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Allatteny&ztlsiink szerkezete

Az dllafillomdny osszetetele adottsdgaink 
kihaszn£las£nak iigye

Keseru Jdnos
Allattenyesztesi es Takarmanyozasi Kutatocsoport, Godollo-Herceghalom

Tobb mint tiz eve annak, hogy eloszor irtam le velemenyemet arrol, hogy Magyar- 
orszagon az allatallomany osszetetele eltorzult, az abrakfogyaszto sertes es baromfi let- 
szama aranytalanul megnott a tomegtakarmanyt fogyaszto szarvasmarha es juh allomany- 
nyal szemben. Ennek kovetkezmenyekent vazoltam fel az azota tobbszorosen beigazolo- 
dott kovetkezmenyeket: a szantofold tulzott aranyu igenybevetelet takarmanytermesztesi 
celra, kozben a retek-legelok -  mellektermekek kihasznalatlansagat, a sertes es baromfi 
reszere sziikseges feherjeimport nepgazdasagunkra nehezedo tehertetetet, tovabba azt, 
hogy a sertes- es baromfitelepek energiaigenye -  beruhazasi sziikseglete aranytalanul job- 
ban terheli gazdasagunkat, mint a szarvasmarha es juhtelepeke. Mindezt olyan ossze- 
fuggesben tettem szova, hogy ugyanannyi mennyisegu orszagos hustermeleshez egy na- 
gyobbaranyu kerodzoallomany eseten az emlitett teriileteken nepgazdasagi szinten mer- 
heto jelentos megtakaritas, az allattenyesztes termel£s£nek jelentos olcsobbitasa volna 
elerheto.

Sajnalattal kell megallapitanom, hogy mindezen felveteseim, figyelmezteteseim 
teljesen hiabavalok voltak. Allatallomanyunk osszetetele ugyanolyan torz maradt mint 
v°lt, sot meg rosszabbodott is a helyzet. fivrol-^vre megismetlodik az a jelens£g, hogy 
a nepgazdasagi tervek a szarvasmarha es juhallomany letszamnovekedeset iranyozzak elo, 
s a valosagban ennek forditottja, a tetszamcsokkends kovetkezik be. Hiaba tudnank pl. 
novelni juhhusexportunkat viszonylag kedvezo aron, juhhustermelesiink csokken csakugy 
wint a marhahustermeles is.

Hosszasan lehetne elemezni ennek a minden bizonnyal nepgazdasagi erdekeinkkel 
ellentetes folyamatnak az okait. Ezek kozott vannak objektiv 6s szubjektiv okok is. T£ny 
azonban, hogy egy nem kivanatos jelens^ggel dllunk szemben, amellyel kiilonosen ma, 
amikor egy olyan gazdasagi reform idoszakaban vagyunk, amelynek c£lja eroforrasaink 
roaximalis kihasznalasa, komolyan szembe kell n^zniink.

Alapveto probtemdnak a termeloi £rdekelts£g hianydt tartom. A mezogazdasigi 
termel6k jelenleg a fenn^llo -  6s nem csak az objektiv gazdasigi torv^nyek miatt, hanem 
az 6rt6ktol elt^ritett drrendszer kovetkeztSben kialakitott -  kozgazdasdgi viszonyok mel- 
lett alig 6rdekeltek a mezogazdasagi alaptev£kenys£g folytatisdban, hiszen a befekteteit



194 a l l a t t e n y £ s z t £ su n k  s z e r k e z e t e

tokdjiik -  munkajuk atlagosan alig 5-6% nyereseget hoz szemben az ipari es egy6b teve- 
kenyseg, vagy egyszeru bankbetet, ennel ketszeresen, vagy meg nagyobb m6rt£kben na- 
gyobb nyeresegevel. A mezogazdasagi alaptermetesen beliil is kiilonbsegek vannak es a 
szarvasmarha es juh agazat nyeresegszintje alatta marad a sertes es baromfi nyereseg- 
szintjenek. A kiilonbseg nem egyszeruen abbol adodik, hogy a termeles kulturaltsaga, 
szinvonala amazoknal magasabb, bar ebben is van igazsag. A marhahustermeles es juha- 
szat termelesi szinvonala, kulturaja igen sok fejlesztesi lehetoseget rejt meg magaban.

Csak utalaskeppen sorolok fel ezek koziil nehanyat. Az abraketetes minimaliza- 
lasa es olcso tomegtakarmannyal valo helyettesitese. A legeltetes es legelogazdalkodas 
korszerusitese. A meilektermekek, kiilonosen a kukoricaszar fokozottabb merteku hasz- 
nalata. Az epiiletnelkiili tartas kiterjesztese. Az elomunkaraforditas csokkentese. A sza- 
porulatot nem hozo anyaallomany kimelet nelkuli selejtezese. Korszerubb fajtak es ke- 
resztezeseik elterjesztese,stb.

Jol tudom, hogy sokan a gyakorlo gazdak koziil legyintenek ezek olvastan es arra 
hivatkoznak, hogy mindezek nem sokaf ernek, ha az ertekesitesi arak nem emelkednek 
lenyegesen, ha nem szunnek meg a kerodzoket sujto ar es egyeb diszkriminaciok, s ha a 
gazdasagokban az altalanos koltsegek es az agazatok sajatossagait figyelembe nem vevo 
adok nem hozzak kedvezobb helyzetbe az agazatot. Magam is egyetertek azzal, hogy ezek 
elkeriilhetetlenek, de szeretnem hangsulyozni, hogy meg maguk az allattenyeszto es 
termelo gazdasagok is sokat tehetnek a husmarha es juhagazat helyzetenek javitasa 
erdekeben.

Sokan felvetik mostanaban, hogy a husmarha es juhagazatot az allomany kisiizemi 
keretek koze valo kihelyezese huzhatja ki a melypontrol. Az en velem^nyem ebben a ker- 
desben az, hogy szamos helyen az egyik lehetseges es sziikseges megoldasnak magam is 
ezt tartom. Ott ahol vannak erre vallalkozo es hozzaerto parasztemberek es olyan le- 
geloteriiletek, amelyek leginkabb ezen az uton hasznosithatok, ott ezt a megoldast kell 
valasztani. A nagyiizem, az allami gazdasag, vagy termeloszovetkezet berleti formaban, 
vagy akar eladassal is hozzasegitheti ezeket a vallalkozokat, hogy eredmenyesen oldjak 
meg azt, amit a nagyiizem nem tudott jol megoldani.

Az igazi megoldast azonban nem ebben latom, hanem az olyan nagyiizemi husmar
ha es juhagazat kifejleszteseben, amely versenykepesen tudja ezt a feladatot megoldani. 
Szamos helyen vannak mar ebbe az iranyba mutato kezdemenyezesek, de azt lehet mon- 
dani, hogy szinte alig van meg olyan, ahol tokeletesen megoldottak volna az osszes prob- 
lemakat. Mindenesetre biztatoak a korszeru, bekeritett legelon valo epiiletnelkuli tartas- 
sal, csaladi vagy egyeni (kis kollektivaval) kezelessel, tenylegesen legelofure ^s mellek- 
termekekre alapozott es szantofoldet alig igenylo takarmanyozassal stb. mukodo es jelen- 
tos nyereseget hozo nagyiizemek. Latni kell azonban, hogy az ilyen tartasmod kialakitasa 
sem megy penz nelkiil; foleg indulo tok^t igenyel, s azt, hogy az agazat a gazdasagban ne 
viselje a tulzott altalanos koltseg es egy^b agazatok aranytalan terheit.

Az allatallomany szerkezeti atalakitasa nem csak megvaltozott iizemi magatartast, 
hanem uj nepgazdasagi magatartast is igenyel. Felt^telezi az ertekesitesi kotottsegek es 
arkepzes feloldasat mind a belfoldi, mind az exportpiacon. Feltetelez tovabba olyan gaz- 
dasagpolitikat, amely nem hatral meg pl. a KGST piae belso neh^zs^gei elol, hanem offen- 
ziv magatartasaval igyekszik bevenni azt a piacot, amelynek jelentos resze telitetlen azok- 
kal a termekekkel -  koztiik a marhahus ^s juhterm^kekkel -  amelyek termetesdnek foko-
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zasara volndnak.lehetos^geink. (Az offenziv piaci magatartas mas iranyban is sziiks£ges.) 
FeltStelez tovdbbd egy olyan agrdrpolitikat, amely a mezogazdasdgi termeloket legalabb 
a ngpgazdasag mas r^tegeivel azonos jovedelemhelyzetbe kivdnja hozni 6s nem a mezo- 
gazdasag kizsakmanyolasara alapozott gazdasagpolitika resze. Az is elengedhetetlennek 
latszik, hogy a szerkezetatalakitasra ne csak az iparban legyen anyagi lehetosege a nepgaz- 
dasagnak, hanem az allatteny£szt6sben is.

Vegeredm£nyben tehat ugy v£lem Magyarorszagon az allattenyesztes letszamanak, 
termelesi volumen6nek tovabbi novelesere szuks^g van. Az orszag belso ellatasa is igenyli 
meg a termeles noveteset es a ngpgazdasag devizaigenye is sziiksegesse teszi, hogy fokoz- 
zuk e teren produktumainkat. (Elvggre ebben a nyersanyagszeggny es energiaszegeny or- 
szagban az allattenyesztes az egyik olyan dgazat, amelynek termelese ugyszolvan kiilso 
import nelkiil fokozhato.) Ezt a novelest azonban indokolt ugy vegrehajtani, hogy az al- 
latallomany osszetetele valtozzek: a sertes es baromfitermekek termelese ne, vagy alig 
novekedjgk (esetleg a piae igenyei szerint m6g csokkenhet is) es a marhahus es juhtermeles 
jelentosen novekedjek. Termeszetesen e teren is a termeles szerkezetenek es volumenenek 
a piaci igenyei szerint kell alakulni, de tisztaban kell lenniink azzal, hogy adottsagaink egy 
ilyen fejlodest indokolnak. Piaci kapcsolatainkat, kozgazdasagi es termelesi erofeszitesein- 
ket ebben az iranyban kivanatos osszpontositani.

Az abrakfogyasztok (sertes, baromfi) konkurrensei-e 
a k6rodzoknek?

