes
gombäk hifäinak (Trichoderma sp.) (Pedersen et al, 1966) gyarapodäsät gätlö hatasuk azt
sejteti, hogy szaponinokat termelö es felhalmozö növenyek rezisztensebbek a kärositökkal szemben.
Az ällati szervezetekre gyakorolt mergezö hatasuk többfele lehet. A verbe kerülve
kepesek reakciöba lepni a vörösversejtek membränjänak lipoidjaival, lgy a sejthärtya permeäbilitäsät megnövelve hemolizist ideznek elö (Birk et al, 1963). Gätolhatjäk egyes
enzimek müködeset (a-kimotripszin, proteäzok), ezen alapul ün. antinutritiv hatasuk
(Ishaaya-Birk, 1965). Okozöi lehetnek - legaläbbis reszben - a kerödzök habos felfüvödäsänak (McNairy et al, 1963). A szaponinok lassithatjäk a csirkek növekedeset, csökkenthetik a tojäshozamot. A „hidegverü” ällatok — ebihalakkal, guppikkal klserleteztek — szaponin hatäsära megbenulnak, elvesztik üszökepessegüket es rövid idön belül
elpusztulnak (Bondi et al, 1973). Különbözo növenyekre gyakorolt hatäsukat is leirtäk, peldäul akadälyozzäk egyes magvak cslräzäsät (gyapot, saläta; Bondi et al, 1973).
Vizsgälatainkban az aläbbi kerdesekre kerestük a välaszt:
—tartalmaznak-e hazai gyeptärsuläsaink jellemzö fajai szaponinokat - alkalmazott hemolitikus mödszerünkkel —kimutathatö mennyisegben;
—melyek közülük a jelentösebb hordozök.
Nehäny gyakori, a legeltetes es a takarmänyozäs szempontjäböl fontos, nagyobb
mennyisegu szaponint tartalmazö faj (Medicago sativa, Arrhenatherum elatius, Anthyllis
vulneraria) eseteben a következö kerdesekre is kiväncsiak voltunk:
—mekkora a szaponin koncenträciöja az egyes növenyi reszekben
—hogyan vältozik ez a mennyiseg az egyedfejlödes sorän.

