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Allatteny£szt6siink helyzete

El6z6 szdmunkban arra tett a Szerkcsztdbizottsdg tgiretet, hogy -  a lap eddigi tudomdnyos 
profiljdnak megtartdsdval -  dltaldnos 4rdek\6disre szdmot tarto, iddszeru kfrdisekrGl kdzdlni fogja 
prominens szakembereink v4lemdny4t. l)gy gondoltuk, hogy ilyen informdcid hasznos tdfikozddds 
lehet a szakmai eligazodasban. Sajndljuk, hogy a felkfrt szakemberek egy risze nem vdllalkozott arra, 
hogy v&em4ny4t az dllattenydsztts ugynevezett „er6zi6]dnak” kirddsiben kifejtse. Igy tdfekoztatd 
irdsaink szukebb kdruek, mint terveztuk.

A szerkesztd

Az allatteny6szt6s yersenyhelyzet romlasanak okai 
6s az elorel6p6s lehettfsege

Csepregi Istvdn 
Allami Gazdasag, Papa

A hazai allatteny&ztes hanyatlasanak oka osszetett. Bar szakmai szempontbol az 
^lattenyesztds onallo tudomany, onalloan is kezelheto, m£gis termel&technikai, kozgaz- 
^asagi, vallalati szempontbol sokkal sz&esebb 6rtelmu osszefuggSsekkel taldlkozunk. 
Korabbi feldolgozasom szerint gazdasdgunkban, ahol nagy az dllatsurus£g, a terulet 
49%-an takarmanyt termeliink.

Az elso osszefiigges tehat egy nagy szantofoldi teruleti lekot&i ig&iyt jelent ugy, 
h°gy a jelenlegi elszamolas-technikai megoldasoknal a takarmanytermelest lekoto terii- 
kten nem jelenik meg nyereseg, mert sem a kordbbi onkolts^ges, sem pedig a kesobbi 
plafonaras elszamolas mellett erre nem volt mod. Igy az ipari nov£ny termel£ssel szemben 
a takarmanytermo terulet lekot&e hatranyos pozicioban van, ugyanakkor azt az ipari 
eredetu anyagkoltsggeket (mutragya, nov£nyvedo szer, gep, energia stb.) igenyli, mintaz 
ipari novgny. Tehat az onkoltsegi szintu, vagy a plafonar miatt esetleg m£g vesztes£get 
ls termelo takarmanytermo terulet raforditisainak az allatteny&ztdsen keresztiil kellene 
megjelenme.

Masirdnyu osszefiigges, hogy az allattenyeszt£s nemcsak teruletig&inyel jelenik 
me8 az ipari nov&iytermel&hez kSpest, hanem az dllatok elhelyez£s6hez nagyon drdga 
^Ptiletet 6s berendez&t kivan. Ennek tomege oly m£rt6ku, hogy eszkozSrtekben 2—3-szor 
nayobb, mint a gabona 6s ipari nov£ny dltal lekotott eszkoz.

A harmadik: egyre fontosabb 6s meghatirozd jelleguvg vdlik az allatteny£szt& 
niunkaig^nyess^ge, mely az emlltett feldolgozds szerint is 2,5-szeres munkatar £s koz- 
teher rdforditis tobbletben jelenik meg a gabona 6s ipari nov&myel szemben. E legf6bb 
elv*zolt, £llatteny&zt£st kis£rS 6s egyben sujt6 t£nyezoben az elmult idoszakban tovdbbi 

r°ml4s kovetkezett be.
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Ezt a kovetkezo szamokkal lehet illusztralni: 1975-os bazishoz viszonyitottan 
1980-ra a mezogazdasagi termeloi 6s felvasarlasi ar-index 124,4%-ra nott, mlg 1987. 
vegere eterte a 162,9%-ot, tehat ugyanebben az idoszakban az ipari eredetu anyagfel- 
hasznalas arindexen 1980-ban 145,8%-os 1987-ben pedig 203,7%-os volt.

Ez azt mutatja, hogy az 1980. utini idoszakban felgyorsult az ipari eredetu anyagok 
drdgulasa, amely a korabban emlitett takarmanytermel^s intenzitasahoz tartozo ipari 
anyagok tobblet raforditasakent, kiilonosen pedig az allattenyesztes beruhazasahoz es 
fenntartasahoz szukseges eszkozok nagy merteku dragulasaban es lgy eredmenycsokkento 
t&iyezokent jelenik meg.

M6g szembetunobb, ha az 1980. utani felvazolt tendenda t novenytermelesre es 
allatteny&zt&re bontom meg. Ez idoszakban a nem mezogazdasagi eredetu felhasznalas 
34,9%-ra emelkedett, a nov&iytermetes felvasarlasi arai 30,9%-ra nottek, mlg az allatte
nyesztes egeszet illetoen ez a szam 20,6%-ra emelkedett mindossze. Tehat az altalanos 
agrarollo nyflasan beliil a novenytermel&t alig erinti ez idoszakban, szinte teljes egesze- 
ben az allattenyeszt&re harult az agrarollo teljes terhe. Amit konnyu is megmagyarazni, 
ha visszagondolok a takarmanytermo teriiletet erinto dragulasokra, amelyek latszatra 
azonosak a nov&iytermelessel. Ezek azonban nyereseg nelkiil, vagy nemi veszteseggel at- 
transzformalva a novenytermeles elonyet jelentik az allattenyesztessel szemben.

M6g inkabb igaz az allattenyeszt&t erinto beruhazasi es fenntartasi eszkozok vo- 
natkozasaban. Nyilvan ezek dragitottak az anyaallat eloallitast is, amelyek a kibocsatott 
termSkre rakodva rontottak az eredmenyt. Legalabb ilyen sulyosan jelentkezo kerdes 
napjainkban az allattenyesztes munkaigenyessege is. Az elmult idoszakban, kiilonosen 
1987-ben es 1988-ban folyamatosan dragult a munkaber a jelentos merteku kozteher 
emelkedesek reven, amely az alaptevekenysegben eterte a 33%-ot. 1988-ban ehhez jarult 
a felbruttositas, 1987-88—89-re a munkaero koltseget novelte az allattenyesztesi ber- 
pottek rendezes es 1989-re tovabbi terhet jelent az alaptevekenyseg, lgy az allattenyesztes 
10%-os kozteher novekm&iye is.

Az elomunka ilyen drasztikus munkaber es kozteher emelkedese tehat ketszeres 
teherkent jelenik meg az allattenyesztgsben a gabona es ipari novenyhez kepest, egyre 
nagyobb merteku munkaero igenye 6s ennek a drdguldsi folyamata. Ezen int^zkedesek 
hatasara a munkaber olyan oriasi rafordltaskent jelenik meg, hogy ma az anyagkolts^g 
utan vallalati szinten is a legnagyobb koltsegnem, 6s miutan ez a felvazoltak szerint 
aranytalanul nagyobb mert^kben jelenik meg az allattenydsztesben, ez tovabbi hatranyt 
jelent a versenyhelyzetben.

Az allattenyesztes eredmenyess6g£nek romlasa azonban m£g nem fejezodott be, 
tovabb folytatodik r&zben a takarmdnytermel&t Erinto ipari eredetu anyagok szabad- 
aras volta miatt, masreszt szinte versenykSptelen helyzetet teremt az 1988-as £vben meg- 
hozott p&iziigyi intezkedes kovetkezt^ben. A kamatterhek ismert mervu emelkedese, 
nem egyszeruen csak rontja a termeloi kedvet, hanem befagyasztja a beruhazdst, a terme- 
16s korszerusit6s£t. fis m£g mindig nincs v£ge az £Uatteny&zt6s helyzetromlds£nak, a 
tavalyi aszdly kovetkeztSben az illami akarat eUenSre az abrakpiacon belfoldon is dr- 
versenyhelyzet alakult ki, amelyet csak sulyosbit az import feh^ije liberalizaldsa, amely 
a kordbbi hat6sdgi drakhoz kepest tobblet ktflts^gben, tehdt drdg£bb abrakban jele
nik meg.
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Ezekben latom a magyarazatat az allattenyesztes nemcsak eredm&iyben, hanem 
az utobbi evek legalacsonyabb letszam alakulasanak. fippen ezert hdztdjiban, nagyiizem- 
ben egyarant allatfajonkent mas mertekben, de tovabbi darabszdm csokken6s varhato.

Mi lehet e romlo tendenda megallitasanak, esetleg javitasanak felt^tele? Agazdasag 
ismert nehez helyzeteben nem csak fel lehet tenni a kerdest de meg is kell fogalmazni 
az igenyt e pozicio javulasanak az aliam oldalarol torteno intezked&ere is, amely vagy 
felvasarlasi arak emelese, vagy a lakossag olyan szem&yi jovedelem forras biztositasa, 
amely elviseli az aliam beavatkozasa nelkul is az amovekm^nyt. Ha ez nem kovetkezik be, 
az atlag alatti nyereseggel, vagy veszteseggel dolgozo termelokn^l tovabb csokken az 
allatletszam.

Ugyanis ezek a vallalatok vagy termelok 6ppen anyagi helyzettiknel fogva k^pte- 
lenek arra a nagy anyagi befektetesre, amely az £llattenyeszt6s javuldsanak helyzetet elo- 
segiti. Vallalati oldalrol is javithato a felt^tel. Ez pedig az osszetett gyomruak eset^ben 
a tomegtakarmany-termeles intenzitasa, a betakaritis, tarolas es kiosztas eszkozeinek mo- 
dernizalasa. Ugyanis ez esetben, aki anyagiakkal rendelkezik, annak az allatteny&zt&ben 
az eredmenye is nohet. De akiknel eddig nem kepzodott nyeresSg es sajat anyagi baris e 
feltetelek megteremtesehez, azok a megdragult beruhazasi javak 6s megemelkedett hitelek 
kamatkoltsegei mellett keptelenek vallalkozni a megoldisra.

Gazdasagunk kidolgozott egy ilyen tomegtakarmany-termel&i megoldast, amelyet 
a KSzE Novenytermelesi Rendszer teijeszt6s6ben ajanl az grdeklodok figyelm^be. A ser- 
tesnel ugyancsak beruhazast, kiilonosen pedig melldkterm^k 6s hulladSk takarmdnnyd 
valo alkalmassa tetelenek beruhazasait a takarmdnytarolds olcso (kukoriea CCM-k6nt) 
megoldasa es nedves takarmanyozasi technologia kialakltisdban kell keresni. Ez is anyagi 
befektetest igenyel, aki ezt nem tudja villalni, helyzete ezen dgazatban is tovdbb romlik, 
aki anyagi erovel rendelkezik, ilyen megoldassal tartani tudja a kordbbi jovedelem szintet 
a sertestartasban is. E megoldas teljes koru megval6sltdsa megtort&it gazdasdgunkban, az 
AGROBER & az ISV kozos 6rdekelts6g6ben ugyancsak rendelkez&re £11 az frdeklo- 
doknek. A megoldas tehat tobbiranyu: vagy az £latteny6szt&i term^kek felvdsdrlasi dra- 
nak emelese, amely elonyosebb helyzetbe hoznd a termeloket a jelenlegi atlag alatti, vagy 
veszteseges termeloket is a korszertfsit&re buzdithatnd.

Ha ilyen iranyu allami beavatkozds nem tort^nik, akkor csak az anyagi eszkozzel 
rendelkezo termelok egy r6sze -  amely ma nem tobb mint az osszes termelok 20—25%-a
-  kepes csak a versenyben helytdllni. Az el6bbiek megval6sftdsa eset&i a jelenlegi dllat- 
teny6szt6si drualap belfoldre 6$ exportra reprodukilhato, vagy egy lassu fejlod& meg- 
Jndlthato. Az utobbi esetben tovdbbi jelentos m6rt6kti termel6sbeszukul6s v£rhat6 
roind az export, mind a belfoldi drualapokat Irintd romMs is be fog kovetkezni.



100 A L LA T TE N Y £SZT £S  £ s  TAKARM ANYOZAS Tom. 38. No. 2. 1989.

A termeloi alapok ert6kel6se a mai helyzet tukr6ben 
az allattenyeszt^sben

Resti Istvan 
AUattenyeszto Vallalat, Debrecen

A hazai allattenyesztes mintegy ket evtizede megfeleloen kielegiti a belso fogyasz- 
tasi igenyeket, es jelentos mertekben hozzajarul az elelmiszergazdasag exportfeladatai- 
nak a teljesitesehez.

Az elmult evtized alatt jelentos eredmenyek sziilettek, ugyanakkor egyes agazatok- 
ban ma gondok mutatkoznak. Az utobbi evekben tapasztalhato erozios folyamatok ki- 
alakulasanak okait vizsgalva a konkret szakmai kozgazdasagi tenyezok meilett a szemle- 
let meghatarozo szerepet is meg kell emliteni, ami mar tarsadalmi problemakent kezel- 
heto.

A mezogazdasagban — de foleg az alattenyesztesben -  a termelesi ciklusok hosz- 
szuak, es ez a koriilmeny az altalanostol eltero felteteleket is igenyel. Az agazat igen nagy 
alio- es forgoeszkozzel funkcional, es a befektetesek csak hosszabb tavon teriilnek meg. 
Ezert van kulonleges jelentosege a nepgazdasagi es iizemi erdekek atgondolt kozelitese- 
nek, valamint a kozgazdasagi szabalyozas, a koltsegvetesi tamogatas es a differencialt 
hitelpolitika egy csatoman valo osszehangolasanak.

A produktumot a fobb termeloi alapok mellett (tenyesztes szinvonala, takarma
nyozas, tartastechnologia, aUategeszsegiigy, munkaerohelyzet) a tenyesztesszervezes, az 
ar- es szabalyozorendszer, a forgalmazasi szfera, a feldolgozoipar es a szolgaltatasi teve- 
kenysegek alapvetoen determinaljak.

A kialakult mai helyzetet eloidezo okok eredojet ugy lehetne megfogalmazni, hogy 
az allattenyesztes szakmai es kozgazdasagi feltetelrendszere osszessegeben az utobbi evek
ben elmaradt az agazattal szemben megfogalmazott nepgazdasagi es adott esetekben az 
iizemi elvarasoktol is. Ezzel egyiitt az is igaz, hogy allattenyesztesi kulturank mai szin
vonala sok kivannivalot hagy maga utan.

A termeloi alapok helyzetet roviden ertekelve azok szinvonalat az alabbiakban 
tudnam osszegezni:

1. Mint egyik meghatarozo tenyezonek, a tenyesztoi munkanak az utobbi evekben 
felgyorsult a le^rtekelodese. Az arutermelo gazdasagok erdeklodese csokkent a magas 
tenyeszertdku dllatok irant. Ez a tenyeszto gazdasagok jovedelmenek csokkenesehez, a 
teny£szaUat-forgalom visszaesesehez vezetett. Csokkent a tenyeszallat es az arutermelo 
allomany arkulonbsege. Ennek kovetkezt^ben sok iizemben lecsokkentettek, sot abba- 
hagytak a szinvonalas tenyesztoi munkat. A tenyesztoi munkaban kialakult negativ jelen- 
s£gek felerosod£se tobb okra vezetheto vissza. Ennek egyik -  es talan legfontosabb -  
osszetevoje a tenyesztoi munka szervezetts6g6nek, a teny&zt6sszervezesnek szamos is- 
mert hidnyossaga.

2. A termeloi alapok sordban meghatarozo a takarmanyozas szinvonala. Az elmult 
evekben ezen a t£ren is szamos hianyossag halmozodott fel, melyek kozul kiemelkedtek 
az import feh£ijeelldtds koriili gondok. A hazai 6s exportpiacainkon a v£gterm£k minos^gi 
kovetelm&iyeinek csak megfelelo feh&jetakarmanyozassal tehetiink eleget. Amig azon-
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ban a fejlett mezogazdasaggal rendelkezo orszagokban az ipari abrakkever^kekben a feh6r- 
takarmanyok aranya 18-20% koriili, addig nalunk csup£n 14—15%. A kulonfele tapok ki- 
nalati piacan a forgalmazott termekek 15—20%-a minos^gileg kifogasolhato.

3. A termekeloallitasban fontos tenyezok^nt szerepelnek az alkalmazott technikak 
es technologiak. A termelest bovito, kapacitast novelo beruhdzasok a VI. ot^ves tervido- 
szakban jelentosen lecsokkentek, szinte teljesen lealltak. A felhasznalt beruhazasi eszko- 
zok a kapacitasok potlasara sem voltak elegendoek. Idokozben fokozatosan gyengult az 
iizemek penzilgyi helyzete, es a sajat ero hianyaban m6g a kedvezonek tuno 40—50%-os 
tamogatas kihasznalasara sem volt lehetoseg, ezaltal a telepek allaga tovabb romlott. Al- 
talaban nem megfelelo a gepesitettseg szinvonala, es jelentos probtemakat okoz az dllat- 
tarto telepek infrastrukturalis ellatottsaga is.

Mint ismeretes, a rekonstrukcio meggyorsitasara 1986-ban, majd 1987-ben a MfiM 
meghirdette felujitasok allami tamogatasanak megitel6s6hez sziikseges palyazati rendszert. 
Altalanos tapasztalat, hogy a rekonstrukciok rendkivul differencialtan valosultak meg az 
egyes tersegekben, es tulnyomo reszben a tejelo szarvasmarha agazatra koncentralodtak.

4. Nem hagyhatjuk figyelmen kiviil azt a szellemi toket, ami az agazatban egyr&zrol 
potencialisan rendelkezesre alio, es penzbefektetest nem igenylo lehetoseg kinalkozik, es 
ami megitelesiink szerint nincs kelloen kihasznalva. Ugyanis az iizemi szakemberek resze- 
rol nem vonzo iizemag az allattenyesztes, elsosorban az utobbi evekben novekvo siker- 
elmenyhiany, valamint az allando, feszitett munkavegzessel nem aranyos iizemi, anyagi el- 
ismeres miatt. Hozzajarul ehhez meg az is, hogy a fokozatosan csokkeno jovedelmezoseg 
lkovetkezteben tovabb erosodott az agazat iizemen beliili negatlv megitelese.

A letszamadatok es a termelesi mutatok vonatkozasaban a melypont az 1985—86-os 
evekben volt. A kedvezotlen tendenda megallapitasara tortentek intezkedesek, de az 
azota hozott felvasarlasi aremelkedesek, tamogatasok leSpitese-arasltasa, illetve a takarma- 
nyok, energiak, munkaero koltsegnovekedesei aranyaiban nem mutatjak egygrtelmuen az 
allattenyesztesi agazatok hatarozott jovedelmezosegjavitasa fele iranyulo kormanyzati 
magatartast.

Egy konkret peldat emlitve, 1989. januar l-j^tol a vemhes iiszok beallitasra eddig 
juttatott negyeves tehentartasi allami tamogatast megszlintettSk, valamint az OTP a kis- 
termelok reszere adott tenydszallatvasarlasi hitelek kamatat 6venkenti 24%-ra emeltek 
fel, amit a szarvasmarhatartas jovedelm^bol nem lehet fedezni. Emellett a husipari val- 
lalatok olyan felvasarlasi arakat hirdettek meg, ami magas, 6s arra osztonzi a kistermelot, 
hogy ne vemhesitse a novend&cuszot, hanem hlzokent 6rt6kesitse. Mindezek az intez
kedesek nem segitik az utanpotlast biztosfto vemhes iiszo eloallitist.

Emlithetnem tovabbd azt a t6nyt is, hogy a bankhitel kamatok az elmult 6vben m6g 
az aszalynal is nagyobb karokat okoztak a mezogazdasdgban. Kev6s olyan mezogazdasdgi 
uzem van, amely 100 Ft rdfordltdssal 20 Ft-os tiszta jovedelmet produkdl, pedig legaldbb 
ilyen jovedelmezos^gre lenne sziiks^g a 20—23%-os kamatok kompenzaldsdhoz. De ak- 

kor m^g nincs nyeres^g.
A tavalyi p^nzszukito politika tehdt tovabb €\ az irredlisan magas kamatokban, s 

ennek eredm^nye ftlo, az lesz, hogy elmenekiil a toke a mezogazdasdgb61. A hitelek 
dragulasa dltal okozott kolts^gnoveked^s pedig elobb-ut6bb be^piil a termekek, termd- 
nyek fogyaszt6i drdba, ennek tovdbbi drfelhajto hatisa lehet.



102 A LLA TTEN Y ESZTES £ s  TAKARM ANYOZAS Tom . 38. No. 2. 1989.

A jelenlegi helyzet kialakulasahoz nagym^rtekben hozzajarul tobbek kozott az is, 
hogy a felvasarlo 6s feldolgozo vallalatok monopolhelyzetben vannak. Az atvetelkor al- 
kalmazott, objektivnek nevezett szubjektiv minositesi rendszereket a vallalatok reszben 
a termeloi ar manipulalasara hasznalhatjak fel.

A mostani allapotokat eloidezo okok meg hosszan sorolhatok lennenek, csupan a 
legfontosabbakat igyekeztem erzekeltetni. Ezek utan fel lehet tenni a kerdest: megallit- 
hato-e ez a folyamat, es mit kellene tenni.

Termeszetesen ez egy nagyon osszetett feladatkort jelent, es a teljesseg igenye nel- 
kiil csupan n^hany olyan javaslatot tennek cimszavakban, ami tendenciajaban az agazat 
felemelkedeset celozna.

— Mindenekelott helyre kellene allitani a hazai tenyesztoi munka becsiiletet. A te- 
nyesztesszervezesben ugyanis az allattenyeszto vallalatok kialakitasa utan elkezdodott egy 
anarchizalodasi folyamat, mely napjainkban is tart. Az utolso orajaban vagyunk annak, 
hogy a magyar allattenyesztes elmult evtizedekben elert eredmenyeit megoirzziik. Teny- 
k&it kell elismemi, hogy a fajtafenntartas, az ellenorzes kozvetlen allami feladat es nem 
vdllalati versenykategoria. Az ezeket vegzo intezmenyek alapitasat es feladatait az allat- 
teny6szt6si torvenyben kell meghatarozni, megvedve azokat az allando atszervezes vesze- 
lyStol (OAF, OTAF, ATMI, MMI, Mesterseges Termekenyito Allomasok, Lotenyesztesi 
Feliigyelos^g stb.), mivel ezek munkajanak realizalodasa tobb evet vesz igenybe, es ennek 
a stabilizacio az elofeltetele. Nemkivanatos tendencia, hogy az annak idejen nem kis 
anyagi aldozatok aran letrehozott intezmenyek epuleteit ma a jogutod vallalatok az allat- 
tenyeszt&tol idegen, egyeb nepgazdasagi agazatokban funkcionalo iizemek, szervezetek 
haszndljdk b&ben.

— A versenyhelyzet kialakitasara az elmult evekben tett kiserletek koziil peldaul a 
spermaforgalmazasi rendszer mai viszonyai sem a tenyesztoi munka szinvonalanak emele- 
s6t, hanem a rovid tavu iizleti erdekek eloterbe helyezeset szolgalta. Akkor, amikor az 
aliam devizat nem klm&ve a vilag legjobb tenyeszbikainak a spermajat importalja cel- 
pdrositasra a hazai teny&ztes szinvonalanak emelesere, meggondolando, hogy erdemes-e 
nyugaton letermelt, mar masodik vonalba tartozo tenyeszbikak behozatalaval foglalkozni, 
amellyel a hazai tenyesztoi munka siijat assak meg.

— Az drutermeles oldalarol kozelitve a megoldasi lehetosegeket, alapveto termelest 
szervezo feltetel, hogy a mezogazdasag tudja, hogy a feldolgozo, forgalmazo vallalatoknak 
milyen beltartalmu, minosdgu vegtermekre van sziiksege, es azt a tenyeszto tudja, hogy 
milyen fajta, vagy fajtakonstrukciohoz tartozo populacioval allithatja elo.

— Az alaptermel&t v6gzok kezebe (egyesiiletek, szovetkezetek stb.) kell hogy at- 
kertiljon a feldolgozis, forgalmazas, bel- es kulkereskedelem. Ez a piae es a termelo ko- 
zotti tivolsdgot csdkkenten^ 6s noveln6 a termetes igazodasat a piae igenyeihez.

— Az agrdr kulkereskedelmet fel kell szabaditani az egyesiiletek, szovetkezetek stb. 
szdmdra, hogy a devizabevStel egy resze az import 6s a muszaki fejleszt^s r6sz6re vissza- 
keruljon a mezogazdasdgi termelohoz.

— C&szeru lenne tovdbba a nagyiizemi keretek kozott gazdasdgosan nem, de egy&ii- 
leg hatlkonyan iizemeltetheto allattenyesztesi 16tesitm6nyek haszndlatba adasanak, illetve 
az ehhez felhaszndlhatd alapjuttatis ig6nybev£tel£nek rendszer^t szabdlyozni.
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A hanyatlist a restrikciti okozza

Balogh Addm 
Agrargazdasagi kutato in tezet, Budapest

A mezogazdasag izmosodasanak, vagyoni helyzete javulasanak biztos jelekent 
Europa-szerte az allatallomany novekedeset, az allatitermekek termelesenek bovuleset 
tekintik. Az allattenyesztes szerepenek gyors erosodese, s a mezogazdasagon beliili ara- 
nyanak novekedese Magyarorszagon a 70-es evekelejen kovetkezett be es 1975—1980 ko- 
zott volt a legintenzivebb. 1981-1985 kozotta fejlodes lelassult, majd megalltes 1986-tol 
mar a hanyatlas jeleit lehet tapasztalni. A negativ valtozasok, melyeket egyuttesen az 
„allattenyesztes erozioja” elnevezes jol kifejez, lenyegeben negy, egyenkentis megfigyel- 
heto folyamatot mutatnak:

— csokken az allatallomany, s ezen belui az atlagosnal is nagyobb aranyban fogy a 
reprodukciot szolgalo noivaru tenyeszallatok szama,

— csokken, vagy legalabbis stagnal az allattenyesztes netto 6s brutto termelesenek 
erteke,

— pusztul az allattenyesztest szolgalo alloeszkozallomany, miutan az uj 16tesitme- 
nyek es rekonstrukciok nem fedezik az elhasznaloddst,

— az allataUomanyon beliil olyan szerkezeti valtozasok zajlanak, melynek keret£- 
ben csokken a hosszu generacios idovel es nagy eszkozig&inyel jellemezheto agazatok me
rete (szarvasmarha, juh) es emelkedik a konjunkturalis vdltozasokhoz leginkabb alkalmaz- 
kodni kepes, mersekeltebb tokeigenyu agazatok jelentosege (foleg baromfi).

A negy alapjellemzohoz harom, ugyancsak fontos kieg&zito korulmeny tdrsul:
— megallt a tomegtakarmany termelesben 1975—1982 kozott tapasztalt batortalan 

fejlesztes 6s ez mindinkabb ranyomja belyeg^t az eg6sz takarmanygazdalkoddsra,
— rapszodikussa valt a korabban elfogadhat6an mukodo takarmanypiac, s mind 

gyakrabban jelentkezik tartos hiany egyes takarm£nyf616b61, foleg kukoricabol,
— jelentosen csokken t az allatteny6sztok amugy sem tui nagy tarsadalmi presztizse, 

s kozottiik aggaszto mereteket olt a kiabrandul£s, a perspektlvatlannak itllt jovo.

Az allattenyesztes helyzetgnek megrendul&6t kozvetleniil azok a gazdasagpolitikai 
dont£sek okoztak, melyek v£get vetettek a kordbbi, foleg a termeloalapok letrehozasat 
kozponti timogatassal segito gyakorlatnak. Kozremukodott az drpolitika is, mely csak kis 
r&zben tette lehetov6 az 1982-tol gyorsulo iitemben emelkedo termelesi kolts^gek to- 
vdbbharitisdt, s ezaltal a termelok egy x6sz6t nemcsak a fejleszt&ben, hanem a tenyesz- 
t&ben, hizlaldsban is 6rdektelenn6 tett^k.

Az dllattartds szempontjdbol hdtr£nyos int6zked6ssorzat hdtter^ben, n£zetem sze- 
Hnt, alapvetoen a magyar gazdasdg ismert gondjai, s a vdlsdgbol a kivezeto utat megtaldlni 
remflo gazdasdgpolitikai „koncepci6” 611. J6magam kisebb jelentos^get tulajdonitok a 
^ggazdasdgban v£gbement, szdmunkra elonytelen vlltozdsoknak, a nemzetkozi 61el- 
niiszerpiac osszeomldsdnak, s az ebbol keletkezett valdban jelentos drvesztes^gnek. Az ex- 
P°rt gazdasdgtalannd vdldsa, s emiatt timogatisi ig&iy6nek emelked&e ugyanis csak ab- 
nH a szorongatott helyzetben k^nyszerithette a kormdnyt a magdt mdr rovidebb tivon
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megbosszulo dontesekre, melyet az allattenyesztes nem, vagy csak elenySszo mertekben 
okozott.

A kormany stabilizacios programjanak kozeppontjaban kozismerten a koltsegve- 
tesi egyensuly megteremtese ali, s ez rovid tavon — elmeletileg — biztonsagosabban eler- 
heto a kemeny restrikcioval, a tamogatasok leepitesevel. Az allattenyesztes termeloi ta- 
mogatasa, s az allati eredetu elelmiszerek export arkieg&zlto szubvencioja 1985-tol a 
hivatalos statisztikak szerint gyorsan emelkedett, s 1987-ben meghaladta a 30 milliard 
forintot. A jelzett osszeg kialakulasi koriilmenyeinek, s altalaban az allattenyesztes bo- 
nyolult — inkabb tarsadalmi, mint gazdasagi vonatkozasu — kapcsolati rendszerenek er- 
demi vizsgalata nelkul, ketsegtelen logikusnak tunt ettol a „falattol” megszabadulni, 
mely nemcsak deficit novelo es eroforras elvono, hanem inflaciogeijeszto is.

E cikk kereteben nincs lehetoseg annak tisztazasara, hogy az allattenyesztes egyal- 
talan kapott-e, s ha igen, mekkora osszegu netto tamogatast. Csupan utalni szeretnek 
arra, hogy a kimutatott termeloi tamogatasokban mintegy 10 milliard forint olyan ar- 
kieg^szites szerepel, amely 5—6 eve gyakorlatilag csak a koltsegek elviselesere adott fe- 
dezetet, es „politikai” okokbol nem epitettek be az arba. Tobbseguket 1989 januaija- 
tol „arasltottak”, mintegy elismerve, hogy nem tekinthetok tamogatasnak. firdemes len- 
ne vizsgalni tovabba, hogy mi okozza az allajitermekek relative magas koltsegszintjet. 
Biztos vagyok benne, hogy hamar eljutnank azokhoz az irrealis termeloeszkoz es ipari 
anyagarakhoz, melyeket importverseny hianyaban a mezogazdasag kenytelen megfizetni, 
ezzel garantalja tobb, vedelemre nem erdemes iparvallalat talponmaradasat. Ha ok is ex- 
portalni kenyszeriilnenek, hamar kiderulne, hogy ki iszik es ki flzet.

Szamos jel szerint sajnos nem kizart lehetoseg, hogy az allattenyesztes, sot az egesz 
eielmiszergazdasag aldozatul esik annak az egyoldalu fiskalis szemleletnek, mely inditekait 
tekintve talan joszandeku, de a felszin piszkalasanal nem jutott tovabb, s ezdrt nem lehet 
megalapozott.

Megsem allithato, hogy az eielmiszergazdasag eg&ze szempontjabol elonytelen in- 
t^zkedesek magukban hordozzak a tudatos elsorvasztas szandekat. Mivel ez nem bizonyit- 
hato,nem beszelhetiink celzatos diszkriminaciorol isem. Az egesz gazdasagot lebenito 
penziigypolitika ugyanis az allattenyeszteshez hasonlo kilatastalan helyzetben hozott 
olyan agazatokat is, melyeket deklaraltan preferalni kivant.

Az allattenyesztes hanyatlasat tobb olyan korulmeny is okozza, melyek nincsenek, 
vagy alig vannak osszefliggesben a legutobbi evek gazdasagpolitikajaval, viszont kielezett 
helyzetben az agazatot nagyon sebezhetove teszik. Kozuliik nehanyat fontosnak tartok 
roviden erinteni, mert meggyozodesem, hogy e korulmenyek ismerete es figyelembeve- 
tele neikul nem lehet szamitani az allattenyesztes helyzetenek jobbrafordulasaval.

l . A z  allattenyesztes erdekkepviselete tulsagosan, meg az elelmiszergazdasagon 
beliil is puha. Az allatteny&ztok kozott viszonylag keves a kozgazdasagi ismeretekkel 
kello melys^gben rendelkezo szakember. Allaspontjuk megfogalmazasaban sok az emo- 
cionalis-nosztalgikus elem, erdekeiket nem tudjak gazdasagilag megalapozottan, logikusan 
ervelve megvedeni. Pedig az ismert tenyezokon tui, neha elegseges lenne arra utalni, hogy 
az allattenyesztes elsorvasztasa nagy mezogazdasagi teriiletek muveiesenek felhagyasat, 
s eg^sz orszagreszekelnepteiened£set,mdsirdnyu munkavallalasi ig^ny^t, es mashol valo 
leteleped^si szdnd^kdt vonnd maga utin. Nyilvdnvalo egy ilyen folyamat tarsadalmi- 
gazdasdgi ŝ politikai lehetetlens^ge. firvelni lehetne azzal, hogy az £llatteny£szt6s azon
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tiil, hogy a hazai nepesseget elfogadhato szinvonalon ellatja alapveto elelmiszerekkel, s 
ezzel nagyfoku tarsadaimi-politikai stabilizacios szerepet tolt be, evente kb. fel milliard 
dollar netto devizabevetellel javitja az orszag nemzetkozi fizetesi merleg^t. Enelkiil az 
ipar es az egesz magyar gazdasag mukodokeptelen lenne.

2. A gazdasagi szakemberek nincsenek tisztaban vele, s gyakran sajnos meg a mezo- 
gazdasagi szakemberek sem tudjak, hogy milyen feltetelek minimalis meglete szukseges a 
folyamatos dllattartashoz. Az allattenyesztest -  a baromfit leszamltva — a mukodo toke 
rendkiviil Iassii megteriilese jellemzi. A takarmanytermesztest is beleertve, egy-egy ter- 
mek elkesziileseig, a raforditasok realizalasaig olykor 3 es fel (tej), sot 4 ev is (vagomar- 
ha) szukseges. Inflacios idokben a termelesi ido hossza rendkiviil fontossa valik. Azok az 
agazatok kerlilnek relative is nehezebb helyzetbe, ahol a raforditasok es a megteriilesek 
kozti ido hosszabb. Nem nehez belatni, hogy evi 18%kamatlabu hitel egeszen mas terhet 
jelent azokban az agazatokban, ahol a termelesi folyamat nehany nap, vagy 1—2 honap, 
illetve ott, ahol tobb ev. Elobbiek eseteben a raforditasokkal szamitott jovedelmezoseg 
4-6';;-os erteke is komoly vallalkozoi nyereseget, s elfogadhato tokearanyos jovedelmet 
biztosithat. Utobbiaknal 30-40%-os -  nominalis — raforditasaranyos nyereseg eseten 
sem lehet az agazat eredmenyes. A helyzet akkor sem mas, ha a termetest sajat alapokbol, 
s nem hitelbol finanszirozzak. Ekkor ugyanis a kerdes ugy meriil fel, hogy szabad-e a sajat 
forrasu toket olyan agazatokban lekotni, melyek hozadeka 3—5%-nyi kamatnak felel meg, 
hiszen a termelesbol kivont tokenek ennel sokszorosan kedvezobb, kockazat nelkiili elhe- 
lyezesere is boven van lehetoseg.

3. Az alattenyesztesben az erdekeltsegi viszonyok romlasat nem feltetleniil jelzika  
teggyakrabban figyelt letszam es termelesi mutatok.