Kovdcs Jdzsef 
Agrartudomanyi Egyetem, Keszthely

A mezogazdasdg igen osszetett agazata az allattenyesztes. A szarvasmarhatenyesztes- 
sel torteno tej es hustermelgs es a juhokkal folyo gyapju, hus, tej elodllitas bar k£rodzok- 
kel tortenik, m£gis attol fuggoen, hogy milyen termek termelesere iranyul, jelentos ter
melesi, gazdasagi, jovedelmezosegi kiilonbsegekkel kell szamolni. Ugyanez a helyzet az 
abrakfogyasztok korebe sorolt sertes 6s baromfi hustermeles tekinteteben is. De emlftest 
^rdemel az arutojas termeles ettol elkuloniilo teriilete is, mint erosen specialis termek 
eloallitas.

Velem£nyem szerint az, hogy a kdrodzok vagy az abrakfogyasztok tartasanak van-e 
nagyobb okologiai 6s okonomiai es£lye hazankban eroltetett szembeallitds. Inkabb a ke- 
reslet oldalarol lenne cdlszeru inditani az elemz£st az iranyban, hogy mely term^kbol 
(rninos^gi portdka eloallitdsa), milyen szintu elldtas kiel6git£s£re tudjuk megzogazdasa- 
gunk adottsdgait a legoptimalisabban hasznositani. Termeszetesen szamitasba v£ve a bel- 
foldi iggnyek kiel£git£s£t 6s az sxport lehetos^gek kihasznaldsdbol kin&lkozo elonyok 
v4rhato iizemi 6s n^pgazdasigi kovetkezm^nyeii

Minthogy Magyarorszag teriilete £ghajlati 6s talaj adottsdgainal fogva els^sor- 
ban a gabona, a szemesterm^ny produkciojdhoz nyujt kedvezo okologiai felt£-
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teleket, celszerunek tartom az itt kinalkozo lehetosegek novenytermesztesi kihasznala- 
sat. Termeszetesen az itt eloallitott termenyek hovaforditasa sok mas egyeb kerd^s 
(uzemi, nepgazdasagi, kiilkereskedelmi stb.) alapos osszevetgse utan dontheto el meg- 
nyugtatoan.

Hogy a szemes abrakot exportra vagy allattenyesztes utjan allati termekben erte- 
kesitsiik-e, ujabb koriiltekinto iizemgazdasagi es kozgazdasagi elemzest kivan. Tekintet- 
tel arra, hogy a gabonak es szemestermenyek, allattenyesztes utjan feldolgozott formaban 
az elelmiszeripar kozbejottevel nemesithetok, kedvezobben ertekesithetok, ugy velem, 
ezt a hasznositasi format nem szabad gazdalkodasunkban a jovoben sem mellozni.

Arrol viszont mindezek mellett semmikeppen sem felejtkezhetunk meg, hogy a fel- 
tetlen kerodzo takarmanyokat termo teruleteket (allando es alkalmi legelok, kaszalok) 
a leheto legkedvezobben hasznaljuk ki, a kerodzo allattartassal. Kiegeszitve termeszetesen 
a megallapitast azzal, hogy a novenytermesztes mellektermekei se vesszenek el a kerodzo 
allatok takarmanyalapjabol. A korabbi, haboru elotti termelesi strukturaban, ugyanis a 
kerodzo allattartas meretezeseben «  meggondolasokat elsodlegesen ervenyesitettek a gaz- 
dalkodok,legyenekazokakarnagyuzemek, akar kisparaszti gazdasagok iranyitoi. Uralkodo 
iizemszervezoi nezet volt, hogy igy lehet a kerodzo allatoknak az istallotragya eloallitas- 
ban jatszott szerepet hasznositani legeredmenyesebben. Tobb iizemtani szakember ugy 
velekedett, hogy a kerodzotartas jovedelmezosegevel akkor is elegedettek lehetiink, ha 
az agazat haszna csupan a keletkezett tragya ertekeben realizalodik. Nyilvan eznapjaink- 
ban eppen a jovedelmezobb termeles erdekeben nem tarthato fenn.

Ismeretes, hogy a hagyomanyos gazdalkodas keretei kozott csakis korlatozott 
aranyban vontak be a kerodzok takarmanyozasaba szantofoldi takarmanyokat. Ha ezeket 
termesztettek is, tobbsegiiket kettos termesztessel (oszi keverekek, tarlovetesek, pl. 
csalamade) allitottak elo vagy evelo pillangosokra alapoztak a szantofoldi szalastakar- 
many-termesztest. Az a sokszor emlegetett szamitas, hogy adott teriiletegysegrol betaka- 
rithato legnagyobb taplaloanyagmennyiseg silokukorica termesztessel erheto el, talan ke- 
csegteto elv, de a termelesi adatok ezt gyakorlati szinten keves iizemben igazoljak, meg a 
jelenlegi lizemi viszonyok kozepette is.

A kisparaszti gazdasagok a novenytermesztesi mellektermekek (pelyva, kukorica- 
szar) nyersrostjanak kedvezobb ertekesiilese elosegitesere takarmanyrepat is termesztet
tek, hogy a teli takarmanyozas idoszakaban a pac keszitesbol szarmazo takarmanyozasi 
elonyoket kihasznaljak.

Az allattarto epiiletek tobbsegeben igen egyszeru letesitmenyek voltak. A kerodzo 
allattartas ^ltalaban kiilterjes koriilmenyek kozott folyt. Foleg az onellatas celjara ter- 
meltek a tejet, a feleslegek ertekesitese jelentett arualapot. A hustermeles (tino, goboly, 
bikahizlalas) inkabb piacorientalt tevekenysegnek szamitott. Mindez, ugyan a kerodzo 
16tszamok magas szintentartasat biztositotta annak idej^n, de keves kiveteltol eltekintve 
a termeles mutatoi szereny jovedelmet eredmenyeztek es ennek ellen^re az allomany inga- 
dozasa nem okozott gazdalkodasi problemakat sem az iizemekben, sem a nemzetgaz- 
dasagban.

Azt hiszem nem erdektelen arra is figyelmeztetni, hogy Sppen az akkori idokben az 
elenjaro szarvasmarhatartassal, tejtermel^ssel foglalkozo orszagokban a sert6steny6sztes 
szivnonala a finom hentesaruk(bacon, sonkasuldo) azokban az orszdgokban alakult ki, 
ahol a nagy szarvasmarha allomdny, szinvonalas tejtermel^se az ilyen sert^sek term^k- 
eloallitasahoz bos^gesen biztositott tejipari mell^kterm^keket (folozott tej, sav6).
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Valojaban tehat, ha a mai, hazai mezogazdasagi dgazati strukturat szemrev^telezziik, 
nem szabad a latszat ellentmondasokat tulbecsiilni, vagyis azt hangoztatni, hogy azert 
csokken a kerodzo allatok aranya hazankban, mert az abrakfogyasztok tetszama nagyobb 
a megengedhetonel. Hogy kevesebb a kerodzo allatok tetszama a kelletenel, oka elso^or- 
ban a nagy es kisuzemek sajatos termelesi feltetelebol adodik. Ilyenek a tomegtakarmany 
termelesi hatter (foldteriilet) hianya kistermelok, haztaji gazdasagok eseteben, az uj no- 
venytermesztesi technologiak a nagyiizemekben (buza, kukorica betakaritas). Szallitasi 
lehetoseg hianyossagai a kistermelesben, ugyancsak korlatozo tenyezokent hatottak a 
kerodzo letszam alakulasara. Az aparol fiura szallo szakertelem es allatszeretet hianya az 
eletforma valtozas kovetkezteben mind a szarvasmarhatartasban, mind a juhaszatban 
messzemenoen elomozditotta es fenntartja a kerodzo letszam csokkeneset. A kozlegelok 
elhanyagolasa, a falusi kozos legeltetes lehetosegeinek falurendezesi okokra valo hivatko- 
zassal torteno felszamolasa, mind-mind a tehenletszam ezzel az egesz szarvasmarhaallo- 
meny csokkenteset vonta maga utan.

A baromfi es sertes letszam rohamos novekedese viszont a kistermeles kereteiben 
kinalkozo kiegeszito jovedelem szerzest mozditotta elo. Itt eppen a takarmanyhoz 
jutas kedvezo feltetelei, az ertekesites biztonsaga, szerzodeses kapcsolatok tamogato ha- 
tasa ervenyesult. A sertes- es baromfitartas munkaigenye az uj technologiai berendeze- 
sek (onetetok, onitatok stb.) hasznalata miatt, eleve a ket termelesi agazat fellendiileset 
tamogatta.

Mindezek kovetkezteben a belso allatallomany osszetetele hazankban az abiakfe- 
gyasztok iranyaba tolodott el. Igen sokszor biralo megjegyzesek hangzanak el amiatt, 
hogy az abrakfogyaszto (sertes, baromfi) szinvonalas termelesenek fenntartasahoz sziik- 
seges feherje abrakfelek importja feltuno mertekben rontja az ossz allattenyesztesi teve- 
kenyseg jovedelmezoseget, hatekonysagat. firdekes viszont ezzel szemben vannak olyan 
orszagok, nem is egy (pl. Hollandia, Dania), amelyek nemcsak a feherje abrakfelesege- 
ket, hanem az alapabrak (arpa, kukorica, buza, tapioka stb. beszerzeset is import utjan 
biztositja es meg igy is jelentos jovedelmet realizalnak az ottani termelok mind a sertes, 
mind a baromfi agazat mukodtetesevel.

Velemenyem eppen ezert az, hogy semmikeppen sem antagonista agazatokkent 
kezeljek a kerodzo es abrakfogyaszto agazatokat, hanem a kereslethez valo igazodas er- 
dekeben mindket agazat rentabilis mukodtetesehez teremtsek meg a felteteleket.

A hushasznu szarvasmarha szerepe az allattenyesztesi szerkezetben

B tktsi Gyula 
Allami Gazdasag, Szikszo

Hazank allatallomdnya — kiilonosen a k^rodzok vonatkozasdban — az utobbi ido- 
^en rohamosan csokken. A csokken^s okak^nt sokfele magyardzat latott napvilagot, 
rnelyek kozott az a kdrd^s is felvetodott, hogy az allatallomanyunk jelenlegi osszetetele



198 Al l a t t e n y £ s z t £ s u n k  s z e r k e z e t e

jol szolgalja-e a mezogazdasag Srdekeit, a meglevo szerkezet az allatteny6szt6snek a mezo- 
gazdasagban elfoglalt hely^t es szerepgt jol reprezentalja-e.

Gazdalkodasunk soran egyre inkabb hangsulyozasra keriil a hatekonysag fokozasa- 
nak lehetos^ge. E gondolathoz kapcsolodva felmeriil k6rd6sk6nt az is, hogy lehetosegeink 
ki vannak-e hasznalva e teren 6s ezek a lehetosegek szolgaljak-e az allati termek eloallitasa- 
nak koltsSgtakarekossdgat?