Sajät vizsgälatok
A mintäkat az orszäg különbözo videkein gyüjtöttük (2., 3. täbläzat), törekedtünk
arra, hogy a növenyt virägos vagy saijü ällapotban szedjük. Klmeletes szäritäs (max.
50 °C) utan megöröltük, majd Majkö (1978) hemolitikus mödszerevel meghatäroztuk sza
ponin tartalmukat. 0,5 g sz,a.-t ket örän ät extrahältunk 12,5 ml 0,9%-os NaCl-oldatban.
A reakciöelegy összetetele a következö volt: 4,5 ml extraktum, 0,5 ml (Na-citrättal kezelt) sert6sv6r. Mödositäskent meg 0,75 ml 20%-os Na-citrät oldatot is adagoltunk a reakciöelegyhez a kivonatok vältozö es ältaläban nem elhanyagolhatö Ca-tartalmänak ellensülyozäsära. A kalibräläst Merck-vegyszerrel vegeztük. A kapott görbe alakja magyaräzatot ad a mödszer 6rz6kenys6g6re (also hatär: 0,5—0,6 gJcg"“1 szäraz anyag Merck-szaponin
g-okban kifejezve, 1. äbra). Az 6rz6kenys6g nem növelhetö, raert kimutathatö hemoüzis
csak kb. 30 /ig-mT1 szaponinkoncenträciönäl jelentkezik. A meghatärozäsoknäl mintänk ln t härom pärhuzamos m6r6st v^geztünk.
Kisörleteinkben több mint 100 faj, összesen 150 mintajät elemeztük (egy-egy fajt
több, különbözo helyekröl szärmazö minta is k^pviselt), közülük 18 fajban talältunk ki
mutathatö mennyis^gü szaponint. A tesztel&re negativ välaszt adökat az 1. täbldzatbzn
gyüjtöttük össze. Köztük sok gyakori, fontos pillangös (pl. Vicia spp., Trifolium spp..
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Astragalus spp.) päzsitfüfaj (pl. Alopecurus spp., Festuca spp., Poa spp.) es
egyeb gyepalkotö faj (pl. Galium spp.,
Salvia spp., Ranunculus spp.) szerepel.
A 2. es 3. täbldzat a merhetö
szaponinmennyiseget hordozö fajokat es
hatöanyag-tartalmukat (g*kg 1 sz.a.) mutatja be. A pillangösok közül a Medicagofajok es a ket Anthyllis-faj tünik ki
magas ertekeivel. A päzsitfüvek esete
ben az Arrhenatherum elatiusban mert
1. äbra. A hemolitikus szaponin meghataiozasa
menynyiseg a többi fajhoz viszonyitva
kalibralö görbeje
10-szeres. Ez akkor välik különösen fontossä, ha meggondoljuk, hogy ez a füfaj az egyik leggyakoribb alkotoja gyepeinknek,
kaszälöinknak. A fentieken kivül igen figyelemremeltö a Melandrium silvestre
8,90 g’kg”1 sz.a. szaponinkoncenträciöja.
Az eredmenyek elemzesekor fontos kerdes vär megvälaszoläsra a szaponintartalommal kapcsolatban. Milyen külsö es belsö tenyezök szabälyozzäk, alakitjäk ki a hatöanyag mennyiseget az egyes fajokban, illetve egyedekben?
A külsö befolyäsolö körülmenyek között elmeletileg szämltäsba keil venni a termeszeti adottsägokat (pl. földrajzi fekves, talaj, eghajlat), az idöjäräs evenkenti eltöröseit stb. E tenyezörendszer elemzese azonban nem kepezi jelen vizsgälatunk tärgyät.
Belsö tenyezökent vizsgäljuk meg a rendszertani rokonsäg, a fajon belüli geneti
kai vältozatossäg (pl. elszigetelt populäciök, nemesites), az egyedfejlödäs lehetseges hatäsait.
A termöhelytöl valö függes nem egyertelmü, egyes fajok közömbösek erre, m&6seinkben pl. az Astragalus cicer öt különbözö termöhelyen — Väcrätöt, Kelemör, Szabadszälläs, Szeged, Szödliget — mert ertekei 1,08—1,47 g*kg~* sz.a. koncenträciö közö
esnek (szöräs: 0,17), tehät nincs szämottevö különbseg a mintäk között. Mäs növ&iyfajok erzekenyebben reagälnak, a lucema peldäjän ez jöl läthatö: levelenek szaponin
koncenträciöja populäciönk&it vältozik, Täpiöszelen 5,78 g-kg“1 sz.a.-t (szöräs: 0,14),
Räckevän 1,33 g-kg’ 1 sz.a.-t (szöräs: 0,05), GödöUön 2,27 g-kg“1 sz.a.-t (szöräs: 0,20)
mertünk.
fivenkent is vältozhat ugyanazon populäciö hatöanyagtartalma, ezt bizonyilja
Macuha adatsora a lucema szaponintartalmäröl (Macuha, 1982).
A belsö tenyezök szerepe sem egyertelmü. Rendszertani kategöriäk alapjän a meglteles sokszor helyes lehet. Irodalomböl ismert pl. a Caryophyllaceae csaläd szaponinhordozö tulajdonsäga (Juhamnov et al., 1971). Kis&leteinkben pl. a Medicago nemzetseg fajaiban kimutattunk hemolitikus szaponinokat, a Festuca-fajokban nem. Az Astragalus-fajok viselkedöse eltSrö, az A. excapus, az A. cicer tartalmaz szaponint, az A.asper
6s a mög vizsgält 3 faj nem. Fajon belül is kaptunk ellentmondö eredmönyeket, pl. a Tri
folium pratense 6s a Tetragonolobus maritimus eseteben (ez az oka, hogy az 1. is 2. tdbläzatban egyaränt szerepelnek). Az eltör&t okozhatjäk külsö körülmenyek is, de lehet,
hogy genetikai eredetre vezethetö vissza, & kialakult ökotipusokkal van dolgunk. S q it
mör&einkkel az egyes helyeken gytytött lucemamintäkban - ezek valöszinüleg különbözö
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1. täbläzat
Hemolitikus szaponint (kimutathatö mennyisegben) nem tartalmazö
gyepalkotö növenyfajok
(Vetter-Haraszti, 1988 nyoman)
________________