Az allattartasban lekotott eszkozokbol azonnal es teljes osszegben altalaban csak az 
allat- es takarmanyertek mobilizalhato. A sertas, de meginkabb a baromfi eseteben az 
osszes eszkozerteken belui az allat- es takarmanyertek aranylag kicsi, a nagy^rteku alio- 
eszkozok pedig gyakorlatilag nem hasznosithatok egyeb celra. Az allattartas felszamolasa- 
val tehat a baromfi es sertes agazatokbol nagyobbreszt nem lehet kivonni a toket. Ennek 
egyetlen modja, folytatni a termelest mindaddig, amlg az alloeszkozok allapota ezt lehe- 
tove teszi, s kozben mas celra forditani a kepzodott es elszamolt amortizdciot. Meggyo- 
zodesem szerint ez a tipikus erozios folyamat zajlik ma a nagyiizemi sert&tartasban, jol- 
lehet a letszam es a termeles a hamarosan bekovetkezo katasztrofat nem jelzi.

Szarvasmarhanal es juhnal mas a helyzet. Ezekben az agazatokban az allatallomany 
a takarmdny egyiittesen igen nagy osszeget kepvisel, joval meghaladja az osszes lekotott 

vagyon ertekenek felet. Az allatallomanyt felszamolo gazdasag jelentos — egy tehenre ve- 
titve 50—60 ezer Ft mobil penzosszeghez jut es ugrasszeruen javithatja likviditasat, illetve 
novelheti jovedelmezobb befekteteseit. Emellett a szarvasmarhatartds letesltm£nyei, telepi 
infrastrukturaja a leginkabb felhasznalhato egyeb, jovedelmezobb tevekenysegek vegz£s6- 
re (pl. ipari iizem telepit£s, bdrbeadas stb.).

A szarvasmarha es juhallomany gyors, £s jelentos ardnyu csokken^se biztosan ossze- 
fiigg&ben van a gazdasdgos tokekivonds adta lehetos^ggel ŝ termeloi k^nyszerrel.

4. A hazai lakossag nem tudja megfizetni az dllattenyesztes jellemzd koltsegdt. 
Kordbban sem tudta, de akkor nem is akartik megfizettetni vele. A kiteijedt fogyasztdi 
tamogatis a megfelelo drufedezet r v̂dn sikerlilt el^mi, hogy a magyar lakossdg 1985-ig
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az allatiterm^kek fogyasztisiban tudta leginkabb megkozeliteni az europai szinvonalat. 
Ehhez a fogyasztishoz azonban nem tarsul europai szfnvonalu kereset.

Az allami es partvezetes politikai okokbol nem meri megkockaztatni az amugyis 
csokkeno fogyasztas olyan tovabbi drasztikus csokkent£s6t, mely az aUatitermekek fo- 
gyaszt6i ardnak indokolt m£rt£ku felemel6s£vel, a keresetek adott szinvonala meilett 
minden bizonnyal bekovetkezne. Az arakat ezert csak olyan m^rtekben emelik, hogy a 
szubvencid megszunjon, de kozben a vertikum egyetlen resztvevoje: tehat sem az allat- 
tarto, sem az Slelmiszeripar, sem a kereskedelem nem jut tobb jovedelemhez. Amig pedig 
nincs min osztozni, addig nem is alakulhat ki az allattenyesztes folyamatos biztonsagat 
megalapozo integracio.
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Az alkalmazott allattenyesztesi gentechnikai kutatasok nehany eredmenye 
az ATK-ban

Gere Tibor- Takacs Ferenc-Burg Komel-Rasko Istvan- Veres Gabor

Sumniary

Gere T.-Takdcs F.-Burg K .-Raskd  /. Veres G.: FIRST RESULTS OF DNA WORKS IN THE
RESEARCH CENTRE FOR ANIMAL PRODUCTION

First experiments in order to establish DNA works in Hungary started in 1986 in the Research 
Centre for Animal Production and in the Szeged Biological Centre of the Hungarian Academy of 
Science.

In these experiments first a bovine hypophyseal cDNA clone bank was established. On basis 
° f  preliminary experiments lambda gt 11 bacteriophage has been chosen as cloning vector. At first 
the EcoRl linked double stranded cDNA was ligated into the phage that had been digested by the 
E coR I restriction enzime then after in vitro packing the clone bank was grown on E. coli Y 1088 
strain. The experiment yielded 1 .2 x l0 6 recombinant phage clone/jng cDNA.

The cDNA section that code the growth hormone was isolated from approximately 5 x l 0 4 
recombinant clone by using a heterolog cDNA kindly provided by Dr. H. M. Goodman (USA). The 
lenght of the bovine cDNA in the isolated clone was 786 bp and as judged from the physical map 
(Fig. 1.) and from the resuits o f the sequence analysis (Table 1.) it contained the full sequence of 
protein coding and also non-translating sequences o f 56 and 104 bp on the 5* and 3’ end, respectively.

The isolated sector was cloned in the lambda gt 11 phage. This is considered significant step 
toward production of a fusion „gene” which might be suitable for starting experiments that aim at 
transforming o f embyos in the early phase of the ontogeny.

1. Physical map of the cDNA clone of the isolated bovine growth hormone
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o f Sciences, Szeged.

Bevezet6s

Ma mar k6ts6gtelen, hogy az alapoz6 6s alkalmazott biol6giai tudomanyok korSben 
a rnolekularis biologia 6s az ennek legkiilonbozobb eredm^nyeit alkalmazo 6s tovabb- 
fejleszto r^szteruletek a legdinamikusabban fejlod6 diszciplinak koze tartoznak. M6g 
nincs k6t ^vtizede sem, hogy Sm ith , H. 6s Nathans, D . (1970) r6v6n ismertt^ valtak a 
restrikcios endonukledzok, 6s napjainkra kifejloddtt a tudomdnyos kutatasoknak egy 
rendkiviil sz^les, tobb6-kev6sb6 azonban korulhat4rolhat6 uj terulete, a g^ntechnika
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(„genetic engineering”). Mindenekelott e kutatasi teriilet eredmenyeire epiil a biotech- 
nologia tavlatilag talan legtobbet lgero vonulata, a „new biotechnology”, az „ujti'pusu 
biotechnologia”, mely csaknem mindig -  kiilonbozo specialis modszerek kombinacioi- 
val — kozvetlen beavatkozast jelent az elo szervezet genomjaba.

Az alkalmazott allattenyesztesi gentechnika sziileteset jelzi Dahl, H. H. et al 
(1981), (cit. 5.) kozlemenye, melyben a szerzok a genbankok egy felhasznalasi lehetose- 
get lijak le. Kiserleteik szerint a genbankok felhasznalasaval egyreszt izolalhatok egyes 
eukariota genek, masreszt az izolalt genek tanulmanyozhatok — mind szerkezetiiket, 
mind mukodesiiket tekintve. A reszben mar altaluk kozolt modszerek alapjan ma mar a 
vilag csaknem minden jelentos allattenyesztesi kutatohelyen folyik a gazdasagi allatok 
genterkepezese.

Bizonyos tekintetben a genterkepezes egy specialis modszerenek tckintheto az 
RFLP (Restriction Fragment Length Polymorpliism) analizis. Lenyege az, hogy a vizs- 
galni kivant egyed valamely szovetebol izolalt DNS-t, reszleges cndonuklcazos cniesz- 
tes utan, pl. a cDNS-klonbankbol izolalt, vagy mas modon eloallitott, ismert DNS sza- 
kasszal in vitro hibridizaltatjuk. Amennyiben a kromoszomalis DNS-szakaszok vala- 
melyiken a nukleotid-szekvencia a tobbitol (a kontrolltol) elter, ez megallapithato.

Elegendoen sok es megfelelo probakkal^kapott laboratoriumi eredmeny eseten 
celszeru megvizsgalni, hogy talalhato-e osszefiigges az RFLP-analizis eredmenyei es az 
adott egyed tenyleges (peldaul ivadekvizsgalattal becsiilt) genetikai ertekenek kiilonbozo 
parameterei kozott. A modszer tehat, azon tulmenoen, hogy becsiilheto vele az cgyes 
populaciok genetikai tavolsaga — ami egyes rendszertani es torzsfejlodesi kutatasoknal 
donto fontossagu elem —, alkalmas lehet az egyes egyedek genetikai ertekenek korai 
(szarvasmarhanal pl. boijukori) elozetes becslesere is.

Az RFLP analizisek ez utobbi felhasznalasa ma meg vilagszerte ujdonsagnak sza- 
mit, a kutatasok azonban tobb helyen is folynak. A holstein-friz szarvasmarha fajtan 
beliil vegzett RFLP analizis eredmenyeirol Beckmann, J. S. et al. (1986) szamolnak be. 
Izraeli holstein-friz bikak RFLP-analizise alapjan a harom vizsgalt lokusz koziil eppen 
a novekedesi hormon genjenek regiojaban talaltak a legnagyobb merteku polimorfiz- 
must.

Az RFLP vizsgalatok hazai bevezethetoseget es alapveto modszertani kerdeseit 
tisztazando, a laboratoriumi kiserleteket 1987 oszen megkezdtiik es azok jelenleg is 
folynak.

Palmiter, R. D. es Brinter, R. L. (1982) ma mar szinte klasszikus klserlete, mely- 
nek soran eger metallothionein promoter es human (majd patkany) novekedesi hormon 
fuzios gent mikroinjektaltak korai eger embriokba, es eloallitottak a „szu pe regeret”, 
szamos kutato figyelmet a transzgenikus haziallatok eloallitasi lehetosegeinek vizsgala- 
tara iranyiottta. A klserlet ugyanakkor azonban jelezte a modszer kiforratlansagat es gya- 
korlati felhasznalasanak korlatjait is. A transzgenikus egerekben az expresszalodas (gen- 
kifejezodes) merteke nem volt iranyithato es a noivaru egyedek gyakorlatilag teljes ter- 
meketlenseget mutattak. Talan az egyik megoldasi lehetoseget mutatja a novekedes ge
netikai manipulalasara Hammer, R. E. et al (1985) klserlete, akik a novekedesi hormon 
(GH) helyett az annak szintezis£t es szekr6ciojat elosegito peptid, a (human) novekedesi 
hormon-releasing factort (GRF) kodolo genszakaszt hasznaltak mikroinjektaldsra. A pro
moter ezuttal is eg£r metallothionein-I. volt. Mertek a transzgenikus egerek plazma-GH
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szintjet is es novekedeset. A novekedes intenzitasa 25—51%-kal multa feliil a kontrollt, 
a plazma GH-szintje pedig altalaban tobbszorose (szelso esetben 35-szorose) volt a kont- 
rollenak. A GH-szint es a novekedes kozott ugyanakkor nem talaltak szoros korrelaciot, 
viszont mind a him, mind a noivaru egyedek fertilisek voltak, es tulajdonsagaikat (nove
kedes es GH-titer) orokitettek ivadekaikra.

A vazolt es ege ren modellezett technika alkalmazasaval, szinten Hammer, R. E. et 
al (1985), mar transzgenikus nyul, juh es sertes eloallitasarol szamolnak be. Hasonlo 
eredmenyeket kozol Brem, G. (1986) is. E transzgenikus haziallatok kozos jellemzoje 
azonban, hogy — bar a gen expresszalodasa kimutathato volt — fenotipusosan nem mu- 
tattak a kontrollhoz kepest kiugro novekedest. A kutatasok ezert ma vilagszerte folyta- 
todnak, es reszben az egyes genek expressziojat szabalyozo mechanizmusok feltarasara, 
reszben az embrioba valo bejuttatas modszerenek fejlesztesere iranyulnak.

A transzgenikus haziallatok eloallitasanal kevesbe latvanyos, de esetlegesen gyor- 
sabb sikert lgero masik modja az alkalmazott gentechnika hasznositasanak az, amikor 
egy valamilyen peptidet kodolo DNS-szekvencia ele bakterialis promotert epitenek, es a 
roegfelelo bakterium transzfekciojat kovetoen magasabbrendu szervezetre (allat vagy 
ember) jellemzo peptidet bakterialis uton szintetizaljak. Az egyik leggyakrabban hasz- 
nalt szekvencia ez esetben is a GH-t kodolo cDNS-szakasz.

Krzyzek, R. A. et al. (1984) mar olyan E. coli klonokrol szamolnak be, amelyek 
folyadektenyeszetben igen nagy koncentracioban termelik a szarvasmarha novekedesi 
hormont. A koncentracio eleri az osszes bakterialis protein 18%-at.

Az igy szintetizalt novekedesi hormon felhasznalasa allatkiserletekben esetenkent 
latvanyos eredmenyeket hozott. Vandaele, W. et al. (1985), Petit clere, D. et al. (1986) 
es masok is a bakterialis uton eloallitott novekedesi hormon, vagy annak releasing faktora 
exogen adagolasaval 16-30%-os novekedest kaptak holstein-filz tehenek tejtermeleset te- 
kintve, mikozben a tej osszetetele nem valtozott, serteshizlalasi klserletekben pedig, az 
exogen hormonadagok fiiggvenyeben, jelentosen javult a takarmany-transzformacio es 
drasztikusan, csaknem a felere csokkent a hasltott feitestek zsirtartalma.

Az exogen hormonadagolasnak termeszetesen szamos veszelye es nehezsege is van. 
Bar technikailag egyszerubb, mint egy transzgenikus emlos eloallitasa, a hormon (vagy 
barmely mas peptid) tisztltasa igen jelentos hdtteripari felkesziiltseget is igenyel. Adago- 
lasa pedig nem minden orszagban engedelyezett, bar ma meg az adagolas esetleges vesze- 
lyeinek a mibenlete sem teljesen tisztazott.

Saj& vizsgdlatok

Sajat kutatasi strategiankat a vazolt fo nemzetkozi kutatasi irdnyok 6s eredmenyek
0 yamatos nyomonkovetese alapjan es realis lehetosegeink figyelembeveteievel alakitot- 

tuk ki. Az 1983-as kezdo lepesek utin a konkret laborat6riumi kiserleteket 1986-ban 
ezdtiik meg. Elso ceiunk nehdny gazdasigi ADatfaj cDNS-klonbankjanak letrehozdsa, 

^ Jd  ezekbol a novekedesi hormont k6dolo DNS-szakaszok izolildsa es kl6nozdsa volt 
(Gere T. et al., 1986).

Ahhoz, hogy a tavolabbi ceikent megjeldlt transzgenikus hdzidllatot hazdnkban elo- 
f lthassuk, elso lepeskent letre kellett hozzuk a ndvekedesi hormont k6dol6 szekvencid- 
Kat tartalmaz6 cDNS-kl6nbankot.
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1. tablazat
Az izolalt novekedesi hormon b&zissorendj e

10 20 30 40 50
ACTCAGGGTC CTGTGGACAG CTCACCAGCT ATGATGGCTG CAGGCCCCCG
60 70 80 90 100
GACCTCCCTG CTCCTGGCTT TCGCCCTGCT CCTGCCTGCC CTGGACTCAG

110 120 130 140 150
GTGGTGGGCG CCTTCCCAGC CATGTCCTTG TCCGGCCTGT TTGCCAACGC

160 170 180 190 200
TGTGCTGCGG GCTCAGCACC TGCATCAGCT GGCTGCTGAC ACCTTCAAAG

210 220 230 240 250
AGTTTGAGCG CACCTACATC CCGGAGGGAC AGAGATACTC CATCCAGAAC

260 270 280 290 300
ACCCAGGTTG CCTTCTGCTT CTCTGAAACC ATCCCGGCCC CCACGGGCAA

310 320 330 340 350
GAATGAGGCC CAGCAGAAAT CAGACTTGGA GCTGCTTCGC ATCTCACTGC

360 370 380 390 400
TCCTCATCCA GTCGTGGCTT GGGCCCCTGC AGTTCCTCAG CAGAGTCTTC

410 420 430 440 450
ACCAACAGCT TGGTGTTTGG CACCTCGGAC CGTGTCTATG AGAAGCTGAA

460 470 480 490 500
GGACCTGGAG GAAGGCATCC TGGCCCTGAT GCGGGAGCTG GAAGATGGCA

510 520 530 540 550
CCCCCCGGGC TGGGCAGATC CTCAAGCAGA CCTATGACAA ATTTGACACA

560 570 580 590 600
AACATGCGCA GTGACGACGC GCTGCTCAAG AACTACGGTC TGCTCTCCTG

610 620 630 640 650
CTTCCGGAAG GACCTGCATA AGACGGAGAC GTACCTGAGG GTCATGAAGT

660 670 680 690 700
GCCGCCGCTT CGGGGAGGCC AGCTGTGCCT TCTAGTTGCC AGCCATCTGT

710 720 730 740 750
TGTTTGCCCC TCCCCCGTGC CTTCCTTGAC CCTGGAAGGT GCCACTCCCA

760 770 780
CTGTCCTTTC CTAATAAAAT GAGGAAATTG CATCGC

1
-  feheije kodolo szakasz ( 1)

Base sequence o f  the cDNA o f  the isolated growth hormone 
protein coding section ( 1)

Kiinduldsi alapanyagunk 3 szarvasmarha es nyul hipofizis volt A hipofiziseket koz- 
vetleniil a vagas utan sterilen eltavolitottuk, 6s foly^kony N-ben szallitottuk a laborato- 
riumba, illetve taroltuk a feldolgozasig.

A feldolgozas soran, melynek labormunkai az MTA—SzBK Genetikai IntSzeteben 
folytak, eloszor egy guanidine thiocianat extrakcioval totdl RNS-t izolaltunk, majd abbol 
oligo-dT celluloz oszlopkromatograflaval poly-A+ mRNS-t (messenger RNS) tisztitottunk. 
Szdmos kezdeti neh^zseg utan sikeriilt megfelelo mRNS-t tisztitani, amelynek integritasat 
formaldehidagar6z g^lelektrofor^zissel ellenoriztuk.

20 /ig poly-A+ mRNS-bol szintetizaltunk oligo-dT 6s random „primerrer’, AMV 
reverztrailszkriptazzal egyes szalu cDNS-t. A masodik szdlat „Klenow;, DNS polimerazzal
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fizikai terkepe

szintetizaltuk, majd metilaltuk EcoRI metilazzal. Az EcoRI linker ligalasat kovetoen a 
vektorba torteno beepltes kovetkezett.

Korabbi kis^rleteink soran vektorkent eloszor a pBR 322-t, a kl6nozdsi klsSrletek- 
ben dltalanosan hasznalt plazmidot probaltuk felhasznalni. Tobbszori kls^rletez^s es a la
boratoriumi protokoll reszleges modositasa — fmomitasa utan sem sikeriilt azonban meg- 
felelo szamu rekombinacios klont nyemunk, lgy vegiil vektorkent a lambda gt 11 fagot 
valasztottuk. Ez alkalmasnak bizonyult nagyszamu rekombinanst tartalmaz6 cDNS klon- 
bank eloallltasara. A lambda gt 11 vektor a vad tipusu vektomal jelentosen kisebb, 43,7 
kb hosszusagu, inzercios vektor. Maximalis klonozo kapacitasa tehat mintegy 10 kb. 
Az inzercios hely egy EcoRI haslto hely, mely — inzertdlodas eseten — megszaklt egy 
niarker gent (lac Z). Ennek alapjan az in vitro pakolt rekombinans fagok, az E. coli, 
roint gazdaszervezet transzfekciojat kovetoen, szintelen plakkot adnak, szemben az 
„ures” fagok kek szinu plakkjaival.

Az EcoRi restrikcios enzimmel em&ztett fdgba ligaltuk az EcoRI linkerezett ket- 
tos szalu cDNS-t (kb. 200 ng), majd in vitro pakoltuk a fagot. E. coli Y1088 torzson no- 
vesztettiik fel a cDNS genbankot, amely l ,2 x l0 6 rekombinans fag kl6nt//ig cDNS-t 
eredm£nyezett.

Ez a rekombinans klonmennyis^g csaknem egy teljes nagysagrenddel nagyobb 
annal, amely mennyisegnel a cDNS klonbankot mar teljesnek tekinthetjuk (ez nehany- 
szor 105 klon).

A szarvasmarha novekedesi hormon cDNS-t kb. 5x 104 rekombinans f£g kl6n koziil 
izoldltuk egy heterolog cDNS probaval. Ez egy reszleges humdn nOVikedesi hormon cDNS 
kl6n volt, amelyet dr. H . M. Goodman-to\ (USA) kaptuk erre a c€tix A mdr ismert homo- 
*6gi nukleinsav-szinten a szarvasmarha 6s humdn cDNS kozott 76%, es ez lehetove tettc, 
hogy egy kozepesen „szigoni” hibridizicitSs koriilmenyt vtflasszunk a cDNS bank teszte- 

ŝere. Hirom kl6nt sikeriilt izoldlnunk, ebb61 egyet takUtunk (hosszusdga alapjan) meg- 
elelonek tovibbi felhaszndldsra. Az irodalomb61 ismert, hogy a szarvasmarha novekedesi 
°rmon feheijek6ddt6 resze 651 bp hoeszti £s tartalmaz kb. 56 bp 5* es 104 bp 3’nem 

transzl416d6 szekvencidt. Az dltalunk izolflt cDNS kl6n kicsit rdvidebb 800 bp-ndl, 6  
tortalmazza a teljes fehdrjekddold szekvenddt. A restrikcids endonukledzokkal vegzett 
Pr6bdk alapjdn osszedlUtott fizikai terkepet az 1. dbra, a szekvenilis eiedmenyet pedig
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az 1. tablazat tartalmazza. Parhuzamosan a szarvasmarhaval, 1987-ben sikeriilt letrehoz- 
nunk egy nyul hipofizis eredetu cDNS klonbankot is. A klonbank elkeszitesehez a hipo- 
fiziseket az ATK godolloi telephelyen tartott kalifomiai fajtaju torzsnyulakbol nyertiik. 
A hipofizisek szallitasa, tarolasa es laboratoriumi feldolgozasa a szarvasmarha cDNS 
klonkbank kapcsan mar ismertetett modszerrel teljesen megegyezo modon tortent. Je- 
lenleg e klonbank atvizsgalasa folyik.
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Agrartudomanyi Egyetem, Godollo 
Mezogazdasagi Tanszek 

(Tanszekvezeto: dr. CzakdJdzsef)

Adatok a tehenek ivadekgondozasi viselked6s£hez

Prieger K&rolyni-Sdntha Tunde- Czakd Jdzsef

Sumrmry

Mrs. Prieger A. Mrs. Sdntha T.-Czakd J.: DATA TO THE NURSING BEHAVIOUR OF COWS

By using 220 cow-calf couples the authors examined the time between birth and onest of 
drying- (licking-) up the calf and factors that may influence this behaviour.

Oldcr cows tliat have several parturitions requiied shorter time for this matemal behaviour 
m eomparison with primiparous cows. Fiftyfive and 63% of the primiparous and oldei cows, respecti- 
VL*ly st a r te d licking-up the calves immediately after birth. The differqnce between groups of younger 
und older cows was statistically significant. Birth weight of the calves had even more expressed in- 
nuenee on this matemal trait than number of parturitions. Sixtyeight and 13% of Holstein Friesian 
Primiparous cow s that had calves of 3 0 -3 5  kg birth weight started drying them up immediately and 
"ith in  5 minutes after birth, respectively. When the birth weight of calves feli within the 4 6 -5 0  kg 
"vight eategory 33, 29 and 33% of the cows needed 0, 5 and 10 minutes till onset of licking-up, 
resPectively. There were no differences among progeny groups of sires.

Minus 0.31 correlation was found between birth weight of calves and nursing behaviour of pri- 
'niparous cows. This (on basis of coefficient of determination) refers to that birth weight had 10% 
sliare in this behaviour. Multiparous cows had -0.18 non significant correlation coefficient between 
ihis nursing behaviour and birth weight of calves.

As for the intensity of drying-up, data indicated, that cows which started licking the calves 
UP immediately after parturition proved inore active than those which required some time till the 
^'ginning of licking-up.

1. Intensity of drying-up activity of cows 

Authors address: University o f A gricultural Science, Godollo

Bevezet^s

Az ivadekgondozds olyan velesziiletett viselked^s, amelyben az optikai informdeio- 
nak van donto szerepe. Az optikai inform£ci6 az ell^s utdn el5szor egyirdnyu, amikor a 
b°rju latasa — mint optikai szigndl (kulcsinger) a tehenet a boiju felnyaldsihoz k£szteti. 
Az ivadekgondoz6 viselked&t kiv£lt6 optikai szign&l az egyedi felismer&t is lehetov£ 
teszi.

Gyakorlati megfigyetesek szerint a megellett tehenek ivad^kgondozisi tev£kenys6- 
8^nek elso fazisa -  a boiju test6r61 a magzatvfe eltivditisa 6s szirazra nyalfca -  nem
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mindig tortenik meg az elies utan. Az is regota ismert, hogy vannak tehenek, amelyek 
nem hajlanddk boijaikat szdrazra nyalni. Sambraus (1978) arrol szamol be, hogy az uj- 
sziilott boiju felszdritdsa fiigg a tehen koratdl es fajtajatol. A hustipusu tehenek hosszabb, 
a tejelotfpusuak rovidebb ideig (mintegy fel ora) foglalkoznak boijaikkal. Selman 6s 
mtsai (1970) kiserietei szerint a hustipusu tehenek a sziiletes utan atlagosan 11 perc 
mulva kezdik meg boijaik nyalogatassal torteno felszaritasat. A tehen es boija kozotti 
kapcsolatokra iranyulo kiserletek foleg az elso szopas idopontjara (pl. Kogel, 1976) 
illetve az ujszulott boiju v6rkeringes£nek es bdmukodes^nek megindulasi koriilmenyei- 
re (pl.Ewer, 1976) vonatkoztak.

Ujabban a boijazott tehen es boijanak kontaktuskereso viselked^set, ideiglenes el- 
kulonites modszer^vel vizsgaltak (Price-Smith-Thos-Anderson, 1986). A kontaktus
kereso viselkedes az anya es borja kozott 5—6 napig eroteljes, utana csokkeno. A tobbszor 
eUettek gyakrabban mutatnak kontaktusteremto, illetve -kereso viselkedest, mint az egy- 
szer ellettek. Az ikreket ello anyaallatok rovidebb ideig apoltak utodaikat, mint az 
egyet ellok. Figyelemre melto az a megallapitas, amely szerint a borjunal szegycsontra 
tamaszkodisig (gyakorlatilag a felallasig) eltelt ido az a viselkedesi mutato, amely osz- 
szefiiggesben van az eletben maradassal (O vens-Edey-Bindon-Piper, 1985). Ebben a 
viselked&ben az anya felszarito, magzatmaz eltavolito viselkedesenek feltetleniil sze- 
repe van.

Hazai tejelo tipusu allomanyon es nagyuzemi tejtermelo tartastechnologiai viszo- 
nyok kozott ilyen jellegu felm^rdseket illetve vizsgalatokat tudomasunk szerint nem 
v^geztek. Egy tehen akkor jo ivadekgondozo, ha boijanak felszaritasat minei hamarabb 
elvegzi. Ezzel elosegiti a boiju ^letkepess^get. Celszeru tehat olyan vizsgalatokat vegezni, 
amelyek tampontokat nyujtanak arrol, hogy ezt a tev£kenyseget milyen tenyezok be- 
folyasoljak.

Sajat vizsgdlatok

A vizsgalatokat ket gazdasagban 220 holstein-friz fajtaju tehennel vegeztiik. A vizs- 
gali allomanybol 118 elsoboijas es 102 tobbszor ellett tehen volt. Az Srtekeleshez ot 
olyan bika utodcsoportot vetttink figyelembe, amelyekben egy bika utan legalabb 10 te
hen volt. Az elletest mind a ket gazdasagban azonos technologiaval elletoboxban foly- 
tattak le. Olyan ellest, amelyet nehez ell£skent jeloltek meg figyelmen kiviil hagytuk.

A boiju felszdritdsara iranyulo anyai viselkedest szubjektiv uton pontozassal erte- 
keltiik. A pontozasos £rtekeles megvalasztasaban azt vettiik elsosorban figyelembe, hogy 
az anya az elies utan mikor kezdi meg a boiju felszaritasat. Ennek alapjan negy osztaly- 
ba (viselkedesi k6d) soroltuk az anyai viselkedest. A viselkedesi kodok jelzese, magya- 
rdzata a tdbldzatok vegen talalhat6.

Az 1. tdblazatbdn az eliesek szdma szerint csoportositottuk a boiju felszdritasara 
iranyulo anyai viselkedest. A tdbl£zat adataibol kittfnik, hogy az eliesek szdmdnak noveke- 
desevel egyre nagyobb azoknak a teheneknek az ardnya, amelyek az elies utin  azonnal 
megkezdik boijaik felszdritasdt. A harmadik elies utan a tehenek 75%-a, azonnal megkez- 
di a boijuval valo foglalkozdst. Csak az elso elies utdn voltak olyan tehenek (kb. 7%), 
amelyek nem fogialkoztak boijaikkal. A vizsgdlt dllomdny dtlagdban a tehenek kb. 83%-a 
azonnal, vagy az elies utin ot percen belui megkezdte a boiju lenyaldsdt.



P R IE G E R N £ -S A N T H A -C Z A K 6 : Ivadekgondozasi viselkedes 115

1. tabldzat
Az ujsziilott boiju felsziritdsara iranyulo anyai viselkedes 

alakulasa az ellesek szama szerint

A viselkedesi kod jelzese (7)
Az ellesek 
szama (6) 1. 2. 3. 4.

az ellesek szama szerinti csoport (8)

1. 55,1 24,5 - 13,5 6,9
2. 52,1 34,7 13,2 -
3. 75,0 12,5 - -
4. 87,5 12,5 - -
5. 60,0 20,0 20,0 -
6 . 100,0 - - -
7. 100,0 - - -

Osszesen (9) 60,3 22,8 12,5 4,4

A viselkedesi kod jelzese: ( i)
1. A tehen az elles u tan  azonnal m egkezdi a borju felszantasat (2)
2. A tehen az elles u tan  5 percen belui m egkezdi a borju felszantasat (3)
3. A tehen az elles u tan  10 percen beliil m egkezdi a borju fe lszan ta 

sat (4)
4. A tehen nem foglalkozik a borjaval (5)

Maternal behaviour o f  cows for licking-up the calves accord- 
ing to parities

behavioural code ( 1), drying-up started immediately after the parturi- 
tion (2), the cow starts licking-up within 5 minutes after parturition
(3), cow starts drying-up within 10 minutes after calving (4), cow fails 
to look after the calf (5), parities (6), behavioural code (7), group 
according to parity (8), all (9)

A 2. tdblazatb&n, a boijak sziiletesi testtomege alapjan csoportositottuk az anyai 
viselkedest. A tablazat adatai szerint 30 -45  kg sziiletesi testtomegig a tehenek 60-70%-a 
azonnal, 13-28%-a pedig ot percen beliil megkezdte a boiju felszantasat. 46 kg-nal na- 
gyobb sziiletesi testtomegu borjak eseteben az anya felszarito viselked&e csak kis hanyad- 
ban kezdodott az elles utan. Itt, inkabb a tlz perc mulva bekovetkezo anyai gondoskodas 
a jellemzo.

Az anyai viselkedes alakulasat bika utodcsoportok szerinti csoportositasban a 3. 
tdblazatban  tiintettiik fel. Az adatok azt mutatjak, hogy a feltestverek ivadekgondozo 
tevekenysegenek megoszlasa — az altalunk valasztott osztilybasorolas alapjan — megko- 
zelitoen azonos. A bika utodcsoportok kozotti elteresek nem szignifikansak.

A 4. tablazathan az egyszer £s tobbszor ellett tehenek, a borju sziileteskori testto- 
ITlege szerinti csoportositas alapjan talalt kiilonbs^gek megbizhatosagat es az anyai viselke
des es az elobbi tenyezok kozotti osszefiigg^seket allitottuk ossze. A tobbszor ellett tehe- 
nek jobban gondoztak boijaikat, mint az egyszer ellettek. A kiilonbs£g szigniflkans. 
A borju sziiletesi testtomege szerinti csoportositas esei£n a kisebb testtomeggel sziiletett 
b°rjak anyai jobb ivadekgondozo tev£kenys£get mutattak, mint a nagyobb testtomegu 

orjak anydi. A kulonbs6g szigniflkans. A boiju sziiletesi testtomege 6s az ivadekgondozo 
*evekenys£g kozott gyenge negativ elojelu osszefuggest taldltunk. Ez az osszefiigg6s foko-
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2. tablazat
Az ujsziilott borju felszaritasara iranyulo anyai viselkedes 

alakulisa a borju sziiletesi testtomege szerinti csoportositsaban

A borju A viselkedesi kod jelzese (7)
sziileteskori
testtom ege 1. 2. 3. 4.

kg (6)
a testtom eg szerinti esoport (8)

3 0 -3 5 68,0 12.8 12.8 6,4
3 6 -4 0 59,3 27,9 5,3 7.5
4 1 -4 5 66,2 24,5 7,5 1,8
4 6 -5 0 33,4 28,5 33.4 4,7

51 felett 16,6 83,4

Osszesen (9) 58,8 23,6 12.2 5.4

A viselkedesi kdd jelzese: ( l )
1. A tehei. az elles utan  azonnal m egkezdi a borju felszaritasat (2)
2. A tehen az elles utan 5 percen belui megkezdi a borju felszaritasat (3)
3. A tehen az elles utan 10 percen belui m egkezdi a borju felszaritasat (4)
4. A tehen nem foglalkozik a borjaval (5)

Maternal behaviour o f  cows for licking-up the calves according to hirth weight o f  the calves 
idcntical with Table 1.(1 5). hirth weight of the calvos (6), behavioural codc (7). group according to 
body weight (8), all (9)

J. tablazat
Az ujsziilott boiju felszaritasara iranyulo anyai viselkedes alakulasa 

bika utodesoportok szerinti esoportositasban

A bika
(  c. \

az utod- A viselkedesi kod jelzese (7)
(o) esoport-

ba tar- 1. 2. 3. 4.
jelzese tozo

(8) tehenek a bikak szerinti esoport %-ban (10)
n (9)

1. 33 48,6 24.2 15,1 12,1
2. 10 70,0 30,0
3. 34 70,6 17,7 8,8 2,9
4. 17 70,6 11,8 5,8 11,8
5. 20 40,0 35,0 10,0 15,0

Ossze
sen (11) 114 58,8 22,9 9,6 8,7

A viselkedesi kOd jelzese: ( l )
1. A tehen az elles utan azonnal m egkezdi a borju felszaritasat (2)
2. A tehen  az elles utan  5 percen belui m egkezdi a borju felsz&ritiisat (3)
3. A tehen az elles utan 10 percen belUl m egkezdi a borju felszaritasat (4)
4. A tehen nem foglalkozik a borjuval (5)

Maternal behaviour o f  cows for licking-up the calves according to progeny groups o f  sires 
identical with Table 1. (1 -5 ) , sire (6), behavioural code (7), sign (8) cows that belong to progeny 
groups (9), groups according to sires (10), all (11)
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Alomany • /•

IDO

IO O I In tenz iv  fe lszar i tas  YS\ Enyhe intenzitas

/. abra. A/ iinyii tclszarito ivudekgondozo tevekenyscgcgek az intcnzi- 
tasra vonatkozo ulakulasu

*ott mertekben talalhato az egyszer ellett teheneknel (r= —0,31). A tobbszor ellett tehe
neknel a borju sziiletesi testtomege es az ivadekgondozo tevekenyseg kozotti osszefiig- 
ges nem szignifikans. Ezeknel a teheneknel a borju sziiletesi testtomege szerinti csoportok 
kozott ugyancsak nem talalhato statisztikailag biztositott elteres az ivadekgondozas te- 
kinteteben. A bikacsoportok kozotti kiilonbsegek ugyancsak kismertekuek, nem szigni- 
fikansak a boiju felszaritasi viselkedesre.

Ha a felszaritasi viselkedes intenzitasat vizsgaljuk, akkor azt talaljuk, hogy azok a 
tehenek, amelyek az elles utan azonnal megkezdik boijaik felszaritasat, intenzjvebben 
nValjak borjaikat, mint azok, amelyek kesobb kezdik el, (7. abra) ezt a tevekenyseget.

K ovetkeztetesek

A lefolytatott kiserletek megerositik azt a gyakorlati megfigyelest, hogy a tehe- 
nek az elles utan nem kezdik meg azonnal boijaik felszaritasat, es vannak olyanok is, 
amelyek nem foglalkoznak boijaikkal. A vizsgalati anyagban az anyai gondoskodast 
"em v^gzo tehenek 4-5%-os aranydt nem lehet figyelmen kiviil hagyni. Az irodalom- 

an nem talaltunk adatokat arra vonatkozoan, hogy a boijaikkal nem foglalkozo tehe- 
nek aranya mekkora.