A jelenlegi allatallomany szerkezet^vel kapcsolatban is jogosan merui fel ez a ker- 
d6s\ Nagyon sok szakember egybehangzo velemenye az, hogy ez a szerkezet nem felel 
meg az elobb vazolt felteteleknek.

A mezogazdasagon beliil az allattenyesztesnek meghatarozott szerepe van. Ez egyer- 
telmuen igaz a nagyuzemi gazdalkodasban es az egyeni gazdasagban is. A szantofoldi no- 
venytermesztes legfontosabb feladata mindig is az allatallomany takarmanysziikseglete- 
nek biztositasa volt. A gazdalkodas soran altalaban az a jellemzo, hogy ez a felhasznalt 
takarmany az allati termekeken keresztiil ertekesebbg valik es az ilyen forman torteno 
hasznositas gazdasagos is. Az allatteoyesztesiink jelenlegi szerkezetet vizsgalva, azt kell 
megallapitani, hogy a szantofoldi novenytermesztesben megtermesztett takarmany hasz- 
nositasa az allati termekekben jelen esetben nem valik ertekesebbe! A novenytermesz
tesben az elmult idoszakot figyelembe veve a gabonatermesztes az egyik legsikeresebb 
agazat. Termeszetes, hogy ez a termesztes meretet is meghatarozta ennel a novenynel 
a szantofoldi novenytermesztesen beliil. Ma mar minden termelo elott vilagos, hogy elo- 
nyosebb eladni a gabonafeleket, mint feletetni azt, mert az allati termekekben veszit 6r- 
tekebol. Ezert jellemzo az, hogy a megtermesztett gabonafeleket inkabb eladja a termelo, 
mint hogy azt az allati termekeken keresztiil hasznositana. Sajnos ez m6g a jelenlegi koz- 
gazdasagi koriilmenyeinket figyelembe veve is lgy van, pedig az arviszonyok nem kedve- 
zoek a hazai gabonapiacon. Tovat\) folytatva e gondolatsort a mezogazdasagban dolgozok 
es iranyitok a jovot inkabb az allattenyesztes visszafejleszteseben latjak, sot a helyzet meg- 
javitasa erdekeben az allattenyesztesi agazatok egy rgszSt fol is szamoljak. (lasd: juhaszat, 
husmarhatartas.)

Az allattenyesztesiink jelenlegi szerkezetet vizsgalva szembetuno az a nem elfogad- 
hato arany, mely ma a kerodzo allatok es a nagy abrakfogyaszto allatok kozott megtalal- 
hato. Statisztikai adatok bizonyitjak, hogy talan sehol sem talalhato a vilagon az az arany, 
mely jelenleg hazankban fellelheto a sertes 6s a szarvasmarha allomany kozott. Az az alla- 
pot, mely a minosegi vagomarha ert6kesites6t az elmult idoszakban lehetove tette, nagyon 
komoly m6rt6kben megvaltozott. Egyre kevesebb a jo minosegu hust biztosito szarvas
marha es sajnos ez a tendencia a tovabbiakban is megmaradni latszik. Az elobb emlitett 
nem megfelelo ardny ugy n6z ki, nem is fog megvdltozni, mert a jelenlegi vdgomarha let- 
szam tovabb csokkenti az export lehetosgget, a belso elldtasban a szerepe egyre keve
sebb lesz.

Az ardnyok vizsgalatanal az is szembetuno, hogy a soknak mondott sertas gyakor- 
latilag nem sok, az azonban egydrtelmuen igaz, miszerint a vagomarha kev6s. 1972-ben a 
kormanyprogram a 60-as 6vek v6g6n kialakult 6s a szarvasmarha teny6szt£sre jellemzo 
tarthatatlan helyzet megvaltoztatasara sziiletett. E kormanyprogram meghirdet^se utan 
hatalmas fellendiites kovetkezett be a tejtermetes vonalin elsosorban az dltal, hogy a 
Holstein-friz fajta 6s a keresztez^sei olyan termetesi eredm^nyeket hoztak, amit a kor
manyprogram c61ul is kituzott 6s nagyon j61 segitette azt az irdnyzatot a j61 6s helyesen
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alkalmazott es megteremtett szabalyozo rendszer is. A szakosodas bevezet£sevel a hus- 
hasznu szarvasmarha-tartas azonban nem fejlodott olyan m6rt6kben, ahogyan azt a kor- 
manyprogram meghirdette.

Ami a tejtermeles vonalan -  fajta, tartastechnologia, szabalyzok -  a nagymervu 
fellendulest eredmenyezte, a helytelen informaciok kovetkezteben a husmarhatartasnal 
nem hozott egyertelmu fejlodest. A kapkodo gazdasagi szabalyozas alapvetoen gatolta a 
husmarha agazat fejleszteset, a celkituzesben meghatarozott eredmenyesseget. Mindenki 
elott tudott dolog, hogy az 1972-ben kormanyhatarozat a varhato termelesi eredmenyek 
figyelembevetelevel egy folyamatos tejelo szarvasmarha letszamcsokkenest tetelezett fel, 
mely valojaban ki is alakult, amellett a sziikseges minosegi vagomarha biztositasat szot 
galta volna a novekvo hushasznositasu szarvasmarha allomany. Ez utobbi celkituz^rfiem 
valosult meg, mert a jelenlegi hushasznu tehenek szama meg a 80 ezret sem eri el. Rontja 
az agazat helyzetet az is, hogy ennek a tehenletszamnak tobb mint a fele nem is egyhasz- 
nu husfajta, hanem kettos hasznositasu, melyeket valojaban csak kineveztek husmar- 
hanak.

A termelesben dolgozo szakemberek koziil senki sem allitja, hogy e helyzet kialaki- 
tasaban nem jatszott kozre a ktilonbozo mezogazdasagi iizemeknel fellelheto szakmai 
hiba, es liianyossag, mely az agazat nem megfelelo ismerete kovetkezteben fellelheto volt, 
azonban az egyertelmu, hogy a mezogazdasagi szabalyozok ennel az agazatnal nem tud- 
tak betolteni azt a szerepet, melyet a kormanyprogram meghatarozott.

Az elozoekben mar szoltam arrol, hogy a husmarhatartasnal a szakmai hianyossagok' 
mellett a nem megfelelo szabalyozo rendszer volt a legnagyobb akadalyozo tenyezo.

Mindenkeppen meg kell emliteni ennek az allapotnak a kialakulasaval kapcsolatban, 
hogy komoly szerepet jatszott e helyzet megteremteseben az a teny, hogy a husmarhatar- 
^st kimondottan export orientalt tevekenysegnek tekintettek. Ezt igazolja az a teny, 
hogy amikor az allami gazdasagok a husmarhatartas meghonositasa erdekeben a hereford 
^ajtat hazankba behoztak, a husipar akkori vezetoi tamadtak ezt az elkepzelest, kihangsu- 
lyozva a fajtaval kapcsolatos minosegi kifogasokat. Az volt a legfobb erv, hogy a nyugati 
Piae azt a minos£get, melyet a hereford biztosit nem igenyli es sajnos senki sem gondolt 
arra, es szerintem ma sem gondol, hogy az export mellett esetleg hazai igSny is felmerul- 
het, mely igeny kielegiteset esetleg ez a fajta is szolgalhatja. Ennek az elhibazott gondol- 
^odasnak kovetkezmenye, hogy nagyon gyenge minosegu marhahus talalhato jelenleg 
^zleteinkben, valamint az a teny is, hogy ez a gyenge minosegu marhahusnak a fogyasz- 
toi ara, a minosegi serteshussal szemben lenyegesen magasabb, ebbol kovetkezik, hogy az 
^tkezesi szokasaink a husfogyasztast illetoen ugy alakultak ki, hogy a marhahus fogyasz- 
âs az egy fore juto husfogyasztasbol m^g a 10%-ot sem teszi ki.

Az export orientaltsagot igazolja az is, hogy az export arbevetel Erdekeben szinte 
tiltva van a borju, vagy valasztott borju ert^kesit^se, de a hazai piacon valo megjelentetese 
*s. Gyakorlatilag borjuhussal a magyar vevo a hazai piacon nem taldlkozik, vagy ha igen, 
a^kor olyan magas arat kell uzleteinkben erte fizetni, hogy ezt a jelenlegi helyzetet ismer- 
Ve a vasario nem tudja elviselni. Ez is hozzajarult ahhoz, hogy a magyar hdziasszony jelen- 
leg *s az aranylag dragabb serteshust veszi meg, mert ebbol van megfelelo vdlasztek es 
osszehasonlithatatlanul jobb minos^get biztosit, mint az elobb emlitett draga es III. osz- 
taJyu marhahus.
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Errol a t^makorrol hasonlo felfogdsban nyilatkozott Izinger Pal mar az 1980-as 
6vek elejgn Miskolc-Tapolcan megrendezett husmarhatenygsztesi tanacskozason. E k6r- 
des megvalaszolasa soran ellentmond az a t£ny is, mely a mezogazdasagi iizemekben fel
lelheto es az allatallomany olcsobb takarmanyozasat biztosito lehetos^gekben megtalal- 
hato. Oriasi ellentmondas az is, hogy a kis 16tszamu es egyre csokkeno szarvasmarha let- 
szam miatt nem keriil hasznositasra a mezogazdasagi iizemekben fellelheto olcso takar- 
many sem, melyek a gyepteriileteken keletkeznek. Nagyon sok a kihasznalatlan legelo, 
melyek par evtizeddel ezelott meg szarvasmarhaval es juhval hasznositva voltak. E haszno- 
sitas hianya miatt a legtobb helyen olyan helyzet alakult ki, mely a komyezetet ertek^ben 
es eszt^tikailag is rontja. Valtozatlanul a sertas ^s baromfitartas az, mely nagysagrendjet 
tekintve aUattenyesztesiink szerkezetenek nagyobb r^szet adja, pedig ezeknek az aUat- 
fajoknak a takarmanyozasahoz nagymennyisegu feh^rj^re es abraktakarmanyra van 
sziikseg. Arra a feherjere, melyet gyakorlatilag az orszag hatarain belui biztosftani nem 
tudunk, amelyekert nagyosszegu valutat kell kiadni.