Pülangösok (1)
Astragalus asper Wulf
Astragalus austriacus Jacq.
Astragalus glycyphyllus L.
Astragalus onobiychis L.
Coronilla varia L.
Dorycnium herbaceum Vill.
Hippocrepis comosa L.
Lathyrus pratensis L.
Lotus comiculatus L.
Melilotus albus Desr.
Melilotus officinalis Lam.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis spinosa L.
Tetragonolobus maritimus (L.)
Roth ssp. siliquosus (L.)
Murb.
Trifolium alpestre L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Vicia angustifolia Grufbg.
Vicia hirsuta (L.) Gray
Vicia pisiformis L.
Päzsitßvek (2)
Agropyron pectinatum (M. B.) P. B.
Ägropyron repens P. B.
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.
Bromus erectus Huds.
Bromus inermis Leyss.
Bromus mollis L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca pseudovina Hackel ap. Weist.
Festuca rubra L.
Festuca rupicola Heuff.
Holcus lanatus L.
Koeleria glauca (Schkuhr) DC.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.

Melica uniflora Retz.

Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Typhoides arundinacea (L.) Dum.
Savanyufüvek (3)
Carex stenophylla Whlbg.
Juncus gerardi Lois
Schoenoplectus tabemaemontani (Gmel.) Palla
Egyib gyepalkotö fajok (4)
Achillea asplenifolia Vent.
Achillea collina L. Becker
Ajuga genevensis L.
Alkanna tinctoria (L.) Tausch.
Alliaria petiolata (M. B.) Cavara et Grande
Artemisia maritima L.
Artemisia vulgaris L.
Cephalaria transsilvanica (L.) Schrad.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Ephedra distachya L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia csula L.
Galium aparine L.
Galium glaucum L.
Galium mollugo L.
Galium schultesii Vest.
Galium verum L.
Lepidium draba L.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum palustre (L.) Mnch.
Plantago media L.
Potentilla arenaria Borkh.
Ranunculus acris L.
Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculus repens L.
Rhinanthus minor L.
Rumex acetosa L.
Salvia nemorosa L.
Salvia pratensis L.
Salvia verticillata L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Steüaria holostea L.
Thymus glabrescens Willd.
Thymus marschallianus Willd.
Veronica chamaedrys L.

Pasture plants that do not contain demonstrable amount o f haemolytic saponin (after
Vetter-Haraszti, 1988)
Papilionaceae (l), Gramineae (2), Cyperaceae/Juncaceae (3), other pasture breeds (4)
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Medicago sativa hem olitikus szapo nin-tartalm anak alakuläsa egyedfejlodese soran

rmesztett fajtäk voltak — igen elterö mennyis6gu szaponint talältunk (5. täbläzat).
Mässzerzok amerikai fajtäkat vizsgälva, nem ällapitottak meg szämottevö elt6r6st (HanSOM-^ fe © 'e d fejl6 d es sorän is megfigyelhetö a koncentraciö vältozäsa, pl. a lucemänäl
täbläzat 2 äbra). A fejlödes folyamän tapasztalhatö koncentraciö vältozäsok ismeie6nek - meg az üjabban nemesitett „szaponin-szegeny” fajtäk eset6ben is - konkret
" k lati takarmänyozäsi es ällategeszsegügyi jelentös6ge van. A több6ves növ6nyällo^ ' °ban az egy mast követö evekben a szaponin tartalom növeked6se tapasztalhatö
T m * ha 1982) ami ügy tünik, a hatöanyag lassü felhalmozödäsära utal.
ÖCMVizsgälatunk egyik fontos c61ja volt annak megällapitäsa, hogy az egyes növenyi
V k 7ül melyik akkumuläl nagyobb mennyisegu szaponint. Ehhez a Medicago
reszek k o
^ vulneraria-t es az Arrhenatherum elatius-t elemeztük reszletesebsativa-t, az
magyaräzat kinälkozik. Lehet, hogy a bioszintözisböl adödik a küben. (Az e e*e
-mvaeszällitäs közben az egyes szervekben több bomlik le, mint mäslönbseg, lehet, hogyany
helytäüö {ßondi et ^ 1973)
hol, lehet, ogy