Ha az dltalunk vizsgalt allomdnyban a bikdk utodcsoportjait ndzziik (3. tablazat), 
* °r a borjaikkal nem foglalkozo tehenek ardnya 15%-ot is el^rte. Vannak bikdk, ame- 
ye u^dcsoportjdban a hidnyos anyai gondoskoddsu tehenek ardnya mar szdmottevo.
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4. tdbldzat
Az ujsziilott borju felszaritasara iranyulo anyai viselkedes es a vizsgalt tenyezok 

kozotti elteresek megbtzhatosiga es korrelaci6ja

n Az elteresek 
megbizha- 

tosaga
(D

Korrelacio 
az anyai 

viselkedesre a 
kiilonbozo 

csoportokban 
(2)

Megjegyzes (3)

l-gyszer ellctt es tobbszor 
e lk tt tchenek kozott (4) 220 * t-teszt (9)

A borju szuletesi testtomcgc 
cs az ivadckgondozas kozott (5) 220 ** 0,24 Mann-W hitnes test (10)

I gyszer ellett tehenekncl a 
boxju testtomege cs az 
ivadckgondozas kozott (6) 118 *** -0,31 Sperman Rank teszt (11)

Tobbszor ellett tehenekncl 
a borju testtomege es az ivadek- 
gondozas kozott (7) 102 -0 ,1 8

Bikak utodcsoportjai kozott 
az ivadekgondozas tekinte- 
teben (8) 114 - ‘ Kruskal-Wallis teszt (12)

Signiflcance o f  differences and correlations between maternal behaviour o f  cows and the 
parameters examined

significance of differences (1), correlation for the maternal behaviour in the groups (2), remark (3), 
between primiparous and multiparous cows (4), between birth weight of calves and maternal be
haviour of cows (5), birth weight of calves and maternal behaviour of primiparous coes (6), birth 
weight of the calves and maternal behaviour of multiparous cows (7), among progeny groups of sires 
in respect of maternal behaviour (8), t-test (9), M ann-W hitnes test (10), Sperman Rank test (11), 
Kruskal - Wallis test (12)

A csoportok kozotti kiilonbsegek nem szignifikansak. Ennek ellenere nem erdektelen 
nagyobb populariora vonatkoztatva is megvizsgalni, hogy az anyai gondoskodas hianyat 
mi okozza.

A boiju eletbenmaradasa gyakorlati megfigyetesek es egyes irodalmi adatok szerint 
jelentos mertekben tiigg attol, hogy a szulet^s utan mennyi ido mulva tud a borju felallni 
(Ewer, 1976; Owen et al., 1985). Ehhez az anya se^tsege kell azaltal, hogy mielobb sza- 
razra nyalja a l^gzes, a verkeringes ds a belmukodes meginditasara. Ebbol adodik, hogy 
akkor megfelelo az anyai gondoskodas, ha a teh&i ezt a tevekenys£get mielobb elkezdi. 
Az ell&ek szamaval no azoknak a teheneknek a szama, amelyek azonnal megkezdik bor- 
jaik felszaritasat. Ebbol arra kovetkeztethetunk, hogy bar ennek a viselkedesnek a ki- 
valtasahoz a boiju latasa (mint kulcsingqr) sziikseges, m^gis a tapasztalat az, amely ezt 
az oroklott kivalto mechanizmust megerositi. Ezt az okfejt6st az ujsziilott boiju felsza-
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ritasara iranyul6 anyai viselkedesben mutatkozo kulonbs^gek kozotti elt6r£sek szignifi- 
kanciaja is alatamasztja.

Adataink szerint a boiju sziilet£si testtomege 6s az ivadekgondozds megkezd£s£nek 
idopontja kozott szignifikans kiilonbsegek vannak. A nagyobb testtomegu boijut az anyja 
kesobb kezdi el felszdritani, mint a kisebb testtomegut. Feltehetoen ebben az eltes lefo- 
lyasa is szerepet jdtszik azzal, hogy a nagyobb testtomegfi utod vildgrahozatala nehezebb, 
az anyat jobban megviseli. Annak eUenfre, hogy adataink szerint a szuletesi testtomeg — a 
determinacios koefficiens alapjan — csak kb. 10%-ban felelos az anyai felszaritdsi viselke
des meginditasa^rt, ezt a tenyt meg sem lehet figyelmen kivul hagyni. Ha a nehez eliese- 
ket is figyelembe vessziik, akkor az osszefugges biztosan nagyobb lesz es Igy a determi
nacios egyutthato is megnovekpzik, ami a testtomeg szerepet ennek az anyai viselked6snek 
a kivaltasaban tovabb erositi. Ami a felszaritdsi viselkedes intenzitdsat illeti, ebben a test- 
tomegnek is ugyancsak szerepe van.

A bikak az ivadekgondozo anyai viselkedest csak kozvetve befolyasolhatjak. A bika 
ha nehez ellest oroklt, akkor ez az anyai szervezetet ig&iybeveszi es igy csak kesobb kezdi 
el az utod felszaritasat. A bika szerepe tehat az ivadekgondozo anyai viselkedes megkez- 
deseben kozvetett.

A bika utodcsoportok kozott a boijak sziiletesi testtomege es a vizsgalt anyai visel
kedes tekinteteben nem talaltunk statisztikailag biztositott kulonbseget. Ennek ellenere, 
mi vel csak ot bika utodcsoportjanak vizsgalatarol volt szo, eredmenyeinket csak tijeko*»■ 
tato jellegunek tartjuk. Nagyobb populaciot felolelo vizsgalat utin lehet dltalanos erve- 
nyu valaszt adni arra, hogy a bikak kozvetett hatasa ervenyesiil-e.
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Addm Tamas-Papp Jozsef- E6ry Ajdndok

Summary

Addm T.-Papp J .-E 6 ry  A.: EXAMINATION OF THE COMPLEX EFFECT OF NH, AND 
AIR TEMPERATURE ON BEEF CATTLE IN CLIMATIC CHAMBERS

By using 3 Hungarian Simmental x Austrian Simmental F , bulls o f 252 kg live weight, the 
authors examined the joint effect of air temperature and moderate ammonium concentration on the 
pertormance, respiration and heart rate, health and behaviour in four 18-day experimental periods. 
The periods were as follows: l.c lean  air, therm oneutral tem perature; 2. clean air, high temperature;
3. thermoneutral conditions, moderately high ammonium concentration; 4. high temperature with 
high ammonium concentration.

The data of fattening performance as measured by the average daily weight gain, quantity of 
starch equi valent used for 1 kg weight gain and by the starch equivalent intake ( ls t  period is taken 
100%) were as follows: ls t period: 1409 g, 3.62 kg, 100%; 2nd period: 1182 g, 4.34 kg, 92.9%; 3rd 
Period: 1318 g, 3.79 kg, 98% ;4th period: 1102 g, 3.11 kg, 89.2%.

Warm in both periods increased substantially the respiration rate, increased the time of resting 
and decreased the duration of feed consumption. Increased ammonium concentration of the air 
magnitied the effects of the warm climate and this finally was expressed in the decreased perfor- 
mance of the cattle.

Authors’ address: Research C entre for Anim al P roduction , In stitu te  o f  Animal Breeding, Gttd611o- 
Herceghalom

Bevezetls

Az istallolevego minos£genek jelentosSge a gyakorlat szamdra jol ismert. A karos 
gazkoncentracio felmereset szarvasmarhaistallokban tobben vegeztdk, lgy Magyarorsza- 
gon Addm T. es mtsai (1964). A legtobb orszdgban szabvanyok vannak a sz&i-dioxid, 
aminonia, ken-dioxid stb. koncentraciok maximalis hatdr£rt6k6re. Kiilon megjelolik a 
munkahelyen megengedett maximdlis koncentrdciokat es az allatok tartozkodasi hely£n
megengedetteket.

A C 02-nek a kilglegzett levegoben tal£lhat6 4,4 tf%-os jelenl£te 6s viszonylagmagas 
ajsulya kovetkezteben ez a gdz az istillolevegoben jelentos mertSkben felhalmoz6dhat. 
ittke (1972) szerint a tudoalvelusokban a sz^n-dioxid-tartalom normdlis koriilm£nyek
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kozott 6,0 tf%. Napi tiz liter tejhozamu tehen elotomeg-kilogrammonkent es orankent 
0,336 liter C02 -t lelegzik ki (Szkorohodko, 1950).

A normalisan benepesltett tehenistallokban a szerzok (Bobasinszkij, Pavlov es 
mtsai, Comberg) 0,1 tf%-os erteket irnak, t>ar akadnak boven szerzok, akiknel 0 ,2 -
0,3 tf%-os ertekeket talalni (Schmidt, 1951), Comberg (1954), Wolfermann (1964), 
Adam  (1964), Hochkonig (1968), Valentin es m tsai(1971), Marschang (1972), Plotinsz- 
k i j ( \9 1 9 \

Jollehet szarvasmarhaistallokban toxikus C02 -koncentraciokat nem talaltak, de a 
tureshatarok alatti koncentraciok az allatok teljesitmenyet hatranyosan befolyasoljak. 
Szarvasmarhaistallokban az allasban a maximalis C 02-tartalmat (MTK) 0,30 t%-ban, a 
maximalis koncentraciot a munkahelyen (MAK) 0,50 tf%-ban allapitottak meg (Mothes, 
1973).

Az ammonia (NH3) hatasat illetoen az izgato gazokhoz tartozik. A szarvasmarha
istallokban talalhato ammonia-koncentraciok szeles hatarok kozott ingadoznak. Igy az 
un. nyitott tragyalecsatomas istallokban (Giillestallungen) 0,155 tf%-rol is beszamoltak 
(Deutsch, 1928). Nyitott istallokban 5 -1 5  ppm kozotti koncentraciokat mertek (Adam 
es mtsai, 1964). Roots es mtsai (1972) szerint 40 ppm NH3 irritalja a szem es a legzo- 
szervek nyalkahartyajat, mig a 30 ppm-et a kifejlett szarvasmarhak hatranyos hatas 
nelkiil viselik el. Marschang, (1972) arra a megallapitasra jutott a nagyiizemi hizomar- 
hatartas vizsgalatakor, hogy elfogadhato C 02 tartalomnal a fokozott NH3-koncentracio 
(40—50 ppm) hatasara jelentos termelescsokkenes kovetkezett be, amely arra hivja fel a 
figyelmet, hogy a C02-koncentraciot a levegominoseg egyetlen fokmerojenek tekinteni 
nem lehet. Minthogy az istallolevegoben egyszerre tobb karos gaz van jelen, ezert azok 
hatasat egyiittesen kell vizsgalni. Ilyen mereseket vegeztek Adam es mtsai (1964) meg- 
allapitva, hogy 0,10 tf% C 02 es 30 ppm NH3-koncentracional a legzesi frekvencia fokozo- 
dott, romlott a boijak takarmanyertekesitese es csokkent a novekedese a 0,06 tf% C 02 - 
tartalmu es 8 ppm NH3-tartalmu levegoben tartott borjakkal szemben. Adam  (1959) 
tejelo teheneken a legzesi frekvencia novekedeset es a tejtermeles csokkeneset eszlelte
0,40 tf% C02 es 70 ppm NH3-tartalmu levegoben a 0,10 tf% C02 es 8 ppm NH3 kon- 
centracioju levegoben tartott tehenekkel szemben. Hasonlo kovetkeztetesekre jutott 
Andreae (1971) is.

Ezekbol es tobb mas beszamolokbol kitunik {Adam, 1977, Kertz es mtsai, 1977, 
Klische es mtsai, 1978), hogy a tiszta levego a hizasi teljesimeny magas szinten tartasanak 
egyik biztositeka. Kiserletiinkben mi tovabbleptunk azzal, hogy szabalyozott kornyezeti 
viszonyok kozott a C02 ŝ NH3-koncentracio mellett a levego homersekletevel kifejtett 
egyiittes hatas t vizsgaltuk.

Kiserletunk celjdt azoknak az osszefiiggeseknek a vizsgalata kepezte, amelyek a kor- 
nyezet (a Iegh6mers6klet es a levego ammoniatartalma), valamint a hizomarhak (teljesit- 
m^nye, viselkedese es egyes elettani reakcioi) kozott is fennallnak es a gyakorlat szama- 
ra fontosak.

Sajit vizsg&latok

Anyag es modszer. Hdrom magyartarka-osztrak hegyitarka, atlagosan 9 honapos, 
252 kg testtomegu (248, 250, 256 kg) keresztezett bikat allitottunk kis^rletbe az ATK 
klimaistdllojaba, hogy azokon a teghom6rseklet es ammonia koncentracio komplex hata-



sat tobbfele reakcion vizsgdljuk. Az allatokat a kllmaistdlloban faforgacs almon lekotve 
tartottuk, az etetes adagolt volt, a takarmdnymarajdek naponk6nti visszam£r6s6vel. 
Az ammoniaval szennyezett szakaszokban a levego fokozott ammoniaszintj6t a folyos6ra 
helyezett tragydval biztositottuk. A kis6rletet n6gy szakaszra osztottuk. Mindegyik sza- 
kasz 18 napos volt, 6s a mdsodik 6s harmadik, a harmadik 6s a negyedik szakaszok kozott 
5 napos atmeneti periodusokat iktattunk be. A kls£rleti szakaszok a kovetkezok voltak.

L szakasz: tiszta levego, normal h6m£rs6klet;
2. szakasz: tiszta levego, magas hom6rseklet (un. nydri hos^gnapokkal, amikor a 16gho-

merseklet a k&o deielotti 6s a deiutdni ordkban el£rte 6s meg is haladta a 30 °C-t);
3. szakasz: amm6niaval m6rsekelten szennyezett levego 6s normdl hom6rseklet;
4. szakasz: magas hom£rs6klet, un. hos^gnapok £s amm6niaval m£rsekelten szennyezett

levego.

A vizsgdlt parameterek a kovetkezdk voltak:

1. Napi atlagos testtomeggyarapodds;
2. Kemenylt66rtek hasznositis;
3. Takarmanyfogyasztas;
4. Percenk£nti sziweresszdm 6s tegz&i frekvencia;
5. Egeszsegi allapot;
6. Viselkedes.

Az allatok testtomeget a szakasz elso es utolso napjan allapitottuk meg. Az elfo- 
gyasztott takarmanyt (lucemasz&ia, hizomarhatap) naponta feljegyeztuk. A percenklnti 
legvetelek szamat es a percenk&iti sziwer6ssz£mot naponta n^gyszer, mindig ugyanibban 
az idopontban fonendoszkoppal szamoltuk meg. A hizomarhak viselked&et filmez&es 
modszerrel vizsgaltuk 48—48 oran keresztiil, a szakaszok 2. 6s 3. a 16. 6s 17. napjan, 
vagyis a szakaszok elej£n es vlgln. Mindegyik allat filmez&e egyidejuleg ket filmfelve- 
vovel tortent. A egyikkel 6 perces gyakorisaggal az allast 6s a fekv&t, a masikkal 1 perces 
gyakorisaggal pedig az evest filmeztuk. A tiszta levegoju, normal homersekletu szakaszban 
a viselked^si parametereket nem rogzitettiik, hanem Czakd J. (1978) adatait vettiik 
alapul.

Thermohigrografokkal regisztraltuk a levego homersekletet 6s relatlv paratartalmat, 
valamint ellenorzo legsebess£g m^reseket vegeztiink Hill-feie katatermometerrei. A leve
go C02 -tartalmat a Barna-feie pH-metrias eljarassal a RADELKISZ biologiai mikroanali- 
zatoraval, az ammoniakoncentraciot a NESSLER-eljarassal dllapitottuk meg minden sza- 

aszban 8—8 alkalommal az dllatok dllasi magassagaban vett levegomintdkbol. A szeny- 
nyezett levegojtf ket szakaszban a kllmaistallo alldsokon kiviili folyosojdn felhalmozodott 
istdllotragyaval biztositottuk a szukseges NH3-koncentrdci6t.
N Az elettani adatok feldolgozasdban 6s ki6r t6kel6seben, tudom isunk szerint elsoizben, a MA- 
y A tobbvaltozos matematikai statisztikai modszert alkalmaztuk. fippen ezdrt a m6dszert e helyen 
f az atosan ismertetjtik. A tobbvdltozos variancia-analizis, a MANOVA (multivariate analysis o f ya- 
jance) az egyvaltozos varianca-analizis dltalincutasa to to  kvantitativ tulajdonsdg egytittes figyelem- 

fvetele alapjan. A statisztikai pr6 ba itt is az F-pr6 ba, amely a t6nyezok szignifikanciijdnak vizsgala- 
^  ^®nyul. Ebben az esetben az F-proba a kezel6sek kozotti Da iltaldnositott tdvolsig jelentos6g6t
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(szignifikanciajat) mutatja. Az alabbiakban a rovidseg erdekeben csak a variancia-tablazat szerkezetet 
ismertetjiik az altalunk szamitott kettenyezos kiserletben.

Kiserleti elrendezesiinkben
a=2 szintu A-tenyezovel, homeseklet (normal) 18,4 °C -  magas (26,3 °C)
b=2 szintu tenyezovel, NH3-szennyezodes (tiszta levego/10 ppm) -  szennyezett levego 

(31 ppm)
p=2 valtozoval, percenkenti sziweresek ( 1) es legvetelek szama (2)
A szamitasok soran lenyegeben a ketcsoportos diszkriminancia-anaHzis modszerevel dolgozha- 

tunk, mivel a varianca-analizis felepitese minden esetben ket csoport osszehasonlitasat jelenti (lasd 
Adam-Edry-Barath Erzsibet: ”Environmental effects of some biochemical and biophysical parame- 
ters of lactating Holstein-Friesian cows in the light of discriminant analysis” . Nemzetkozi £lettani 
Kongresszus, 1979).

A MANOVA-nak ez az egyszeru hataresete is 8 kiilonbozo osszehasonlitast tett sziiksegesse, 
ahol az osszehasonlitasok szisztematikus sorrendben kovettek a kettenyezos varianciatablazat jol is- 
mert szerkezetet.

A z eredmenyek. A kdrnyezet vonatkozasaban a klimatenyezok koziil a levego ho- 
mersekletenek es relativ paratartalmanak negyorankenti alakulasat slz  atlagokkal, valamint 
a maximumokkal es a minimumokkal az 1. tdbtdzatb&n foglaltuk ossze. Eszerint a normal 
homersekleten mert atlagertekek a semleges homersekleti zona felso reszeben vannak, de 
a maximumok tobb fokkal meghaladtak azt, aminek technikai okai voltak.A meleg szaka- 
szok homersekleteinek alakulasa megegyezik a magyarorszagi hosegnapok ertekeivel, 
amikor a maximalis ertekek elerik es meghaladjak a 30 °C-t. Ez kb. a deli orak fele kovet- 
kezik be es a delutani orakig tart, mely utan homerseklet csokkenes kovetkezik be. A kli- 
maistalloban a l^garamlas sebessege 0,08 m/sec es 0,65 m/sec kozott ingadozott.

A levegogazok koncentracioit a 2. tdblazatbzn szakaszonkent ismertetjiik. Ezen er
tekek szerint a szennyezett levegoju szakaszokban is eppenhogy meghaladtak a koncentra- 
ciok a 30 ppm erteket, amelyet az NSZK-ban az allatok tartozkodasi helyen mert maxi
malis koncentracionak fogadnak el, illetve hataroznak meg. Ilyenforman a nagyuzemi 
hizomarhaistallokban elofordulo ertekekhez hasonlok hatasat vizsgaltuk.

A hizomarhak reakcioi a leghomerseklet es az ammoniakoncentrdcio kombinalt ha- 
tdsara. A negy szakaszban a napi atlagos testtomeggyarapodasokat a kovetkezo ertekek 
jelzik (3. tablazat). A melegnek a testtomeggyarapodast igen erosen csokkento hatasa van. 
amelyet az ammoniaval mersekelten szennyezett levego meg valamivel tovabb ront. A ten
denda a takarmanyertekesitesben az elobbivel azonos. Melegben a takarmanyfogyasztas 
kereken 10%-os csokkenesevel kell szamolni. Joval kisebb ez a csokkenes (csak 2%-os), ha 
normal homersekletu, de ammoniaval mersekelten szennyezett levegoju istalloban tartoz- 
kodnak a hizomarhak.

Elettani vizsgdlatok. Az eredmenyeket a ket dlettani valtozo (a percenkenti szivve- 
resek es 16gv6telek szama) egyiittes figyelembev^tel^n alakulo osszefoglalo tablazatokban 
mutatjuk be (4. es 5., valamint 6. es 7. tablazatok). Az F-ertekek meilett a szamlalo es a 
nevezo szabadsagfokait is felttintettiik: a D2 -ertekek dimenzio nelkuli jellemzok. Ha az 
egyes valtozok alakulasat vizsgaljuk, a standardizdlt kiilonbs^g-^rt^keket ossze tudjuk 
egymassal hasonlltani.

A standardizalt kiilonbs^get ugy szamitjuk ki, hogy az atlagok kiilonbs^g^t a ket 
csoportbol szamitott kozos szorassal oszljuk:

XI _X3d -
\ [sQ^^SQa

- 2
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1. tdbldzat
Hdmers£kletek 6s 16gnedvessegek 4-or&nkenti alakulasa a klimaistillokban 

a negy kiserleti szakaszban

Szakasz
(S)

H om erseklet (°C) (6)

4 S I* »• 1 20 | - [ m ax. | m in.
orakor (7)

Tiszta
lev.
normal
° C ( 1) 16,0 17,0 19,2 20,7 20,1 17,5 18,4

±3,34
26,5 12,0

Tiszta
lev.
magas
° C ( 2) 24,0 23,3 30,8 29,5 24,8 23,5 26,0

±5,37
37,0 12,5

Szennye-
zett lev.
norm.
°C (3) 17,6 17,3 19,2 20,4 18,0 18,2 18,4 26,5 11,0

S zennye-
±3,12

zett
lev.,
magas
°C (4) 22,6 25,1 29,8 31,1 26,6 24,4 26,6

±4,17
36,5 15,0

Relativ paratartalom (%) (8)
Tiszta
lev.
normal
° C ( 1) 80 83 74 66 70 76 75 91 49

Tiszta
lev.

magas
° C ( 2) 60 64 58 54 59 60

±9,29

59 90 25

Szennye- 
zett lev. 
normal 
°c (3) 77 84 80 78 76 80

±15,68

79 100 43

Szennye- 
zett lev. 
magas 
°C (4) 57 59 52 44 49 54

±12,78

53 80 23
6 10,46

Four-hour averages o f  the air temperature and relative humidity in the 4 experimental 
periods

clean air, thermoneutral temperature ( 1), clean air, high temperature (2), polluted air, therm oneutral 
temperature (3), poUuted air, high tem perature (4), period (5), temperature (6), a t respective hour of 
* e day (7)t relative humidity (8)
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2 . tdbldzat
Levegdgiz koncentricftk a n6gy vizsgilati szakaszban a kltmaistilloban

P aram lte r (5) Tisztalevego 
norm al 

" C  (1)

Tiszta levego 
magas °C

(2)

Szennyezett 
levego norm al 

C (3 )

Szennyezett 
leveso magas 

C (4 )

C 0 3 t f %x 0,033 0,032 0,045 0,047
hatarertekek  (6) 0 ,029-0 ,036 0 ,029-0 ,034 0 ,038-0 ,052 0 ,039-0 ,056

NH ppm  x 5,2 14,2 28,1 33,0
ha tarertekek  (7) 4 ,8 -5 ,7 11,6-17,1 25 ,8-32 ,8 24 ,0 -40 ,9  .

M egengedett m axim ilis k o n cen tric io  az &llat tartozkodasi helyen (MTK);
(COa -  0 ,35 ; N H , -  30 ppm ) (8)

Gas concentrations in the 4 experimental periods 
identical with Table 1. (1 -4 ) , paramter (5), COa limit values (6 ), ammonium limit values (7), permit- 
ted maximum concentrations: COa -  0.35%; NH3 -  30 ppm ( 8)

3. tdbldzat
Hlz6marh£k teljesitmenye

Tiszta levego 
norm il °C 

( 0

Tiszta levego 
magas °C 

(2)

Szennyezett 
levego normal 

C (3)

Szennyezett 
levego magas 

C (4 )

Ati. testtomeg a szakasz 
elejen (5) 252,0 277,5 305,0 335,5

A szakasz vegen (6) 277,5 298,5 329,0 355,0

Napi testt. gyar. g. (7) 1409 1182 1318 1102

% 100,0 83,9 93,5 78,2
Kem.ertek felhasznalas 
1 kg testtomeggyarapodasra 
(kg) (8) 3,62 4,34 3,79 4,11

% 100,0 119,9 104,7 113,5

Kem. ertekfogy. % (9) 100,0 92,9 98,0 89,2

Performance o f  the beef cattle 
identical with Table 1. (1 -4 ) , average body weight at the beginning of the period (5), at the end of 
the period (6),. daily weight gain, g and % (7), starch equivalent used for 1 kg weight gain ( 8), starch 
equivalent intake (9)

Amikor e t&iyezonk&iti osszehasonlltis eredm&iyeit £rt6keljuk (4. es 5. tdbldzat), 
figyelemmel kell lenniink a v£ltoz6k (percenk£nti szlwer£s- 6s 16gz6sszdm) egymdstol 
fuggetlen alakuldsdra is (6. is  7. tdbldzat).

Tiszta levegoben a hom6rs6klet hatisa a legkifejezettebb volt. Tiszta meleg levego 
igen nagy m6rt6kben hat a 16gz6ssz£mra, szdmszertien kifejezve kb. hatszorosan, mint a
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4. tdbldzat
A MANOVA tenyezdkenti osszehasonlitassal kapott F-ertekei

Levego
tiszta szennyezett

normal ( 1) meleg (2) normal (3) meleg (4)

T
is

zt
a 

no
rm

al
 (

1)
2 0 6 ,9 ^

2 0 6 ,9 ^ 29 4^ 54

93,3*5

57’469

'<>4o

Sz
en

ny
ez

et
t 

m
ele

g 
(4

)

29-4 54

57>469

93*345

16'460 23*°2 60

23’°60

F-values by multivariate analysis o f  variance 
identical with Table 1.(1 -4 )

5. tdbldzat
A MANOVA tenyezonkenti osszehasonlitassal kapott D2 -ertekei

Levego
tiszta szennyezett

norm al (1 ) meleg (2) norm al (3) meleg (4)

T
is

zt
a 

no
rm

al
 (

1)

30,3

30,3 4,3

15,9

6,5

2,2

S
ze

nn
ye

ze
tt

 

m
el

eg
 

(4
)

4,3

6,5

15,9

2,2 3,2

3,2

identical with Table 1. (1 4)
6. tdbldzat

Az 1. elettani valtozo (sziweres) alakulasa MANOVA 
tenyezftnkenti osszehasonlitassal

tiszta szennyezett
Levego

norm al (1) meleg (2) norm al (3) meleg (4)

T
is

zt
a 

no
rm

al
 (

1)

0,86

S
ze

nn
ye

ze
tt

 

m
el

eg
 

(4
) -0 ,08

1,40

-1 ,0 8

0,80 1,45

“Heart rate by comparison with multivariate analysis o f  variance 
identical with Table 1. (1 -4 )
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7. tdbldzat
A 2. dettani viltoz6 (tfgz&i frekvenda) alakulasa 

MANOVA t6nyez6nk6nti dsszehasonlltissal

Leveg6
tiszta szennyezett

normal ( 1) . meleg (2) norm£l (3) meleg (4)

T
is

zt
a 

no
rm

al
 (

1)
5,48

0> T f  M w
"  u >  

C - 2

2,05 -3 ,8 8

S 2o> E
N

.V*
2,51 -0 ,4 6 1,76

Respiration rate by comparison with multivariate analysis o f  
variance

identical with Table 1. (1 -4 )
8. tdbldzat

Hiz6bik£k viselked&enek napi ertekei

Levegoallapot (S) Evesi id6 
(%) (6)

Allasi ido 
eves nelkiil 

(%) (7)

Elobbi ket 
ido osszesen 

(%) (8)

Fekvesi ido 
(%) (9)

Tiszta levego 
normal homerseklet (1) 
CzakdJ. (1978)*

12,0 27,0 39,0 61,0

Tiszta levego 
meleg (2) 9,0 26,1 35,1 64,9

Szennyezett levego 
normal homerseklet (3) 8,2 25,3 33,5 66,5

Szennyezett levego 
meleg (4) 7,6 25,3 32,9 67,1

*A norm al es tiszta  levegoju szakasz viselkedesi ertekeit Czako J. (1978) nem zetkozileg is elism ert, 
nagysz&mu vizsgalati allaton  alapulo adataibo l ve ttiik  (10)

Behaviour o f  beef cattle
identical with Table 1. (1 -4 ) , air condition (5), time of feeding (6), time of standing without time of 
eating (7), joint time of eating and standing (8), time of resting (9), Values for the clean air were taken 
from the examinations of Czako (1978).(10)

sziwer&re. Az ammoniaval m£rsekelten szennyezett levegoben a meleghatas mintegy egy 
negyede a tiszta levegon kapott 6rt6knek, 6s itt a melegnek a sziwer&szdmra gyakorolt 
hatisa nem sokkal maradt el a 16gz£si frekvencia valtozasatol. A k£t t&iyezo kombina* 
14sdb61 ad6do vdltozo m£rt6ke (tiszta meleg szennyezett, normal h6m6rsdkletu komye- 
zet osszehasonUtasdban) mintegy k£tszerese a tiszta normdl h6m£rs6kletu 6s szennyezett 
meleg varidnsnak. Kis6rleti eredm&iyeink szerint ugyanis, ha ez a meleg hatds tiszta leve-
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goben eri az allatot, az nagyobb legzesi frekvencia novekedessel reagal, mint szennyezett 
levego eseteben.

Bar a 1. tablazat adatai arra is utalnak, hogy a sziweresszam kisebb mertekben no- 
vekecfett, amikor tiszta levegoben erte a hohatas a hizomarhat, ez nem donto az osszkep 
alakulasaban, miszerint a D2-erteke tobb mint ketszerese a tiszta meleg es a szennyezett 
normal homerseklet osszehasonlitasa eseten. Ha a melegben tartott hizobikakon vizsgaljuk 
az ammoniaszennyezodes hatasat, akkor a percenkenti sziweresszamban kifejezettebb 
a kulonbseg, mint a percenkenti legzesszamban.

Normal homersekleten az ammoniaszennyezodes hatasa ismet a legzesszam noveke- 
dese fele iranyul. A szakaszok sorrendjeben a percenkenti legzes- es sziweresszam ertekek 
szakaszonkenti esoport atlagertekei a kovetkezok voltak: 1. szakaszban: 39, 76; 2. sza
kaszban: 66, 77; 3. szakaszban: 41, 68; 4. szakaszban: 62, 81.

Az eredmenyekbol dsszegezve megallapithatjuk, hogy a komyezeti homerseklet 
eroteljes novekedese sokkal jobban befolyasolta a hizomarhak vizsgalt elettani reakcioit, 
mint az esetiinkben mersekelt ammoniaszennyezodes, sot magas homersekleten merse
r i t  legzesu frekvencia csokkenest eszleltiink, mig a szivmukodesben ellentetes tendencia 
jutott kifejezesre.

Egeszsegi vomtkozasban a esoportok kozott nem lehetett kiilonbs^get talalni.
Viselkedes. A 8. tablazaton feltuntetett eredmenyekbol kitunik, hogy a novendek 

viselkedeset a meleg kornyezet es a levego mersekelt ammoniakoncentracioja megvaltoz- 
tatta. A levego atlagosan 30,5 ppm ammoniatartalma a hizomarhak viselkedeset a kozis- 
merten stresszhatast kivalto magas homersekletnel is jobban modositotta. >1 ket stresszor 
egyutt hatva tovabb fokozta az alapviselkedestol valo elterest, amely az evesi es dllasi ido 
csokkeneseben es a fekvesi ido novekedeseben ju tott kifejezesre, ami vegsd soron a tel- 
jesitmeny romldsahoz vezetett.

Kovetkeztetesek

Kiserletiinkben, amelyet szabalyozott kornyezeti viszonyok kozott vegeztiink, va- 
laszt kerestiink a gyakorlatban is elofordulo leghomerseklet es ammonia szennyezettseg 
egyiittes hatasara a hizomarhaknal, amely fokent zart istallobantartasnal tavasszal es nya- 
fon fordul elo.

Megallapitottuk, hogy 252 kg es 355 kg testtomeg hatarok kozott a hizobikak:
1 • a tiszta es normal homersekletu levegore a legkedvezobben reagalnak, ami maga- 

tol ertetodo is. Itt kaptuk a legnagyobb hizasi teljesitmenyt (testtomeggyarapodas, takar- 
nianyfogyasztas, takarmanyertekesites), de itt voltak a vizsgalt elettani mutatok es a 
viselkedesi parameterek is normalok.

2. A mersekelten szennyezett, de normal homersekletu levegoben a hizasi teljesit- 
nieny esak kis mertekben romlott, a vizsgalt percenkenti sziweresszamban csokkenes, 
a legzesi frekvenciaban mersekelt emelkedest jegyeztiink fel. Az allatok etvagya esak 
niinimalisan csokkent. Csokkenes kovetkezett be azonban az evesi idoben es novekedes 
a fekvesi idoben.

3. A levego homersekletfriek emelkedese kereken 10%-kal csokkentette a takar- 
^^y^gyasztast es ez kihatott a hizlalasi teljesitmenyre. A napi testtomeggyarapodas 
20%-kal csokkent, a takarmanyertekesites 16%-kal romlott. A levego ammoniaszennye- 
zettseg£nek novekedesevel csokkent az evesi ido es novekedett a fekvesi ido.
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A togygyulladas hatasa a tej szelentartalmara

Sarudi Imre-Lassdnd Merinyi Zsuzsanna-Nagy Istvan 

Summary

Sarudi I.-Mrs. Lassu Merenyi Zs.-Nagy  /.. EFFECT OF MASTITIS ON THE SELENIUM
CONCENTRATION 01 MILK

The authors conclude that milk of cows diseased with mastitis contains more selenium than 
that of the healthy cows kept in the same dairy unit. Surpluss selenium accompanying mastitis was 
also unanimously visible when milk of the healthy and diseased quarters of the udder were compared. 
Since selenium concentration of the milk depends (also) on the health status of the mammary gland, 
examination of the selenium content of the milk may reflect the selenium status of cows free from 
^astitis.

Authors address: Anim al Breeding la c u lty  the K eszthely, University o f  A gricultural Science, Kapos
var

Bevezet6s

A tejelo tehenek (es altalaban a szarvasmarhak) szelenellatottsaganak elbiralasa al
talaban a fedoszor vagy a verszerum szelentartalma alapjan tortenik (Anke es Risch, 
1979). Partschefeld es mtsai (1973) adatai alapjan azonban ugy tunt, hogy a tej e tekin- 
tetben ertekesebb informacioforras mint akar a szor, akar a ver. A szoban forgo adatok 
egyebkent arra engedtek kovetkeztetni, hogy a tej a belso szervekn^l is (sziv, maj, vese, 

asnyalmirigy) erzekenyebben tiikrozi a szelenstatust. Felmerul azonban a kerdes, hogy 
az emlftett szerzok adataibol levont kovetkeztetSs akkor is megallja-e a hely6t, ha togy- 

eteg tehenekrol van szo. Ez a kerd6sfeltev6s feltetleniil indokoltnak latszott, mivel ko- 
rdbban mar szamos elemrol kideriilt, hogy a tejben levo koncentrdcioja a togy eg6szs£gi 
â apotanak is fuggv&iye.