Az elmondottakat figyelefmbe veve a jovo erdekeben levonni a kovetkeztetest nem 
nehgz. Sokkal nehezebb a szerkezet megvaltoztatasara tanacsot adni! Meggyozodesem, 
hogy a termelo iizemekben fellelheto a megoldas kulcsa, egyediil, onalloan azonban fel- 
oldani a jelenlegi szerkezetben fellelheto ellentmondasokat nem tudjak. A kormanyzat- 
nak kell olyan helyzetet teremteni, mely az iizemek szamara vonzova, elfogadhatova teszi 
ismetelten a kerodzo allatok, ezen beliil is a hushasznu szarvasmarha tartasat, tenyeszte- 
set. Meg kell valtoztatni a jelenlegi forgalmazasi format, az ,,igazi kereskedelmet,, kell 
megteremteni.

A piae igenyet, az ezzel kapesolatos informaciokat a termelo fele rendszeresen ko- 
zolni kell, a kozvetlen kapesolat erdekeltseget a vevo es az elado kozott meg kell terem
teni.

Olyan szabalyozo rendszert kell kidolgozni, hogy a termelesi kedv ismet fellendiil- 
jon. Ezt szerintem meg lehet oldani, bizonyitja a sikert a tejtermelo agazat helyzete, ered- 
menye is. A szabalyozokkal megteremtett termelesi kedvet hosszutavra kell biztositani, 
ezen keresztiil is bizalmat elolegezni a termelo szamara es biztonsagot, amellyel nem fog- 
nak visszaelni. A bizalom birtokaban a mezogazdasagban dolgozo vezetok es dolgozok a 
megvalositason, a helyes aranyok kialakitasan az erdekeltseg megteremtesevel a hate- 
konysag novelesen fognak dolgozni es valositjak meg mindazt, melyet celul kituztek. 
A mezogazdasag egeszenek fog hasznot jelenteni, ha a hushasznu szarvasmarha szerepe 
visszanyeri azt a rangjat, melyet az 1972-es kormanyhatarozat eloirt. Az olcso es maskent 
nem hasznalhato tomegtakarmanyok felhasznalasaval alacsonyabb onkoltseggel lehet 
nagyobb mennyisegu es minosegben is jo marhahust eloallitani, mely nemesak azexport 
ig^nyeket, hanem a hazai elelmiszer valasztekot is kietegiti. Kialakulhat egy olyan arany 
a kerodzok es az abrakfogyasztok kozott, mely kivanatos es osszessegeben az allatteny^sz- 
tes hat^konysagat is noveli.
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Gyakorlati szemmel az 411atteny6szt6s szerkezeterol

Huszdr Lafos 
Egyetemi Tangazdasag, Hodmezovasarhely

Talan a jovot nehez pontosan megjoslolni. Az uj kiserleti eredmenyek,felfedezesek 
megis megteremtik a jovore vonatkozo elorejelzesek felteteleit. Ami ma lehetetlennek lat- 
szik holnap valosag lehet. Megis elore kell nezni. Tervezni kell a jovot. Ahhoz, hogy ma 
dolgozhassunk tudnunk kell elore latni, elkSpzelni, megtervezni a jovot, es azt igyekezni 
megvalositani. Kulonosen ali ez az allattenyesztesre, ahol egy-egy nemzedekvaltas tobb ev, 
ahol egy allattarto epulet akar 25 evig, de elofordul, hogy 100 evig szolgalja az allatte- 
nyesztest, ahol a megteriilesi ido 20 -9 0  ev.

Az allattenyesztesben ki kell hasznalni az eltero feltetelek adta lehetoseget, igy 
mindenutt az adottsagoknak megfelelo allat fajtakat, hasznositasi tipusokat kell tartani. 
Nem tudom, nem is akarom atvallalni a kutatointezetektol a fajtapolitika meghataroza- 
sat, a kerodzo kontra abrakfogyaszto allatok vitaira a valaszt. Csupan a sajat velemenyem- 
mel szeretnem szolgalni az iigyet.

Valamilyen ok miatt Magyarorszagon a szantoteriilethez viszonyitva keves a ke
rodzo allat (pl. Daniaban haromszorosa) es magas az abrakfogyaszto allatok aranya. 
Ennek a nagy forgasi sebesseg mellett az isoka lehet, hogy rovid a nemzedekvaltas ideje es 
nagy a forgoeszkoz lekotese, ez kedvezotlen kozgazdasagi koriilmenyek kozott lenyege- 
ben penzkent funkcionalhat. Lenyegesen nagyobb a lekotott eszkozokbol a mobil resz, 
kulonosen igy van ez a haztaji sertestartasban. Szemben a nagyiizem szarvasmarhatartasa- 
val, ahol a termelesfeltetele a magas, nem mobil resz ig£nye, aminek megteriilese alig 
varhato. Ha a szantofoldunk allateltarto kepesseget nezziik, akkor nem az a gond, hogy 
aranytalanul sok a sertes, hanem az, hogy aranytalanul keves a kerodzo allat.

Lenyegesen novelni kellene az egysegnyi termekre eso alacsony beruhazasi ige- 
nVu husmarha allomany es anyajuh allomany nagysagat, hogy a legeloinket kihasznal- 
juk, hogy a sertes 6s baromfi szamara termelt takarmanyok mellektermekeit gazdasa- 
gosan feletethessiik, ahelyett, hogy leszantjuk, allati termeket allitanank elo. Mas ker- 
d£s az, hogy ez ma nem kifizetodo. Gazdasagi erdekeltsegi viszonyaink ezt ma nem se- 
Sitik elo. Ezek utan par szot a ket meghatarozo allatfajrol.

Szarvasmarha: Az egyetlen helyes ut a szakosodas a tej 6s hustermelesre. Orsza- 
8unk foldrajzi, eghajlati 6s szemelyi feltetelei lehetoseget biztositanak arra, hogy a tej- 
termelesben a vilag elmezonydhez tartozzunk. Ezzel alapveto c^lunk — hogy az orszag 
tejsziikseglet6t a leheto legkevesebb tehennel termeljiik meg a leheto legkevesebbert. 
^ilozofiank csak egy lehet, kevesebbel, kevesebbert, tobbet. Varhatoan csokken a tej- 
termelo tehenek szdma, mivel a leghatekonyabb allatokat keressiik. Ezek a szarvasmarhak 
êjtermel^sre vagy hustermelesre erosen specializalodni fognak. Egyenlore messze vagyunk 

a tejtermelesben a gazdasagosan elerheto felso hatartol, hiszen van hazankban 15 ezer liter 
tejtermclest mtghalad6 teh£n 6s 8 ezer literes atlagot meghalado teheneszet. Tenyesztoi 
rriunkdban ki kell hasznilni a nemzetkozi integracio lehetoseget. Husmarhatartas ered- 
^nyessegere jellemzo a gazdasigok kozotti nagy elt^rds. Az egy teh£nre eso sulyos ra- 
lzet^stol, az egy tehenre eso magas jovedelemig.



202 Al l a t t e n y Es z t Es On k  s z e r k e z e t e

Annak, hogy a husmarhatartas Magyarorszagon jovedelmezo legyen a kedvezo koz- 
gazdasagi felt^teleken tui a kovetkezo kovetelm^ny van:

-  megfelelo tartasi technologia gyepre 6s mell^kterm^kre alapozva,
-  jo szaporodasbiologiai munka,
-  alacsony felnevelesi veszteseg,
-  megfelelo fajtamegvalasztas,
-  jo tenyesztoi munka.
Jogos ig£ny, hogy legalabb az orszag gyepteriilet^nek 50 szazatekat kerodzokkel 

hasznositsuk, a kukoricatablakat pedig legeltetessel hasznositsuk, az egy6b takarmanyo- 
zisi celra alkalmas mell^kterm^kek felhasznalasa mellett.

Sertestartas: fivek ota visszatero t^ma: a termelok szeretnek tudni a husipar ige- 
nyeit, hogy a tenyesztoi munkaban ez orientalja oket. A mai atveteli es arrendszer arra 
keszteti a kistermelot, aki tobb, mint 50 szazalekat allitja elo a hizosertesnek, hogy minei 
tobb gazdasagi abrakkal, minei olcsobban allitson elo hizosertest, nem erdekelt a jobb 
minoseg eloallitasaban. A tenyesztes is csak masodrangu feladatnak tartja a minoseg 
javitasat. Mert ugyanannyit kap egy kilo hasitott sulyert, ha a feheraru 30,1%, vagy ha 
35%, pedig a husipamak menpyivel tobbet er az elozo sertes es a termelonek mennyivel 
tobbe keriil ezt eloallitani. A iiegyedosztalyu es az elsoosztaly( sertes kozott 9 forint ar- 
kiilonbseg van a hasitott sulyban, ez alig tobb, mint 7 forint elosulyu kilogrammonkent 
kozotti arkiilonbozet. Igy tarhogatjuk azt az iizemet, amelyik harmad- vagy negyed- 
osztalyu sertest allitanak elo, pedig ilyen gyonge minosegu sertes eloallitasanak nem lenne 
szabaid nyeresegesnek lenni. Viszont az elso- es masodosztalyu sertest lenyegesen nagyobb 
felvasarlasi arral kellene honoralni. A minositesi rendszerbol el kellene torolni a sulykate- 
goriat. Jelenleg a vagohidak jelentos tobbletjovedelemhez jutnak a suly alatti es suly 
feletti sertesek felvasarlasabol Az allattenyeszto agazatok a stabilitasuk szempontjabol 
vegulis elvarhatnak, hogy a termelesben tartosan lekotott mobil eszkozeik erteke mini- 
malisan a mindenkori hitelkamat erteke aranyaban megteriiljon.
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A tejtermetest szolg£16 n lh iny  szelekcids index 
eredm£nyess£g6nek osszehasonlitti vizsgdlata

Boda Im re-D ohy Jdnos-Hottd Istv&nn6-K6v&r Gyorgy

Summary

Boda I.-D ohy J.-Mrs. Hol\6 I.-K ovir  G y COMPARATIVE STUDY OF SE LECTIO N IN
DICES FOR MILK PRODUCTION

Demand for economic increase of milk production put forward the analysis of practical use of 
selection indices. The authors compared the results of selection indices used in Hungary, GDR, Nor- 
way and The Netherlands by using the averages of progeny test results of 100 Holstein Friesian and 
273 Mountain Simmental sires and production paramters of 135 Danish Jersey sire nursing cows.

Selection indices and in broader sense the selection methods have different effects in different 
breeds and even in different populations, the authors concluded. It follows, that especially in the top 
eategories of sire production the use of the results of simulated selection demands great care and 
competence.