yix&g szaponintartalma közötti aräny a fejlödes sorän

M t *Sariü^llapotban mondhatö, hogy a level:szär hatöanyagtartalma 2:1 (ezt megvaltozüc. aarj
_ . ^ 1962). Virägos ällapotban 2-szeresröl 4-szeresre nö a levöl szaerösiti P e f rsen^ ^ h o z * viszonyltva. A szärban 6s virägban jelenlevö aräny 1:2. A növ6ny
ponintart ma a r ^ leväben egyenletesen emelkedik a hatöanyag mennyisege, term6s„ uietve utäna csökken, a szärban 6s a virägban nem vältozik szämottevöen.
erle s i ej
jeV(4i & a szär egyaränt a nyär eleji kaszäläs utän produkälta.
p ^ T k V ' sza (szöräs: 0,51) 6s 2,29 g°kg_1 sz.a. (szöräs: 0,09), a tavaszi növed6kk
m
ennvis6g 4 - 5-szöröse. Bondi 6s munkatärsai megällapitottäk, hogy az egymäst
lTve tö kaszäläsok utäni saqükban a szaponin-szint egyre magasabb (Bondi et al„ 1973).
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2.

tdbläzat

Hemolitikus szaponint tartalmazö gyepalkotök
Faj, gyujtes helye,

ideje ( 1)

ällapota
(2

Medicago lupulina L.
Szalonna
1985. VI. 4.
Szabadszallas
1985. V. 21.
Vacrätöt
1985. VI. 4.
Gödöllo
1986. V. 20.
Dömsöd
1986. V. 21.
Medicago falcata L.
Aggtelek
1985. V. 21.
Anthyllis macrocephala Wenderoth
Aggtelek
1985. V, 21.
Astragalus cicer L.
Kelemer
1985.V. 21.
Szabadszallas
1985. V. 23.
Szeged-Baja
1984. V. 23.
Vacratöt
1985. VI. 4.
Szödliget
1985. VI. 4.
Astragalus excapus L.
Dunahaiaszti
1986. V. 21.
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth ssp. siliquosus (L.) Murb.
Soroksar
1986. V. 14.
Dabas
1986. V. 21.
Trifolium pratense L.
Bakonyszentkiraly
1986. VI. 5.

Trigonelia coerulea (L.) Ser.
Dömsöd
Bromus sterilis L.
Dunaharaszti
Eleocharis palustris (L.) R. etSch.
Apaj
Melandrium silvestre (Schkuhr) Rohling
Pilis
Dianthus pontederae Kern.
Dunaharaszti
Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers.
Tatärszentgyöigy
Hypericum perforatum L.
Tatärszentgyörgy

hem. szaponintart. (g*kg/l
sz.a.) (3)

V
V
V
V
V

2,10

Ve

5,73

V

3,96

Ve
Ve
Ve
Ve
V

1,47
1,26
1,08
1,42
1,18

V

1,04

V
V

0,88
1,12

V

1,42
1,23
1,30
1,00

virag (4): 1,22
szar (5): 2,31
level (6): 1,26

1986. V. 21.

V

2,15

1986. V. 21.

V

1,06

1986. V. 21.

V

1,05

1985. V. 25.

V

8,90

1986. V. 21.

V

0,90

1986. V. 21.

V

1,09

1986. V. 21.

Ve

1,28

Pasture pkmts that contain haemolytic saponin
breed, place and time of sampling, ( 1 ), status of sample ( 2), haemolytic saponin content,
g/kg dry matter (3), flower (4), staflc (5), leaf (6)
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3. täbläzat

A Medicago sativa, az Arrhenatherum elatius es az Anthyllis vulneraria egyes reszeinek
szaponintartalma
Faj, gyüjtes helye,

ideje ( 1)

növeny
ällapo-

ta (2 )

Medicago sativa L.
Gödöllo

1985. V. 14.
1985. V. 16.
1985. VI. 4.
Gödöllo
1986. IV. 28.
Soroksar
1986. V. 4.
Soroksar
1986. V. 29.
Soroksar
1986. VI. 24.
Soroksar
1986. VIII. 19.
Soroksar
1986. IX .24.
Soroksar
1986. VI. 24.
Soroksar
1986. VII. 16.
Soroksar
1986. V. 20.
Gödöllo
1986. V. 21.
Räckeve
Täpiöszele 1986. V. 28.
Arrhenatherum elatius (L.) Presl.
Ecseg
11 1985. V. 14.
Szalonna 1| 1985. V. 21.
Pilisszentlelek 1985. V. 25.
1985. VI. 4.
Gödöllo
1985. VI. 4.
Szödliget
1986. IV .28.
Soroksar
1986. V. 14.
Soroksar
1986. VI. 24.
Soroksar
1986. V. 18.
Gödöllo
1986. V. 21.
Dömsöd
Täpiöszele 1986. V. 28.
Soroksar