Saj£t vizsgdlatok

Anyag es mddszer. Kiilonbozo gazdasagokban levo holstein-frlz dllomdnyokbol 
^asztitiszes es egeszseges teheneket vdlogattunk ki, 6s ezek tejeben egyedenk&it meg- 

a aroztuk a szelenkoncentraciot. Az egyes dllomdnyokon beliil az emlftett k6t esoport- 
0 szarina/.(j lejck s/elentartalmat matematikai-statisztikai m6dszerekkel osszehasonli-
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1. tdbldzat
Ugyanazon illomanyokbol szarmazo masztitiszes es egeszseges tehenek tejenek

szelentartama

Allomany ( 1)
Masztitiszes

(2)
Egeszseges

(3)
F-proba 

(4)
t-proba 

(5) Arany (6 )

esoport F-ertek

n 7 7
M ♦ ■f 0

I. s 5,5 1,9 0,05
X 13,0 5,8 0.5 2,2

n 5 8
M ♦♦ 0

II. s 5,2 1,7 0.05
X 18,1 6,3 0,01 2.9

n 8 8
M 0

III. s 8,4 2,5 0,01
“x 23,2 6,6 0,01 3.5

n 8 8 _

M 0
IV. s 5,7 2,0 0,05

X 24,2 6,5 0,01 3,7

n: egyedszam (7)
M: a csoportra jellem zo m asztitiszfokozat (8) 
s: Se koncentraciok  szorasa, /ug/dm3 (9) 
x :S e  koncen traciok  atlaga, jug/dm3 (10)

Selenium content o f  milk produced in the same dairy units by healthy cows and by cows 
diseased with mastitis

aairy farm (1), group of mastitis cows (2), group of healthy cows (3). 1-test (4). t-test (5), propor- 
tion (6), n = number of cows (7), M = grade of mastitis characteristics for the group (8), s = SD of the 
selenium concentrations (9), x = average of the selenium concentrations (10)

tottuk. Az allomanyhoz valo tartozastol fuggetlenul olyan teheneket is kivalogattunk, 
amelyek masztitiszes es egeszseges togynegyeddel is rendelkeztek. Az ugyanazon allatok 
kiilonbozo egeszsegi allapotu togynegyedeibol szarmazo tejek szelentartalmat szinten 
osszevetettiik egymassal.

A masztitisz diagnosztizalasa a> PHYLAXIA (Budapest) altal gyartott, bromkrezol- 
vorost tartalmazo ,,Mastitest” reagenssel tortent a vonatkozo magyar szabvany (MSZ 
12320—85) szerint. Az egyedi vizsgalatokon kiviil az egyes togybeteg allatcsoportok 
eg^sz^t jellemzo masztitiszfokozatot ugy allapitottuk meg, hogy azonos terfogatu min- 
tikbol elegytejet kSszitettunk, es ezen is elv^geztiik a masztitisz vizsgalatot.

Szel^nmeghatarozds: 10 cm3 tejet Poole es mtsai (1977) szerint saletromsavas 
elokezel^ssel magn^zium-nitrat jelenl^t^ben torteno hamvasztassal mineralizaltunk, 
majd a szelgnt Shimoishi (1977) szerint 4,6-dibrorn-orto-fenil6n-diaminnal eloallitott
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2. tdbldzat
Ugyanazon tehenek masztitiszes es egeszseges 

togynegyedebol fejt tejek szelentartalma

Kgyed
(1)

Se, jug/dm3 Se-tartalm ak

m asztitiszes (2) egeszseges (3)
aranya (5)

togynegyed (4)

1. 6,5 
(M : ♦)

5,4 1,2

2. 12,3 
(M : ♦♦)

7,0 1,8

3. 14,5 
(M : ♦♦)

6,3 2,3

4. 15,6 
(M: ♦♦♦)

7.8 2,0

5. 24,3 
(M : ♦♦+)

6,6 3.7

6. 32,6 
(M : +++)

10,9 3,0

7. 33,8 
( M *♦♦+)

8,4 4,0

8. 34,1
(M :— )

7.2 4,7

9. 34,2 
(M: ++++)

11.7 2,9

M: masztitiszfokozat (6 )

Selenium concentration o f  milk milked from  
healthy and mastitis quarter o f  the udder 

cow (1 ), mastitis (2), healthy (3), udder quarter (4). propor- 
tion ol' Se concontrations (5). grado of mastitis (6)

Piazszelenol formaban gazkromatografiasan hataroztuk meg EC detektor alkalmazasa- 
va>- -  Az emlitett muveleteket Nagy (1987; 1988) illesztette egy munkamenetbe. A mod- 
Szer precizitasa 12%-os variacios koefficienssel jellemezheto.

Eredmenyek es megbeszeles. Az 7. tablazatb&n osszefoglalt adatok szerint a togy- 
beteg allatok tejenek szelentartalma statisztikailag igazolhatoan nagyobb mint az egeszse- 
8es allatoke. Sulyosabb togygyulladas eseten az ugyanazon allomanyhoz tartozo masztiti- 
Szes egeszseges allatok tejeben levo szelenkoncentracio aranya akar 4 es 5 kozotti ertek 
ls êhet, bar a betegseg sulyossagat jellemzo masztitiszfokozat es az emlitett arany kozott 
nines egyertelmu osszefiigges.

A 2. tdblazatbm  szereplo adatok messzemenoen alatamasztjak az elozo megallapi- 
tasokat. Azt bizonyitjdk ugyanis, hogy a masztitisszel egyiittjaro szelentobblet meg akkor 
*s kimutathato, ha ugyanazon dllatnak beteg 6s eg£szs£ges togynegyedebol fejt tejet
hasonlitjuk ossze.



Kovetkeztet6sek

Masztitiszes esetben a tehentej szelentartalma altalaban lenyegesen meghaladja az 
eg&zseges togybol, illetve togynegyedbol fejt tej szelentartalmdt. A togy egeszs£gi alla- 
pota 6s a tej szelentartalma kozti osszefugges arra utal, hogy a tej legfeljebb csak masz- 
titiszmentes egyedek eseteben lehet megbizhato indikatora a szervezet szelenellatott- 
saganak.

Jelenlegi ismereteink alapjan nem zarhato ki annak lehetosege, hogy sulyosabb 
masztitiszben*szenvedo teheneknel a tejjel torteno fokozott kiuriiles a szelenstatus le- 
romlasahoz vezet. Az lgy kialakulo -  egyelore csupan feltetelezett -  szelenhiany pedig 
az immunrendszer gyengul&evel jarhat (Shamberger, 1983), ami viszont maganak a togy- 
betegsegnek a lefolyasa szempontjabol sem lehet kozombos. E kerdesek megvalaszolasa 
kutatasi ceikituzeseink koze tartozik.
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A kdrnyezeti tenyezok szerepe a sertas legzoszervi betegsegeinek 
korfejlodeseben es sulyosbitasaban*

Rafai Pdl

Summary

Rafai P.: EFFECT OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THE RESPIRATORY DISEASES
OF PIGS

Most of the respiratory disorders of the growing-finishing pigs are of multifactorial (manage- 
ment related) viz., the environment has decesive importance in the manifestation and severity of 
lung diseases. The balance existing normally between the opportunistic germ flora and defence me- 
chanisms of the host organism is often overturn by the increased germ load and/or by the decreased 
efficiency of the specific and non-specific defence mechanisms. The microbial load depends on the 
characteristics of the germ and on factors that influence spreading. At the same time all extem al ef
fects that influence the coordinated m otion of the cili, quantity and quality of the mucus o f the mu- 
cociliar system and activity and number of macrophages and other cellular components may affect 
the non-specific defence of the respiratory system. Of these factors, decreased humidity of the stable 
air, low temperature, high environmental temperature, dusty air and increased gas concentration of the 
stable air deserves attentions. At the same time factors that influence the absorption of the colostral 
lmmunglobulins, the synthesis of immunoglobulins and compartments of the cell mediated immunity 
may affect the specific defense mechanisms of the respiratory tract. Among others various stressors, 
putritional factors and presence of immunosupressive materials are of importance.

Since effects of environmental factors in aetiology ot respiratory diseases of pigs are far from 
eing tully understood further laboratory model experiments should be conducted to clarify the 

Precise interrelationship between environmental factors and manifestation of lung diseases. And, 
since disadvantageous environmental factors have collaborative effects on the respiratory tract, also 
ecoPathological studies are required to reduce the occurence of respiratory diseases in pig production.

Author s address: University o f  V eterinary  Science, Budapest

Bevezet£s

Hizgkonysigi adatok bizonyitjdk, hogy a hazai sert^sfajtik es hibridv6gtennekek 
20 6s 105 kg testtomeghatir kozott 800 g-ndl nagyobb napi testt6meggyarapod4sra k^pe- 
sek, 1 kg flo tomeg elodllltdsihoz 2 ,8-2 ,9  kg kever£ktakarm£nyt haszndlnak fel ugy,

A Mez6hegyeaen 1988. szeptem ber 1 2 -1 6 .  k ttztttt m egrendezett KGST szakem ber fctekezleten  el- 
hangzott e ld a d i. a lap jin .
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hogy a vagohidi atlagos allomanyminositesi pontszam 1,0. A kivalo genetikai adottsago- 
kat a nagyiizemek nem kepesek kihasznalni, amelyet bizonyit az atlagosnak tekintheto 
500 g/db nap testtomeggyarapodas, a kozel 4 kg-os fajlagos takarmanyfelhasznalas, az 
evek ota 2,8 koriil alakulo vagohidi allomanyminositesi pontszam, valamint az, hogy a 
hlzok fejlcd&i erelye az adott csoporton beliil is rendkiviil nagy szorodast mutat, amely - 
nek eredmenyekent a vagasi testtomeg eleresehez sziikseges ido 170-250 nap koze esik. 
A kedvezotlen termelesi eredmenyek okai kozott meghatarozo jelentosege van a hizo- 
sertdsek igenyeitol eltero takarmanyozasnak, a tartasi hibaknak es az osszetett oku ser- 
tesbetegsegeknek. Utobbiakon azokat a gyakran idiilt lefolyasu, rendszerint endemiasan 
jelentkezo megbetegedeseket ertjlik, amelyek kialakulasaban es az altaluk okozott karok 
mertekeben a kedvezotlen tartasi es takarmanyozasi felteteleknek, valamint a kornyezet- 
ben es az allatok szervezeteben megtalalhato feltetelesen korokozo mikroorganizmusok- 
nak egyuttesen van szerepe.

Az osszetett oku sertesbetegsegek koze soroljak a sertesorbanc, a heveny (malae-) 
paratypus, az E. coli okozta hasmenesek, a malacok streptococcosisa, a sertesdysenteria, 
a sertesek savoshartya- es iziiletgyulladasa (Glasser-fele betegseg) es az MMA-syndronia 
mellett a sertesek legzoszervi betegsegeinek egy reszet is. Koziiliik legnagyobb jelento
sege a szeles korben elteijedt tiszta es szovodmenyes Mycoplasma-pneumonianak (ko- 
rabbi neven enzoocias pneumonianak) van (Etheridge es Lloyd, 1982; Morrison es mtsai, 
1985; Sisak es mtsai, 1978; Stipkovics, szemelyes kozles), amamelyen a serttes idiilt 
fertozo jellegu bronchopneumoniajat kell erteni. A gyakran tomegesen jelentkezo beteg- 
seget a mycoplasmakon klviil pasteurellak, bordetellak, haemophil bakteriumok, chlamy- 
diak kiilon, vagy kiilonbozo osszetetelben egyiittesen idezik elo (Szabo, 1984). A Myco- 
plasma-pneumoniat a M. hyopneumoniae okozza, de a betegseg lefolyasat es sulyossagat 
a komyezeti tenyezok jelentosen modositjak. Hasonlo okok miatt az osszetett oku leg
zoszervi betegsegek koze soroljak a sertesek torzito orrgyulladasat, amelyet a B. bronchi- 
septica onalloan, vagy a P. multocidaval egyiittesen idez elo. A torzito orrgyulladas su- 
lyosbitasaban a kornyezeti hatasok — mai tudasunk szerint -  lenyegesen kisebb szerepet 
jatszanak, mint a tiidogyulladasok siilyosbitasaban. Hazai megfigyelesek szerint a P. 
multocida tdrzsek trA '’ szerotipusai Mycoplasma hatter nelkiil, onalloan is kivaltanak 
kruppos ttido- es mellhdrtyagyulladasban megnyilvanulo, lassubb lefolyasu korkepet 
(filias, szemelyes kozles). Ma meg vitatott, hogy a Haemophilus pleuropneumoniae altal 
okozott ttido- es mellhdrtyagyulladast az osszetett oku sertesbetegsegek koze soroljak-e? 
Az a teny, hogy a korokozot gyakran mutatjak ki a betegseg klinikai tiineteit nem mutato 
sert6sallomanyokban (Smith, 1987) arra utal, hogy a bantalom kialakulasaban a korokozo 
jelenletetol fiiggetlen tenyezoknek is szerepe van. Ezt a feltetelezest erositik meg Bille 
es mtsai. (1975) es Hunemann (1986) vizsgalatai. A felemlitettek mellett egyeb mikroor- 
ganizmusok is eloid^zhetnek onalloan vagy mas korokozokkal egyiittesen legzoszervi be- 
tegs^get a sert^seken. A teljesseg igenye nelkiil emlitem, hogy a virusok koziil az A tipusu 
sertesinfluenza-virus (H swlNl), a herpes-virusok koziil a sertesek Aujeszky-fele betegseget 
okozo porcine(swine) herpesvirus 1 ŝ a sejtmagzarvanyos orrgyulladast eloidezo sertes- 
cytomegalovlrus, a sert&pestist okozo Pestivirus, az Iridoviridae csaladba tartozo afrikai 
sert^spestis virusa, valamint az adenovirusok egyes szerocsoportjai okozhatnak legzoszer
vi elvdltozissal (is) jaro megbetegedeseket. A Mycoplasmdk koziil a mar emlitett M. hyo- 
pneumoniae mellett a M. hyorhinis-nek, az Achebplasmdk koziil pedig az A. axanthum- 
nak tulajdonitanak szerepet a sertesek legzoszervi betegsegeiben. Csak a teljesseg kedve-
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1. tdbMzat
A tud6elv41tozasok nagys£g£nak hatasa a hiz6sertesek teljesitm6ny6re

(Tillon ts Madec, 1985)

Pontszam: az egyes lebenyekben elofordulo  elvaltozasok sulyossagat 1—4 p o n tta l ertekeltek . Az egesz- 
lebenyre kiterjedo elvaltozas erteke: 4. Mivel a sertes tiideje 7 lebennyel bir a m axim alis pontszam  
28 lehetne (6)

Size o f  lung affection on the performance offattening pigs (Tillon and Madec, 1985) 
scorc ( l) ,  schematic picture of the lung affections (2), proportion of pigs (3), age at slaughter, days
(4), treatments for 100 pigs (5), scoring: gravity of lung affection in a lobe was scored 1 -4 .  When the 
whole lobe is affected the score is 4. Since the pigs have 7 lobes in the lungs the maximum score would 
be 28 .(6 )

ert emlitem, hogy parazitak is -  elsosorban az Ascaris suum es a metastrongylus fajok 
" okozhatnak legzoszervi megbeteged&t sertSseken.

A serteshustermeles gazdasagossagara gyakorolt kedvezotlen hatas tekinteteben 
Magyarorszagon a szovodmenyes Mycoplasma-pneumonia, a torzito orrgyulladas es a 
hozza tarsulo tiidogyulladas, valamint az utobbi idoben novekvo aranyban elofordulo 
H. pleuropneumoniae okozta tiido- 6s mellhartyagyulladas erdemli a legnagyobb figyel- 
wet. A felsorolt betegsegek tobbnyire a legzofeliilet jelentos megkisebbesedesevel jaro 
elvaltozasokat okoznak, amely onmagaban is magyarazhatja a fejlodesben valo lemara- 
dast es a rosszabb takarmanyert£kesitest. Az osszefiiggest az 1. tablazat mutatja be fran- 

vizsgalatok alapjan. Ha Tillon 6s Madec (1985) vizsgalatanak eredmenyeivel ossze- 
vetjuk azt, hogy Magyarorszagon 1988 elso feteben az egyik vagohidon levagott 
278 238 hizosertes 69,2%-anak tudejgt kellett elkobozni (Orr T.-n6 Vakany E., szem6- 

kozles), akkor a sertesek legzoszervi megbetegeddsei altal okozott hazai kart evente 
kozel 1 milliard Ft-ra kell becsiilnunk. A tetemes vesztes^g m£rs£kl£se a jarvanyvedelem 

tasszikus szabalyainak egymagdban valo alkalmazdsatol nem rem&heto. A v6dekez6st 
a ^^ogyulladasok kialakuldsdban szerepet jdtszo osszes t^nyezo feltarasara es megsziin- 
tetesere kell alapozni, amely a sert6shustermel6sben grdekelt osszes szakember egyiittes 
rounkajdt tetelezi fel. Az egyiittgondolkoddst szeretn&n segiteni azzal, hogy a kovetke- 
zokben attekintem azokat a termetes-komyezeti hatisokat, amelyek a k6rokoz6k jelen-
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2. tablazat

Levegdn keresztiil is teijed6 sert&pathogen elfcsirdk 
( Wathes, 1987 utan)

BAKTgRIUMOK
Bordetella bronchiseptica; Brucella suis; Corynebacterium equi; Erysipelothrix rhusiopathiac; Lschc- 
richia coli; Haemophilus parasuis; Haemophilus pleuropneumoniae; Listeria monocytogcncs; Lepto- 
spira pomona; Mycobacterium avium: Mycobacterium tuberculosis; Mycoplasma hyorhinis; Mycoplas- 
ma suipneumoniae; Pasteurella multocida; Pasteurella pseudotuberculosis; Salmonella typhimurium; 
Staphylococcus aureus; Streptococcus suis II. tipus

GOMBAK
Aspergillusflavus; Aspergillus fumigatus; Aspergillus nidulans; Aspergillus niger;

p r o t o z o A k
Toxoplasma gondii 

VIR USO K
Afrikai sertespestis (1); Szaj- es koromfajas (2); Sertespestis (3); Zarvanyos orrgyulladas (4);
Fertozo sertesbenulas (5); Sertes enterovirus (6 ); Sertes influenza (7); TGE

Common pathogens o f  pigs known to be (also) transmitted aerially (after Wathes, 1987) 
african swine fever ( 1), foot-and-mouth disease (2), swine fever (3), inclusion body rhinitis (4), infec- 
tious porcine encephalomyelitis (5), porcine enterovirus (6 ) swine influenza (7)

lete mellett elosegithetik a sertes legzoszervi megbetegedeseinek kialakulasat es a beteg- 
seg lefolyasanak sulyosbitasat.

A sertesek legzoszervi megbetegedeseire akkor kell szamitani, ha komyezetiikben 
az elocsiraterheles fokozddik, vagy valamilyen oknal fogva csdkken a legzdkeszulek vedel- 
mi rendszerenek mukddese, illetve ha ez a ket korixlmeny egyidejuleg fordul elo.

Kdrnyezeti elocsiraterhelesen a sertes kornyezeteben elofordulo elocsirak szamdt, 
faji dsszetetelet es az elocsira-populaciot kepezo fajok virulencidjat (megbetegitokepes- 
segetj ertjilk. Tekintettel arra, hogy a legcsere a legutak es a kiilvilag kozott intenziv kap- 
csolatot teremt, a legzoszervi betegsegek kialakulasanak annal nagyobb a valoszinusege, 
minei nagyobb szamu es minei tobb fajhoz tartozo elocsira hatol be a legzokesziilekbe 
es tapad meg ott. Fontos jelentosege van annak, ha a behatolo elocsirak kozott nagy 
szamban fordul elo, vagy szelektalodik a legzokesziil^kben virulens csira, amely a gazda- 
szervezet vedekezo mechanizmusaival szemben is biztositja annak extracellularis megtapa- 
dasat vagy intracellularis megtelepedeset es szaporodasat.

Az elocsiraterhelest szamos tenyezo modosithatja, amelyek koziil egyesek az elo- 
csirak tulajdonsagaihoz kotottek, masok a tartasi technologia fuggvenyekent alakulnak 
A z elocsirak tulajdonsagai koziil a csira ellenallokepessege, a fertozo agens megbetegito- 
kepessege es immunogenitasa (mennyire kepes specifikus immunvalaszt kivaltani) a leg- 
lontosabbak.

A felsorolt tulajdonsagok tekm teteben jelentosek a kiilonbsegek. Az enterovlrusok es ascaris 
petek pl. hetekig eletben maradnak a sertesistallokban, lcnyegesen rovidebb a tulelesi ideje a borda- 
teliaknak, a mycoplasmak legtobbje pedig sejtmentes kozegben csak nehany napig kepes eletben ma- 
radni. Az influenzavirus nagy terjedokepesseggel rendelkezik, lgy a fertozes egy-ket napon beliil az 
egesz allomanyra atterjed. A mycoplasmak fertozokepessege kiesi, az allatok kozott akkor kepes
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terjedni, ha az allatsuruseg nagy. Mig az influenzavirus jo immunitast hoz letre az egeszseges sertes- 
ben, addig a mycoplasmak alig indukalnak immunitast es a szerzett immunitas alig veszelyezteti a 
mycoplasmak tuleleset.

Az elocsirak tulajdonsagaihoz kotott fontos sajatossag egyes fajok szinergista ha- 
tasa. Bizonyithato ugyanis, hogy tobb bakteriumfaj egyiittes hatasara elobb alakul ki 
megbetegedes es a betegseg lefolyasa is sulyosabb. Shope munkaja alapjan mar 1931-tol 
ismert, hogy a sertesinfluenza virusa egyediil csak enyhe lefolyasu betegseget okoz. 
Haemophilus suis szovodmeny eseten azonban rapid lefolyasu tiidogyulladas alakulhat 
ki. Hasonlo szinergista hatast figyeltek meg a B. bronchiseptica es a toxintermelo P. 
multocida kozott (Elias, 1989), tovabba az adenovirusok es a mycoplasmak kozott. 
Kimutattak azt is, hogy a M. hyopneumoniae a B. bronchisepticaval es a P. multocidaval 
egyiitt, -  vegyes ferozes eseten -  lenyegesen sulyosabb tiidogyulladast okoz.

A tartdsi technologiakhoz kotott tulajdonsagok kozo tt, jelentosegiik miatt azokat 
a tenyezoket kell kiemelni, amelyek modositjak a legzoszervi betegsegekben szerepet 
jatszo elocsirak dllatrol allatra torteno atvitelet. Bar a kontakt fertozes jelentoseget is 
hangsulyozzak (Wilson, 1987), a legzoszervi betegsegek epiileten beliili, sot telepek ko- 
/otti (Goodwin, 1985) terjedeseben az aerogen atvitelnek tulajdonitanak meghatarozo 
szerepet. Szamos pathogen es feltetelesen korokozo csira terjed a levegoben lebego, 
respiralhato (5 /im-nel kisebb atmeroju) szilard reszecskek, vagy folyadek cseppecskek 
utjan (2. tdbldzat).

Az istallok Icvcgojcbc keriilo mikroorganizmusok forrasa az allat, az allatgondozo, a takar- 
many, ulmo/as eseten a/, alom. Mikroorganizmusok az allat testfeluleterol levalo hamsejtekkel, illetve 

kilegzeskor. mcginkabb a kohogeskor vagy tiisszogeskor keletkezo aeroszollal keriilhetnek a leve- 
gobe. A bor leluleterol kepzodo kommenzalis mikronora kepzodesi iiteme a tartasi technologiatol 
tuggoen- igen jelentos lehet (2 \  10s 2 x 106 telcpformalo egyseg/m2 *ora).

A legzokeszulckre pathogen bakteriumok es vfrusok legtdbbje a levegoben igen hamar el- 
pusztul (Donaldson, 1 978). Az aeroszol formaban levegobe keriilo mikroorganizmusok szamat gyor- 
sun gycriti a levego homcrsckletcnek cs paratartalmanak valtozasa, a kornyezetben megtalalhato 
baktcricid sugarhatas, az ozmotikus nyomasvaltozas es a levego oxigenje. Ferry es mtsai. (1958) az 
'̂ls6k kozott szamoltak be arrol, hogy a levego oxigenje a lebego mikroorganizmusok szamara toxi- 

megpedig elsosorban olyan kornyezetben. ahol a levego paratartalma kisebb 60 rei. %-nal (Cox 
cs mtsai., 1971; Cox es mtsai., 1974). Az olefinek ozonnal alkotott alacsony molekulasulyu vegyii- 
Iclc (OA1 = open air factor) (Druett es May, 1968) is rendkiviil toxikus a Gram negativ bakteriumokra 
cs virusokra (May es mtsai., 1969., Donaldson cs Ferris, 1975).

A levegoben diszpergalt bakteriumok tulclcsi ideje altalaban csokken a homerseklet noveke- 
desevel (Strange es Cox, 1976; Wathes, 1987), jollehet a levego homersekletenek hirtelen csokkeneset, 
P*- kilegzeskor sok mikroorganizmus kozottiik a P. haeniolytica {Jericho es mtsai., 1977) -  alig 
V|SL'li el. A baktcrimn sporak tuleleset a levego homcrseklete nem modositja es a virusokra gyakorolt 
liatasa is clhanyagolhuto (Donaldson, 1978).

A paratartalom novekedesevel altalaban no az aeroszolban levo bakteriumok tulelesi ideje, de 
ennek ellenkezojere is van pclda (DeOme cs mtsai., 1944). Mas vizsgalatok szerint (Stewart es Wright, 
1970) az 1. tipusii pneumococcusok, a Lancfield-f. C csoportba tartozo streptococcusok es staphylo- 
coecusok a kozepesnek mondhato (6 0 -8 0  rei. %) paratartalom mellett a leginkabb instabilok. A lipo- 
Protein enveloppal rendelkezok pedig altalaban a magas paratartalmu kornyezetben elnek tovabb 
(Donaldson, 1978).

A felsoroltak bizonyitjak, hogy a levegobe keriilt mikroorganizmusok tul£les6t 
szamos kornyezeti hatas veszelyezteti. Megis igen sok mikroorganizmusrol tudjuk, (2. tab- 
Idzat; Dimmick es Akers, 1969) hogy a veliik torteno fertozes aerogen uton terjed. Ennek 
egyik oka, hogy a kiilvilagra keriilt mikrooragnizmusok koziil — a tomeges pusztulas elle-
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3. tdbldzat
Az egy sertesre eso legter es a tiidftgyulladasok gyakorisaga 

kozotti osszefiigges a vagohidi leletek alapjan
(Christaens, 1987)

A beteg tiidok  
aranya (1)

A vizsgalt epiiletek 
szama (2)

Az egy sertesre eso 
legter, m 3/sertes (3)

25% 30 3,6
2 5 -3 0 % 20 3,3

> 35% 16 3,1

Occurence ofaffected lungs with the volume o f  the house 
% of affected lungs ( 1), number of houses (2), average air volume per 
pig, m 3 (3)

4. tdbldzat
A tartasi feltetelek javitasanak hatasa a tudogyulladasok elofordulasanak gyakorisagara

(Tielen es ElberS? 1987)

A tartasi rendszerben alkalmazott 
valtoztatas ( 1)

Vizsgalt
farmok
szama

(2)

A tiidogyulladasban meg 
betegedett sertesek 
aranya az atalakitas

A javulas 
merteke

%
(5)

elott
(3)

utan 1 ewel 
(4)

1. Indirekt legcsere kialakitasa* (6) 10 40,6 20,2 20,4
Kozvetlen legcsere** valtozatlanul 
hagyasa (7) 31 37,9 32,0 5,9

2 . Kisebb legterek kialakitasa es az all in all 
out alkalmazasa (8) 5 45,4 25,2 20,2
Nagy legter valtozatlanul hagyasa (9) 26 37,0 31,2 5,«

3. Az 1. es 2. egyiitt alkalmazasaval 
( 10) 32 41,5 22,6 18,9

ha nem alkalmaztak az 1. es 2. 
modszert ( 11) 52 40,4 33,6 6,8

*indirekt legcsere:a sertesistalloba lepo friss levegot tem peraljak  (12)
**direkt legcsere: a friss levego az epulet legterebe kozvetleniil a kiilvilagbol (elom elegites nelkiil) 

lep be (13)

Effect o f  improving the management on occurence o f  pneumonia 
change for indirect ventillation or leaving the direct air echange unchanged ( 1), formation od smaller 
comparments in the house and regular use of all in -a li out practice, or leaving the big air space un
changed (2), if No. 1. and 2. was used together or the original situation was left unchanged (3), change 
in the management (4), number of farms examined (5), proportion of pigs diseased in pneumonia 
before (6) and after (7) change in the management; per cent o f improvement (8), Indirect ventillation: 
the ingoing air is preheated (9), Direct ventillation: direct en ter of the outdoor (cold) air (10), it the 
the original management was left untouched (11), Indirect ventillation: the ingoing air is preheated 
(12), Direct ventillation: direct enter of the outdoor (cold) air (13)

n&e is — maradnak Sletben. Kozuluk sok a porr6szecsk6k feliiletSre tapadva 6s a levego- 
bol kiulepedve napokig k6pes megorizni 61et- 6s szaporodo k^pess^g^t (Saliou 6s 
Mehlhom, 1988). Ha a levegobe keriilt 61ocsira m6g idoben bejut a l^gzokesziil^kbe, ak-
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kor ott tuleiesiik szempontjabol kedvezo helyre keriilnek (38 -39  °C h6m6rseklet, viz- 
gozzel telitett levego, tapanyagban dus kozeg), a megtelepedesiik es szaporodasuk ezt ko- 
vetoen mar a legzokesziilek specifikus es nem specifikus vedelmi rendszerenek mukodesen 
mulik.

Az elocsirak aerogen terjedesenek masik oka az, hogy levegobe jutasuk es pusztula- 
suk folyamatos. Csak ezzel magyarazhato, hogy sikeriilt a sertesistallok levegojebol olyan 
erzekeny mikroorganizmusokat kimutatni, mint amilyen a mycoplasma (Tamasi, 1973) 
vagy a B. bronchiseptica (Stehman es Mehlhom, 1988). A levego elocsiraszennyezettsege 
es/vagy fertozottsegq tehat attol a dinamikus egyensulytol fiigg, amely -a levegobe keriile- 
suk es az istallo levegojebol valo eltavozasuk uteme kozott ali fenn. Azok a tenyezok 
tehat, amelyek az elocsirak levegobe kerulese ellen hatnak es azok, amelyek elosegitik 
kiiilepedesiiket, felhigulasukat es elpusztulasukat, hozzajdrulnak a legzoszervi megbete- 
gedesek aerogen terjedesenek csdkkentesehez.

Az elocsirak aerogen terjedesenek es ezen keresztiil az elocsfraterheles csokkentese- 
nek az elobbiek alapjan tobb lehetoseg klnalkozik. Kozuliik a kovetkezok a fontosabbak:

— A telepitesi suruseg betartasaval, az epiiletek rendszeres takaritasaval, az egy ser- 
tesre eso legter esszeru novelesevel (i. tablazat), az egy legterben tartott allatok szamanak 
esszeru csokken tesevel, az egyszerre feltoltes — egyszerre iirites (ali in-all out) elvenek 
kovetkezetes alkalmazasaval, a szelloztetes javitasaval (4. tablazat), valamint a takarmany- 
kiosztashoz kapcsolodo porkepzodes minimalizalasaval (pl. nedvesitett takarmany e te te
sevel) es mas egyeb modszerekkel torekedni kell arra, hogy minei kevesebb lebego mik- 
roorganizmus konglomeratum keletkezhessek.

— A sertesistallok helyes uze me Ite tesevel elosegitheto a lebego mikroorganizmusok 
szamanak es tulelesi idejenek csokkentese. A helyesen tervezett es megfeleloen iizemel- 
tetett szelloztetes soran a lebego mikroorganizmusok koncentracibja a felhigulas kovet- 
kezteben ugyan valamelyest csokken, a megfelelo szelloztetesnek megis elsosorban az a 
jelentosege, hogy csokkenti a levego por- es karosgaz-szennyezettseget es ezaltal teher- 
mentesiti a legzokesziilek vedelmi rendszeret. Probalkoztak a levego kemiai szerekkel es 
UV sugarakkal torteno fertotlenitesevel is, valtozo sikerrel. Az aeroszol formaban alkal- 
mazott ferto tlenitoszerek a lebego reszecskek surusegenek novelesevel elosegitik a kiiile- 
pedest, kemiai hatoanyaguk reven csokkenthetik az elocsirak tuleleset, vegiil a paratar- 
talom novelesevel csokkentik a levego erzeti homersekletet, amely kiilonosen nyaron 
lehet elonyos a magas h6m6rseklet kedvezotlen hatasainak kivedeseben. A germicid lam- 
pak legfertotlenito hatasaval szerzett kedvezotlen tapasztalatok a sertesistallokban azzal 
kapcsolatosak, hogy az UV csovek folyamatos tisztantartasat elhanyagoljak.

— Az istallo levego szuresevel szerzett tapasztalatok meg nem elegendoek a meg- 
alapozott allasfoglalashoz. Pritchard es mtsai (1981) borju istallokban kedvezo eredme- 
nyeket kaptak, ugyanakkor Rutter 6s mtsai (1986) nem tudtak az szellozteto levego szu- 
resevel csokkenteni a torzito orrgyulladas orrkagylo-atrofiaban megnyilvinulo formainak
aranyat.

A 3. es 4. tablazat adatai bizonyitjdk, hogy a legzoszervi betegsegek gyakorisdgat 
az ilyen betegsegek dltal okozott vesztesegeket jelentosen es hatekonyan lehet csokken- 

êni, ha a felsoroltak alkalmazasaval sikeriil a sertesek szamara csiraszegeny kornyezetet 
teremteni.
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5. tablazat

Levegohigieniai iranyszamok a kiilonbozo tipusu sertesistallokban
(Rafai, 1984)

Szennyezo 
anyag ( 1)

Mertek- 
egyseg (2 )

Vemhesito, 
vemheskoca- 

sz alias, 
kanszallas (3)

Fiaztato
(4)

- .....  1
Malac-

utonevelo
(5)

Hizlalo
(6)

Szen-dioxid
(7)

tf%
cm3 /m3

0 ,20-0 ,25
2000-2500

0 ,15-0 ,25
1500-2500

0 ,15-0 ,25
1500-2500

0 ,25-0 ,30  
2500 3000

Ammonia ( 8) tt'%
cm3/m3

0 ,025-0 ,030  
25 30

0,010 0,025 
10 25

0,020 -0,025 
20 25

0,020 0,030 
20 30

Ken-hidrogen
(9)

tf%
cm3/m 3

0,010 0,015 
10 15

Monometil- 
amin ( 10) cm3/m3 0,72

Dimetil-amin
( 11) cm 3 /m 3 0,50

Trimetil-amin
( 12) cm3 /m3 0,57

Por (13) db/cm3
mg/m3

5 0 -1 0 0 25 50 
6 10

50 75 50 100

Osszcsiraszam
(14) db/1 ... 200 -2 5 0 250 300 250 300

Air-hygiene parameters for swine houses 
pollutant (1), dimension (2), in-pig sou and boar houses (3), farrowing house (4), post-weaning house
(5), fattening house (6), carbon-dioxide (7), ammonium (8), hydrogen sulphide (9), monomethyl- 
amine ( 10), dimethylamine ( 11), trimethylamine ( 12), dust (13), total count of microbes (.14)

A legzdkeszulek vedelmet szolgalo mechanizmusok mukddese es a kornyezeti te- 
nyezok kapcsolata. A kifejlett sertes legzokesziilekenek feliilete teniszpalya nagysagu, 
amelyen naponta egy uszomedencet megtolto levego cserelodik ki. A legzokesziileket a 
levego por es elocsiraszennyezettsegetol egy rendkivul bonyolult, de nagyon hateko- 
nyan mukodo rendszer vedi, amely ket, egymassal szoros kolcsonhatasban mukodo resz- 
bol: a speciflkus a nem speciflkus vedelmi mechanizmusok osszessegebol all. Kozottiik 
a kiilonbseg az, hogy a nem speciflkus vedelmi rendszer aktivalodasahoz nem sziikseges a 
tegzokesziilekbe hatolo idegen anyag antigenstrukturajanak a felismerese.