Authors* address: Institute o f Cattle and Sheep Production of the Animal Breeding Faculty of the
Keszthely University o f Agricultural Sciences, Kaposvir and Department for Animal Breeding
of the Agricultural Faculty o f the G6ddll6 University o f Agricultural Sciences, G5d61l6

Bevezetls

A tejtermetes gazdasdgos novel£s£re irdnyul6 torekv^sek idoszerus^ge 6s jelentos^ge 
ism^telten napirendre tuzi szelekcios indexek gyakorlati hasznosftdsinak k£rd6seit. Kii- 
Jonosen az utobbi Svekben kerult az 6rdeklod6s homlokter^be a tejfeherjetermeles ratio
nalis novel6s£nek lehetos^ge, mind a tejtermel6s szinvonalanak, mindpedig a %-os feherje- 
^rtalomnak optimalizdlisa utjdn. A fogyasztdsi tej feh^ijetartalmanak rendszeres vizsga- 
kta 6s a kiv£nt szinvonalra emeldse, de az un. ipari tej feh6rje%-dnak okszeru novelese is 
f°ntos feladatunk.

A Kaposvdri Mezogazdasdgi Foiskoldn 1979-ben kezdtiink foglalkozni a fuggo 6s 
tyKetlen szelekci6s hatirok alkalmazasdnak k6rd6seivel a tejtermetesre vonatkozoan 

(b°hy-B oda-K ovdchne-C satd-Tom yi), tovdbbd egyszeru szelekci6s index kidolgozd- 
^ val 6s hatekonysdgvizsgdlatdval, a fogyasztdsi tej feWijetartalmdnak optimalizdlasa c6\- 
jSb61 (D ohy-Boda-Kovdchne, 1980). Ujabb kozlem^nyeinkben (Boda-Dohy, 1986,
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i .  tdbldzat
A vizsgilt illominyok Atlagos eredm&iyei 6s azok relativ sz6r&sa

Megnevezes
(1)

Holstein 
(100 ivadekcsoport) 
(n=16400 elsoborjas 

tehen( (2)

Hegyi tarka 
(273 ivad6kcsoport) 
(n=6 3609 elsoborjas 

tehen (3)

Jersey 
(135 bikanevelo teh6n) 

(4)

X s % X s% X s%

Tej kg (5) 5215 19,8 4297 5,3 5325 7,7
Tejzsir % (6) 4,02 4,5 3,98 2,5 6,31 3,3
Tejfeherje % (7) 3,28 3,1 3,36 2,4 4,02 2,5
Tejzsir kg (8) 210 20,4 171 5,6 336 7,5
Tejfeherje kg (9) 172 20,6 144 6,0 216 10,8
Tejzsir ♦

tejfeherje kg (10) 382 20,4
L—»

315 5,7 550 7,3

Az adatok forrasa: Neue Resultate der Zuchtwertschatzung vom Rechenzentrum Verden. Die Osna- 
briicker Schwarzbuntzucht, 1985,1986.
Der Tierziichter, 1983-1986 (Spitzenvererber in der deutschen Fleckviehzucht). 
Jerseybladet, 1984. No. 10. (11)

Averages and realtive distributiori o f  parameters obtained in the populations tested 
item (1), Holstein Friesian (100 progeny groups) (n=16 400 primiparous cows) (2), Mountain Sim- 
mental (273 progeny groups) (n=63 609 primiparous cows) (3), Jersey (135 sire producing cows) (4), 
milk, kg (5), butter fat % (6), milk protein % (7), butter fat kg (8), milk protein kg (9), butter fat ♦ 
milk protein kg (10), source of data: (11)

1987) felhivtuk a figyelmet arra, hogy a tejmennyiseg korreldcioia a zsir- 6s feherje- 
tartalommal eltero volt a vizsgalt magyar tarka 6s USA-kanadai holstein populaciooan, 
es a tej-, valamint a tejfeheije-mennyis^g novetes^re n6gy szelekcios index kozott legked- 
vezobbnek bizonyult az altalunk kidolgozott egyszeru index (amelyet ebben a dolgozat- 
ban is ertekeliink).

A fejlett tejelomarha-teny6szt6ssel rendelkezo orszagokban szaporodnak azok a 
tudomanyos kozlem^nyek, amelyek az altalunk targyalt temakort grintik. Igy pl. az 
NDK-ban (Breitenstein-Fiedler, 1988) alapos vizsgdlatsorozatot vegeztek az „SMR” 
(a magyarorszagi hungarofriz fajtanak megfelelo) populatio tejfeherjetermel6s6nek no- 
vetesi lehetosegeire vonatkozoan. Megallapitottdk, hogy az alkalmazhato szelekcios in- 
dexek koziil azokat kell elonyben reszesiteni a bikanevelo tehenek 6s a csucsbikak kiva- 
lasztdsa soran, amelyek a tejfeh6ije%-ot 6s a -feh6rjemennyis6get egyarant a krvdnt szin- 
vonalra emelhetik. Koriiltekintoen kell 6rt6kelni azokat a negativ genetikai korreldcio- 
kat, amelyek pl. a tejmennyisSg 6s a %-os tejfehgrjetartalom kozott 6rv6nyesulnek!

Az NSZK-ban publikalt legujabb progn6zis (Zeddies, 1989) szerint az egyes tejal- 
kotor^szek gazdasagi jeletos^get az ezredfordulora a kovetkezo p6nz6rt6kek fejezhetik 
ki:

-  Tejzsir kg: 1,95—4,70 DM
-  Tejfeherje kg: 4,42-6,91 DM

(feh£rje-kv6ta n£lkiil)
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2. tdbldzat
Az egyes szelekci6s indexek korrelictoja a tej kg-mal

Index Fajta (1)
Korrelacio a tej kg-mal (r=) (2)

a teljes 
populdcioban 

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (6) 0,99** 0,91**
Hegyi tarka (10) 0,97** 0,91**
Jersey 0,87** -0,35

NDK (6) Holstein (9) 0,99** 0,64
Hegyi tarka (10) 0,89** 0,87**
Jersey 0,90** 0,00

Norveg (7) Holstein (9) 0,99** 0,65
Hegyi tarka (10) 0,94** 0,87**
Jersey 0,86** -0 ,34

Holland (8) Holstein (9) 0,91** 0,56
Hegyi tarka (10) 0,49** . -0,01
Jersey 0,28** 0,16

**P<1%

Correlation o f  the selection indices to the milk kg 
breed (1), correlation to the milk kg (2), in the whole population 
(3), in the top 10% (4), Hungarian (5), GDR (6), Norwegian (7), 
Dutch (8), Holstein Friesian (9), Mountain Simfnental (10)

2,72-5,21 DM 
(feh^rje-kvota eseten)

-  Zsir- es feherjementes tej kg -0 ,09  -----0,27 DM
(mint „vivoanyag”) (tehat arlevonas ^rvenyesul!)

Az alacsonyabb 6rt£kek 6vi 8500 kg-os, a magasabb ert^kek 5500 kg-os atlagos tej- 
termelesre vonatkoznak.

A Magyarorszagon, az NDK-ban, Norv£giaban 6s Hollandiaban kidolgozott es ajan- 
l°tt szelekcios indexekkel a kovetkezokben foglalkozunk.

Sajit vizsgdlatok

A kovetkezo szelekci6s indexek haszndlatdt61 vdrhato eredm£nyeket vizsgaltuk: 
Magyarorszdgi index:

"Optimilis tejfeh6rjetermel6s indexe” = _tejfeh6rje_kg^x ^
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3. tdbldzat
Az egy es szelekri6s indexek koneliddja a tejzsir %-kal

Index Fajta (1)
Korrelido a zsir %-kal (r=) (2)

a teljes 
populicioban

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (9) 0,12 0,07
Hegyi tarka (10) -0,05 0,18
Jersey -0,16 0,13

NDK (6) Holstein (9) 0,21 -0,16
Hegyi tarka (10) 0,12 0,02
Jersey 0,00 -0,07

Norveg (7) Holstein (9) 0,19 0,03
Hegyi tarka (10) 0,08 0,08
Jersey -0 ,02 0,06

Holland (8) Holstein (9) 0,45** 0,73*
Hegyi tarka (10) 0,61** 0,57**
Jersey 0,74** 0,74**

*P<5%

Correlation o f  the selection indices to the butter fa t % 
breed (1), correlation to the butter fat % (2), identical with Table 
2. (3-10)

(Dohy-Boda-Kovacnne, 1980);
NDK-index (Panicke, cit. Boda-Dohy, 1986, 1987):
I = 0,09 x zsir kg -  2,43 x zsir% + 0,06 x fehgrje kg + 3,88 x feh£rje% + 4,5;
Norvegiai index (Skjervold, cit. Boda-Dohy, 1986,1987):
I = 0,22 x tej kg + 7 x zsir kg + 15 x feh^rje kg;
Hollandiai index (Dommerholt, cit. Dommerholt-Wilmink, 1986):
I =0,316 x tej kg+ 260 x zsir % + 500 x feh6rje%.

A felsorolt szelekcios indexek hasznalatdtol vdrhato eredm^nyeket az NSZK-ban 
ivadekvizsgalat holstein es hegyi tarka tenyeszbikdk utodellenorz^si atlagadatai, valamint 
daniai iersev bikanevelo tehenek termelesi mutat6i alapjdn vizsgdltuk. A vizsgalatbavont 
dllomdnyok tetszam- Cs termelesi adatait az 1. tdbldzat szemieiteti.

A tdbldzatbol kitunik, hogy mindhirom populdcio (a vizsgdlt fajtdk, illetve tipusok 
tiikrSben) nagytermetesu, igen £rt£kes allomdnyt reprezentdl, amelyek mindegyike jelen- 
tos lehet a jovo magyar szarvasmarhatenylsztlse szimdra is. (A holstein tipusu dllomdny 
az NSZK-ban foly6 fajtadtalakit6 keresztez^si program term^ke.) A termelesi mutat6k 
relativ szordsa (varidcios koefficiense) viszonylag nagy a holstein 6s kicsiny a mdsik k6t 
populicioban.
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4. tdbldzat
Az egyes szelekci6s indexek korrel&ctfja 

a tejfeh&je %-kal

Index Fajta (1)
Korrelacio a fehejre %-kal (2) 

(r=)

a teljes 
populacioban 

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (9) 0,61** -0,12
Hegyi tarka (10) 0,30** 0,15
Jersey -0 ,19 -0,005

NDK (6) Holstein (9) 0,67** -0,35
Hegyi tarka (10) 0,48** -0,18
Jersey -0,06 0,03

Norveg (7) Holstein (9) 0,65** -0,37
Hegyi tarka (10) 0.35* 0,01
Jersey -0 ,12 0,02

Holland (8) Holstein (9) 0,81** 0,66
Hegyi tarka (10) 0,84** 0,32
Jersey 0,67** -0,09

Correlation o f  the selection indices to the milk protein % 
breed (1), correlation to the milk protein % (2), identical with 
Table 2. (3-10).