Anthyllis vulneraria L.
Gödöllo
Gödöllo
Soroksar
Mecsek
Szentgäl

1985. V. 14.
1985. V I.4.
1986. V. 14.
1986. V. 18.
1986. VI. 5.

V
V
S
Ve
Ve
V
VT
V
T
S
S
Ve
V
V
Ve
V
V
V
V
Ve
V
S
V
V
V
Ve
V
V
V
V

hem olitikus szaponintartalom (g rkg’*’1 sz.a.) (3)
level

szär

(4)

(5)

viräg
(6 )

termes egesz növ.
(8 )
(7)

2,32
1,27
2,94
1,33
1,74
2,45
3,67
3,81
2,03
5,38
2,17
2,27
1,33
5,78

0,90
0,87
1,13
0,80

2,16
2,14

1 ,0 0

2 ,1 2

0,89
2,29
0,96
1,33
2,96
1,35

1,01

0,95
3,27

5,49
3,55
12,65
5,34
6,38
4,93
6 ,0 1

19,44
, 1 7 ’4 9

8,77

21,67

16,00

6,31

21,26

8,62

6,99

26,35

1,43
17,84

1 1 ,0 0

4,71
1,69
0,99

1,61
1,17
1,60

1,99
0,87
0,87
0,82

Saponin content o f parts ojjneaicagu sauvu, Armenamerum elatrns and AnthyWs vulneraria
breed place and date of sampling ( 1), Status of the plant (2 ), haemolytic saponin content, g/kg dry
matter (3), leaf (4 ), stalk (5), flower (6 ), seed (7), whole plant (8 )

A szervek közül kötsögkivül a gyökfr a leggazdagabb szaponinban (ezt irodalmi adatok
is megerösitik, Bondi et al., 1973), koncenträciöja esetünkben 6,85 g-kg"1 sz.a. volt.

Lehetslges, hogy a lucema gyökere —a növöny több 6ves 61ete alatt —mintegy szaponinraktärkönt szolgäl, s talän összefüggösben van a szaponin-szint idöbeli gyarapodäsäval.
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A különbözö helyekröl vett mintäk analizise azt mutatja (3. tdbläzat), hogy a lucernänäl a szaponintartalom alakuläsät erösen befolyäsoljäk az elterö termöhelyi adottsägok 6s a nemesft6s, söt, a szervekben levö mennyis6gek aränya is megvältozhat. Mlg a
soroksäri mintäknäl a lev61, szär, viräg szaponintartalmänak aränya — a fejlödesi ällapottöl függöen —2—4:1:2, a räckevei minta eseteben pl. 1:2:4.
A franciapeij6n61 6s a nyülszapukänäl kev6s adat äll rendelkezesünkre ahhoz,hogy
meghatärozott megällapitäsokat tehessünk. A franciapeij6n61 a lev61, szär, viräg hatöanyagtartalmänak aränya 2:1:3. A viräg igen tetemes mennyis6get, 20—27 g kg“1 sz.a.
taralmaz. Ez a lucemäban m6rtnek 10-szerese. A termöhely vältozäsäval csak a levelben
tapasztalhatö jelentösebb különbs6g, a növeny fejlödesevel a hemolitikus szaponinok
koncenträciöja — ügy tfinik - csökken. A nyülszapuka eset6ben a szär 1,5—2-szeres
mennyis6get tartalmaz a viraggal összehasonlitva. A nyär folyamän ez esetben is a hatöanyag mennyis6g6nek csökkenese figyelhetö meg. A termöhely csak a level szaponintartalmät befolyäsolja, a szär6t, viräg6t kev6sb6.
A szaponinok jelenl6te a takarmänyok 6rt6k6t egy6rtelmuen rontja. A gyep- 6s legelöhasznositäs minös6g6nek javitäsa 6rdek6ben fontos, hogy a minimälisra csökkenjen
a takarmänyba kerülö mennyis6g. Eredm6nyeinkkel szeretn6nk üjabb szemponttal hözzäjärulni a legeltet6s illetve kaszäläs optimälis idej6nek megvälasztäsähoz.
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Szemle
Az Ällatorvostudomänyi Egyetem kutatäsi eredmenyei