A vtdelem nem speciflkus mechanizmusai koziil kulonosen fontos szerepe van az un. muko- 
cilidris rendszemck, amelyen az orriireget es az o tt elhelyezkedo orrkagylocsontokat, a legcsovct, 
a horgoket es a horgdcskeket fedo csillangos hamsejteket Is a nyalkahartya fellilctet borito, a 
hamsejtek koze ekelodott kehelysejtek altal termelt viszkozus nyalka egylitteset ertjiik. Az orr- 
nyilasokon belepo, kiilonbozo mennyisegu szennyezoanyagot tartalmazo levegot az orrkagylocson-
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tok orvenylo mozgasba hozzak, amelynck eredmenyekent a levegoben elhelyezkedo 5 -1 0 0  pm 
atmcroju alakos tlem ek es mikroorganizmuskonglomeratumok a levegobol a nyalkahartya feltkletere 
csapodnak, ahol fizikai uton, illetve a nyalkaban elhelyezkedo sejtes elemek reven megkotodnek. 
A nyalka altal fclfogott, illetve fagocytalt idegen anyagokat a csillangok ritmikus, koordindlt moz- 
gasa a felso orrjaratban az orrnyilas fele, a kozepso es az also orrjaratban pedig a garat fele tovabbit- 
ja, mintegy 5 mm/perc sebesseggel. A 2 -5  nm  atmeroju, un. respiralhato alakos elemek a legutak 
alsobb reszeiben tapadnak meg, es egy resziik innen tavozik el a garat fele a mukociliaris rendszer 
mukodese kovetkezteben.

A Icgzokeszulck’ nem specifikus vedelmeben fontos szerepet toltenek be az alveoldris macro- 
phagok, amelyek reszet kepezik az un. mononuclearis phagocyta rendszernek. Ezek a 1 0 -2 0  tim 
atmcroju, vese alaku maggal, granulalt citoplazmaval es igen intenziv anyagcserevel rendelkezo sejtek 
a / interferon (Charley, 1983), prosztaglandin (Mayer es Lam, 1984), leucotrien {Paterson, 1984) es az 
intcrlcukin 1 (Charley, 1983) tcrmclcse mellett kepcsek a nyalkaba esapodott mikroorganizmusokat, 
illetve porreszecskeket bckcbclczni cs megscmmisfteni.

A mukociliaris rendszer nyalkakomponenseben a felsoroltak mellett mas, egyeb antibakterialis 
hatasu anyagok (lizozim, transzferin, laktoferrin, komplement) is talalhatok, amelyek kiilonbozo 
modon jarulnak liozza a Icgzokcsziilckbe keriilt idegen anyagok megsemmisitesehez.

A tiido nem specifikus vedelmeben meg ket sejttipusrol kell szolni. A bronchiolusok termina
lis szakaszaban fcllelhcto clara-sejteknek a belelegzett toxinok, peszticidek es karcinogen anyagok 
megscmmisiteseben tulajdonitanak szerepet. Az un. K-tipusu sejtek pedig olyan peptideket termel- 
nek, amelyek szerepet jatszanak a tiido vererei atmerojenek es a bronchialis myofibrillumok tonu- 
sanak szabalyozasaban.

A mukociliaris rendszer es a hozza kapesolodo egyeb nem specifikus vedekezo 
mechanizmusok mukodese t elsosorban azok a legzokesziilek feliileten hato kornyezeti 
tenyezok modosithatjak, amelyek

-  megzavaijak a ciliumok koordinalt mozgasat;
-  befolyasoljak a nyalkahartyat borito nyalka mennyisegi viszonyait es osszete- 

telet, valamint
-  modositjak a macrophagok, clara-sejtek es a K-tipusu sejtek szamat es muko

dese t.
Feltetelezik, nogy a csillangok koordinalt mozgasat a nyalka es a csillok elektro- 

nios toltese kozotti kulonbseg szabalyozza, s igy a nyalka osszetetelenek es mennyisegi 
viszonyainak csekely valtozasai is jelentosen modosithatjak a tiido ontisztulasi mecha- 
nizmusat. Erre a kehelysejtek folyamatos, vagy ismetlodo irritatio hatasara bekovetkezo 
hyperplasiaja, vagy metaplasiaja eseten kell szamitani, amelyet egyebek mellett eloidezhet 
a levego ammonia koncentraciojanak fokozodasa. Mar 50 ppm, vagy ennel kisebb ammo
nia koncentracio is csokkenti a legutak ellenallokepesseget (Curtis, 1979) es mintegy 50%- 
kal noveli a tiidobol kimutathato bakteriumok szamat (Drummond es mtsai, 1978,1981). 
Doig es Willoughby (1971) vizsgalatai szerint a 100 ppm ammonia egyeb szennyezo anya- 
8°k jelenlete nelkiil is a legeso nyalkahartyajanak megvastagodasahoz es a kehelysejtek 
szambeli csokkenesehez vezet.

A levego porszennyezettsege a porreszecskek legzokesziilekbe hatolasanak mely- 
segetol es a belelegzett porreszek szamatol fiiggoen a mukociliaris rendszer es az alveolaris 
makrophag kapacitas tiilterhelese rdven csokkentheti a legzokesziilek lokalis ellenallasat, 
feherjetartalma pedig allergias folyamatokat indithat el a tiidoben. Fontos hatisa a levego 
Porszennyezetts^genek az, hogy a legzokesziiiekre pathogen eloesirak hordozoja es ezdltal 
terjesztoje lehet. Mindezek alapjdn tobben taldltak osszefiiggest az istdllo levego alakos- 
etem-szennyezettsege, a legzoszervi betegs^gek elofordulasa £s a bdntalom sulyossdga 
kozott. A vizsgalatok azt is igazoltdk, hogy a levego porszennyezettsege sulyosbitja a ka-
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ros gazok termel&csokkento es egeszs6gkaroslto hatasat. Ezert a sertesistallokban meg 
megengedheto ertekek megallapitasanal ezt az egyuttes hatast kell figyelembe-venni 
(5. tdbldzat).

A legzokesziileket kozvetleniil karosfto komyezeti tenyezok hatasait nehany te- 
nyezo modosithatja. Webster es Davies (1987) munkajabol valt ismertte, hogy az olyan 
komyezet, amely a lassu es a mely legvetel kialakulasanak kedvez -  ilyen a hideg, szaraz 
levego — csokkenti a mukociliaris rendszer mukodeset, es fokozza a testidegen anyagok 
alveolaris retenciojat. A hatas ertekelesenel azonban figyelembe kell venni azt is, hogy az 
ilyen kornyezet ugyanakkor csokkenti a mikrobak levegobeni tuleleset (Jones es Webster, 
1981).

Roviden szolni kell a tiXdo specifikus vedekezo mechanizmusairol.
A sertes legzokesziilekeben elsosorban az IgA es az IgG tipusu immunglobulinok kozvetitik a 

humoralis immunvalaszt. Az IgA (IgAj es IgA2) szerepe elsosorban a toxinok cs nehany virus ncutra- 
lizaciojaban, illetve az elocsirak sejtek feliiJetehez valo kapcsolodasanak megakadalyozasaban van. 
Mennyisege az orriiregtol a bronchiolusok fele csokken. A malacok a kolosztrummal jutnak a koca 
altal termelt IgA tipusu immunglobulinokhoz, amely^Jc a felszivodast kovetoen a tracheobronchialis 
iiregbe valasztodnak ki. Amig az IgA zommel az orriiregben talalhato, addig az IgG legnagyobb meny- 
nyisegben a tiidobol m utathato ki. A malae ezt az immunglobulint is a kolosztrummal kapja meg ele- 
tenek elso 36 orajaban, kesobb pedig a tiidoben megtelepedett plazmasejtek szintetizaljak. Az IgG 
kepes a komplement rendszer aktivalasara es opszonizaciora. Az elobbiek eredmenyekent a macro- 
phagok, az utobbihoz kapesolodoan pedig a neutrophil granulocitak valnak kepesse a phagocytosisra. 
A legzokesziilek nyalkahartyajat fedo szekretumban a specifikus ellenanyagok mellett megtalalhatok 
a sejtkozvetitette immunitas sejtjei is, amelynek r^szleteire a terjedelem korlatai m iatt nem tudok 
kiterni. /

A tiido specifikus vedekezo mechanizmusainak es a kom yezeti tenyezdknek a kap- 
csolatarol megallaplthato, hogy mindazok a tenyezok, amelyek modositjak a kolosztralis 
immunglobulinok felszfvodasat, akadalyozzak az immunglobulinok szinteziset es csok
ken tik a sejthez kotortt immunvalasz kialakulasat, illetve hatasossagat, csokken tik a legzo- 
kesziilek specifikus vedelmet. A stresszorok es az immunrendszer kozotti kapesolat resz- 
leteit illetoen Kelley (1980, 1985), az immunrendszer mukodeset befolyasolo takarma- 
nyozasi tenyezok tekinteteben Chandra (1983), Scarpelly es Mikagi (1986), Kelley es 
Easter (1987), az immunszuppressziv anyagok — kozottiik elsosorban a mikotoxinok -  
hatasa vonatkozasaban pedig Pier es McLoughlin (1985) osszefoglalo munkaira utalok. 
Ezek szamos kiserleti adattal alatamasztva bizonyitjak, hogy az optimalistol eltero tartasi 
es takarmanyozasi tenyezok es az immunszuppressziv anyagok jelentos mertekben esok- 
kenthetik az aktiv immunvalasz kialakulasat. A kom yezeti igenyek gazdasagos kielegi- 
tese ezert fontos feladat a sertes idiilt legzoszervi betegsegei elleni vedekezes megszer- 
vezeseben.

Hasonloan fontos tovabbi lehetoseg a homogen immunallapotu dllomdnyok kiala- 
kitasay amelyen azt ertjiik, hogy az egy telepen tartott kiilonbozo koresoportu es hasz- 
nositasu sertesek megkozelitoen azonos vedettseggel rendelkeznek a telepen honos elo- 
csirakkal szemben. Ennek elofelt^tele, hogy a sertesek elocsira-terhelese hosszabb idon 
at se valtozzek lenyegesen es a serteseknek legyen elegendo idejiik az elocsirakkal szem- 
beni athangolodashoz, es a termdszetes vedetts^g megszerzesenek folyamatat stresszor- 
kent hato tartasi es takarmanyozasi tenyezok ne zavaijak meg. Tapasztalataink szerint 
a zdrt, homogen immunbiologiai dllapot megteremt^se azokon a helyeken konnyebb, 
ahol az allomany-utanpotlas sajdt teny^szalapanyag felhaszndlasaval tort^nik. Ha a se-
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lejtezett, kenyszervagott vagy elhullott kocakat folyamatos teny6szsuldo vdsdrldssal p6 
toljak, a rendszeresen ugyanarra a teny&zetre alapozott vasarlasok jelenthetnek meg- 
oldast.

Az immunbiologiai homogqnitast vakcinazassal is elosegithetjuk. A sertas idult 
legzoszervi megbetegedesei kozul jelenleg a torzito orrgyulladas, valamint a pasteurel- 
lakkal es bordetellakkal oki kapcsolatba hozhato tiidogyulladasok ellen rendelkeziink 
hazai eloallitasu, elolt B. bronchiseptica es P. multocida torzseket tartalmazo Bopavac 
neven forgalmazott vakcinaval. Forgalombahozatal elott all az 616 B. bronchiseptica tor
net tartalmazo, torzito orrgyulladas elleni oltoanyag (Bolivac), valamint a sertesek 
Haemophilus pleuropneumoniae okozta tiido- es mellhartyagyulladas elleni, inaktivalt 
bakteriumokat tartalmazo vakcina. Az immunizalasok a vakcinak rendszeres hasznalata 
eseten is akkor eredmenyesek, ha biztositjuk az allomdny immunbiologiai zartsagat, es 
kiiktatjuk az athangolodast zavaro tartasi es takarmdnyozasi tenyezoket.

Az idult legzoszervi betegsegek elleni vedekez^s latszolag legkezenfekvobb mod- 
szere a specifikus korokozoktol mentes (SPF) sertesallomanyok kialakitasa lenne. 
Az ilyen allomanyok termelesi eredmenyei valoban kivaloak. Sajnalatos azonban, hogy 
a jelentosnek mondhato eloallitasi es iizemeltetesi koltsegpk mellett, kiilonosen a nagy 
sertessuruseggel rendelkezo orszagokban, tekintelyes az allomanyok visszafertozodese, 
bar az idult legzoszervi betegsegek kozott ebben a vonatkozasban jelentosek a kiilonb- 
segek. Amig a Mycoplasma pneumonia elleni vedekezesben az SPF technika alkalmazasa 
atuto sikert hozott, addig a torzito orrgyulladas elleni vedelemben az SPF technika erteke 
csekely. A vizsgalati eredmenyek arra utalnak, hogy a szekunder SPF allomanyok tartos 
B. bronchiseptica mentessege a legtobbszor, torzito orrgyulladastol valo mentessege pedig 
gyakran nem tarthato fenn (Elias, 1988).

Osszefoglalva megallapithato, hogy a csiraszegeny komyezet, a komyezeti feltS- 
telek gazdasagossagi szempontok alapjan is indokolt megteremtese, a z i i t  6s homogen 
inimunallapotu allomanyok kialakitasa, valamint osszefuggo, nagyobb teruleteken SPF 
Allomanyok letrehozasa egyiittesen jelentenek garanciat a sertes legzoszervi betegsegei 
eUeni kuzdelemben. A vedekezes hatekonysagdnak javltasahoz azonban elengedhetetlen 
a tiidogyulladasok korfejlodesenek tovabbi behato tanulmanyozasa.
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1988. 6vi dllatteny£szt6si egyetemi doktori tudominyos fokozatok

A Godolldi Agrdrtudomdnyi Egyetemen 1988. ivben doktori dm et szereztek:

Szabo Jdzsef Egyes kornyezeti tenyezok hatasainak vizsgalata a libamaj-
termelesben

A Keszthefyi Agrdrtudomdnyi Egyetemen 1988. tvben doktori cimet szereztek:

Kaszds Istvdn A nedvesen tartosito tt kukorica felhasznalasa pecsenyecsir-
kek takarmanyozasaban

Molndr Istvdn: Makro- es mikroelemekkel kiegeszitett silokukorica szilazs
keszitese es annak hatasa a fejostehenck asvanyianyag clla- 
tottsagara

Nemeth Istvdn A kolosztralis immunitas hatasa a borjak fclncvclcsi erod-
menyeire ^

Paska Ferenc A kolosztrum tartositasa es felhasznalasa a borjak Iclncvclc-
seben

Rajnai Csaba Immungenetikai paranictcrck cs a sertcsck vagoertcke ko
zotti bsszeftiggcsek gyakorlati hasznositasa.

A Debreceni Agrdrtudomdnyi Egyetemen 1988. evben doktori cimet szereztek :

Mohamed Raafat
Mohamed AbdelSalam  A takarmany elokcszitcscnek hatasa a sertcs hizasi cs vagasi

teljesitmenyere
Toth Rozalia Sertcsek hizlalasanak osszehasonlito crtckclcsc kukoricacso-

zuzalek, huspcp es tejsavo kcverckcvcl 
Woynarovich Andras A magyar nagyiizomi cloncvclt ivadcktermclcsi technologia

alkalmazasi lehetosegei Braziliaban

A Keszthefyi Agrdrtudomdnyi Egyetem Mosonmagyarovdri Karan
1988. evben doktori cimet szereztek:

Schmidt Andrds Hushasznu fajtak hatasa bcbi cs anyatchcnekre cs a vcgtcr-
mekre

Toth Ldszld Kiilonbozo modon feltart toll takarmanyozasi crtckcnck
vizsgalata serteseken

Vecsey B6la Koztenyesztesben szereplo Holstein-friz bikak gcnctikai
hatasainak vizsgalata a Dunamenti MgTsz F, -R , tehcn- 
allomanyanak termelesi es szaporodasbiologiai crcdmcnyci 
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Megfigyelesek a ludak dszi tojastermetesre valo elok6szites6vel 
es termetesiik vilagitdsi programjdval kapcsolatban

Toth Sandor-Karsain6 Kovdcs Mdria-Nguyen Dang Vang

Summary

Toth S.-M rs. Karsai-Kovacs M .-N guyen  Dang van: OBSERVATIONS ON PREPARATION 
01 GEESE FOR THE AUTUMN EGG PRODUCTION CYCLE AND ON THE ILLUMINA
TION REGIME

The authors disclosed the results of their observations on preparation for the 2nd (autumn) 
*-'gg production cycle and on the illumination regime. The observations were carried out on Landes 
and Hungarian geese. The nocks were plucked then kept in dark for 6 (females) and 3 (ganders) 
'\eeks, rcspcctivcly. Greater proportion of the geese (970 female, 240 ganders) were kept outdoor 
at 14 hours-a-day illumination; 198 females and 50 ganders reccived 12 hours/day illumination and 
"ere kept in 18 groups in stables with run-yards. The former and the latter group produced 25.97 
and 26.59 eggs, respectively. Parallel with these groups there were two other groups which had 12 
hours-a-day illumination and had not had any preliminary treatment for production. These two 
groups produced 3.3 eggs less than those kept formerly in dark, however the groups of the best pro- 
ducers did not lag bchind.

Ganders with and without preliminary dark treatm ent had 72.1 and 89.7% fertility, respecti- 
v '̂ly. The latters proved also be superior in respect of hatchability.

Fig. 1. I\ffect of 1 2 and 14 hours-a-day illumination on the egg production
Fig. 2. Egg production of breeding geese that had been kept in dark room and outdoor, respectively 
Fig. 3. Lgg production of the best breeding geese that had been kept in dark room and outdor, respec

tively
fiig. 4. 1 ertility of ganders that had been kept in dark room and outdoor, respectively 
Fig. 5. Hatching per cent of eggs fertilised by ganders that had been kept in dark room and outdoor, 

respectively

Authors’ address: University o f A gricultural Science, G oddllo

Bevezetes

A ludak oszi tojastermelesenek kivaltasa ma mar elfogadott gyakorlat Magyarorsza- 
8°n. A masodik termel&i ciklusra leginkdbb a ludak tolltep6s6t kovetoen keriil sor, ami- 
k°r a tojokat hat h^tre, a gunarakat harom h6tre sot6t teremben tartjak, majd a szaporo- 
dasi ciklusuk folyaman a term^szetes vilagossag tartamot 14 orara eg^szitik ki. Ez a terme- 
lesi periodus december kozep&g szokott tartani, mikoris a letermelt egyedeket az esetek
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tobbs6g6ben levdgasra (tom6sre) adjak el, ritkabban a kovetkezo evben tavasszal ujbol 
termellsbe dllltjdk.

Termeszetesen merui fel az a gondolat, hogy lehetseges-e ezt a masodik termelesi 
ciklust ugy alakitani, hogy az sotettermes elokeszites nelkiil tortenjen, es lehetseges-e 
igy vagy mdsmilyen modon az oszi ciklus gazdas£gossagat javitani. Ezzel a ket kerdessel 
kapcsolatos megfigyeieseinket szeretn&ik a kovetkezokben ismertetni. Ismertetesunket 
figyelemfelkelto: ceilal tessziik kozze azt remeive, hogy tapasztalatainkat a ludtarto gaz- 
dasagok maguk is tovdbb gondoljdk es megfigyeleseik kozles^vel, esetleg ebbol a celbol 
v^gzett vizsgalataikkal elosegitik ennek a valamennyi ludtarto gazdasagot igen erzeke- 
nyen erintakerdesnek megolddsat.

Sajdt vizsgilatok

Uzemiinkben 1987. oszen is sor keriilt aMudak oszi termelesi ciklusra valo eloke- 
szit£s£re. Az ilyenkor szokasos tolltepes utan a landi es magyar fajtaju tojokat sotette- 
remben tartottuk. A sotetterembol kikeriil ludak nagyobbik hanyada (970 tojo es 240 
gunar) szabad (legelon) tartasban 14 oras vilagossagtartamon kezdte meg termeleset, 
kisebb r ŝze (198 tojo es 50 gunar) csak 12 oras vilagossag tartamot kapott a zart-kifutos 
istdllokban 18 csoportba osztva termelt (csoportonk&it 10-16  tojo +3 vagy 4 gunar). 
A tojastermel£s alakuldsat heti bontasban az 1. dbrdnszemU\tet]iik.

Az 1. dbrdn lathato, hogy a 12 6s 14 oras vilagitasi program gyakorlatilag azonos 
tojastermel&t eredmenyezett. Figyelemre meito, hogy a 12 oras vilagossag tartamon 
termelo egyedek masfei-ket hettel kesobb ertek el ugyan csucstermelesiiket mint a 14 
oran termelok, de ezt kovetoen a 12. hetig bezarolag gyakorlatilag valtozatlan szinten 
maradt a termel&iik. 6gy tunik, hogy ez a megfigyeles napi ket oras villamosenergia 
megtakarftasra adhat lehetos^get.

A sotet terembol zdrt istalloba keriilt csoportokat ket olyan csoporttal (10 -10  to
jo) is kieg&zitettiik, amelyek egydltaldn nem voltak sotet teremben, hanem a tolltepes 
utan term&zetes vilagossdgtartamon legelon tartozkodtak. Kivancsiak voltunk, li^gy ez 
a ket csoport termeiesbe indul-e a 12 6ras vilagossagtartam hatasara, es ha igen, milyen 
tojastermeiest 6i el a veliik egy teremben elhelyezett masik ket, elozetesen sotet terern- 
bol kikeriilt csoporthoz viszonyitva. Ennek a negy csoportnak a teljesitmenyet a 2. abra 
szemieiteti.

A 2. abrabol megiteihetoen a sotet terembol kikeriilt egyedek kedvezobb tojaster
meiest ertek el, viszont ha az osszehasonlitasban szereplo negy csoport koziil a ket leg- 
jobban termelo csoportot hasonlitjuk ossze (5. abra), ugy ezek egyike a sotettermes, 
a masik a vilagoson valo tartdsmodbol keriilt ki es tojdstermeiesiik kozott gyakorlatilag 
nem volt kiilonbseg. Ez a megfigyeiesiink a toj6k elozetes sotettermes tartds neikiili 
oszi termelesenek megvalositasat segitheti. Ugyancsak ebben az iranyban hat az a meg- 
figyeiesiink, amely a termeies elott sotet teremben, illetoleg legelon tartott gunarakkal 
eiert termekenyseg alakuldsival kapcsolatos.

A sotettermes tartismodbol kikeriilt ket toj6csoport koziil az egyiket olyan guna- 
rak termekenyitettek, amelyeket elozoleg a tojokkal egyiitt harom hetig sotet teremben 
tartottunk, a mdsik csoportra nydron legelon es termeszetes naphosszon tartott gunarakat
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1. abra. A 12 oras es 14 oras vilagossagtartam 
hatasa a tojastermelesre

2. dbra. Sotetterembol a vilagosbol termelesbe' 
allitott tojok tojastermelese

dbra. A sotetterembol illetve vilagosbol 
termelesbe allitott legjobb tojocsoport 

tojastermelese

4. dbra. A termekenyseg alakulasa sotetterem
bol es vilagosbol termelesbe kerlilo gunarak 

eseteben

osztottunk be. Utobbi gunaraknak a nyari-oszi tartasa, valamint takarmanyozasa semmi- 
ben sem kiilonbozott a napi 0,18 kg eletfenntarto tapot fogyaszto es a kovetkezo ev tava- 
szan szaporodasra szant egyedek tartasatol es takarmanyozasatol. A legelorol kozvetle- 
nul termelesbe osztott masik ket tojocsoportot is sotetterembol, illetoleg legelorol kike- 
rtilt gunarak termekenyitettek. A tojasok termekenysegenek alakulasat a 4., a kelesi sza- 
'alekot a gepbe rakott tojasok alapjan az 5. dbra mutatja.

A 4. abraw Iathato, hogy az oszi termelesi ciklusba kozvetleniil a legelorol bekeriilt 
8unarak kedvezobb termekenyseget ertek el mint az elozoleg sotettermes tartasmodban 
reszesitett tarsaik. Ugyan ez a tendenda ervenyesiil az 5. abrdn is, ahol szinten a sotet 
teremben nem volt gunarak tuntek ki az altaluk termekenyitett esoportok tojasainak 
jobb keltethetosegevel.

A ludak masodik tojo ciklusaval kapesolatos most ismertetett megfigyeleseink 
eredmenyei nehany vonatkozasban benniinket is megleptek arra kesztetnek, hogy 
ezeknek a kerdeseknek a vizsgalatara megfigyeldseinken tulmeno kiserleteket allitsunk 
be. Az eddigi gyakorlati tapasztalatainkbol a kovetkezci elm&etileg is alatamaszthato, de 
kiserletileg meg igazolasra varo kovetkeztet&eket tudjunk levonni. A tojok oszi termel6si 
Periodusa meginditasanak csak k£t feltdtele van. Az egyik a petefeszek teljes nyugalmi 
^lapota, a masik a napi 12 orandi lehetoleg nem hosszabb vilagossagtartam. A petefeszek 
teljes nyugalmi allapotat, vagyis a tojastermetes megsziln&£t a tavaszi ciklusban termelo 
eKyedekn l̂ a vilagossagtartam 16 orira noveked£se k£nyszeriti ki juniusban, 6s a nyari
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tobbszori t£pes hosszabbitja meg. Ennek 
a nyugalmi dllapotnak vet veget (a t6p£s 
elmaradasa eseteben) a szeptemberben 12 
orara csokkeno vilagossdgtartam, amely 
ujbol megindftja az ivari tev6kenys£get.
Az ivari 61etnek szeptemberben tapasz- 
talhato megindulasa ugy an akkor csak i t -  
meneti jellegu, mert a term&zetes nap- 
hossz tovdbbi rovidiitese november—de- 
cemberben ujbol leallilja az ivari tev6- 
kenyseget.

Azt, hogy a kifejlett petef&zek 
elozetes nyugalmi allapota es a 12 oras 
vilagossdgtartam-kiiszobertek valoban a 
ket fontos elofeltetele a szaporodas uj- 
boli megindulasanak, a tropusi orszagok- 
ban levo ludak termel6s6nek alakulasa is jelzi. A tropusi orszagokban a naphossz kozel 
allando 12 oras, es ezen a vilagossagtartamon all le a termeles a 28 °C-os megkozelito ho- 
m6rs6klet hatasara, majd ugyanezen vilagossagtartamon indui meg ennek a homersekleti 
szakasznak elmultaval. Ezekben az orszagokban a termeles megindulasat vagy leallitasat 
nem elozi meg a nalunk annyira jellegzetes naphossz-rovidiiles es hosszabbodas. A/, ottani 
kozel allando vilagossagtartam lgy megkerdojelezi a vilagossagtartam csokkeno vagy no- 
vekvo tendenciajanak nalunk tulajdonitott fontossagat a ludak szaporodasaban.

l!fgy tunik, hogy a gunarak ivari elete megindulasanak sem elofeltetele az oszi csok
keno vilagossagtartam (lasd a tropusi orszagok) vagy az elozetes sotettermes tartasmod 
(lasd a most ismertetett sajat megfigyeleseinket). Egy korabbi vizsgalatban (Soad Saad 
El-Din, 1987) a november kozep6n kelt es tavasszal novekvo termeszetes vilagossagtar
tamon felnevelt gunarak ondo termelese nem kulonbozott az ejakulatum mennyisege 
vagy koncentracioja teJtintetSben az ugyan abban az idoben termelo, de aprilisban kelt 
gunarak ondo termel6s6t61. A termelest a ket gunarcsoport azonos idopontban fejezte 
be, lgy csupan az ondotermelgs idotartamaban volt kiilonbseg kozottiik. Az is kitunt, 
hogy azok a gunarak, amelyeket 3 hetes sotettermes tartasuk folyaman naponta 2 x 2  
oras megvilagltasban reszesitettiink, tobb ondosejtet termeltek a napi 24 oras sotetbol ki- 
keriilt gunarakhoz viszonyitva (Soad Saad El-Din, 1986).

Nem lehet kizami annak a valoszinuseget, hogy ha az oszi kelesu gunarak 12 orara 
korlatozott vilagossagtartamon novekedtek es termeltek volna. nemcsak ondo tcrmelesiik, 
de termel£siik idotartama sem kulonbozott volna az aprilisban kelt tarsaik termelesetol.

Kovetkeztetesek

A vilagossagtartam 12 oran tartasabol az oszi termeles folyaman az aramtakarekos- 
sdgon kiviil tovdbbi elony is szarmazhat. A termeles egyenletesebb eloszlasa lehetove te- 
heti az oszi 6s tavaszi ciklus osszekapcsolodasat. Ennek a lehetosegnek es az ebbol szar- 
mazo esetleges gazdasagi haszonnak sokoldalu vizsgalata — a jelzett egy6b lehetos^gen 
klvul — a kovetkezo 6vek kutatasainak, megfigyeteseinek feladata lehet.

5. dbra. A kelesi % alakulasa a sotetterem- 
bol es a vilagosbol termelcsbe kcriilo gunarak 

“eseteben a gepberakott tojasok alapjan
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Reciprok keresztezlsek egyen6rt6kus£g6nek vizsgdlata 
a ludak heterozis teny6szt6s6ben
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Summary

Toth S.-Nguyen Quang Binh: EXAMINATION ON THE EQUIVALENCE OF
RECIPROCAL CROSSINGS IN HETEROSIS BREEDING OF GEESE
The authors compared the hatching results, suitability for sexing by colour of the plumage, 

growth rate till 8 weeks of age, and liver production of hybrids of Hungarian gander x Landes female 
and Landes female x Hungarian gander offsprings.

In respect of hatchability and growth rate of hybrids of reciprocal corssings proved to be 
equivalent in the experiments that were carried out in a large-scale geese farm. No heterosis effect was 
found when hatching results of the corsses were compared to  those of the pure bred parents.

Sexing of day-old geese on basis o f colour of the plumage is possible only in the progeny of the 
Landes gandei x Hungarian female since progeny of the reciprocal crosses have white plumage in both 
sexes. Later, at 6 weeks of age, this Crossing combination also becomes suitable for sexing, since birds 
with greyish feather at the end of the wings and tail are ganders and those with white feathers are 
females.

Ganders of Landes 6 x Hungarian x 9 crosses inherit the colour of their mothers with greater 
probability than females of their fathers’ colour.

Fig. 1. Avcrage weight by weeks (g) according to crosses and sex (j°int data of 1986 and 1987).
(L=Landes, M=Hungarian breed)

Authors’ address: Univcrsity of Agricultural Science, Godollo

Bevezetes

Egymdssal nem rokon novenyek, vagy dllatok keresztezds6bol szarmazo utodok 
gazdasagilag fontos tulajdonsagaik tekintet£ben gyakran feliilmuljak sziileik teljesitme- 
ny6nek dtlagat. Ezt a jelens^get heterozisnak nevezziik & mar nagyon regen ismeretes a 
novgnytermesztok, allatteny&ztok elott. Vizsgdlatok arra is fenyt deritettek, hogy a 
8yeng£n oroklodo, foleg a szaporodassal kapcsolatos tulajdonsdgok heterozis 6rz6kenyek, 
mibol adodoan a heterozis szervezett elodllitdsanak messzemeno gazdasagi kihatasai van- 
nak.

A heterozis-teny&zt&nek egyik kozponti k£rd&e a heter6zis 6rz6keny sziiloknek 
a niegtaldlasa a populici6ban. A mdsik, enn£l semmivel sem kev6sb6 fontos feladat an-
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nak a szaporitasi semanak kimunkaldsa, amellyel a mar megtalalt heterozis erzekeny szii- 
loket nagyiizemi meretu termetesre alkalmassa lehet megsokszorozni. A nagyiizemi ter- 
meles ugyanis elofeltetele annak, hogy a keresztezessel nyert biologiai heterozist profit- 
heterozissa, azaz tartosan jovedelmezov6 alakitsuk. Ez utobbi tevekenyseg elso allomasat 
k£pezi a hibrid eloallitasban felhasznalt partnerek egyen6rt6kusegenek vizsgalata reciprok 
keresztezesek segitsegevel.

Sajat vizsgalatok

Jelen dolgozatunkban osszehasonlitjuk a magyar gunar x landi tojo es landi gunar x 
magyar tojo reciprok keresztezesebol szarmazo hibridek kelesi eredmenyeit, a hibridek 
tollazatiik szine szerinti szexalhatosagat, a novekedesi erelyiiket nyolchetes eletkorukig, 
es megvizsgaljuk majtermelesiiket is abbol a celbol^hogy majd egy kovetkezo dolgozatban 
ebbol gazdasagi kovetkezteteseket is vonjunk le.

Jelen tanulmanyunk elsodleges celja tehat nem maganak a szaporodasban jelentkezo 
heterozis nagysaganak a vizsgalata (bar erre is tortenik utalas), hanem a reciprok kereszte
zesek egymashoz viszonyitott ertekenek megallapitasa.

Jelenleg keteves vizsgalati eredmenyeinkrol szamolunk be. Az egyik evben (1986) a 
tavaszi tenyeszciklusban nyert ivadekok eredmenyeit vizsgaljuk, a masik evben (1987) 
az oszi masodik termelesi ciklusbol szarmazo hibridek teljesitmenyet hasonlitjuk ossze.

1. tdbldzat
A kelesi eredmenyek osszehasonlitasa (%-ban) 

fajtankent es fajtakeresztezes szerint 1986 es 1987 evekben

Fajta
( 1)

berakott 
tojas (db) 

(2)

iires % 
(3)

veres % 
(4)

elhalt % 
(5)

befulladt
% (6)

kikelt
% (7)

termekeny- 
seg % (8)

1986
L 10 753 15,084 1,255 3,934 7,105 72,389 84,916
M 13 166 12,608 0,759 5,074 6,547 74,768 87,392
LxM 33 931 13,784 0,940 4,904 7,863 72,482 86,216
MxL 27 738 14,871 1,849 4,074 7,513 71,653 85,129

1987
LxM 8 323 20,041 1,033 4,013 6,873 68,040 79,959
MxL 7 790 19,178 1,271 3,312 7,022 69,217 80,822

1986 is  1987 osszevonva 
LxM 1 42 254 1 16,91 1! 0,99 4,46 7,37 70,26 83,09
MxL | | 35 528 | 17,02 | 1,56 3,69 7,27 70,44 82,98

L=landi fajta M=magyar fajta (9)

Companson ofhatching results (%) according to breeds and crosses in 1986 and 1987 
breed ( 1), number of eggs hatched (2), infcrtile (3), biood stained (4 ), deceased (5), suffocated (6 ), 
hatched (7), fertility ( 8), L=Landes breed, M=Hungarian brecd (9)
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1986 evben lehetoseg volt a keresztezett utodok teljesitm&iy&iek mindk^t sziilo fajtatisz- 
ta utodainak teljesitmenySvel valo osszehasonlitasdra is. Az allatok tartdsi-takarmanyozdsi 
koriilmenyei mindket 6vben megfeleltek a nagyiizemekben szokasosoknak es mindk^t 
evben gyakorlatilag azonos koriilmSnyek kozott 1:4 ivararanyban folyt a termeles.

Kelesi eredmenyek. Az 1986 es 1987 evi kelesi eredmenyeket az 1. tablazat tartal- 
mazza. Az 1. tabldzatbol lathatoan es az elvegzett statisztikai elemz6sek alapjan a keresz- 
tezes nem szignifikans teljesitm&iy csokkenest okozott az eredm&iyesebb magyar fajta- 
hoz viszonyitva, de a kevesbe eredmenyes landi fajtahoz viszonyitva sem idezett olyan tel- 
jesitmeny valtozast, amit megbizhatoan maganak a keresztezesnek lehetne tulajdonitani. 
1986 evben a reciprok keresztezesekbol szarmazo naposlibak szama kozotti kiilonbseg
0,83%-ot tesz ki, ami szint^n nem szignifikans.

1987 evben a magyar gunarx landi tojo keresztezes^bol 1,18%-kal tobb naposliba 
szarmazott, mint a reciprok keresztezesbol, amely tobblet azonban az elozo evihez ha- 
sonloan szinten nem szignifikans. A ket ev kelesi eredm&iyeinek alapjan becsiilve a re
ciprok keresztezesek azonos ertekunek tekinthetok.

A naposlibak pihe tollazata szmenek alakuldsa. A magyar es landi fajtak genotipusa 
tollazatuk szlne szerint, csupan a szamunkra fontos geneket figyelembe veve, a kovetkezo- 
keppen irhato fel.

magyar: Sd Sd cc sp sp wb wb 
landi: sd sd CC sp sp Wb Wb

(Sd=vilagosito faktor, sd=intenziv szinezodes, C=pigmentkepzo faktor, c=pigment kepzest 
gatlo faktor, Sp=teljes szinezodes, sp=szinezodest merseklo faktor Wb=feher mellfolt, 
wb=feher mellfolt hianya).