Megallapitottuk -  mindegyik szelekcios index alapjan -  a legjobb 10%-ot alkoto 
Populaciohanyad (mint apaallateloallito csucskategoria) atlageredmenyeit es elvegeztiik 
azoknak a korrelacioknak a kiszamitdsat, amelyek az egyes indexek ertekei es a

-  tejmennyiseg (kg),
-  a tejzsir-tartalom (%),
-  a tejfeh^rje-tartalom (%),
-  tejzsirmennyis£g (kg),
-  a tejfeherje-mennyiseg (kg), valamint
-  a tejzsir + tejfeh^rje mennyiseg (kg)

kozott ervenyesultek, mind a teljes populacio, mindpediga 10%-ot alkoto csucskategoria
viszonylataban.

Ily modon 3 fajtara vonatkozoan 4 indexnek 2 ^alapo 6s csucs) populacioban erv£- 
nyesiilo szimulalt szelekcios hatasat tdrtuk fel, kimutatva a legfontosabb tejtermetesi 
Param^terek kozott £rv6nyesul6 korrelaciok varhato megjelen£s£t az egyes allomanyok- 
ban. Ezzel a vizsgdlatsorozattal tehat egyr£szt rd kivdnjuk iranyitani a figyelmet a szelek
cios indexek hasznosithatosdgdra, mdsrdszt konkr^t eredmSnyekkel sz£nd£kozunk hoz- 
2̂ j^rulni az egyes fajt£k 6s p£rosit£si kateg6ridk £rt£kel6s£hez, a nemesit^s hat6konys£g£- 
nak fokozdsa v£gett. Ugy gondoljuk, hogy az ilyen jellegu analizisek ma mdr elengedhe- 
tetlenek a korszeru teny£szt£si strat£gi£k megalapozdsahoz is.
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5. tdbldzat
Az egyes szelekci6s indexek korrelici6ja 

a tejzsfr kg-mal

Index F ajta (l)
Korrelacio a zsir kg-mal (r= ) (2)

a teljes 
populacioban 

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (9) 0,98** 0,45
Hegyi tarka (10) 0,90** 0,74**
Jersey 0,81** -0 ,20

NDK (6) Holstein (9) 0,99** 0,51
Hegyi tarka (10) 0,93** 0,80**
Jersey 0,92** -0,04

Norveg (7) Holstein (9) 0,99** 0,49
Hegyi tarka (10) 0,95** 0,82**
Jersey 0,87** -0,28

Holland (8) Holstein (9) 0,97** 0,17
Hegyi tarka (10) 0,72** 0,22
Jersey 0,61** 0.38

Correlation o f  the selection indices to the butter fat kg 
breed (1), correlation to the butter fat kg (2), identical with Table 
2. (3-10)

Az egyes szelekcios indexek es a tej kg korrelaciojat a 2. tabldzatban foglaltuk osz- 
sze. Megallapithato, hogy:

-  a holstein populacioban szoros korrelaciot a magyar, az NDK- es a norveg index, 
lazabb viszonossagot pedig a holland index eredm^nyezett;

-  a hegyi tarka fajtaban legszorosabb korrelaciot a magyar, legalazabb viszonos
sagot pedig a holland index eredmenyezett;

-  a jersey fajtaban az NDK-index mutatta a legszorosabb viszonossagot, a holland 
index pedig a leglazabb korrelaciot;

-  az egyes fajtak tehat eltero mertekben reagalhatnak ugyanazon szelekcios index
alkalmazasara es

- a  teljes populacio es a csucskategoriat alkoto 10% reakcioja (potencialis szelek
cios elorehaladasa) kozott lenyeges kiilonbsegek lehetnek.

A 3. tdbldzat az egyes szelekcios indexek es a tejzsir% kozotti korrelaciokat foglalja 
magaban. Az eredm^nyek arrol tanuskodnak, hogy:

-  szignifikans mertekben csak a holland index novelte a zsiY%-ot, mig a masik 
harom index nem adott statisztikailag biztositott osszefiigg^st a tejzsirtartalommal.

-  Az egyes fajtak reagalasa a holland index alkalmazasara bizonyos mertekben el
tero volt, es kiilonbseg 6szlelheto a teljes populacio a csucskategoria reakcioja ko
zott is.
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6. tdbldzat
Az egyes szelekci6s indexek korrel£ci6ja 

a tejfeheije kg-mal

Index Fajta (1)
Korrelacio a feherje kg-mal (r= ) 

(2)

a teljes 
populacioban 

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (9) 0,99** 0,87**
Hegyi tarka (10) 0,98** 0,92**
Jersey 0,94** 0,97**

NDK (6) Holstein (9) 0,998** 0,72*
Hegyi tarka (10) 0,99** 0,93**
Jersey 0,87** 0,87**

Norveg (7) Holstein (9) 0,999** 0,69
Hegyi tarka (10) 0,98** 0,90**
Jersey 0,93** 0,98**

Holland (8) Holstein (9) 0,95** -0,05
Hegyi tarka (10) 0,72** 0,01
Jersey 0,34** 0,18

Correlation o f  the selection indices to the milk protein kg 
breed (1), correlation to the milk protein kg (2), identical with 
Table 2. (3-10).

A szelekcios index ertekek es a tejfeherje % kozotti korrelaciok a 4. tdblazatbol lat- 
hatok. Ebbol kitunik, hogy:

-  a szignifikans eredmenyeket veve alapul, mind a negy index pozitiv hatasu a 
êherje %-ra, legnagyobb mertekben a holland, legkisebb mertekben a magyar index.

-  Az egyes fajtak es kategoriak (teljes es csucspopulacio) reakcioban lenyeges kii- 
lonbsegek eszlelhetok.

Az 5. tdbldzat a tejzsir kg-ra vonatkozo korrelacioszamitasokat szemieiteti. Az ered* 
menyek szerint:

-  a teljes populacioban valamennyi index mindharom fajtaban szoros es szignifi- 
^ans -  gyakorlatilag megegyezo nagysagrendu -  korrelaciot mutatott a tejzsirmeny- 
nyiseggel,

- a legjobb 10%-ot alkoto kategoriaban ez a kep alapvetoen megvaltozott es
-  az egyes fajtak reakciojaban kiilonbsegek allapithatok meg.
A 6. tabldzatban kozoljiik az egyes szelekcios indexek es a tejfeherje kg kozotti 

0rrelaciok eredm^nyeit. Ezek szerint:
-  a szignifikdns viszonossagok tobbsege azonos eredmenyt jelez,
^ a  10%-ot alkoto kategoriaban a korrelaciok — fok£nt a holland indexre vonat- 

 ̂°zoan -  az esetek zomeben elt6mek a teljes populaciora vonatkozo viszonossag ^rtekei-
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7. tdbldzat
Az egyes szelekci6s indexek korrelaci6ja 

a tejzsfr ♦ tejfeh&je kg-mal

Index Fajta (1)

Korrelacio a zsir ♦ feherje 
kg-mal (r=) (2)

a teljes 
populacioban 

(3)

a legjobb 
10%-ban (4)

Magyar (5) Holstein (9) 0,99** 0,60**
Hegyi tarka (10) 0,96** 0,87**
Jersey 0,85** -0 ,26

NDK (6) Holstein (9) 0,999** 0,88**
Hegyi tarka 0,98** 0,94**
Jersey 0,95** -0,01

Norveg (7) « Holstein (9) 0,998** 0,77*
Hegyi tarka (10) 0,99** 0,95**
Jersey 0,89** -0 ,30

Holland (8) Holstein (9) 0,97** 0,13
Hegyi tarka (10) 0,74** 0,11
Jersey 0,59** 0,32

Correlation o f  the selection indices to the butter fat + 
milk protein kg

breed (1), correlation to butter fat ♦ milk protein kg (2), identical 
with Table 2. (3-10)

-  az egyes fajtak reakciojaban fokent a holland 6s -  bizonyos mertSkben a nor
veg -  index alkalmazasa eseten jelentkezett elt^res, amely leginkabb a csucskategoriaban 
volt kifejezett.

A tejzsir + tejfeherje kg 6s az egyes szelekcios indexek kozotti korrelaciok koeffi- 
cienseit a 7. tdbldzat tartalmazza. Megallapithato, hogy:

-  a teljes populacioban nyert r-£rtekek meglehetosen homogen kepet mutatnak, 
csupan a holland index alkalmazasaval tert el a viszonossag merteke (a hegyi tarka 6s a 
jersey fajtaban) a jellemzo atlageredm^nyektol.

- A  csucskategoriaban szoros szigniflkans korreldciot eredmenyezett az NDK, a 
magyar es a norv£g index alkalmazasa, viszont nem adott szigniflkans eredmenyt a hol
land index.

-  Nagyon grdekes, hogy a jersey fajta csucskategoridjaban (bar nem szignifikdns) 
negativ korrelacio volt kimutathato a norveg, a magyar 6s az NDK-index hasznalata ese
ten! Ez arra hivia fel a figyelmet, hogy a csucskategoriaban „korrelaci6tor6’ egyedek fel* 
bukkanasaval lehet szdmolni. Ezek -  a tenyeszceltol fiiggoen -  adott esetben Kivanato- 
sak vagy nemkivinatosak lehetnek. Ezen a helyen is felhivjuk a figyelmet arra, hogy „kor- 
relaci6tdro” bikanevelo tehenek az embridatultet^s 6s -manipulaciok hasznositasa utjdn a 
kozeljovoben novekvo jelent6s6guv£ vdlhatnak a nemesit£sben!
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8. tdbldzat
A legjobb 10%-ot alkotd populi ci6hinyad %-ban kifejezett fol£nye, illetve elt6r&e 

a teljes £Uom&ny eredm6ny6t5l, az alkalmazott szelekcids indextdl 
es a vizsgAlt fajUtol fiiggden

Termelesi 
mutato (1)

Fajta (2)
Magyar

(4)
NDK
(5)

Norveg
(6)

Holland
(7)

index alkalmazasa eseten (3)

Tej kg (8) Holstein +13,3 +11,4 +12,3 +7,4
Hegyi t. +9,7 +8,8 +9,3 +4,0
Jersey +11,9 +11,2 +11,8 +3,1

Zsir % (9) Holstein -2,5 +3,7 +2,0 +7,0
Hegyi t. -0,5 +0,5 +0,5 +3,0
Jersey -1 ,0 +0,6 0,0 +4,3

Feherje % (10) Holstein +0,3 +1,8 +1,2 +3,7
Hegyi t. +0,9 +1,8 +1,2 +4,2
Jersey -0,7 -0 ,2 +0,5 +3,7

Zsir kg (11) Holstein +10,0 +15,2 +14,3 +14,8
Hegyi t. +9,4 +9,4 +9,9 +6,4
Jersey +11,0 +11,9 +11,6 +7,4

feherje kg (12) Holstein +13,4 +12,8 +12,8 +10,5
Hegyi t. +10,4 +10,4 +10,4 +6,9
Jersey +17,6 +17,1 +17,1 +5,6

Zsir ♦ feherje Holstein + 11,5 +14,1 +13,6 + 12,6
(13) Hegyi t. +10,2 +10,2 +10,2 +7,0

Jersey + 11,1 +11,6 +11,5 +7,3

Percentual superiority o f  the top 10% part o f  the population in dependence o f  the selec
tion index and breed

Production parameter (1), breed (2), in case of use of the 4 -7  selection index (3), Hungarian (4), 
GDR (5 )t Norwcgian (6), Dutch (7), milk kg (8), butter fat % (9), protein % (10), butter fat kg (11), 
Protein kg (1 2), butter + protein kg (13)

Vegiil a 8. tablazatban foglaljuk ossze a csucskategorianak %-ban kifejezett fole- 
nVet, illetve elteresdt a teljes allomany atlageredmSnyeitol, az alkalmazott szelekcios in- 
dexektol es a vizsgalt fajtaktol fiiggoen. A tablazatban alahuzassal jeloltiik a legjobb, illet- 
ve legnagyobb elter^st jelzo eredmfriyeket.