Aeroszolos technolögia kifejlesztöse
Az Ällatorvostudomänyi Egyetem ällathigieniai tanszeke mäs intezmenyekkel (Oltöanyagellenörzö Intezetv M£M Müszaki Intezet, Ipari Müszergyär, Iklad es Patent-Szolg Kisszövetkezet) közösen kifejlesztett egy aeroszolos technolögiät. A tejlesztes eredmenyekent ket termek jelent meg, egy
aeroszol generätor es egy stabilizälöszer.
A MASTERDROP, MD-2500 tipusü aeroszol geneiätor elektromos hälözatröl müködik, telepitese es ättelepitese nehäny perc alatt megvalösi'thatö. Tömege 7,8 kg, egy keszülek 500 m 3 nagysägü
terben kepez hatäsos aeroszolt. Az eroszol 94-95%-ban 2 -7 jxm nagysägü eseppeeskekböl äll. Az immunizäläshoz vagy gyögyszeradagoläshoz szükseges egy stabilizälöszert is hasznälni, amelynek
DORYS’DROPS a neve. A szer megakadälyozza a kezeles idejen (kb. 20-30 percig) az aeroszolnak a
pärolgäs es oxidäciö okozta inaktivälodäsät.
Az alkalmazäsi technolögia lenyeges vonäsa, hogy a kezelt legterben ember nem tartözkodhat.
Az ehhez szükseges technikai felteteleket kialakftottuk, ezert ez a fajta aeroszolos kezeles nem veszelyezteti az ember egeszseget.
Im m unizäläs. A baromfipestis elleni aeroszolos immunizäläsröl megällapithatö, hogy rendkivül
hatekony az elömunka-räforditas csökkentese. Pl. egy 25 ezer feröhelyes baromfiiställöban az egyedi
vakcinäzäs mintegy 100 munkaöra alatt vegezhetö el; ez az aeroszolos eljäräs 1 fo 40 perces munkäjät
igenyli. Megfelelö vakeinäval a naposcsibek is szövödmeny mentesen immunizälhatök, az immunitäs
kitart a broiler-kor vegeig. A hagyomanos vakeinäk (LaSota, B, stb.) csupän a mäsodik vakcinäzästöl
javasolhatök, mert ezekkel a törzse e a
etesnel fiatalabb csibek aeroszolos immunizäläsa bizonyos
esetekben vakcinäzäsi reakeiöt vält ki. Az immunitäs alakul az aeroszol utäni 3. napon, homogen es
magas fokü, es mintegy 4 hönapig tart allom anyszinten. A MßM Allategeszsegügyi es Elelmiszerhigieniai Fö'osztälya engedelyezte a m ödszer alkalm azäsät.
G yögyszeradagoläs. Az elömunka-räforditas ebben az esetben is csökken. A hagyomänyosan
(ivovizben, takarmänyban) adagolt gyögyszermennyiseg csupän 20 %-a is elegendö az aeroszolos mödszerben ugyanazon, vagy jobb eredmeny eleresere. Alkalmazäsa jelentösen csökkentette az elhuUäsok
szämät, gyarapitotta a testtömeget a sertes- es baromfitartäsban egyaränt.
F e rtö tlen M s. Kisebb, zärt terek (max. 1000 m3) fertötlem'tesere is alkalmas az aeroszol generätor.
,
Az aeroszol generätort es a stabilizaloszert a Patent-Szolg Kisszövetkezet (1 1 1 2 Budapest
Cseresznye u. 61. Tel.: 772-837) gyärtja es forgalmazza.
dr. Tamdsi Gäza
Ällatorvostudomänyi Egyetem, Ällathigieniai Tanszek,
Budapest VII., Landler Jenö u. 2. 1078
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A toyocerin hatäsa a nyültakarmänyozäsban
A toyocerin az Elelmezesi, Mezögazdasagi es Erdeszeti Szövetsegi Miniszterium (NSZK) 1987ben kiadott engedelye szerint mikrobiälis kiegeszitö anyagkent alkalmazhatö a nyulak belfdlräjänak
stabilizälasahoz. Probiotikumnak szäihit es sporaformäban tartalmazza a „Bacillus toyoi” elö csirajät.