2. tdbldzat
A keresztezesbol szarmazo naposlibak pihetollazatuk alapjin feltetelezett ivara 

es szexalassal m egillapitott ivaruk

kPrOCT4 / 1 \ gunarak (2) to jok  (3)
^cresztezes ( 1;

egyed-
szam
(4)

sziirke
(5)

tarka
(6)

feher
(7)

egyed-
szam
(4)

sziirke
(5)

tarka
(6)

feher
(7)

^xL  feltetelezett 
( 8) 88 0 88 0 95 0 0 95
megallapi- 
to tt (9) 88 2

4

86 0 95 3 8 84

LxM feltctclc- 
zett (8 ) 69 0 69 0 56 56 0 0
mcgallapf- 
tott (9) 69 66 0 56 52 4 0

^  = Magyar fajta, L = landi fajta (10)

Sex ofday-old geese presumed on basis o f  the plumage and stated by sexing
fosses ( 1), ganders (2), fcmale geese (3), number of birds (4), grey (5), pied (6 ), white (7), presumed 
(8). stated (9), L = Landcs brced, M = Hungarian breed (10)
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A magyar gunar x landi tojo keresztezes^bol szarmazo naposlibak szine esak az ivari 
kromoszdman (X) levo g&ieket abrazolva a kovetkezo:

landi tojo

Xsd -

magyar x Sd ^Sd^sd x s d -

gunar x Sd ^Sd^sd XS d _

teljes genotipus

tojok: Sd—Cc sp sp
gunarak: Sd sd Cc spsp Wb wb

Wb wb

Ebbol a keresztezesbol tehat olyan tojok szarmaznak, amelyek a dominans vila
gosito faktor miatt feher szlnuek, pigmentalt boruek 6s feher mellfoltjuk van. A napos 
gunarak apatol oroklott vilagosito faktora az egyedfejlodSs folyamdn veszit erejebol 
(16ven esak egy dozis belole) minek kovetkezteben a nyolchetes gunarak evezo es farok 
tollazatanak a vege hatarozottan, a pihe tollazata pedig enyh&i, szabad szemmel alig 
lathatoan sziirkes amyalatuva valik.

A reciprok keresztes eseteben a landi gunar x magyar tojo utodai tollazatanak 
szinezodese szint&i esak az ivari (X) kromoszoman elhelyezkedo geneket abrazolva a 
kovetkezo lesz:

magyar tojo teljes genotipus

XSd _

landi x sd xSdxsd x sd-

gunar x sd xSdxsd x sd-

tojok: -  sd Cc sp sp Wb wb 

X5U-  gunarak: Sd sd Cc sp sp Wb wb

Az ebbol a keresztezesbol szarmazo tojoutodok egysegesen sziirke tollaztuak. 
A gunarutodok tolltakaroja a vilagosito faktor hatasara mar napos korban „tarkava”, 
szurke-fehgr foltossa valik. Addig amig az elozo keresztezes-tipusbol szarmazo utodok 
ivara esak 6 hetes korban ismerheto fel biztosan tollazatuk alapjan, az ebbol a keresz
tezesbol szarmazok ivara mar napos korban is elegendo biztonsaggal megallapithato, 
amint errol a 2. tablazat adataibol is meggyozodhetiink.

A 2. tablazatbol megallapithato, hogy az ivadekok pihe tollazatuk szine szerinti 
ivar meghatarozasa biztosabban alapozhato a keresztezes anyai partnergre. Az anya tol
lazatanak szinSt egyontetuen vagy tarkasaggal oroklo ivadekok 95,6-97,7%-os valoszi- 
nus^ggel gunarak.

Testtomeggyarapodas. A reciprok keresztez6sekbol szarmazott utodok felnevelese 
mindk^t Svben kozos csoportban 6s ivar szerint sem elkiilonitetten tortant. A napos libak 
egyedi jelol&e 6s szexdldsa ugyanakkor lehetovg tette az egyedek noveked&6nek, ivard- 
nak 6s szdrmazasdnak ismeret^t, nem kiilonben a testtomeg noveked6sben jelentkezo 
elt£r£sek statisztikai vizsgalatat.

Minthogy a hibridek 1986 6s 1987 6vben m6rt 8 hetes testtomege kozott nem 
volt szignifikdns kulonbs^g, az L  dbran a k6t €v adatait osszevontan, de ivar szerint elkii- 
lonltve szemteltetjiik. SziiksSges megjegyezni azonban, hogy a landi gundr x magyar tojo
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1. dbra. Az atlagos heti testtomeg alakulasa 
(g) fajtakeresztezesek es ivar szerint. (1986 
es 1987 adatai osszevonva). (L=landi fajta, 

M=magyar fajta)

keresztezes mindket evben kitunt azzal, hogy a napos utodaik szignifikansan nehezebbek 
voltak a reciprok keresztezes napos utodainal. Ezt az elonyiiket legfeljebb csak a masodik 
hetig tartottak meg, es a ketfele keresztezes ivadekainak nyolchetes atlagos testtomege 
mar nem mutatott szignifikans elterest. Statisztikai feldolgozasunk jelezte, hogy az ivari 
dimorfizmus mindket keresztezes eseteben az otodik-hatodik hettol kezdett szignifikans- 
sa valni es a gunarak testtomege ebben az eletkorban kezdte meghaladni a tojok test- 
tomeget.

Majtermeles. A reciprok keresztezesekbol szarmazott utodokat nyolchetes eletko- 
rukban tortent testtomeg meresiik utan nem ugyanaz a tomo vasarolta meg es allitotta 
tomesbe 1986 es 1987 evben. Csak az 1986 evben vegzett vizsgalat eredmenyeit mutatjuk 
be a 3. tablazatbm , mert az 1987 evi tomesi eredmenyek (328,6 ges 304,5 gmajtomeg)

3. tdbldzat
A  mdj tomegenek osztdlyonkenti csoportositdsa fajtakeresztezesek szerint

19 8 6 .evben

Keresztezesek
(1)

osztaly
(2) db

m ennyiseg (3) 
(%)

osszes 
tom eg (4) 

(g)

atlag 
tom eg (5) 

(g/db)

MxL I 24 24’00  n 15 900 662,5
(<*♦?) II 23 23,00 47,0 12 600 547,8

III 21 21,00 10.100 480,9
IV 16 16,00 5 500 343,7
V 16 16,00 5 000 350,0
Ossz.
atl. (6 ) 100 100,00 49 100 491,0

LxM I 10 32’26 7 400 740,0
(c5+9) II 8 25,80 ’06 4 200 525,0

III 5 16,13 2 500 500,0
IV 1 3,23 400 400,0
V 4 12,90 1 600 400,0
kobzos 3 9,68 2 000 666,7
O ssz.
atl. (6) 31 100,00 18 100 583,9

M=magyar fajta
M=magyar fajta, L=landi fajta (7)

Grouping ofUvers irtto classes according to crosses in 1986 
crosses (1), class (2), quantity (3), total weight (4), average weight (5), ali and 
average (6), L=Landes breed, M=Hungarian breed (7)



158 A l l a t t e n y £ s z t £ s  E s  t a k a r m A n y o z A s  Tom. 38. No. 2 .1 9 8 9 .

felteteleznetoen a tomo hibajabol jelentosen elmaradtak a hibridek mas vizsgalatokban 
megismert gpnetikai kepess^getol.

A 3. tablazat adatai a landi gunar x magyar tojo keresztezesebol szarmazo hibridek 
folenyet mutatjak majtermeles tekintetSben a reciprok keresztezessel szemben. Ezeket az 
adatokat is azonban — a keves allattetszam, az ism^tles hianya, foleg pedig a statisztikai 
erteketes hianya miatt -  csak tajekoztato jellegunek es figyelem felkeltonek lehet tekin- 
teni. Ennek a tomesnek eredmenyei azonban mindenkeppen arra jok, hogy jelezzek: 
a reciprok keresztezes szaporodasban es testtomeggyarapodasban megmutatkozo egyen- 
ertekus^ge nem felt^tlenul igaz a majtermelesben. A kerdes tovabbi vizsgalata foleg gaz- 
dasagi vonatkozasban fontos es folyamatban van.

Kovetkeztet^s

A magyar x landi es landi x magyar keresztezes a keltethetoseg es az utodok nove- 
kedesi erelye tekintet^ben egyenertekunek bizonyult. Nem jelentkezett heterozis hatas 
a keresztezettek kelesi eredmenyeinek a fajtatiszta ivadekok kelesi eredmenyeivel valo 
osszehasonlitasban. A landi gunaroknak magyar tojoktol szarmazo him ivadekai nagyobb 
valoszinuseggel oroklik anyjuk tollszinezodeset, mint a tojoivadekok apjuk tollszinet. 
A reciprok keresztezes szaporodasban es testtomeggyarapodasban megmutatkozo egyen- 
ertekusege nem feltetleniil bizonyul igaznak a majtermeles tekinteteben. A kerdes beha- 
to vizsgalata gazdasagi vonatkozasban fontos es folyamatban van.



Agrartudomanyi Egyetem Keszthely, Allattenyesztesi Kar 
Kisallattenyesztesi Tanszek, Kaposvar 

(Tanszekvezet6 :c?r. Ballay Attila)

Az anyanyulak termel&lnek alakuldsa,att61 az 
aloml6tszamt61 fuggden, amelyben sziilettek 6s nevelkedtek

Szendrd Zsolt-Ldng Mdnika-Szabd Jdzsef 

Summary

Szendrd Zs.-Miss Ldng M.-Szabd J.: PERFORMANCE OF DOES IN DEPENDENCE OF LIT-
TER SIZE IN WHICH THEY WERE BORN

By using two New Zealand White (G and H) and one Califomian (K) line the authors examined 
the connection between litter size to which the does had been bom  (original litter size, matemal ef
fect) and later performance of the does. With the exception of original litter size of 1 0 -1 1 , in line G 
increasing original litter size was followed by decreasing litter size at birth and at 21 days of age and 
also by decreased weight gain till 21 days of age in the litters of the does. Proportion of death of 
whole litters increased too. In the other two lines opposite tendencies were observed, viz. performance 
of does that originate from more popolous litters had more favourable performance.

The authors conclude that results of earlier o b serva t ion s that indicated poorer performance of 
does of larger original litter size can not be generalised. Prior to  make decision on selection it is worth 
to examine whether in the stock in question which, the genetic or the matemal effect prevails?

Fig. 1. Effect of litter size in which the doe was born on her later performance (litter sizes: A=2-5;
B=6-7; C=8-9; D=10 —11)

Authors' address: Anim al Breeding F acuhy  o f  th e  Keszthely University o f  A gricultural Science,
Kaposvar

Bevezetls

Falconer (1955, 1960) egereken figyelte meg, hogy a n^pesebb almokban nevel
kedett egyedek az atlagosndl kisebb almot produkaltak. Az utobbi 6vekben egyre tobb 
vizsgalatot vegeznek sert&teny&zt£s teriiletSn is. Van der Steen (1985) a 12-es 6s a 
6-os letszamu almokban nevelkedett kocdk alomtetszdma kozott 0,48-as kiilonbs^get ka- 
pott az utobbi csoport javdra. Hom et al. (1987)szint6n l&iyeges kiilonbs^grol sz&noltak 
be, amikor egy populicioban a legjobban 6s a leggyengSbben szaporod6 kocik ldnyainak 
reprodukcios teljesitm6ny6t hasonlitottik ossze. Francia kutat6k h£zinyullal v£geztek kl- 
serleteket. Babile es Matheron (1980) az 5-os 6s a 11 -es almokban nevelkedett anyai cso- 
portok kozott 1,07 £s 0,73 kiilonbs^get kaptak az osszes 6s az 61ve sziiletett nyulak szd- 
rnaban. Nagyobb tetszimon v£gzett vizsgdlatuk szerint a k6t csoport kozotti elt6r& az
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osszes, az elve sziiletett es a valasztott nyulak szamaban 1,03, 1,01 es 1,55 volt (Babile 
e ta l , 1984).

A fenti eredmSnyek nemesitesi szempontbol elgondolkodtatoak. Ugyanis, ha a ne- 
pesebb alombol kivalasztott anyaallatok gyengen szaporodnak, akkor az alomletszam no- 
velese erdek£ben vegzett szelekcio -  a prenatalis anyai hatas nagysagatol fiiggoen -  akar 
hatastalan is lehet. Ez k&ztetett minket arra, hogy azonos tartasi 6s takarmanyozasi vi- 
szonyok kozott tartott harom nyulallomany torzskonyvi adatait feldolgozva megvizsgal- 
juk, hogy milyen hatassal van a reprodukcios teljesitmenyre annak az alomletszamnak a 
nagysaga, amelyben az anyanyul sziiletett es nevelkedett.

Sajat vizsgalatok

Anyag es modszer. A vizsgalatok az ATK nyultelepen ket uj-zelandi feher (G es H 
vonal) es eg>r kalilomia allomanyon (K vonal) vegeztiik. Az anyanyulak zart istallokban, 
ponthegesztett drothalobol kesziilt ketrecekben termeltek. Az 5 -6  honapos korban te- 
nyesztesbe vett anyanyulak kizarolag granulalt nyultapot kaptak (nyersfeherje: 16%, 
energia: 11,5 MJ, nyersrost: 12,5%), ad libitum mennyisegben. Ivovizet sulyszelepes 
onitaton keresztiil vehettek fel az allatok.

firtekeleskor csak azokat az anyanyulakat vettiik figyelembe, amelyeknek a sziile- 
teskori es 21 napos alomletszama megegyezett, illetve legfeljebb egy szoposnyul hullott el 
az alombol, es eletiik soran legalabb 3—4-szer fialtak. A fenti kiteteleknek a G, a H es a 
K vonalban sorrendben 284, 266 es 243 anyanyul felelt meg, amelyek az ertekelt 3—4 
fialas alkalmaval osszesen 1 060, 985 illetve 894 almot hoztak a vilagra.

A termelesi tulajdonsagok kdziil
-  a sziileteskori alomletszamot,
— a teljes alompusztulas aranyat,
-  a 21 napos korig felnevelt nyulak aranyat es
— a 21 napos kori alomletszamot vizsgaltuk.
Az anyanyulakat az alabbiak szerint csoportositottuk:
A = 2—5-os letszamu alomban sziiletett es nevelkedett anyanyulak 
B = 6—7-es letszamu alomban sziiletett es nevelkedett anyanyulak 
C = 8—9-es letszamu alomban sziiletett 6s nevelkedett anyanyulak 
D = 10-11 -es letszamu alomban sziiletett es nevelkedett anyanyulak 
Eredmenyek. A kiserleti csoportokban elert atlagos termelesi eredm^nyeket az 

1. tablazathan foglaltuk ossze. A jobb dttekinthetoseg erdekeben a tablazat adatait 
grafikusan is abrazoltuk (7. abra).

A sziileteskori alomletszam a G vonalban a D csoport kivgtelevel csokkeno tenden- 
ciat mutat. Az A 6s a C csoport kozott az alomletszam 8,72-rol 7,95-re csokkent 
(P<0,01), mig a D csoportban ismet magas ^rteket kaptunk (8,79, P<0,01). A H vonal
ban a D, a K vonalban pedig az A csoport kivetetevel emelkedo tendencia figyelheto meg 
(az egyes csoportok kozotti kiilonbs^g nem szigniflkans).

A teljes alompusztulas ardnya a G vonalban a sziileteskori alomletszammal parhuza- 
mosan -  nem szigniflkans mert^kben -  emelkedett, a H ŝ a K vonalban ellenben csok
kent. A H vonalban az A 6s a B, illetve az A £s a C csoportok kozott P<0,p5 szinten, a K 
vonalban az A es a C, illetve a B <*s a C csoportok kozott P<0,0,1 illetve P<0,05 szinten 
szignifikdns a kiilonbs^g.
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1. abra. Az anyanyulak termelese attol az alomletszamtol tiiggocn, 
amelyben sziilettek es nevelkedtek (A=2 -5 , B=6 7, 0 8  9, D =10-l 1-cs 

alomlctszani)

A felnevelesi ardny a G vonalban a nagyobb alomletszam fele haladva romlott; az 
A es a B illetve a D esoportok kozotti kiilonbseg P<0,05 szinten szignifikans. A H es a 
K vonalban forditott osszefugges rajzolodik ki. A H vonalban az A es a B, C illetve D 
esoportok kozott P<0,01 a D es a B illetve C csoport kozott szinten P<0,01 szinten, a 
K vonalban az A es a B, illetve a B es a D esoportok kozott P<0,05, az A es a C illetve 
D csoport kozott P<0,001 szinten szignifikans a kiilonbseg.

A sziileteskori alomletszamban meg csak gyengen kirajzolodo osszefuggdsek -  a 
esoportok elhullasi kiilonbsegei miatt -  21 napos korra markansabbak lettek. A G vonal
ban az A csoport 21 napos kori alomletszama a masik harom esoporthoz k£pest P<0,05 
illetve P<0,01 szinten szignifikansan nagyobb. A H vonalban az A csoport alomletszama 
a niasik harom csoportnal kisebb (P<0,05 illetve P<0,01). A K vonalban az A csoport 
a C-hez es a D-hez viszonyitva szignifikansan a legkisebb (P<0,01), a D csoport pedig 
az A-hoz £s a B-hez viszonyitva a legnagyobb (P<0,01).
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1. tdbldzat
Az anyanyulak termeles6nek alakulasa att61 az atomletszamtdl fiiggoen, 

amelyben szillettek 6s nevelkedtek

A lom letszam  (3)

Tulajdonsag (1) Allo- 2 - 5 6 - 7 8 - 9 1 0 -1 1
m any A B C D

(2)

Sziileteskori alomletszam (4) G 8,72b,c 8,25a ’b 7,95a 8,79°
H 7,85 8,04 8,26 8,18
K 8,47 8,23 8,33 8,43

Teljes alompusztulas, % (5) G 10,7 13’3h 15,3 1 2 l lh
H 19,4* 1 l , 2b 12,2a,b 8,9
K 25,2b 22,2b 14,2a L 18,l a’

Felnevelesi arany, % (6) G 71,5a 66 ,8b 68,4 65 ,7b
H 62,2a 72,6 b 71,5 76.9°

21 napos alomletszdm (7) G 6,24* 5,51b 5,44b 5,78b
H 4,88* 5,84b 5,91b 6,29b
K 5,05* 5,32a,b 6,62 ,c 5,79°

Az azonos betuvel je lze tt c soportok  k d zd tt nincs szignifikans kiiltinbseg, a kulonbozo betuvel jelzett 
csoportok  atlagai k d zb tt legaldbb P < 0 ,0 5  szinten szignifikans kiilbnbseg van (8)

Performance o f  does according to litter size in which they were born and nursed 
characteristics ( 1), stock (2), litter size (3), litter size at birth (4), loss of the whole litter (5), propor- 
tion of bringing-up (6), litter size at 21 days of age (7), groups denoted with same letters have no 
statistically significant difference. The difference between groups denoted with different letters is 
significant at least at P< 0 .05  level ( 8)

Kovetkeztetlsek

A bemutatott eredm6nyekb61 egygrtelmuen kovetkezik, hogy az az alomletszam, 
amelyben az anyanyul sziiletett 6s nevelkedett, nem minden allomanyban gyakorol egy- 
forma hatast az anyanyulak k&obbi termeles^re. A G vonal termelSse Falconer (1955, 
1970) eg&ren, van der Steen (1985), Hom et al. (1987) sert&en, Babile es Matheron 
(1980) Babile et al (1984) hdzinyulon etert eredmSnyeit erositi meg, vagyis a nSpesebb 
almokbol szirmazo anyanyulak reprodukcios teljesitm&iye altaldban elmaradt a kisebb 
almokbol szdrmazoketol. Ez az osszefiiggSs azonban csak a 8-9*es aloml£tszamig erve- 
nyesiilt egy^rtelmuen, a 10—11-es almokban sziiletett anyanyulak tobb tulajdonsdgban is 
dtlag feletti teljesitm&iyt £rtek el. A H 6s a K vonalban az idgzett irodalmi adatokkal tel- 
jesen ellent^tes eredmenyeket kaptunk, vagyis a ngpesebb almokban sziiletett anyanyulak 
a k6sobbiekben is jol termeltek. Mivel a vizsgdlt harom dllomdny ugyanazokban az evek- 
ben £s ugyanazokban az istallokban termelt, igy takarmdnyozasuk 6s gondozasuk is tel- 
jesen megegyezett, joggal felt£telezheto, hogy az egyes genotipusokban nem egyforma 
erovel jelentkezik az anyanyul szdrmazisi alomtetszimdn keresztiil 6rv6nyesiilo anyai 
hatis.

Tehit nem tekintheto dltal£nos 6rv6nyfinek az a koitfbbi megdllapftis, hogy a n£- 
pesebb alombdl valo szirmazds Mtrfciyosan hat a reprodukci6s teljesitm&iyre. E z& t
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szelekcios dont& elott mindig meg kell vizsgdlni, hogy adott koriilmenyek es allomanyok 
eset£ben milyen m^rt^kd a szdrmazdsi aloml£tszdm befolyasa a kesobbi termelesre. Elso
sorban azokban a populdci6kban vdrhato nagyobb genetikai elorehaladas, amelyekben 
nem, vagy kev&bS £rv6nyesiil az ilyen tipusu anyai hatas. A konkr£t vizsgalt esetben a 
H e s a K  vonalban a szaporasdgra tortSno szelekcio realis celkituzes lehet. Meg kell azon
ban jegyezni, hogy ezekben az dllomanyokban elsosorban nem a szlileteskori alomlet- 
szamban, hanem az elhullisban (teljes alompusztulasban es szoptatas alatti elhullasban) 
es ezen keresztiil a felnevelt nyulak szamaban varhato jelentosebbjavulas. Ezzel szemben 
a G vonalban az alomtetszdm novelesere iranyulo szelekcio aligha lenne hatasos.
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164. Szemle

AUatorvostudomanyi Egyetem kutatdsi eredm£nyei 
a gyakorlat szamira

A nagytizemi szarvasmarha-dllom4nyok 6tfog6, komplex takarmdnyozisi 
6s dllategeszs^giigyi 6rt6kel£si rendszere

Az allati termek termeles folyamatdban a takarmanyozas donto jelentosegu, a termeles ered- 
menyeit tobb, m int 50%-ban meghatarozza, az agazatot terhelo koltsegeknek pedig 60-70% -at te- 
szi ki.

A takarmanyozasi hibak a hibas takarmanyminoseg anyagforgalmi betegsegek, szaporodasi 
zavarok, termeleselmaradas jelentkezeseben, kisebb mennyisegu es csokkent minosegu allati eredetu 
elelmiszerek termeleseben nyilvanulnak meg. Kiilonosen nagy gazdasagi kart okoznak a szubktinikai 
anyagforgalmi zavarok, amelyeknek a karok letrejottet megelozo idoben torteno korhatarozasa, az 
okok feltdrdsa, az egyidoben vegzett takarmdny- es anyagcsere-vizsgdlattal lehetseges. Kiilonosen 
fontos ez a szarvasmarha-tenyesztes teriileten, ahol az eimult egy-ket evtizedben a jelentos genetikai 
elorehaladas kovetkezteben kozel megduplazodott a tehenenkenti eves tejhozam.

A termeles novekedesevel parhuzamosan fokozott igeny jelentkezett olyan laboratoriumi vizs- 
gdlatokon alapulo ellenorzo vizsgalati rendszer kidolgozasara, amely lehetoseget nyujt egy adott al- 
lomany anyagforgalmi allapotanak es aktualis takarmanyozasanak pontos megallapitasara.

Az elozoek alapjan fejlesztettiik ki (dr. Brydl Endre, dr. Gonye Sandor es dr. Salyi Gabor) es 
evek ota alkalmazzuk a nagytizemi szarvasmarha-allomanyozasi es allategeszsegiigyi ellenorzesi rend- 
szeret. E modszer 1987-ben a Mezogazdasagi es Elelmezesugyi Miniszter altal meghirdetett palyazaton 
dijat nyert. A vizsgalati modszer ket fo reszbol ali, a helyszfni es a laboratoriumi vizsgalatokbol.

A helyszini vizsgdlat soran adatokat gyujtiink az allomany szaporodasarol, termeleserol, az al- 
kalmazott takarmanyozasrol, a technologiarol, az allatok taplaltsagi allapotarol, gondozottsagarol, 
Ver-, vizelet-, bendotartalom es pigmentalt szormintakat vesziink a termeles es a gesztacios allapot 
szerinti kiilonbozo csoportokbol -  szuroprobaszeruen valogatott egyedekbol -  es a biologiai mintak 
vetelevel egyidoben mintakat gyujtiink a vizsgalat idopontjaban e te tett takarmanyokbol laborato
riumi vizsgalatra.

A takarmdnyok laboratoriumi vizsgalati eredmenyei figyelembevetelevel keszitett beveteli 
egyenleg adatai es a vir-, a benddtartalom, a vizelet, valamint a pigmentalt fedoszormintdk labora
toriumi vizsgdlati eredmenyei alapjan ertekeljiik az energiaforgalmat (szenhidrat- es zsirforgalmat), 
a fehirje- es a karotin-eliatottsdgot, a Ca-, a P- is  a Mg-forgalom egyensulydt, a Na- is K-ellatas mer- 
teket. A vizsgalat kiterjed a nutritiv szempontbol legfontosabb mikroelemekkel es vitaminokkal 
valo ellatottsag ellenorzesere is. Vizsgaljuk a legjelentosebb anyagcsere-betegsigek elofordulasi aranyat 
es elterjedtseget a zavar jellegenek leginkabb megfelelo termelesi idoszakban. Ennek megfeleloen 
fokozott figyelmet forditunk a zsirmobilizdcids betegsig, a ketdzis es a sav-bdzis egyensuly zavarai- 
nak korhatarozasara.

A takarmdnyvizsgdlatok a taplalo-, asvanyianyag- es vitamintartalom meghatarozasan kiviil 
kiterjednek az allatok egeszsegi allapotat es termeleset befolyasolo egyeb tenyezok (erjedesi, mino- 
seg, mikrobiologiai allapot, mikotoxin-szennyezettseg, egyeb toxikus anyagok jelenletenek meg- 
dllapitasa) vizsgilatdra is.

A vizsgalatok eredmenyeirol osszefoglalo ir tike list  keszitiink, amely tartalmazza a kdvet- 
keztetiseket, dsszefiiggiseket es a konkret favasolatokat is.

A megallapitott anyagcsere betegsegek karteteleinek csokkentesere te tt favaslataink meg- 
valdsitdsdt kdvetden 2 -500  l-rel ndvekedhet a tehenenkenti tves tejhozam, literenkint 1 0 -40  fll- 
Ifrrel csdkkenhet a tej takarmdnykoltstge, 10-40%-kal javulhat a havi fogamzdsi ardny is 20-50%- 
kal csdkkenhet a tehinelhullds is  kinyszervdgds.

AUatorvostudomanyi Egyetem, Kozponti Laboratoriuma, Budapest 
Temafelelos: dr. Brydl Endre



Agrartudomdnyi Egyetem, Mezogazdasagtudomanyi Kar 
A llatten yesztesi Tanszek, Debrecen)
(Tanszekvezeto: dr. Veress Ldszld)

Kiilonbozo N-mennyis6g alkalmazdsa elt£r6 regenerdci6s ido mellett 
telepitett legel6n

Banszki Tamds

Summary

Bdnszky T.: APPLICATION OF DIFFERENT QUANTITIES OF N-FERTILISERS ON MAN-
MADE PASTURES WITH DIFFERENT TIME OF REGENERATION

Bctween 1974 and 1980 the author examined the distribution o f different (2 8 0 -8 0 0  kg/ha) 
and identical (400 kg/ha) N-quantities on intensive, man-made pastures in the grazing periods.

When they used different quantities o f the fertiliser the highest yield was found with 30-day 
rotation of 600 kg N/ha. However, the fertilization proved most efficient with 30-day rotation of 
300 kg N/ha and 40-day rotation with 250 kg/ha, respectively. Increasing time of regeneration and 
rising quantity of N in the rotations had beneficial effect on the yield. Crude protein was found 
higher with shorter time of regeneration and with higher am ount of N applied. In the summer and 
autumn rotations the author found greater cruude protein content.

When they used identical amounts of N-fertilisers 3 0 -and 40-day rotations were found to prod
uce identical yields, however 30-day rotations were of somewhat higher efficiency. Crude protein 
concentration decreased with increasing time of resting, is spite o f greater quantity o f Nitrogen used 
in the rotation.

Author*s address: University o f  A gricultural Science, F acu lty  o f  A griculture, D ebrecen

Bevezet^s

A tervszeru es hat^kony legeltetes szervez&6hez (barmely legeltet&i eljaras-modszer 
esetSben) a legelo termesenek megfelelo mennyis6g6t, tapelem-tartalmat 6s fumagassagat 
sziiks^ges biztositani adott idoszakban, illetve kiegyenlitetten az eg6sz legeltetdsi id^ny- 
ben.

A gyepek novekedesi er&ye, ftiterm&e stb. vdltoz6 az ev soran (Klapp, 1954, 
Baskay Toth, 1962, Voisin, 1968). A  fflterm&t a regenerdcios idovel 6s N mutragydzassal 
lehet befolydsolni, a fdsziiks^gletet pedig a terulet m6dosftdsdval lehet biztositani.

Ziirn (1953) rovid, kozepes 6s hosszu piheno idoszakokat vizsgdlt, amelyek azonban 
Svszak szerint is kiilonbozoek voltak. A ffiterm^s 6vszakonk6nti ingadozdsdt Klapp (1954) 
az N-adag elosztifival igyekezett kiegyenliteni. Voisin (1968) a piheno ido term&t befo- 
lyfcol6 hatdsdt dllapftotta meg.Nagy (1964,1976) tobb varidci6t dolgozott ki a szakaszos
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2. tdbUzat
Kiilonbdzd N-mennyis^gek elosztisa intenziv, telepitett legel5n e!t£r5 regener*ri6s id5kkel 
______________________ kisfrlet rot6ci6s term&ei, 1974-1980_______

Kezelesek (1) R otaciok  szarazanyag-term ese, kg/ha (4)

sza-
ma
(2)

Reg.
ido,
nap
(3)

N
kg/
ha

V.'

10.

V.

31.

VI.

10.

VI.

20.

VII.

10.

VII.

31.

VIII.

10.

VIII.

20.

IX.

10.

IX.

30.

X.

10.

X.

20.

1. 20 - 1710 979 526 428 714 535 413 174 136
2. 20 400 5476 1204 1235 590 1076 904 612 333 254
3. 20 800 5794 1144 1382 589 1390 1037 434 285 254

4. 30 - 1608 1464 1059 1170 632 352
5. 30 200 4995 2632 1905 1903 797 763
6. 30 600 6589 2740 2027 2194 1113 645

7. 40 - 1873 1733 1419 811 388
8. 40 250 4441 2965 2514 1415 743
9. 40 500 6103 3377 2590 1589 929

Froduction in rotations o fm an made pastures with different amounts o f  N-fertiUzers in the 
period between 1974 and 1980 

treatment ( 1), number ( 2), duration of regeneration, days (3), dry m atter production in the ro ta
tions (4)

es a muveleti egysegre alapozott legeltetesnel is: egyszer a regeneracios idot vette allando- 
nak es a teriiletet valtozonak, maskor forditva, illetve tovabbi esetekben valtozo optima- 
lis pihenoidot alkalmazott.

Az eddigi kiserletek foleg empirikus regeneracios ido alkalmazasaval 6s a terulet 
valtoztatasaval igyekeztek a szukseges fumennyiseget biztositani. KisSrletiinkben tobb 
regeneracios ido es kiilonbozo N-mutragya dozis hatasat vizsgaltuk az eves es az idoszakos 
termesre.

Sajat vizsgalatok

Anyag es modszer. 1974-80 kozott intenziv, telepitett legelon vizsgaltuk a N- 
mutragya elosztasat egyseges PK 100—200 kg/ha mellett 20, 30 es 40 napos regeneracios 
idok eseteben Hajduszoboszlon. Az egyik kis^rletben rotacionkent 0, 50, 100 kg/ha N, 
£ves szinten 250—800 kg/ha N elosztasat tanulmdnyoztuk; a masik kis^rletben rotacion
kent 50, 67, 80 kg/ha N, azaz evi 400 kg/ha N hatasat vizsgaltuk. A kiserletekben 5, 6 
6s 8 + 1 rotaciot alkalmaztunk (8 rotacio a N elosztasara +1 mutragyizas nelkiili, a vege- 
tacibs idoszak v£g6n, annak kiegyenlit&ere). Az elso ciklus majus 10-evel fejezodott be, 
ettol az idoponttol induit a tovabbi rotacio, igy oktober 10-^vel, illetve 20-aval fejezo
dott be az id6ny minden kezetesn^l. A tavaszi, elso N-adag kiszordsdnak idopontjai: IV. 1 
IV. 10., IV. 20.
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3. tdbldzat
Az 1 napra es 1 kg N-re es6  termes a rot4ci<5kban az intenziv legeldn ktilonbozd N-mennyis6g 

elosztisfaAI 6s eltdrfl regener£ci6 s iddk m ellett, 1974-1980

Kezel6- Az 1 napra eso szarazanyag-term es, kg/ha (2)
szama
(1) V.

10.
V.
31.

VI.
10.

VI.
20.

VII.
10.

V II.
31.

VIII.
10.

V III.
20.

IX.
10.

IX.
30.

X.
10.

X.
20.

1. 86 49 26 21 36 27 21 9 7
2. 274 60 62 30 54 45 31 17 13
3. 290 57 69 29 70 52 22 14 13
4. 54 49 35 39 21 12
5. 167 88 64 63 27 25
6 . 220 91 68 73 37 22
n 47 43 35 20 10
8. 111 74 54 35 19
9. 153 84 65 " 40 23

Az 1 napra es 1 kg N-re eso szarazanyag-term es, kg/ha (3)

2. 5,48 1,20 1,24 0,60 1,08 0,90 0,62 0,34 0,26

3. 2,90 0,57 0,69 0,29 0,70 0,52 0,22 0,14 0,13

5. 3,34 1,76 1,28 1,26 0,54 0,50

6 . 2,20 0,91 0,68 0,73 0,37 0,22

8. 2,22 1,48 1,08 0,70 0,38

9. 1,53 0,84 0,65 0,40 0,23

Yield for 1 day and for 1 kg N-fertiHzer in the rotations ofintensive pastures treated 
by different amounts o f  N-fertilizers with different durations o f  regeneration in the 
period between 1974 and 1980 

number of treatm enst ( 1), dry m atter production for 1 day (2), dry m atter production for 1 
day and for 1 kg N-fertilizer (3)

A telepitett legelo osszet^tele 6s vetomagmennyisegei kg/ha: i6ti csenkesz 14, 
csomos ebir 8, magyar rozsnok 6, angol peije 6, reti perje 4, voros csenkesz 3, i6ti komo- 
csin 3 es lodihere 2. A legelo nov&iymagassagat eves szinten, halmozottan £rtdkeltiik.

A kiserlet talaja: alfoldi meszleped^kes csemozjom. A talajvizsgalati eredmenyek 
a kiserlet beallitasa elott a 0 -2 0  cm retegben: pH (KC1) 6,2,K/(- 44, osszes s6% 0,02, 
humusz% 3,4; a tapanyag-ellatottsdg ppm-ben: N 0 3+N 02 1,7, az AL-oldhato P20 5 
44 6s K20  239, Mg 575, Na 50, Zn l,4 ,C u5,3,M n 100, S04 11,7.

Kfs^rletet v&etlen blokkelrendez&sel, 24 m2-es parcellakon allitottuk be. Az N- 
mutragydt 34%-os ammonium-nitrdt formdjaban alkalmaztuk 6s a rotaciok elott szortuk 
ki. P mutragyazasra 18%-os szemcs£s szuperfoszfdtot 6s K trdgydzdsra 40%-os KCl-t 
hasznaltunk, oszi kijuttatassal, alaptr£gyak£nt. A rotdciok term&&iek nyersfeh&je-tar- 
talmdt allapitottuk meg. Az adatok 6rt£kel£sdre statisztikai modszereket 6s variancia- 
analizist akalmaztunk.