Kdvetkeztetlsek

Osszefoglald kovetkeztet^seinket az alibbi pontokban rendszerezziik:
1 • A tejmennyisegben legnagyobb m6rt6ku szelekci6s haladas a magyar indextol 

varhato, mindhdrom fajtaban.
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2. Tejfeherje-mennyisegben legnagyobb mert^ku genetikai elorehaladas a magyar 
index alkalmazasatol varhato a holstein es a jersey fajtaban, mig azonos eredmeny a ma
gyar, az NDK 6s a norveg indextol a hegyi tarka fajtaban.

3. Tejzsirmennyisegben legnagyobb a varhato szelekcios haladas az NDK es a nor- 
veg, majd a holland index alkalmazasa eseten, a fajtak szerint azonban elteresek vannak 
az indexek eredmenyesseget illetoen.

4. A tejzsir * tejfeherje-mennyisegben a varhato szelekcios haladasra vonatkozo 
k^p a kovetkezo:

-  a holstein fajtaban legjobban az NDK index,
-  a hegyi tarka fajtaban egyarant jo a magyar, az NDK es a norveg index,
-  a jersey fajtaban legjobb az NDK index.
5. Mind a tejzsir %>-ban, mindpedig a tejfeherje %>-ban legjobb -  minden vizsgalt 

esetben -  a holland index.
6. Az elozoekben osszefoglalt megallapitasokbol kitunik, hogy a harom fajta eseten- 

kent elteroen reagal (eltero szelekcios haladast jelez) az alkalmazott szelekcios indexekre.
7. Mindezekbol kovetkezik, hogy a szelekcios indexek (tagabb ertelemben a szelek

cios modszerek) alkalmazasanak eredmenye genotipus es populacio specifikus lehet. En- 
n^lfogva -  kiilonosen az apaallateloallito csucskategoriaban -  nagy korultekintessel es 
szakszeruen -  a tenyeszcellal osszehangoltan -  kell hasznositani a szimulalt szelekcio 
eredm^nyeit.

* * *

(Az irodalom a szerzoknel az erdeklodok rendelkezesere ali. A szerkeszto.)
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Kulonbozo kombinaciokb61 szarmazo 
magyar sziirke keresztezesu novendek bikak hizodalmassaga

Enyedi Sandor-Kovacs Istvan

Summary

Enyedi S.-Kovdcs /.; FATTENING PERFORMANCE OF GROWING BULLS OF HUNGA- 
RIAN GREY CROSSES

Fattening performance of Hufigarian Simmental x Hungarian Grey F , , F, x Charolais and F, \
Limousine growing bulls was tested in intensive and traditional fattening experiments in identical 
ambient.

The average daily weight gain of F, bulls in the intensive fattening was 1265 g and thcir weight 
gain tor 1 lite day averaged 1157 g. On the contrary the F, x Charolais genotype produced 1385 and 
1224 g/day, respectively. In the traditional fattening (viz. fattening with bulk fecds) the Charolais and 
Limousine end products produced 1425 and 1312 g/day weight gain, respectively. These weight gain 
Paramctcrs are not poorer than those of the other genotypes (Hungarian Simmental: 1236 g/day. 
H ungarian  Dairy Brown x Hereford F, x Charolais: 1271 g/day; Hungarian Dairy Brown x Hereford 
 ̂ i x Umousinc: 1306 g/day) fattened on the sanie site.

In respect of nutrient consumption for unit weight gain the Hungarian Grey crosses represent 
Heither poorer nor better position than the other genotypes (av. starch equivalent for 1 kg weight gain: 
4-76 (maximum), 4.41 (minimum; digestible protein for 1 kg weight gain: 931 (maximum, 644 (mini
mum). For sake of comparison: the Hungarian Simmental consumes 4.30 kg starch equivalent and 

52 g digestible protein for 1 kg weight gain in intensive fattening and 4.80 kg and 949 g, respectively 
*n traditional fattening.

Authors* address: Animal Breeding Institute of the Research Centre for Animal Production, Godollo 
and Agricultural Oualification Institute, Budapest

B evezetls

Tobbszdz emberi nemzed£k tev£kenysege hozta ldtre 6s terjesztette el gazdasagi 
haszonallataink oseit. Ezek az 61ett6r kdr- 6s korokozo szervezeteivel, hatasaival egyutt 
ejlodtek, bizonyos rezisztenciat, adaptacios k&zseget fejlesztve ki ellenuk.

Az elmult 5 0 -80  6v alatt a modern technika eredm^nyeinek szeles koru alkalma- 
x*sa lehetovl tette a felgyorsitott nemesitoi munka tdrhdditdsit, a modern fajtak 6s a
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kiilonbozo hibridek elterjedeset, az osi, oshonos fajtak pedig fokozatosan visszaszorultak 
vagy eltuntek. Ez $ folyamat azzal a kovetkezmdnnyel jar -  irja Dohy (1982) hogy 
az erosen megfogyatkozott es genetikai valtozatossagukban beszukiilt populaciok egyre 
kevesbe tepesek alkalmazkodni. Alapveto jelentos£gu, hogy a kordbban kialakitott, 
genetikai es fenotipusos valtozatossag 6s valtoz£konysag -  mint a jovo iggnyei kielg- 
githetoseg£nek egyik zaloga -  fennmaradhasson. Sot a fennmaradas biologiai kulcsa a 
genotipusok sokfelesege {Dohy, 1987).

Hazankban a XIX. sz. kozepeig majdnem kizarolag az oseink altal hozott magyar 
sziirket tenyesztettek. A maga koraban Europa-szerte a legertekesebb vagomarhanak tar- 
tottak, masfel evszazaddal ezelott pedig az Uraltol a Pireneusokig volt elterjedve (Ma- 
gyari, 1941). Balogh (id. Bodo , 1968) mar 1910-ben azt irja, hogy a termeszeti es gaz- 
dasagi adottsagoktol fuggoen minden fajtanak lehet letjogosultsaga -  a magyar marha 
tenyesztese a gyenge legeloteruletekhez kotott. Bodo sajat vizsgalatainak a kovetkezte- 
tese pedig az, hogy celszeru lett volna extenziv husfajtava tenyeszteni a magyar sziirket. 
Hasonloan velekedik Hom  is (1966), mely szerint, ha a mult szazadban a nemesites£hez 
szerencsesebben fogtak volna hozza, ki lehetett volna alakitani egy olyan tipust, amelynek 
ma is volna letjogosultsaga. (Az idezett szerzok velemenyet jol tamasztjak ala az olasz 
nemesitok, akik hasonlo fajtacsoportbol „megfelelo” husmarha fajtakat allitottak elo.) 
Tovabba azt irja (1966), hogy a gazdasagos hustermelesnek ket fazisa van: 1. nagyszamu 
hustermelesre szant fiatal egyed gazdasagos eloallitasa. Erre az olcson tarthato magyar 
marha megfelelo. 2. A megfelelo hust szolgaltato tipus eloallitasa, erre nem alkalmas.

A fenti velemenyek szerepet jatszhattak abban, hogy a specializacio kesoi szakasza- 
ban, a 70-es evek legvegen, megkezdodott a magyartarka x magyarsziirke keresztezes is 
Fj tehenek eloallitasara, majd az F! tehenekre vitt charolais es limousin tenyeszbikakkal 
a vegtermek novendek hizomarhak nyerese.

A dolgozat celja az, hogy szamot adjon az elso lepcsoben nyert F {, majd a kesob- 
biekben sziiletett F 2 x charolais es limousin novendek hizobikak hizodalmassagarol.

Sajat vizsgalatok

Anyag es modszer. A kiserleteket 1980 es 1985 kozott a MM1 (volt ATMI) Borod- 
pusztai telepen, veliik kozosen szerveztiik es vegeztiik. A csoportok teljesen azonos ko- 
riilmenyek kozott voltak elhelyezve (egyszerre 14 kiilonbozo genotipusu csoport). 
A magyartarka x magyarsziirke (F j)  konstrukciobol 5 csoportot vizsgaltunk, intenziv 
abrakos hizlalasban (1980-82), az osszes egyedszam 72. A magyartarka x magyarsziirke 
(F j)  x charolais genotipusbol 2 csoportot abrakosan hizlaltunk (n=29), 3 csoport pedig 
(n=42) tomegtakarmanyra alapozott abrakkiegeszit^ses takarmanyozasban r^szesult. 
Ez utobbihoz hasonloan vizsgaltunk egy magyartarka x magyarsziirke (F ,)  x limousin 
utodcsoportot (n=15). Ezek a kiserletek 1982-85. kozott folytak.