Ennek a belfldrastabilizätornak a csiräi a felso belszakasz nedvessegen&k hatäsära csirazasnak indulnak
es a jelenlevo belflöra csiraszämät csökkentik, elsösorban az E. coliet. Ennek következteben növekszik
az ällatok ellenällökepessege, a testtömegtermeles, a takarmänyfelvetel es csökken a hasmenes veszelye. A szaporodäsi fäzisban a kolibakteriumszäm (Staphylo- es streptokokkuszok) csökkenese követ
kezteben az MMA komplex käros hatäsa visszaszorul es ezzel a meh-, szüloutak es az emlogyulladäsok
szäma csökken (Kahrs, 1987).
Feher üj-zelandi anyanyulakkal vegzett kiserletekben (azonos korü es termekenyitesü, 93 kiser
leti es 92 kontrollanya) vizsgältäk az elso közlemeny adatai szerint a toyocerin hatäsät az alomnagysagra, a välasztott nyulak szämära, a välasztäskori testtömeg alakuläsära es a felnevelesi hänyadra.
A kiserleti es kontroll csoportok azonos takarmänyt kaptak a Bacillus toyoi csiraszäma
1,1 x 1 06 volt a kiserleti ällatok takarmänyäban.
A toyocerin kiegeszites hatasara a szaporasägi mutatök tendenciäjukban javultak, szignifikäns
különbseg azonban csak a välasztäskori nyulak letszämäban volt megällapithatd. A kiserleti anyäk
välasztaskori testtömege 240 g-mal haladta meg a kontroll csoportoket, a felnevelesi hänyad 4%-kal,
az alomhänyad 5%-kal javult, a felnevelt nyulak szäma 28 napos korban 0,6%-kal haladta meg, szig
nifikäns mertekben a kontroll csoportokban felnevelt letszämot.
A szerzö feltetelezese szerint a növendeknyulak gyomor- es belfloräja a toyocerin kiegeszites
hatasara gyorsbban stabilizälödik a folyekony täpläläsröl a szilärd takarmänyra valö ätteres idöszakaban es ezzel a szilärd takarmänyozäsra valö ätteres koräbbi idöszakban välik lehetove es a felvett
takarmäny mennyisege növekszik. Toväbbi pozitiv hatäsa lehet a toyocerinnek az, hogy a szoptatäs
idoszakäban az anyäk takarmänyfelvetele is javul, ami a nagyobb tejtermeleshez szükseges energiaellatast biztositja.
BIBL.: S SEIM: Zur W irkung von Toyocerin im K aninchenm ischfutter. I. M itteilung: Einfluss auf Reprodukctionsleistungen. K raftfutter, 1988. 7 1 .8 . S tuttgart
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Kevesebb abrak többet er?
Szämos közlemöny es tanäcskozäs foglalkozik mostanäban azzal a kerdessel, hogy a
tejelö teheneknek adott abrak nagysäga, mikent hat a termekenysägre. A velemenyek egy
resze szerint a nagy abrakadag negativ hatäsü a termekenysegre. Mäsreszröl ugyanakkor
azt is hangoztatjäk, hogy meghatärozott genetikai kapacitast csak megfelelö mennyisegu
abrakkent lehet elemi, különben egeszsegügyi es szaporodäsi problemäk lepnek fei.
A fenti ellentetes megällapitäsok miatt nem erdektelen tisztäzni, milyen az összefügges
az abrakadag nagysäga es a termäkenyseg között.
A Bonn-i egyetem Takarmänyozäsi intezeteben 1982—87 között hosszülejäratü
klserleteket vegeztek különbözö abrakadagokkal. Az öt evig tartö kiserlet eredmenyet
a következö összeällltäs tünteti fei:
Csoport
A tehenek szäma
Egy tehennek adott evi abrakmennyiseg
ßves tejtermeles kg/tehen
Az elsö inszeminäläsra vemhes
tehenek %-ban
Termekenysegi index
Ket boijazäs közötti idö, nap/tehen