Kulonbozo N-mennyisigek elosztdsa. A 7 6ves kiserlet dtlagpredm&iye szerint a 
kontrollnal a 20 napos regenerdcios idohoz viszonyitva a 30 napos 12%, a 40 napos roti- 
cio 11%-os term&tobbletet adott (i. tdbldzat). A legmagasabb term£st a 30 napos roti- 
cioban N 600-ndl kaptuk (272%), de a leghat^konyabb kezel6sek a 30 napos rot£ci6ban
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N 300 kg/ha, illetve a 40 naposndl N 250 kg/ha, az 1 napra 6s 1 kg N-re eso term&ek, 
term£stobbletek tekintet^ben. A 20 napos rotacidkban a N-d6zisokat a gyep nem tudta 
megfeleloen hasznositani. A rotaciokban alkalmazott 2-szeres N-dozis hatekonysaga 
nagym6rt6kben csokkent, a kisebb N-adag volt a gazdasdgosabb.

A rotaciokban a vegetacios ido alatt a legnagyobb term&t m£jus 10-6n kaptuk 
(2. tdbldzat). A rotaciokban a novekvo N-adag 6s a hosszabb regeneracios ido emelte a 
term&t. A tablazat bemutatja a gyep. szezonalis hozamait. A legelo realis terhetesehez 
nem az eves hozambol, hanem a rotaciok term&ebol c&szeru kiindulni, figyelemmel arra, 
hogy az V. 10-iki termes a kezetesekben az £ves termes 25—47%-at teszi ki. Az 1 napra, 
valamint az 1 napra 6s 1 kg N-re eso szdjazanyag-term^s kozl&e a legelo allateltarto ke- 
pessegenek megallapftasdhoz nyujt segits6get, valamint a tragyazds hatekonysagat mu- 
tatja (3. tdbldzat).

A 2 -3 . tablazatok a termes mennyis6g6nek idoszakos valtozasa alapjan ravilagita- 
nak arra is, hogy meghatarozott legeltet£si fuszukseglet, vagy adott legeloszakasz terme- 
senek biztositasahoz valasztani lehet a rovidebb, illetve hosszabb regeneracios ido, vala
mint a kisebb, illetve.nagyobb N-dozis alkalmazdsanak c61szerus6gerol.

A nyersfeherje-tartalom a nagyobb N-dozisoknal es a rovidebb regeneracios idonei 
a magasabb. A novekvo N-adagok a kulonbozo ideju rotaciokban eves szinten relative 
10-24%-kal emeltek a nyersfeheije-tartalmat. A regeneracios ido novekedese mersekelte 
a feheije%-ot. A nyari es oszi rotaciokban nagyobb a nyersfeherje koncentracio (4. tdbld
zat). fives atlagban a 20 napnal es N 800 kg/ha hasznalataval kaptuk a legmagasabb fe- 
h£ije erteket. A 20 napos kontrollhoz viszonyitva a 30 es 40 napos kontrollok nyers- 
feheije aranya kisebb, 95 es 84%.

Azonos N-mennyiseg elosztasa. N 400 kg/ha mutragya kulonbozo regeneracios ideju 
elosztasa eseten a 30 es 40 napos rotaci6knal £ves szinten kozel azonos termest kaptunk. 
Az 1 napra 6s 1 kg N-re eso termSsben azonban a 30 napos rotacio valamivel hatekonyabb 
(5. tdbldzat).

A nyersfeherje koncentracio a nyugalmi idoszak noveked&evel csokkent, a 20 na- 
poshoz viszonyitva a 30 naposndl 93%-ra, a 40naposndl 88%-ra. A N-tapanyaghozamban 
azonban az elterds mar kisebb, mert a term^skulonbs^gek a feh£rje% csokkeneset nagyja- 
bol kiegyenlitik, sot a 30 napos rotaciondl 5% tobblet jon lStre.

A tablazat reszletezi a legeltet&i id^nyben a rpticiok term&6t es az 1 napra, va
lamint 1 napra 6s 1 kg N-re eso szarazanyag-term6s szezonalis alakulasat. A tablazat ada- 
tai a legelo terhelesehez 6s a legeltet£s szervez£s£hez adnak tampontot.

IRODALOM

1. Baskay Tdth B.: Legelo- 6s retmfiveles. 
Mezogazdasagi Kiado, Budapest, 1962.

2. Klapp, E.: Wiesen und Weiden. P. Parey, 
Berlin, 1954.

3. Nagy Z.: Az ontozeses lcgcloguzdalkodas 
technologiaja. Mezogazdasagi Kiado, Bu
dapest, 1964.

4. Nagy Z.: Korszeru legeltetcstechnika.
OAF. Budapest, 1976.

5. Voisin, A.: A legelo' termokepessege. 
Mezogazdasagi Kiado, Budapest, 1968.

6 . Zilrn, F.: Neuere Forschungsergebnisse 
uber Griinlandu irtschaft. VerotTentlic 
hungen der Bundesaiwtalt flir alpine 
Landwirtschaft in Adnjont. Wien, 1953. 8.



172 Szemle

Allatorvostudomdnyi Egyetem kutatdsi eredmdnyei a gyakorlat szdmara

Torzsk6nyvez£are sz&nt gy6gyszerek elelmez6seg6szslgiigyi el5fr£sait megalapoz6 
kutatisok tejelo, hus- es tojastermel6 illatokon

Magyarorszag a nagyiizemi, intenziv, allattartas bcvezetesevel, az egy lakosra juto clelmiszcr- 
eloallitasban a 1'old elenjaro orszagai koze kerlilt. Jelentos clelmiszer-exportunk miatt a minoscg 
eloterbe kerlilt, amelynek egyik tenyezoje a ncmkivanatos kemiai anyagokat tartalmazo allati eredetu 
termekek megitelcse.

A nagy hatekonysagu, antibakterialis kcszmuenyekct az allategcszscgUgy noni nclkiilozlieti. 
a preparatumok cngedelyezesehez a legnagyobb biztonsag figyclcmbevctclet jelento reziduum-mcresek 
elengedhetetlenek.

Az Allatorvostudomanyi Egyetem Gyogyszertani Tanszekcn, az Hlclmiszer I llcnor/6  Intczet 
es az OfiTI kozremukodesevel vegzett vizsgalatok keretcben terapiai kezelesek utan tamilmanyoztuk 
az egyes keszftmenyek kiiiriilesdinamikajat.

Hage-Mulin comb. pulvis A.U.V. A karbadox, a tiaimilin. szultaklorpii klazin es kl6 ri|uinaldol 
kombinaciot tartalmazo kcszitmenyt l r/-o s terapias adagban takannanyba keverve valasztott mala- 
cokkal 5 napon at etettiik. A kezelcs befejezcse utan 6 ora, majd 5, 10, 15 es 28 nap mulva 3 '< alla- 
to t elvereztettiink cs szoveteiket (izom, maj, vese, zsirszovet) mikrobiologiai es kemiai modszerekkel 
feldolgoztuk. A maradvanyanyagszinteket modositott 6 eseszcs eljarassal. illetve gazkromatogralias 
modszerrel mertiik. Megallapitottuk. a keszitmeny terapias alkalmazasa utan 28 napos varakozasi ido- 
tartam javasolhato.

Abramellin inj. A.U.V. Laktalo teheneket 5 napon at az apraniycin tartalmu kdszitmeny tvra- 
piai adagjaval im. kezeltiik. A kezeles alatt cs azt koveto 10 napon at naponta ket alkalommal tej- 
mintakat gyujtottunk. A vizsgalati anyagbol az apraniycin maradckot mikrobiologiai modszerrel 
(Delvotest Multi P) m utattuk ki. Megallapitottuk, hogy a parenteralis apramvein kezelcs utan tejre 
vonatkozoan 10 nap elelmezes-egeszsegiigyi varakozasi ido javasolhato.

Abramellin pulv. A.U.V. Tojotyukokat 5 napon at ivovizben oldott apramycinnel itattunk es 
a kezelcs alatt es azt koveto 10 napon at gyujtottiik naponta a tojasokat. A fagyasztott tojasfehcrjcbol 
es sargajabol mikrobiologiai modszerrel Micrococcus luteus teszttorzs scgitscgevel m utattuk kl a gvogy- 
szemyomot. Megallapitottuk, hogy peroralis apramycin kurat kovetoen tojotyukok tojasaira 6 napos 
elelmezes-egeszsegiigyi varakozasi ido javasolhato.

Tiaciktin A.U.V. Tiamulin-hidrogenfumarat es oxitetraciklin-hidrogenklorid tartalmu kcszit- 
meny. 3 napon at 520 mg/1 koncentracioju gyogyszeroldattal itattunk broilcr-csirkeket cs a kezelcs 
utan 4, 7, 10 es 14 nappal 6 - 6  csirket elvereztettiink es szoveteik (izom, maj, verplazma) hatoanyag- 
tartam at mikrobiologiai modszerrel (Bacillus subtilis BGA es Micrococcus luteus) hataroztuk meg. 
A kombinaciora 7 napos elelmezes-egeszsegiigyi varakozasi idotartam ot javasoltunk.

Tetracoccid A.U.V. szulfaquinoxalint, szulfadimidint es szulfamerazint tartalmazo kokcidiozis 
kezelesere szant keszitmeny. Vizsgalatainkban 42 db 6 hetes broiler csirket itattunk a keszitmeny 
terapias adagjaval 3 napon at. Majd 0, 2, 4, 6 , 8, 10 es 14 nap mulva 6 - 6  allatot elvereztettiink. 
A szoveti gyogyszerkoncentraciot extrakcios kemiai eljirassal m utattuk ki. A keszitmeny alkalma
zasa utan husra 10 napos 61elmezes-egeszsegilgyi varakozast javasoltunk. Ugyanazzel a preparatum- 
mal 16 to jotyukot is kezeltiink es a kezeles alatt 6s azutdn 10 napig a tojdsokat naponta gyujtottiik. 
A tojdsfeherje es -sargaja SU maradvdnydt mertiik. Javaslatunk tojisra vonatkoz6an 10 napos 61el- 
mezes-egeszsegugyi varakozas.

Gentamicin inj. A.U.V. Gentamicin tartalmu k6szitm6nnyel 5 napon i t  5 mg/ttkg adagban 
24 szoposborjut im., 24 vdlasztott malacot im. 6s 20 vilasztott malacot po. kezeltiink. A gyogyszer-

Folytatdsa a 88. oldalon



Agrartudomanyi Egyetem, Tarsadalomtudomdnyi Kar 
Vallalatgazdasagi Intezet, Ozemtani Tansz6k, Godollo 

(Tanszekvezeto: dr. Sz&keJy Csaba)

Eltero termetesi felt£telek mellett elfirillitott 
fontosabb takarmanyok okontimiai vizsg£lata

Koczi Andrds

Summary

Koczi A.: ECONOMIC EXAMINATION OF FEEDS PRODUCED AMONG DIFFERENT 
CONDITIONS

In ranking of feeds by different point o f views, bulk feeds o f high energy and crude protein 
content have outstanding importance if both their quality and level o f production is high. Rank order 
on basis of average nutrient content supports the endeavours and right practice-especially in branches 
of cattle production -  of feeding which is based on good quality maize silage, alfalfa hay and pre- 
served com.

Data of comparative economic examinations do no t justify the favourable regards of CCM 
which is often reflected by the relevant literature. This is so especially when the expenses are con- 
sidered.

Com hybrids which are widely used have been selected for high production at the expense 
of nutrient content of the stalk.

Fig. 1. Comparison of level o f feed farming to production of nutrients (ME)
Fig. 2. Crude protein yield o f feeds examined 
Fig. 3. Effect of feed farming on land requirement

Author*saddress: University o f  A gricultural Science, Facu lty  o f  Social Science, Gdddllo

A vizsgdlat mddszere, a takarmdny ok jellemzoi

A vizsgdlt takarmanyok fok^nt szarvasmarha 6s juh dgazatokndl hasznosithatok. 
A szarvasmarha dgazat termSkelodllitdsdnak alapveto tomegtakarmdnybdzisat is adjdk. 
A szemesen tdrolt kukorica viszont az egyik legfontosabb takarmdny, mivel szinte min- 
den dilati term^kelodlHtdsdhoz felhaszndlt kever^ktakarmdnynak jelentos komponense. 
Ugyanakkor nagy a teruletegys^gre jut6 tdpldl6anyaghozama is.

A vizsgdlt takarmanyok forrds szerint is kiilonbozoek. Jelentos r&ziik sajdt gaz- 
dasdgban el6dllithat6, Igy kozvetleniil, vagy kozvetve a vdllalat alapveto eroforrdsdt a 
termofoldet is ig^nylik. A vdllalatok nem kis r6sz6n£l -  bizonyos megfontoldsok miatt
-  a term^kek elodllitdsdhoz sziiks^ges kukoricdt kuls6 forrdsb61 biztosftjdk.
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2. tdbldzat
A vizflgtit takarminyok tiplikfenyag* -tartalma

A takarmany megnevez£se
(9)

Sz&raz-
anyag
(10)

Netto energia (11)
ME

Nyers-
feherje

(12)NE, NEm NEg

g/kg MJ/kg szirazanyag (13) g/kg sza.

Szemes, szaraz kukorica (1) 912 8,55 9,13 6,28 12,8 100
Vasarolt szemes kukorica (2) 912 8,55 9,13 6,28 12,8 100
CCM nedvesen tarolt (3) 629 7,79 8,43 5,68 11,6 92
Silokukorica szilazs (4) 329 6,54 6,94 4,39 9,8 92
Lucerna szena (5) 889 6,05 5,86 3,42 9,0 237
Gyepszena (6) 888 5,42 5,47 3,07 8,1 143
Erjesztett repaszel. (7) 159 6,53 8,00 5,32 9,8 112
Silozott kuk. szar (8) 371 4,50 4,94 2,58 6,7 77

*Jo minosegu takarm anyokra vonatkozo jellem z6k (14)

Nutrient content* o f  the feeds examined 
idcntical with Table 1. (1 -9 ), dry matter (10), net energy (11) crude protein (12), MJ/kg dry mattet 
(13), characteristics that are relevant for good quality feeds (14)

Az okonomiai osszehasonlito vizsgalatndl a kiilso forrasbol, beszerzesbol eredo 
kozvetett hatast is figyelembe lehet venni, illetve m^rlegelni.

A takarmanyok kozott talalhato a nedvesen tarolt kukorica; a CCM, amely sajatos 
tartositasa kovetkeztSben jelentosnek lt&t energiamegtakaritassal allithato elo. Tovabba 
a hustermelesnek egyik fontos t&iyezoje. Az osszehasonlitasban szerepel ket nyersfeherje- 
ben gazdag takarmany, a lucernasz^na 6s gyepsz&ia. Gazdasagi megitelesiik azonban ku- 
lonbozo, miutan az egyik kozvetlenul szantoteriiletet ig&iyel, az utobbi viszont a meglevo 
gyepteriiletek intenzivebb hasznositdsa rgven jelentos mennyisegben eloallithato.

A vizsgalt k t t  meltekterm^k, a foterm^kek mellett nagy mennyisegben kepzodik, 
ezert a termekek eloallitasa 6rdek6ben tort&io hasznositasukhoz nyujthat adaglekot az 
osszehasonlito vizsgalatba torteno bevonasuk. A keletkezett mellek termekek, csak bizo- 
nyos hanyada hasznosithato jo minos^gben. Ezt alapvetoen befolyasolja hasznositasuk 
modja (legeltetes, betakaritas, tartositds stb.) valamint optimalis idoben tortdno betaka- 
ritdsukhoz sziikseges g6pi kapacitas megtete, minosegi munka t vegzo kepessege es a takar
manyok feldolgozasanak magas szinvonala.

A vizsgalatba vont takarmdnyokat elt^ro felt^telek mellett, elt^ro termelesi szinvo- 
nalon, tovabba igen differencidlt fajlagos termelesi kolts^gek felhasznaldsaval allitjak elo 
a vallalatok. Ez6rt indokolt a takarmdnyok okonomiai osszehasonlito vizsgdlatanal ezt a 
meglevo, nagym£rt£ku differencidltsdgot is figyelembe venni, hiszen ez az dilati termekek 
eloallitdsdnak gazdasdgossdgi vetulet^tjelentosen befolydsolja.

A fenti meggondoldsb61 a vizsgdlatnal megkulonboztetiink:
-  igen magas
-  magas
- j  6
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5. tdbldzat
A takarm&nygazdilkodis szinvonala & tipliftanyag hozam 6sszefiigg6*e

A takarm&ny megnevezese (9)

MetaboHz£lhat6 energia (ME) (10)

I. 11. III. IV. V.

termelesi szmvonalon, GJ/ha (11)

Szemes, szaraz kukorica (1) 140,1 110,8 93,4 75,9 56,1
Vasarolt, szemes kukorica (2) 140,1 110,8 93,4 75,9 56,1
CCM nedvesen tarolt (3) 116,0 89,0 80,3 65,7 48,1
Silokukorica szilazs (4) 161,2 135,4 96,7 64,5 58,0
Lucerna szena (5) 96,0 63,9 53,6 48,0 40,1
Gyepszena (6) 57,5 46,7 34,5 25,2 21,5
Erjesztett f6paszelet (7) 46,7 46,7 31,2 18,7 15,6
Silozott kukoricaszar (8) 22,4 18,6 14,9 12,5 9,9

Connection between level o ffeed  farmingand yield o f  nutrients 
identical with Table 1. (1 -9 ), ME (10), production level GJ/ha (11)

— kozepes
— alacsony

termelesi szinvonalra jellemzo paramStereket.
Az eltero feltStelek mellett elodllltott 6s vizsgik takarm6nyok termelesi szinvona- 

lara es a fajlagos eloallltasi kolts^gekre vonatkoz6 jellemzoket az 1. tdbldzat tartalmazza. 
A takarmanyok tipldloanyagtartalmdnak meghatdrozisa a Magyarorszdgon 1986. januar 
1 -j^tol alkalmazott nettoenergia rendszer alapjdn tortant. A vizsgalt takarmanyok beltar- 
talmi jellemzoit a 2. tdbldzat tartalmazza.

Az eltlro termelesi szmvonalon eMffllltott takarmanyok 
okondmiai osszehasonlltdsa

Az elodllithato tdplaldanyag alakulasa. A vizsgalt takarmanyokb61 egys^gnyi terii- 
letrol szdrmazo taplaloanyag mennyis^g a 3. tablazatbm foglalt adatok szerint alakul. 
S ezt szemlelteti az 1. esa 2. abra is.

A 3. tablazatban levo adatok alapjan meg£llapithat6, hogy a vizsgalt takarmanyok 
taplaloanyaghozamdban igen jelentos, sot tobbszoros kiilonbseg van. Az energiadus takar- 
mdnyok koziil kiemelkedo szerepe van a sil6kukorica szildzsnak, mivel az osszes takar- 
mdnynal nagyobb a fajlagos tdpldl6anyaghozama. A kem6nyito6rt6k alapjdn torteno osz- 
szehasonlitis szerint ilyen magas termelesi szmvonalon a szemeskukorica dllna az elso 
helyen, mivel 9,6 t/ha kem6nyito6rt6k hozamdval szemben a sil6kukorica szildzzsal csak 
8,4 t/ha kem&iylto 6rt6ket lehetne elodllftani.

A nett6energia rendszer adatai alapjdn a nyersfeh&je hozam is jelentos m£rt£kben 
vdltozott a kordbbi Kellner-ftle 6rt6kel6shez k£pest. A 3. tdbldzat adatai szerint a sil6- 
kukorica szilazs nyersfeh&je hozama nagyobb, mint a szemeskukoricdval lehozhato nyers- 
feh^ije mennyis^g. A Kellner-ftle 6rt£kel6s szerint a helyzet megfordulna ezen a termelesi 
szmvonalon, miutan a kukoricival 1,26 t/ha, sil6kukorica szildzzsal pedig 1,15 t/ha 
nyersfeh£ij£t lehetne elodllltani.
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metabolizolhalo energia (ME)

200

150 -

TAKARM ANV

Termeiesi szinvonol 
V. olacsony 

17771IV. kozepes 

V//7X III. jo 

KpMl II. magas
I. igen magas

1. abra. A takarmanygondozas szinvonala cs taplaloanyag (ME) hozam osszevetese

3000
n y e rs  feb erje , kg

t a k a r m a n v

2. dbra. A vizsgalt takarmanyok nycrstcherje hozama

Termeles» szinvonol
S88 V.olocsony

f / / l  IV. kozcpes

F77771III. )o

I8SS8  II mogos

■ I  I. igen
mogos

A Kellner-fele takarmanyertekelesi rendszerbol szarmazo* szemlelet ma is gazd -̂ 
sagaink tobbsegenel erezteti hatasat, mivel a fontos tomegtakarmanyt ado silokukori^a 
termelese meg ma sem eri el az 6t megilleto helyet a takarmanygazdalkodasban. Szam^s, 
kiemelkedo eredmenyeket elert mezogazdasagi kombinat es gazdasag, ahol egy vertikuhi- 
ban mukodik a takarmanygazdalkodas az allattenyesztissel, illetve az elozo alapozoja/az 
utobbinak, ott igen magas termeiesi szinvonalon 6s magas jovedelem eler&e mellett/al- 
Htjak elo az allati termekeket.
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Azokban a gazdasdgokban viszont, ahol a jo silokukoricat inkabb betakaritjak 
szemesk&it, a gyomos, gyenge term^st Iggro szemeskukoricat pedig besilozzak; ott a 
takarmanygazdalkodas nem kietegito szinvonala 6s allati termekek gazdasagos eloallitasat is 
veszelyezteti.

Hibas lehet gazdsagaink tobbsegend az a szeml&et is, hogy a tomegtakarmanyokat 
a gyeng£bb minosSgu foldteriileteken — igen szereny raforditasokkal -  s az ehhez kapcso- 
lodo alacsony termelesi szinvonalon — de ugyanakkor viszonylag dragan allitjak elo. 
Ennek a helytelen dontSsnek altalaban az a kovetkezmenye, hogy az allattenyesztes to- 
megtakarmany igeny^t lenyegesen nagyobb teriileten (tobblet teriileten) lehet megter- 
melni, a lekotott tobblet teriilet utan felszamitott alternativ jovedelem az amugyis nagy 
fajlagos koltseget jelentosen megemeli. Ugyanakkor az arunovenyek szamara a korlato- 
zottan rendelkezesre alio teriiletbol egyre kevesebb marad.

Tehat ez kedvezotlen kihatassal lehet mind az allattenygsztesi, mind az arunoveny- 
termelesi agazatok jovedelmezosegenek alakulasara* Ezert a ket foagazat vallalati szintu 
eredmenykialakltasat is negatlv modon befolyasolja,. a sokszor velt gazdasagi elonyok- 
kel szemben.

A takarminyok eloallitasi kolts£ge

A takarmanyok tenyleges, fajlagos taplaloanyag eloallitasi koltseget a 4. tdbldzat 
tartalmazza.

A 4. tdbldzat adatai szerint a taplaloanyag egys^gere juto eloallitasi koltsegqkben is 
jelentos kiilonbsegek vannak. A tdplaloanyagra vetltett tenyleges koltseg alakulasa szerint 
a sil6kukorica szildzs — a szarazanyag ks nyersfeheijere juto koltseg kivetelevel — az elso 
helyen ali. Meglepoen jok a taplaloanyag eloallitasi kolts^gei a gyepszena es a jo minosegu 
silozott kukoricaszar takarmanyokban. A lucemaszena, mint a legfontosabb feheijedus 
tomegtakarmany; a nyersfeheije fajlagos eloallitasi koltsege alapjan keriilt az elso helyre. 
A tobbi takarmanyban levo taplaloanyag tenyleges eloallitasi koltsege a fenti takarma- 
nyokhoz viszonyitva kedvezotlenebb 6rt6keket mutat.

A vizsgalatba keriilt takarmdnyok okonomiai osszehasonlitasa az azonos taplalo
anyag eloaUltasanak figyelembev^televel tortant, mivel a takarmanyok egysSgnyi teriileten 
eloalllthato taplaloanyaghozamaiban a kiilonbsegek jelentdsek. Ezert baziskent celsze- 
ru kiv£lasztani azt a takamrfnyt, melynek termel&Svel a legnagyobb tiplildanyag meny- 
nyiseg biztoslthato. Ilyen takarmany az energiaban dus takarmanyok koziil a silokukorica 
szilazs, a nyersfeheijgben dus takarmanyok koziil a lucerna szena. Az ilyen modon kiva- 
lasztott bazis takarmanyokhoz viszonyitva meghatarozasra keriil takarmanyonkent az a 
tobblet teriilet, amely sziiks^ges ahhoz, hogy a bazis takarmanyokkal egys6gnyi teriiletrol 
lehozhato tipliloanyag azonos legyen.

Az azonos taplaloanyag elo&lltdsahoz sztiks^ges teriilet alakulasat tartalmazza az 
5. tdbldzat 6s szemtelteti a 3. abra. A tabldzat adatai alapjan egySrtelmu, hogy a bazis ta
karmanyokhoz k^pest, a tobbi takarmanynal; eltero nagysdgu tobblet teriiletre van sziik- 
s£g, egyes takarmanyokndl viszont a teriilet megtakaritast indokolt figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a takarmanyokkal, ugyanazon tdpldloanyag eloallitasa eltero 
nagysigu teriileten lehetslges, ez6rt indokolt a sziiks^ges tobblet teriilet, illetve a megta- 
karithat6 teriilet utan alternativ jovedelmet felszdmltani. A tobblet teriilethez kapcsolodo
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3. abra. A takarmanygazdalkodas szinvonalanak hatasa a terliletigenyre

alternativ jovedelem a taplaloanyag tenyleges eloallitasi koltseget noveli a teriilet meg- 
takaritassal jaro viszont csokkenti.

Az alternativ jovedelemmel modositott, azonos taplaloanyag eloallitasahoz sziikse- 
ges bekeriilesi koltseget tartalmazza a 6. tablazat. A 6. tdbldzatban foglalt adatok alapjan 
a takarmanyok osszehasonlithatok, kivalasztasuk es eloallitasuk szempontjabol pedig 
rangsorolhatok.

A takarmanyok okonomiai osszehasonlito vizsgdlata tobb fontos tenyezo alakulasa- 
ra £s az osszefuggesek feltarasara ad lehetoseget. Tobbek kozott informal arrol, hogy mely

4. tablazat
A fajlagos termel6si koltslg alakulisa a takarminygazdilkodds termel6si szmvonala szerint

Termessi kttltseg Ft/GJ ME (10)

A takarmany megnevez&e (9) I. II. III. IV. V.

Termetfsi szinvonal eseten (11)

Szemes, szdraz kukorica (1) 201,3 231,5 274,1 291,2 301,2
Visirolt szemes kukorica (2) 339,2 339,5 339,4 339,3 339,4
CCM (3) 239,9 279,8 279,5 301,6 322,5
SikSkukorica szilizs (4) 152,6 155,1 211,0 248,1 294,a
Lucerna sz6na (5) 162,5 206,6 225,0 262,5 274,3
Gyepsz6na (6) 160,0 197,6 222,6 263,9 273,1
Erjesztett rlpa^zelet (7) 289,1 289,1 384,6 417,1 480,6
SiftSzott kukoricaszir (8) 171,8 181,5 233,6 260,0

- ■ ■ if ■ ...
282/8

Cogts of production according to level of the production 
identical with Table 1. (1 -9 . production expense (10), level of production (11)
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5. tdbldzat
A takarm&nygazdilkodas termeiesi szinvonalanak hatasa a teriiletigenyre

A takarmanyok megnevezese (9)

Sziikseges teriilet, ha (10)

I. II. 11. IV. V.

Termeiesi szinvonal eseten (11)

Szemes, szaraz kukorica (1) 1,00 1,32 1,56 1.93 2,61
A vasarolt szemes kukorica (2) 1,00 1,32 1,56 1,93 2,61
CCM (3) 1,00 1,36 1,51 1,85 2,51
Silokukorica szilazs (4) 1.00 1,24 1,74 2.61 2,90
Lucerna szena (5) 1,00 1,56 1,86 2.08 2,48
Gyepszcna C6 ) 1,00 1,28 1,73 2,37 2,77
Lrjesztett rcpaszelet (7) 1,00 1,02 1,53 2,54 3.05
Silozott kukoricaszar (8) 1.00 ! ,25 1,55 1,87 2,35

Jelmagyarazat: Igen magas = 1.
Magas = 11.

Jo - 111.
Kozepes = IV 

Alaesony = V.

Effect o f  feed farming on land requirement 
identical with Table 1.(1 -9 ), land required (10), level of production (11), very liigh (12), higli (13). 
good (14), medium (15), low (16)

6. tdbldzat
A fajlagos bekeriilesi* koltseg alakulas a takarmanygazdalkodas termeiesi szinvonala szerint

A takarmany megnevezese

Termeiesi koltseg l t/GJ ML (10)

I. 11. 111. IV. V.

Termeiesi szinvonal eseten ( 11)

Szemes, szaraz kukorica (1) 207,8 249,9 277,0 291,2 304,8
Vasarolt szemes kukorica (2) 289,1 276,2 263,7 247,1 215,1
CCM (3) 256,4 306,7 294,0 316,4 339,4
Silokukorica szilazs (4) 152,6 155,1 211,0 264,7 294,8
Lucerna szena (5) 192,0 264,5 282,9 316,0 328,6
Gyepszena (6) 175,6 215,2 248,7 294,3 318,2
Erjesztett nedv. repasz. (7) 276,5 271,5 361,4 457,7 448,2
Silozott kukoricaszar (8) 165,5 174,3 222,7 245,2 262,3

*Az alternativ jdvedelemmel m odositott termeiesi kdltseg (12)

Specific production expenses according to level o f  production 
identical with Table 1. (1 -9 ), production cost (10), level of production (11), modyfied by the alter- 
native income (12)
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7. tdbldzat
A takarmanyok kiilonbozft ismervek szerinti rangsora

A takarmany 
megnevezese 
(9)

Ati. tapanyag 
hozam 

szerint (10)

Tdplaloanyag (13)

Eloallitasi (14) Bekeriilesi (15)
Ull

koltseg szerint

Pont-
szam
(1 0

Sorrend
(12)

Pont-
szam
( 1 0

Sorrend
(12)

Pont-
szam
(11)

Sorrend
(12)

Pont-
szam
( 1 0

Sorrend
(12)

Szemes, szaraz 
kukorica (1) 8 2 16 5 16 5 40 5
Vasarolt szemes 
kukorica ( 2) 8 2 24 7 24 8 56 8
CCM nedv. tar. 
kukorica (3) 12 3 19 6 20 7 51 6
Silokukorica 
szilazs (4) 4 1 9 4 8 3 21 1
Lucerna 
szena (5) 8 2 8 3 10 4 26 3

Gyepszena (6) 12 3 6 1 7 2 25 2
Hrjesztett 
rcpaszelet (7) 18 4 19 6 17 6 54 7
Silozott
kukoricaszar (8) 21 5 7 6

.

ii 34 4
-*

*Szarazanyag, m etabolizalhato  energia es nyers feherje hozam  es ezek koltsegei (17)

Rank orcier o f  feeds on basis o f  different traits 
iilcnticul w ith Tablc 1.(1 - 9), according to yields of nutrients (10), score (11), serial number (12), 
nutrient (13). according to cost of production (14), according to all expenses (15), altogether (16), 
dry matter, metabolizable energy and crude protein production and their production expense (17)

takarmanyokat, milyen termekek eloallitasara indokolt okonomiailag felhasznalni. Ezt 
meg lehet itelni a kiilonbozo termekek eloallitasahoz sziiks^ges netto energiatartalom 6s 
annak fajlagos koltsegalakulasa alapjan.

A kiilonbozo takarmanyok fajlagos taplaloanyaghozamat meg lehet hatarozni, ha 
az osszetevok alapjan rangsoroljuk a takarmanyfeles^geket. Rangsorolni lehet a takarma
nyokat az egysegnyi taplaloanyagra vetitett t&iyleges koltseg alakulasa szerint, tovabba 
az alternativ jovedelemmel modositott bekeriitesi koltseg alapjan is.

Vegiil a takarmanyok rangsorolhatok a vizsgalt osszes tenyezo alakulasa szerint is. 
A vizsgalt takarmanyok kiilonbozo ismervek szerinti rangsorat tartalmazza a 7. tdbldzat.

A takarmdnygazddlkodas es az allattenyesztes (szarvasmarha, tej, es huseloallitas) szin- 
vonalanak egy iit t es hatasa a vizsgalt takarmanyokra az alabbiak szerint osszegezhetd:

-  A tomegtakarmdnyok koziil a silokukorica szildzsnak 6s a j6 minosegu lucerna 
sz&idnak van elvitathatatlan elonye a tobbi takarmdnnyal szemben. A sil6zott kukoriea- 
szdr, a jelenlegi betakaritasara alkalmas g^prendszerek a rendelkez^sre ili6 szdlllto
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kapacitis korldtozott volta miatt dltaldnossagban -  mint j6 alkot6 r&zekkel rendelkezd 
tomegtakarmdny -  takarmdnyozdsi c61ra kevesbS johet szdmitasba. 

—A  gazdasdgi abraktakarmdnyok kozul a szemes, szaraz kukoricdnak, takarma- 
nyozas szempontjabol kiemelkedo jelentoslge van. 

A takarmdnyok gazdasdgi ertekelesibol levonhatd kovetkeztetSs alatamasztja a 
r6gi, szazadeleji kis- 6s kozep gazdasigok ugynevezett „Buza-kukorica (buza, kukorica, 
tavaszi arpa, csalamad6, lucerna) forgonak” a tetjogosultsdgat.
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Almatorkoly silozasa szarazanyagpotlo anyagokkal

Szucsne Peter Judit

Summary

Mrs. Sziics Peter J.: ENSILING 01- APPLE POMACL WITH 1 EEDS OF HIGH DRY MATTER
CONTENT

Due to its high water and sugar content apple pomace ferments with difficulties. The silane 
produccs high amounts of effluents, which in tum , resuUs in loss of nutrients.

The author e^amined whether mixing the apple pomace with m  chalfed \\hc;it siuiw or 
with 30% chaffcd com stalk will improve the fermentation and chemical composilion. I lie author 
used tight fitting glass and plastic containers of 0.8 and 200 liters, respectively for modelling the silos.

By addition of wheat straw and maize stalk the lactic acid fermerrtaUon of the apple pomace 
improved only small extent, however. the production of alcohol decreased substantially. Whcai 
straw and com stalk absorb the etTluents and therefore they save nutrients.

Fig. 1. 1 ermentation dinamies of apple pomace

A u th o fs  oddress: Animal Breeding la c u lty  o f the D ebrecen, University o f  A gricultural Sciences,
'Hodmezovasarhely

Bevezet£s

Az almalegyartas mellektermekekent keletkezo almatorkoly eves mennyisege 
hazankban 6 0 -8 0  ezer tonna. Ennek a mennyisegnek mintegy 10-20%*at pektingyar- 
tasra, 10^/-at szeszgyartasra hasznaljak fel, a tobbit az allatok takarmanyozasara volna 
celszeru hasznositani.

Az almatorkolyt friss allapotban romlekonysaga miatt nem tudjuk maradektalanul 
megetetni, ezert a fennmarado mennyiseget tartositani sziikseges. Az almatorkoly forro- 
levegos szaritasa draga. A kev£sbe koltseges silozassal azonban megnyujthatjuk a torkoly- 
etet^s idoszakat. Az almatorkoly nagy nedvessegtartalma es cukortartalma neheziti, mig 
gyiimolcssav tartalma elosegiti a silozas utjan torteno tartositasat.

Az anaerob koriilm^nyek a torkolyon levo alkohol kdpzo elesztogombak mukodese- 
hez kedvezobbek, mint a tejsavbakt^riumok szamara. Az alkoholos erjed^s azonban nem 
kfvanatos a szilazsban annak ellen^re, hogy a takarmany energiatartalma ugyancjyan mer
tekben csokken, mint a tejsavas erjedeskor. Az alkohol ugyanis ecetsawa alakulhat, ami
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csokkenti a szilazsbol etetheto mennyis^get. A nagy nedvess^gtartalmu torkoly iilepszik, 
belole sok csurgalekl6 keletkezik, ami taplaloanyag vesztes6get okoz.

Kiserleteimben azt a cllt tuztem ki, hogy megallapitsam, alkalmas-e a szalma 6s a 
kukoricaszar a silozott almatorkoly tejsavas eijedes6nek javitasara, az alkohol kepzo- 
des csokkent^sere, valamint hogy milyen m6rt£kben valtoztatjak meg e szantofoldi mel- 
lektermSkek az almatorkoly szilazsok kemiai osszetStelet az onmagaban eijedt almator- 
kolyhoz viszonyitva.

Sajat vizsgdlatok

Az almatorkolyt haromftle osszet^telben siloztuk kis 6s kozepes meretu modell 
silokba:

— onmagaban,
— 10% szalmaval, vagy
— 30% kukoricaszarral keverve.
A konzervalasi folyamat nyomon kiseresere a Zimmer (1959) es Weise (1967) 

utnnitatasa alapjan vegzett erjedesdinamikai vizsgalatokhoz kezelesenkent 25 db 0,8 1 
urtartalmu iiveg mikrosilot toltottiink meg. Ezekbol a megtoltest koveto 4., 7., 14., 
28. es 56. napon variacionkent 5—5 db-ot felbontottunk, es elvegeztiik a kovetkezo 
vizsgalatokat:

-  pH megallapitasa vizes kivonatbol, iivegelektrodos pH merovel,
-  tejsav es illosav meghatarozasa CHROM—41 gazkromatograffal
-  alkoholtartalom megallapitasa vizes kivonatbol K2Cr20 7 oldattal desztillalas- 

sal, es Mohr-so oldatos titralassal.

A 200 1 urtartalmu muanyag hordokba besilozott takarmanyba 3 -3  db mintazsa- 
kot helyeztiinkel. A hordokat legkorabban a silozast koveto 112. napon bontottuk fel. 
A mintazsakok tartalmat laboratoriumi vizsgalattal (Weendei analizis, pH- es erjedesi 
termekek meghatarozasa) elemeztiik.

A modellsilozasra felhasznalt almatorkoly szarazanyag-tartalma 13,5%, pH-erteke 
3,5, alkoholtartalma 0,2% volt. Az erjedesdinamikai vizsgalatok eredmenyet az L abra 
szemlelteti. Az almatorkoly szilazsoknak az erjedes 4, 7, 14, 28, 56 napjan mert pH-ja 
es erjedesi termekeinek mennyisege alapjan megallapithatjuk, hogy az erjedesi folyamatok 
intenzitasa nemhogy csokkenne a besilozast koveto 14. naptol,hanem inkabb fokozodik. 
Ebben jelentos a kiilonbseg a szantofoldon termesztett, majd besilozott takarmanyokhoz 
viszonyitva. A szantofoldi takarmanyok silozasakor Weise (1967) kiserletei szerint a leg- 
tobb tejsav, ecetsav es alkohol az elso 6 -1 5  nap alatt kSpzodik, majd ezt kovetoen az er
jedesi folyamatok intenzitdsa csokken. Az onmagaban silozott almatorkoly, valamint a 
szalmas es kukoricaszaras keverekek pH-ja a 7. napig emelkedik. Ezt feltetelezhetoen a 
gyiimolcssavak elbomlasa okozza.

A tejsavas 6s alkoholos erjedes egyidoben folyik. Ez az^rt lehets^ges, mivel a tejsav- 
bakteriumok es az alkoholtermelo elesztogombdk n^hdny faja egymashoz hasonlo kornye- 
zeti felteteleket igenyel (Duduk es Dosa, 1984). A tejsav koncentracio azonban egyik szi- 
lazsfeleseg eseteben sem eri el az 1,5%-ot, amely mennyisdga mikrobas tev£kenyseg meg- 
szunes^t eredm&iyezne (Baintner, 1967).
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---------- onmogabon olmotorkbly

----------10%  szolmos - 1 -

---------- 30°/» kukoricaszoros “|_
1. dbra. Az alm&tdrkdly szilizsok erjed6sdinamikdja

Az ecetsav k£pzod£s az onmagdban sil6zott 6s a 10% szalmdt tartalmaz6 szildzsok- 
ban fokozatosan emelkedik, a 30% kukoricaszdras szildzsban a 28. napt61 ugdrsszeruen 
megndvekszik. Az ecetsav a cukrok heterofermentativ eijed&6bol 6$ az alkohol elbomld- 
sdb61 egyardnt sz£rmazhat (Gombkoto is Sajgo, 1985).

A muanyag hord6kban tirolt szildzsok kozul az onmagdban eijesztett almatorkoly- 
bol jelentos mennyis£gff csurgal6kl£ keletkezett. A 10% szecskdzott buzaszalmdval k&ziilt 
szildzsban a 16mozg£s nem volt olyan kifejezett, mint az onmagdban eijesztett szildzsban. 
A kukoricaszdras szildzsokban csurgal6klevet nem taldltunk.

A szildzsok laborat6riumi analizisdnek eredm6ny£t az 1. tdbldzat tartalmazza. A kii- 
lonbozo kezel&bol szdrmaz6 szildzsok pH-ja egymdshoz hasonl6 £s egyuttal hasonlo a 
friss almatorkoly&iez is. A 10% szalmdt tartalmazo szildzs pH-ja kozel azonos, a 30% 
kukoricaszdras szildzsS pedig 0,6-del magasabb -  ami P=l% szinten szignifikdns -  mint 
az onmagdban eijedt almatorkoly szildzs k£mhat£sa. Ez azt jelzi, hogy az eijedes folya- 
m£n az elbomlott gyiimolcssavakat csak kismennyis^gtf tejsav 6s ill6sav vdltotta fel.

A szil£zsok tejsavtartalma kev£s, m6g 1%-ot sem 6i el. Bdr a szalma 6s a kukorica- 
szdr a tejsavk£pzod&t kism6rt6kben noveli, de szignifikdnsan nem befolydsolja a kever^k 
szildzsok tejsavtartalmdt. Az ecetsav mennyis^ge 1,5-3-szor tobb, mint a szilizsok tej
savtartalma. A kezel&ek azonban nem befoly&oltik szignifikfcisan az ecetsav k^pzo- 
d&tt.

Az almattirkoly szildzsok mindegyiklben az alkohol a legjetentosebb eijed&i ter- 
m6k. Ez ig&zolja Becker is Nehring (1967) azon megfigyel&lt, hogy az almattirkoly in- 
kibb alkoholosan, mint tejsavasan eijed. A szalma, 6$ a kukoriouzAr sdgniflkins — mint



1 8 6 A LLA TTEN Y ESZTES £ s  TAKARM ANYOZAS Tom. 38. No. 2. 1989.

Az almatorkoly szilazsok kemiai osszetltele
1. tablazat

Almatdrk&ly szilazs (2)

Megnevezes (1) dnmagaban
(3)

10% szal- 
mas (4)

30% kuko- 
ricaszaras (S)

Mintaszam (6) db 6 6 6
Szarazanyag (7) (g) 102 205 318

CV% 10,0 12,5 11,5
Nyersfeherje (8) (g) 10 14 21

cv% 8,0 6,0 7,9
Nyerszsir (9) (g) 5 8 6

cv% 13,0 7,5 5,9
Nyersrost (10) (g) 32 74 107

cv% 11,f 14,5 19,0
Nyershamu (11) (g) 8 11 22

cv% 13,5 7,1 3,1
N-mentes kiv. anyag (12) (gi 47 98 162

cv% 11,5 13,7 12,5
pH 3,7 3,8 4,3

cv% 1,6 0,3 0.6
tejsav (13) % 0,3 0,4 0,8

cv% 19,3 12,0 13,3
ecetsav (14) % 1,0 1,0 1,2

cv% 3,4 3,1 3,8
vajsav (15) % 0 0 0

cv% 0 0 0
alkohol (16) % 2,9 2,2 1,5

cv% 11,1 32,7 17,2
ammonia (17) mg% 18,0 15,5 10,6

cv% 8,5 4,0 16,6

Chemical compositiori o f  apple pomace silages 
item (1), apple pomace silage (2), by itself (3), with 10% straw (4), with 30% maize 
stalk (5), number of samples (6), dry matter (7), crude protein (8), crude fat (9), 
crude fibre (10), crude ash (11), N-free extr. (12), lactic acid (13), acetic acid (14), 
butyric acid (15), alcohol (16), ammonium (17)

csokkenti az alkoholk^pzodest. Ez a hatasuk a pH es szdrazanyag-tartalom novelesen alap- 
szik, melynek kovetkezt^ben az £lesztogomb£k Sletlehetosege romlik (Kemenes 4s Szent- 
mihalyi, 1982). A szalmanak alkoholk£pz6d£st csokkento hatdsat tapasztaltak Albies 
6s munkatarsai (1984) is, akik a torkoly szdrazanyaganak 35%-dt kitevo mennyis^gu szal- 
maval k&zitett szildzsban 40%-kal kevesebb alkoholtartalmat -  szarazanyag kg-k&it 118 
g-ot -  taldltak, mint a kezeletlen szildzsban. Az almatorkoly szildzsok vajsavat nem tar- 
talmaznak.

A szalmas 6s kukoricasz£ras szildzsokban az autolizis kisebb m£rt6kti, mint a keze- 
letlen szilazsban. Erre utal kisebb NH3-tartalmuk. Az almatorkoly szilazsok szdrazanyag- 
tartalma 6s t£pldl6anyag-tartalma elsdsorban osszet^teliiktol fugg. A kezeletlen szildzs 
szarazanyag-tartalma kicsi, (10%), a 10% szalm£s£ kdzepes, (21%) 6s a 30% kukoricaszi- 
ras£ a legmagasabb, 32%-os.
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Az almatorkoly szilazsok mindegyike csak kev6s feh&j6t, 6s kozepes mennyisSgG 
rostot tartalmaz. Tdpliloanyag-tartalmuk legnagyobb r6sz6t az N-mentes kivonat alkotja. 
A vizsgdlati adatokbol megallapithatjuk, hogy a szalma 6s a kukoricaszar nem rontja az 
almatorkoly szildzsok szdrazanyagra vonatkoztatott tdpliloanyag koncentraciojat. Azonos 
mennyisSgeik elfogyasztisakor k i t  illetve haromszor annyi nyers tdplaloanyaghoz jut- 
nak az allatok, mint az onmagdban erjedt almatorkoly szilazs etetSsekor.

Kovetkeztet&ek

-  Az almatorkoly eijed&e a szantofoldi takarmanyoktol eltero, idoben elhuzodo 
folyamat. Az eijedgs intenzit&a nem csokken a silozast koveto 14. nap utan, hanem to- 
v£bb novekszik.

-  Az almatorkoly tejsavas eijed&6t a vizsgdlt szantofoldi mell6kterm6kekkel 
(szalma, kukoricaszdr), mint szarazanyag adal£kokkal nem sikeriilt ketseget kizaroan 
javitani.

-  Az almatorkoly szilazsok sok ecetsavat, m6g tobb alkoholt, keves tejsavat tar- 
talmaznak, 6s gyakorlatilag vajsav mentesek.

- A z  alkoholk6pzod6s csokkent6s6re alkalmasnak bizonyul mind a 10 tomeg% 
szalma, mind a 30 tomeg% kukoricaszar.

-  A szecskazott szalma 6s kukoricaszir a csurgal£klevet felsziyja, ezdltal a taplalo
anyag veszteslg kisebb lesz.

A kfslrleti eredmenyeket osszevetve megallapithatjuk, hogy a szecskazott szalma- 
nak 6s a kukoricaszimak az almatorkoly sil6z£sban valo felhaszndlisa cdszeru, mivel 
a 10% szalmdt 6s a 30% kukoricaszdrat tartalmazo almatdrkoly szilazsok eijed&6nek 
minosege, a takarmdny k^miai osszetdtele 6s konzisztencidja kedvezobb, mint az onma- 
giban eijedt almatorkoly szildzsl.
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Folytatas a 172. oldalrol

bevitel utan 6 ora, 2, 4, 7, 14, 21, 28, 35 illetve 42 nap mulva az allatokat clvercztcttuk es beloliik 
izom, maj, vese, tudo, verplazma, tovabba a befecskendezes helyerol mintakat vettiink. A szovetckbol 
mikrobiologiai es nefelometrias meresi eljarassal hataroztuk meg a gentamicin maradekot (<70 Mg/kg 
erzekenyseg). Javasolt elelmeZesegeszsegugyi varakozasi ido borjak cs malacok parenteralis kczclesc 
eseten 42 nap, malacok peroralis gyogyitasa utan 7 nap. A kutatasban a Pctcrfi Sandor utcai Korhaz 
is reszt vett.

Batecin pulv. A.U.V. E.coli fertozes elleni porkeverek. A trimctoprim. klorquinaldol cs klor- 
promazin tartalmu gyogyszerkeszitmennyel 10 szoposborjut kczeltunk 3 napon at. naponta kcl alka- 
lommal. Az utolso gyogyszerbevitel utan 6 ora, 5 nap es 10 nap mulva az allatokat clvercztcttuk cs 
mintakat (izom, maj, vese, zsirszovet) vettiink. A hatoanyagok mcresct mikrobiologiai uton, valamint 
clean-up utan HPLC eljarassal mertiik. Megallapitottuk, hogy 10 nappal az utolso gyogyszcrcs kczclcs 
utan az izom es a zsirszovet gyogyszermentes (<40 Mg/kg) e s50 ±10Mg/kg trimctoprimct tartalmazott. 
Adataink alapjan 10 napos elelmezes-egeszsegugyi varakozasi idot javasoltunk. A vizsgalatokban az 
Orszagos Elelmezes es Taplalkozastudomanyi Intezet is reszt vett.

A Vetricin pulv. A.U.V. Torzfto orrgyulladas megeloze^erc alkalmas porkeverek. Vizsgalataink- 
ban 20 valasztott malacot 1 honapon at olyan takarmannyal etettunk, amely a karbadox, klorquinal- 
dol es az oxitetraciklin 1:4:6 arai^yu kevcreket 0,5, 1 es 5%-ban tartalmazta. A gyogyszcrcs tapetete- 
set kovetoen 24 ora, majd 10 es 28 nap mulva az allatokat clvercztcttuk es a mintak (izom, maj, vese, 
zsirszovet) hatoanyag-tartalmat mikrobiologiai uton es gazkromatogratias modszcrrcl megmertiik. 
Megallapitottuk, hogy a gyogyszcrcs tap cteteset kovetoen 28 nap mulva modszcrcinkkcl hatoanyagot 
az allatok egyetlen szoveteben sem lehet kimutatni, javasolt elclmezes-cgcszsegUgyi varakozasi ido: 
28 nap.

Rintal pellet es premix A.U.V. A febantal tartalmu Rintal keszitmcnyckkcl 11 sertest (621
mg/tak.kg) 5 napon at, 11 hizo baranyt (7,5 meg febantel/ttkg) egy alkalommal po., es 11 valasztott
malacot (5,0 mg febantel/ttkg) kezeltunk. A kezeles utan 6 ora, 7, cs 14 nap mulva az allatokat clvc- 
reztettiik es a mintakent kiemelt izom, maj, vese, tovabba zsirmintak febantel tartalmat nuorimetrias 
eljarassal hataroztuk meg. A vizsgalatok adatai szerint az elelmezcs-cgeszscgiigyi varakozasi ido tartama
7 nap, bar keszitmenytol es allatfajtol fuggoen majra vonatkozoan esetleg 14 nap.

Sebacii EC-50 es pour on. A phoxim tartalmu Sebacii (Baycr) keszitmenyekkel 8 juhot (500
mg/1 fiirosztes), 8 sertest (500 mg/1 fiirosztes), illetve 8 sertest (30 mg/ttkg kiilsoleg) kezcltiink. 
A gyogyszeres beavatkozds utan 14, valamint 21 nap mulva az allatokat elvereztettiik. Az izomszovet, 
a maj, a vese. valamint a zsirszovet phoxim tartalmat altalunk kidolgozott clean-up utan gazkroma- 
tografiasan mertiik. A vizsgalatokban az Orszagos Elelmezes es Taplalkozastudomanyi Intezet is koz- 
rem ukodott. Eredmenyeink szerint a javasolt elelmezes-egeszsegugyi varakozasi ido 28 nap.

AUatorvostudomanyi Egyetem, Gyogyszertani Tanszek, Budapest 
Temafelelosok: Jr. Simon Ferenc, dr. Romvdry Attila, dr. Benesch Lukrecia, dr. Csont Miklos



A szarvasmarha es a juh kalcium - 6s foszforsziikseglete*

Baro esa i Gydrgy Fekete Lajos-Kakuk Tibor-Regiusne Mocsenyi Agnes 
Sdwridt Janos-  Vdrhegyi Jdzsef

A magyar Tudom anyos Akadcmia A llatorvostudom anyi, valam int Allattenyesztesi Bizottsaga 
1972-ben ajanlast fogadolt d  a liaziallatok asvanyiaiiyag-cllatasara. 1'zyiel a foldalkali-alkalicitas elme- 
k icn n\ ii!’v6 korabbi norm ativakat n u iiva ltoz ta tta . cs uj alapokra h d y o z te  liazankban az allatok kal- 
c i mu- cs lo\/Turii»eiiyei.

A/, azola cllclt tobb  mint maslel cvfizcd alatt nemesak cziranyu ism crctcink boviiltck, hanem  
a /  akkor u ttck in te tt cs alapul s/.olgalo szabvanyok ajanlasai is valtoztak . Mar cddig is to rten tek  probal- 
ko/.asok a korb/crusitcsre. f»y p|. szarvasmarha taplaloanyag-sziikscgletct targyalo MT 08 0350  -82 
s/a lu a i. \ Ixiii. kW cz nem ic r ja lt  tui a novcmlck- cs luzoinarhak Ca- es P-igenyenek m inim alis valtoz- 
tatasan. A m odositas sziiksegesscgct az is indokolta , hogy a hazai szarvasm arha-allom any fajtajellege- 
ben bckovctkezctt valtozas, nem kiilonben a takarm anyok  energiaertekelesenek m egvaltoztatasa, 
cs az uj sziiksegleti ertckek  bcvezetcse.

A szarvasmarha kalcium* es foszforsziikseglete

Az MTA 1972. evi ajanlasabiin m egadott sziiksegleti e rtekek  kidolgozasa soran a m egbizott 
szakbizottsag bizonyos m odositassal a brit A R C -1 9 6 5 . szabvanyaban szercplo adatokat fogadta el. 
A rcndelkczesrc alio tcstiileti ajanlasok koziil ugyanis ez b izonyult a legpontosabban e sa  legalaposab- 
ban kim unkaltnak.

A szakbizottsag clfogadta az ARC-ajanlas faktorialis szamitasi modjat, a letfenntartas es a ter- 
mclcs (tcj, tcsttomcggyarapodas, vehemepites) netto sziiksegleti ertekeit, a ket elem hasznositasanak 
hatasfokat, de a letfenntartas 50 mg/ttkg P-igenye mellett a Ca-sziiksegletet 35 mg helyett 75 mg/ttkg 
ertekben allapftotta meg.

A szakbizottsag donteset azzal indokolta (5.6.), hogy egyreszt a ket elem retencioja az 1,5:1 
C:P arany mellett a legoptimalisabb, masreszt az akkori magyartarka-allomany zomeben tomegtakar- 
manyokra alapozott takarmanyadagja jelentos Ca-folosleget m utato tt, ezert a javasolt sziikseglettel 
szamolva az clmelet jobban kozelitette a mindennapos gyakorlatot.

Ido'kozben a holstein-friz importtal, a folyamatos keresztezesekkel megvaltozott a tejeloallo- 
many fajtaosszetetele. A tejtermeles latvanyos noveked6sevel a korabban viszonylag ritkan elofor
dulo ellesi benulas napjainkban mar komoly gondot jelent es megelozese erdekeben az elies elotti 
ido'szakban a Ca-adagot csokkenteni, a Ca P  aranyt szukfteni kell. Ez a gyakorlat bizonyos mertekig 
ellentetben van az 1972-ben elfogadott letfenntarto sziiksegleti 6rtekkel.

A kerodzok tapldloanyag-szuksegletet targyalo 1965. evi ARC-ajdnlast a brit Mezogazdasagi 
Kutatdsi Tandcs 1980-ban kibovitve igen alaposan dtdolgozta, es megvaltoztatta a Ca- es P-sziiks6gletre 
vonatkozo ajdnldsokat is, amit ugyancsak figyelembe kell venni.

*Az 1972 6vi MTA ajintfs feliilvizsgilata c6lj*b6l az MTA & M&M Allattenyesztesi Bizottsaga 
e8y ad hoc szak£rt6i bizottsigot kiildtitt ki a szarvasmarha 6s a juh kalcium- 6s foszforsziiks£gletenek 
ujabb megiliapitisAra. A szaklrtS bizottsigot a kttzlemtny gzerz6i alkott&k.
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Az izotfp technikaval vegzett korabbi €s ujabb vizsgilatok megerositettek, hogy a letfenn
tartas igenyenek alapjaul szolg£l<5 faecatis endog6n es az igen minimalis urinalis Ca-ilrit6s vdltozac- 
lanul 16 mg/ttkg, de ugyanakkor a legujabb vizsgilatok megcafoltak a felnott allatokra korabban 
elfogadott 45%-os Ca-hasznositast. A szamos vizsgalat alapjan kialakitott alldsfoglalas szerint a ki- 
hasznalas az 61etkortol fUggetleniil elsosorban a felvett Ca-adag nagysagato 1 fiigg. Szukos -  a sztik- 
seglet 1,3-szorosit tartalmazo -  Ca-szint eseten (megfeleltf D-vitamin mellett) a kihasznalas 67%-os, 
es a tenyleges sziikseglet a letfenntartas es a termel6s netto igenyebol ennek figyelembevetelevel 
vezetheto le. Ez azt jelenti, hogy a 16tfenntartis Ca-igenye az 1000 kg elotomegre megdllapitott 
35 g helyett 24 g, 1 kg FCM-tej termelesehez 1,7 g Ca, 1 kg testtdmeggyarapodashoz 19 g, a vehem- 
epiteshez naponta Itlagosan 13 g Ca sziikseges.

Az izotop technikaval vegzett ujabb vizsgalatok nem erositettek meg a letfenntartas korabban 
elfogadott 28 mg/ttkg P-urit6set, es ugy talaltak, hogy a faecalis (10 mg/kg) es az urinalis (2 mg/kg) 
urites egyuttes osszege csupin 12 mg/kg. A kihasznalas merteke egyarant fiigg az eletkortol es az 
adagokt61. A szoposkori 90%-os hasznositas 1 eves kor alatt 78%-ost egyeves kor utan atlagosan 
58%, ami nem sokban ter el az 1965-ben elfogadott 55%-tol. Igy csupdn a letfenntartas igenyeben 
tortent lenyeges valtozas, mert az az 1000 kg elotomegre vonatkoztatott 50 g-rol 21 g-ra csokkent.

A levezetesbol kitunik, hogy a legujabb ARC-ajanlas minden tekintetben (igy az energia-feher- 
jesziiksegletre vonatkozoan is) a minimalis elettani sziiksegletet adja meg, es az egyebk6nt indokol- 
hato biztonsagi ratartas m6rtekeben nem foglal aliast.

Azt is ki kell emelni, hogy a brit allasfoglalas szerint mind az endogen Ca-, mind a P-iirites a 
testomeggel ar&iyos, es tovdbbra is helyes az 1000 kg-os elotomegre vonatkoztatott sziikseglet, mig 
az USA-NRC es a nemet szabvanyok az anyagcsere-testtomeg aranyanak megfeleloen szabjak meg a 
kifejlett illatok tetfenntarto sziiksegletet.

Az ujonnan bevezetett hazai takarmdny6rtekesitesi rendszer, valamint az erre epulo uj sziik- 
segleti ertekek kidolgozasaval megbizott takarmanyozasi szakbizottsag megvitatta az allatok asvanyi- 
anyag-igenyet is, es javaslatot tett a szarvasmarha 6s a juh letfenntarto Ca- es P-sziiks6gletere vonat- 
kozo, az MTA-1972. ajinlisban megadott 6rt6kek megvaltoztatasara. A szabvanyelokeszito bizott- 
sag a kiilfoldi ajanlasok figyelembevetelevel, biztonsagi rahagyassal a letfenntartas igenyet 1000 kg 
elotomegre 44 g Ca-ban es 34 g P-ban javasolta megillapitani. Ez az ertek jol egyezik az USA Holstein- 
Friz Teny6sztok Szovets6genek ezirinyu ajinlisdval.

Jol ismert, hogy a tej Ca- 6s P-tartalma a tej szirazanyag-tartalmatol fiiggoen valtozik, es ez 
erthetoen kihat a sziiks6gletre. Ennek figyelembev6tel6vel mind az ARC, mind az NRC szabvinyok 
a zsirtartalomtol fiiggoen viltozo 6rt6kben adjik meg a termeles sziiksegletet. A hazai szarvasmarha- 
allomany fajtaosszeteteleben, pontosabban a termelt tej zsirtartalmiban nincs olyan lenyeges kulonb- 
seg, hogy ezt ktilon figyelembe kellene venni, ez£rt; az ajinlas tovabbra is egysegesen a 4% zsirtartal- 
mu FCM-tej literenk6nti 2,8 g Ca, es 1,7 g P sziiksegletevel szimol. Teny, hogy a tehenek Ca- es P- 
ellatasanak szukos, vagy optimalis m6rt6ke egyarant fiigg a letfenntartas es a termeles iranyszamait6l, 
mert az egyik hianyat a mdsik feleslege kompenzilhatja, azert esak a ket sziikseglet egyuttes ert£ke- 
bol tudjuk a kiilonbozo ajanlasokat egymassal osszehasonHtani. Mint az L tdbldzat adataibol kiolvas- 
hato, a 600 kg dlotomegu tehen napi 20 literes tejtermel6s6hez javasolt 82 g Ca es 54 g P jol egyezik 
az iranyt mutato nemzetkozi szabvanyok sziiks^gleti ertek^vel.

Nem valtozik a vemhesseg utolso ket h6napjira elfogadott napi 15 g Ca- es 10 g P-sziiks6glet, 
valamint a testtdmeggyarapodis 20 g Ca es 10 P/kg szUka6glete sem. Teny, hogy a novekedesben levo 
illatok napi testtomeggyarapod&ihoz a csontozat arinya feh£ije4)e6pit£shez hasonkSan az 61etkorral 
(a testtomeggel) fokozatosan cs6kken, es ez megmutatkozik az isvinyi anyagok nett6 sziiks^glet6ben. 
Ezt a tdrv6nyszeriis6get kovetelik az USA-NRC-szabvtfnyok, ahol a testtomeg 6s napi testtomeg- 
gyarapodis fQggv6ny6ben tiblizatokba szedve adjik meg az allatok tipl£16anyag- 6s isvinyianyag- 
szQks£glet6t.

A gyakorlat szimlra osszeillitott hasonkS hazai tibtfzatok a ssicazanyag-, energia- 6s feh&je- 
szOks^glet mellett a Ca- 6s P-szttks6gletet is megadjik. Az igy feltOntetett szttks6gktek megegyeznek 
a 16tfenntartis 6s a viltozatlan dsszet^telCI testt6meggyaiafodis disze^tett 6rt6k6vel. Ez a d6nt6s a 
biztonsagi r to r t is  mellett azzal is indokolhat6, hogy az tietkona bizonyithat6an csdkken a P-kihasz- 
nilis, amit viszont ellensulyoz a csdkken6 Ca- 6s P-be6pit6s.
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1. tdbldzat
A tejeld tehen Ca- es P-sz&ks<eglete a kulonbozd ajinlisok szerint

1000 kg letf. 1 kg FCM-tej 600 kg elot. 
+20 kg tej

Ca P Ca P Ca P

USA N R C -1 9 7 1 37* 28* 2,7 2,0 76 57
USA N R C - 1978 35* 28* 2,7 1,8 75 53
Britt A R C -1 9 6 5 35 50 2,8 1,7 77 64
Britt A R C -1 9 8 0 24 21 1,7 1,6 48 45
NSZK D L G -1 9 7 0 50* 33* 2,7 2,0 84 60
NSZK D L G -1 9 8 0 40* 40* 3,2 1,7 88 58
NDK-1951 50* 33* 2,5 2,0 80 60
N D K -1 9 7 1 ,1981 28* 22* 2,5 2,0 66 53
M S Z -6832 , 1966 71 22 6,4 2,4 171 61
M T A -1972 75 50 2,8 1,7 101 64

M T A -uj a j in t ts 44 34 2 3 1,7 82 54

*A sziikseglet az anyagcseretesttom eg (kg0 ,7 5 ) a ran y ib an , (SSO kg=l) valtozik.

A ju h  kalcium- & fottforsz&kslgiete

A juh Ca- es P-sztik9egletenek alapjiul ugyancsak az ARC-1965-ajanlas szolgalt, amelyben a 
tfenntartas igenyet 40 mg/kg endog£n Ca- es 43 mg endog£n P/kg tirites alapjan, valamint 45%-os 

^a, es 60%-os P-kihasznalas figyelembev^televel 100 kg 6l6t6megre szamitva 9,0 g Ca, es 7,5 g P-er- 
tekben alkpitottak meg. Ezt a javashtot az MTA 1972. evi ^jinlisa 10 g Ca es 7,5 g P/100 kg ertek- 
ben fogadta el.

Az ujabb izotop vizsgalatok nem erositett6k meg a korabbi kutatisok eredmenyet, es ennek 
^apjan az 1980. evi ARC-ajanlas a minimalis endogen Ca-ttritest 16 mg/kg, a P-uritest pedig 14 mg/kg 
ertekben fogadta el. Megvaltoztattak illasfoglalasukat a Ca-kihasznalas tekinteteben is, mert a hasz- 
n°sitas merteket a korabbi 45%-os atlaggal szemben a szukos Ca-ellitas eseten a szarvasmarhahoz ha- 
s°nloan 68%-ban dllapitottak meg. Igy a letfenntartis minimilis sziikseglete 100 kg elotomegre vonat- 
koztatva 4,4 g Ca, 3,4 g P-ertekre csokkent.

Az ARC-1965. szabvany megvaltoz£sa sziiks£gesse tette az MTA-1972. evi ajanlasban foglalt 
,0,l^nntarto-szukseglet revidialasat is. A juh tdpldl6anyagszttks6gletenek az uj netto energiaban torteno 
,1K'gallapitasdval megbizott szabvanyelokeszito bizottsig elfogadta a szarvasmarha 16tfenntart6-sziik- 
s^letere mcgallapftott (4,4 Ca es 3,4 g P/100 kg) erteket. Ezzel a dbntessel a juhok letfenntarto as- 
v̂ nyianyag-s/uksegletc csak nem megegyezik az USA legujabb, 1985. evi NRC-ajanlasaban megadott 
cnC'kkel (2. tdbldzat). A kg-kent atlagosan 1,85 g Ca-t 6s 1,5 g P-t tartalmazo juhtej termelesehez ko- 
ral)byn javasolt 4,0 g Ca- es 2,5 g P-sziikseglet ma is 6rv6nyes 6s megegyezik az NRC-1985. evi ajanla- 
sa^an szereplo sziikseglet te l.

A rendelkezesre dllo hazai tabldzatok a klilonbozo testtomegu egyes, illetve ikerbaranyokat 
s*optato anydk tdplaloanyag-szttkseglete mellett a Ca- 6s P-sztiks6gletet is feltuntetik. A tabldzat az 

6 esetben napi 1,2 liter, a misodik esetben 2,1 literes tejtermelessel szamol. Ettol eltero esetben 
?r^y°san  novelni vagy csdkkenteni kell a sz(iks6gleti irinyszAmokat. Idokozben megvaltozott a hazai 
JU ^ lonidny fajtaosszet6tele. A kistestu f6sus merin6 mellett megjelentek a nagyobb testu husfajtak, 6s 
aZ(l!n 8ZaP°ra fajtik k£pviseldi is. Az ikerell6sek ardnyinak novel6s6vel 6rhetoen no a vehem6pftes 
*z ks^giete, de emellett tekintettel kell lenni az anyik 6l6tdmeg6re is. Az anyik testtomeg6tol fiig- 
°en no az ujsziilott bdrdnyok 61otdmege, viltozik a be6pft£s, 6s igy a napi sziikseglete is. A szilks6gle- 

tehdt difterencidltabban kell megadni 6s erre szolgdlnak a kidolgozott tdbUzatok, melyek az alia-
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2. tdbldzat
Az 50 kg-os anyjuh Ca 6s P-szttks^glete a kttl#nb6z6 ajlnlisok szerint

Ore» Vemhes** Szoptat6 ***

Ca P Ca P Ca P

NRC-1968 3,2 2,5 4,2 3,1 6,2 4,6
NRC-1975 3,0 2,8 4,1 3,9 10,9* 7,8*
NRC-1985 2,0 1,8 5,9 3,4 8,9* 6,1*
ARC-1965 4,5 3,7 7,6 5,1 10,0 7,0
ARC-1980 u « 3,0 2,4 4,7 4 4
NSZK-1970 6,0 4,5 12,0 6,0 13,0 8,0
NDK-1970 3,5 34 5,5 4 4 10,0 7,0
MTA-1972 5,0 3,7 7,7 4,9 10,2 7,0

MTA uj ajinlis 2,2 1,7 6,1 3,3 7 A Sfi

♦a t£btfzatban megadott 1,75 literes tejtermells 1,3 literre korrigllva 
♦♦a vemhesseg utolso 6 het6ben 

♦♦♦napi 1,3 literes tejtermelessel

tok elotomegetol, szaporasagatol fiiggoen ket szakaszra bontva, a vemhess6g elso 15 hetes, 6s az 
utolso 6 hetes idoszakara adjak meg az anydk taplaloanyag- es asvanyianyag-sztiks6gletet.

Ismeretes, hogy a napi testtomeggyarapodas osszetetel6ben a genotipustol, a testtomegtol es 
a napi novekedes iitemetol fiiggoen nemcsak a beepitett feherje 6s energia ardnya vdltozik, hanem a 
csontozat, a visszatartott asvanyi anyagok mennyisege is. Ez utdbbi pedig 6rthetoen kihat a tenyle- 
ges szuksegletre. A kidolgozott tablazatok az energia- 6s feh6rjesziiks6gletet a retenci6 ftiggv6nyeben 
adjak meg, de az eltero asvanyianyag-tartalomra nincsenek tekintettel. Az 1 kg elotomeggyarapodis- 
hoz sziikseges igenyt a korabbi egyseges 1 5 g C a 6 s 6 g P  helyett, a M rinyoknil 1 5 g C a 6 s 8 g P , a  
novendekeknel pedig az egyre csokkend kihasznilis miatt 24 g Ca es 11 g P-6rt6kben adjak meg, 
illetve ezekkel az iranyszamokkal allapitottik meg a tiblizatokban feltilntetett szilksegleteket.
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KUlfbldon terjeszti a KULTURA Kdnyv es Hirlap Kiilkereskedelmi Vallalat 1376 budapest I., Fo 

utca 32. Telefon: 159-450 vagy a KULTURA kulfoldi kepviseletei - 1
Bestellungen sind an KULTURA Ungarisches Aussenhandelsuntemehmen fiir Biicher und Zeitungen, 

Budapest 62, Postfach 149., oder an ihre auslandischen Vertretungen zu richttn
Orders may be placed with KULTURA Hungarian Trading Company for Booksarid Newpapers 

Budapest 62.., POB. 149, or with any of its.representatives abroad
Ila iapu  npHHHMftiOTcx npeonpH jmieM KYJIbTyPA BHeuiHeTopaoBoe npezmpnHTHHe, Byaaneuu 

62. n. 149 h j ih  ero 3arpaHHHHfciw npegcTaBHTeJibcTBaMH

‘ ’ f1- * ■* < * •

Ktszillt a RECORD Ipari Kisszovetkezet nyomdaUzem&ifen 
Felel6s vezeto: T6th ijtvinn* 'v