A
24
900
5600
54
1,8
375

B
24
1400
6200
42
2,1
384

C
24
1900
6400
55
1,7
371

D
24
2400
6500
45
1,9
392

Az adatok azt mutatjäk, föleg a C es D csoport eseteben, hogy a nagy abrakadag
különbseg ellenere a tejhozam gyakorlatilag nem növekedett. A termekenyülesre vonatkozö adatok nem mutatnak a csoportok között szämottevö különbseget. A csoportok&n
belül szöräsertekek viszont jelentösek. Csupän a ket eiles közötti idö tekinteteben van a
kevesebb abraknak kedvezö hatäsa.
Ezekböl az adatokböl tehät az abrakadagnagysäga es a termekenyseg közötti összefüggesek nem egyertelmüek, illetve a nagy abrakadag negativ hatäsa nem bizonylthatö.
A termekenysegi zavarökent nem lehet egyedül az abrakadag nagysägät felelöss^ tenni.
A hatäsok tisztäzäsa erdekeben vervizsgälatok^t is vegeztek. Az abrakadagok, illet
ve tejhozam nagysäga es a th verparameter közötti összefüggesek csekelyek. Csak a GOT
vonatkozäsäban talältak +0,39-es korreläciöt. Ez azt jelenti, hogy az összes hatötenyezöböl a GOT-aktivitäs csak kb. 15%-ban felelös a kapott eredmenyekert.
A szerzö - annak ellenere, hogy a nagy abrakadagok käros hatasät nem 6szlelte azt ajänlja a gyakorlat szämära, hogy
- a napi abrakadagot több nSszletben kapjäk meg a tehenek;
- az alaptakarmäny jö minös^gu legyen 6s az nagy teljesltmänyü teheneket az alaptakarmänyböl ad lib. etessek.
BIBL.: DR. ANNA-MARIA KLÜNTER: Weniger ist m ehr. Der T ierzüchter, 1988. 4 0 , 12. 5 2 0 -5 2 1 .
Frankfurt/M .
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Tcljes siker a tarkamarha vilägkongresszuson
1988. szeptember 12—16. között tartottäk Münchenben a Szimmentali-Tarka
marha Tenyäsztök VII. Vilägkongresszusät. 26 orszägböl több mint 500 resztvevö tanäcskozott a különbözo munkacsoportokban. A kongresszusi küldöttek elöször Felsö
6s Also Bajororszäg, Baden-Würtenberg 6s £szak Bajororszäg tenyeszeteivel ismerkedtek.
A rendezök a szakmai kiränduläsokat a különbözo tenyesziränyok figyelembevetelevel
szerveztek. Akik a hüshasznü tenyeszetek iränt erdeklödtek azok Also Bajororszäg azon
gazdasägait tekintett^k meg, amelyek intenziv bikahizlalässal foglalkoznak. Ezt követöen
egy term^kenyltö es sajätteljesitmdnyvizsgälö ällomäst kerestek fei. Azok akik a tejtermelösi kerdeseket helyeztek elötärbe Miesbach körzetebe lätogattak, ahoi evek öta
6000 kg feletti tejtermelest 6mek el a tenyeszetek. Figyelemre meltö az is ebben a körzetben, hogy a tenyeszetekben a ket boijazäs közötti idoszak nem több mint 363 nap.
A tanäcskozäs a közgyülessel kezdödött, ahoi az elnöknek Dr. O. Föger urat vällasztottäk meg, aki az ausztriai hires Ried-i tarkamarha-tenyesztö szövetseget iränyitja.
Az elhangzott elöadäsok közül Dr. Averdunk beszämolöjät külön nagy figyelem kiserte,
amelyben a reprodukciös tulajdonsägokTjelentöseget es a tenyesztesi rendszabälyokban
törteno kihasznäläsät möltatta.
A Különbözo munkacsoportok a spermacsere lehetösegeröl, az embnoatuitetes
szempontjairöl, a szärmazäsi igazolvänyok egysegesiteseröl es a tarkamarha tenyesztes
propagandäjänak javitäsäröl tanäcskoztak.
Különös szinfoltja volt a kongresszusnak a Baden-Würtenberg tartomänyban (Herbertingen) megtartott tenyeszällat bemutatö. A több mint 100 ällatot felvonultatö kollekciöban ivadekvizsgält bikäkat, bikanevelö teheneket es a sajätteljesitmeny-vizsgälat
alatt ällö bikäkat mutattak be. Nagy erdeklodes kiserte azokat a kivälöan izmolt, hüshasznositäsü bikäkat, amelyeket haszonällat-elöällitö keresztezesre hasznälnak fei. firdeklödesre tartott szämot az a tenyeszet, ahoi (Achileschwaig) 1974 öta foglalkoznak a szarvtalan tarkamarhäk tenyesztesevel. A 40 tehenböl ällö nukleusz tenyeszet nehäny genmutäciöböl szärmazö szarvatlan tehentöl szärmazik.
BIBL: UTZ, J.: Ein volter Erfolg. Der T ierzüchter, 1988. 40; 12. 5 1 8 -5 1 9 . Frankfurt/M .
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