Az abrakos hizlalasban a novendek hizobikak ad lib. ehettek hizotdp I-t, majd 
hizotdp II-t es korlatozottan sz£nat fogyaszthattak. Az un. tomegtakarmanyos hizlalas- 
nal silokukorica szildzst, sz^nat 6s hizotap I-II-t ehettek a novendek bikdk. A kis^rletet 
a genotipusok leirt sorrendj^ben 5 2 0 -5 7 0 -5 9 0 -5 4 0  kg hizlalds v£gi ^lotomeg elMstiS  
terveztiik.
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2. tdbldzat
A magyartarka x magyarsziirke (F , ) x charolais novendek bikak hizodalmassigi mutatdi

(abrakos hizlalas)

Megnevezes(1)

Csoport (k 'serletH ll)
1. 2. x

x cv% x cv%

n 14 15

filetkor, nap (2)
-  beallitaskor (3) 236 9,8 263 9,7 250
-  a hizl. vegen (4) 490 455 473

Hizl. napok (5) 254 192 223
Elotomeg, kg (6)

-  beallitaskor (3) 236 18,7 299 13,4 267
-  a hizl. vegen (4) 601 7,9 555 5,3 578

Tomeggyar. g/nap (7)
-  beallitasig (8) 994 13,9 1140 13,3 1067
-  a hizl. alatt (9) 1436 9,2 1332 10,5 1385
-  eletnapra (10) •1226 7,1 1221 6,3 1224

Fattening data o f  Hungarian Simmental x  Hungarian Grey F l x  Charolais growing bulls 
(intensive fattening) 

identical with Table 1. (1 — 11)

3. tdbldzat
A magyartarka x magyarsziirke (Fj) x charolais novendek bikak hizodalmassigi mutatoi

(tomegtakarmanyos es abrakos hizlalas)

Csoport (kiserlet (11)

Megnevezes(1)

1. 2. 3. x

x cv% x cv% x cv%

n 14 14 14

Eletkor, nap (2)
beallitaskor (3) 259 6,4 243 7,3 258 7,8 254

- a hizl. vegen (4) 540 464 450 485
Hizl. napok (5) 281 221 192 231
£l6tomeg, kg (6)

-  beallitaskor (3) 275 12,7 270 17,9 319 14,9 288
-  a hizl. vegen (4) 616 9,9 634 9,2 591 12,1 614

Tomeggyar., g/nap (7)
-  beallitasig (8) 1062 12,2 1110 14,2 1236 13,1 1136
-  a hizl. alatt (9) 1213 13,5 1647 9,3 1416 11,2 1425
-  eletnapra (10) 1141 10,0 1368 8,9 1312 10,9 1274

Fattening data o f  Hungarian Simmental x Hungarian Grey Fx x Charolais (intensive fatten- 
ing and fattening with bulk feeds)

id e n tic a l w itl ' Tablc 1 .(1  11)
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4. tdbldzat
A magyartarka x magyarszUrke (F , ) x limousin novend^k bikik 

hizodalmassigi mutat6i
(tomegtakarmanyos es abrakos hizlalas)

Megnevezes (1)

Csoport (kiserlet) (11)

x cv%

n 15

Eletkor, nap (2)
- beallitaskor (3) 251 10,2
-  a hizl. vegen (4) 493 -

Hizl. napok (5) 242
£lotomeg, kg (6)

-  beallitaskor (3) 205 15,7
-  a hizl. vegen (4) 523 8,3

Tomeggyar., g/nap (7)
-  beallitasig (8) 818 13,8
-- a hizl. alatt (9) 1312 7,6
-  eletnapra (10) 1060 7,5

Fattening data o f  Hungarian Simmentalx Hungarian Grey F x x  Limousine 
growing bulls (intensive fattening and fattening with bulk feeds)
identical with Table 1. (1-11)

Az egyedi adatokbol megallapitottuk csoportonk^nt a beallitdsi es a hizlalas vegi 
cletkort es elotomeget, valamint a sziilet^stol a beallitasig — a hizlalas alatti —, tovabba a 
szuletestol a hizlalas vegeig elert £16tomeggyarapod£s, illetve elotomegtermeles dtlag 
adatait, tovabba azok relatfv szorasat. Csoportonk&it kiszamitottuk az egy takarmanyo- 
zasi napra, illetve az egy kg tomeggyarapodasra juto tdpl£16anyag mennyisegeket.

Kiserleti eredmenyek es ertekeles. Az 1. tablazatban az abrakos hizlalasu magyar- 
tarka x magyarszUrke (F x) csoportok adatai ldthatok. Az atlagos beallitasi eletkor mint- 
e8y 8 honap, az elotomeg pedig 261 kg. Ez dtlagosan 206 nap alatt eppen megduplazo- 
d°tt -  522 kg lett, megkozelitoen azonos a tervezettel (520 kg).

A beallitasi eietkorban es — 616t6megben — a rendelkezesre alio populacio szukos- 
miatt — nem sikeriilt mindenkor a j6 „egyontetus£get” biztositani, ezt a nagyobb 

relativ szoras^rtekek jelzik is. A hizlalis sordn a kiilonbs£gek jelentosen kiegyenlftodtek. 
Az evjarattol fuggoen £rthetoen elt£r6ek a beallitasig el£rt napi tomeggyarapoddsi £rte- 
kek (833-1242 g), <5s az osszess£g$ben el6rt 1053 g megfelelonek tekintheto, amint errol 
Enyedi-Saghy ( 1981) mdr koribban beszdmoltak.

A hizlalds soran, az ot csoport koziil, a legkisebb napi tomeggyarapodds 1186 g, a 
legnagyobb 1302 g volt, dtlagosan pedig 1265 g. Az egy <§letnapra juto atlagos elotomeg- 
|ermel^st 1157 g-nak taUltuk. A tftmeggyarapoddsi eredmenyek — a 2. csoport hizlaldsi 

alattit kivdve -  kiegyenlltctta^get mutatnak.
Ket csoportot»hizlaltunk abrakosan az Fj x charolais genotipusbol (2. tdbldzat). 

^  heallitaskor atlagosan 250 napos 6$ 267 kg-os novend^k bikakat 578 kg-os 61otomegig
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5, tdbldzat

A vizsgilt genotipusok tiplildanyag-felhasznilisa

Genotipus (1) Hizlalasi
mod
(5)

1 tak.-i napra 
(10)

1 kg tomeggyarapodasra 
(11)

kem. ert. 
kg(8)

em. feh. 
g (9)

kem. ert. 
kg(8)

em. feh. 
S(9)

M txM Sz (Fx) (2) 1. A 6,06 999 4,70 774
2. 5,34 1139 4,12 880
3. 5,53 1186 4,69 1005
4. 5,92 1263 4,79 1022
5. 6,19 1128 4,93 899

atl. 5,84 1142 4,76 931

Mt x MSz (F .)  x Charolais 1. A 6,04 1072 4,28 759
(3) 2. 6,24 1127 4,58 828

atl. 6,13 1097 4,41 790

l.H . 6,34 950 5,37 804
2. 6,88 998 4,31 625
3. 6,50 934 4,52 650

atl. 6,55 961 4,74 695

Mt x MSz (Fj ) x Limousin 
(4)

l.H 5,79 838 4,45 644

A=abrakos hizlalas (abrak ♦ szena) (6) 
H=hagyomanyos hizlalas (abrak + szena + szilazs) (7)

Nutrient consumption o f  genotypes tested 
gcnotype (1), Hungarian Simmental x Hungarian Grey Fj (2), Hungarian Simmental x Hungarian 
Grey F, x Charolais (3), Hungarian Simmental x Hungarian Grey x Limousine (4), method of fat
tening (5), A=intensive fattening (grain mixture ♦ hay) (6), H=traditional fattening (grain + hay ♦ 
silage) (7), starch equivalent (8), digestible protein (9), used for 1 feeding day (10), used for 1 kg 
weight gain (11)

hizlaltuk. A szamok azt jelzik, hogy beallitasig 14, a hizlalas alatt 120, egy eletnapra pedig 
67 g a folenyuk az F j -ekkel szemben.

A tomegtakarmanyos es abrakos hizlalasban reszesiilt azonos konstrukcioju harom 
csoport kozel azonos atlag eletkorral es 21-27  kg-mal nagyobb elotomeggel induit, mint 
az abrakosan hizlalt elozo csoportok es az F Kek. Hizlalas vegi elotomeguk is nagyobb 
volt, 614 kg. A kapott adatok szerint (3. tdbldzat) a hizlalas alatti napi tomeggyarapodas 
40, az egy eletnapra juto testtomegtermeles pedig 50 g-mal nagyobb, mint az abrakos 
hizlalasban. A beallitasig elert folenyt a nagyobb beallitasi tomeg magyarazza.

A 4. tablazatbaxi az F! x limousin csoport adatai szerepelnek. A beallitasi elotomeg- 
ben es a beallitasig elert napi tomeggyarapodasban mutatkozo szerenyebb eredm^nyt a 
felnevelesi hely az evi mostoha korulmenyei magyarazzak es ez kihat az egy eletnapra juto 
elotomegtermelesre is (1060 g). A hizlalas alatt el£rt (1312 g/nap) eredm^ny a vartnak 
megfelelo, de 113 g-mal elmarad a charolais vegterm^k teljesitm^ny^tol.
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6. tabldzat
Az azonos koriilm^nyek kozott hizlalt kiil6nboz6 genotipusu novendek bikak 

n6h£ny fontosabb hizodalmassigi mutatoja

Megnevezes (genotipus) (1) Hizlalasi
mod
(7)

Tomeggyarapodas, g/nap (10) 1 kg tomeggyara
podasra

bealli-
tasig

(11)

a hizla
las alatt 

(12)

elet
napra
(13)

kem. ert. 
kg (14)

em. feh. 
g (15)

MtxMSz ( F ,) (2) A 1053 1265 1157 4,76 931
M txHc (F ,) (5) 1080 1326 1162 4,42 845
Mt x MSz (F ,) x Ch (3) 1067 1385 1224 4,41 790
TMB x  Hc (F ,) x Ch 1138 1264 1206 4,80 795
TMB x  He (F ,) x Li (4) 1125 1352 1220 4,90 809
Mt (6) 1113 1331 1214 4,30 952

MtxMSz (F ,)x C h H 1136 1425 1274 4,74 695
MtxMSz (F ,) x Li 818 1312 1060 4,45 644
TMBxHe (F ,)x C h 1183 1271 1230 4,40 878
TMB x He ( F ,) x Li 1145 1306 1219 4,30 849
Mt | 1105 1236 1171 4,80 949

A =abrakos (8 ) 
H =hagyom anyos (9)

Fattening data ofgrowing bulls o f  different genotypes fattened in identical conditions 
identical with Table 5. (1-3), Hungarian Dairy Brown x Hereford F, x Limousine (4), Hungarian 
S im m en ta l x Hereford F, (5), Hungarian Simmental (6), method of fattening (7), intensive (8), tradi- 
tional (9), daily weight gain, g (10), till start (11), in the period of fattening (12), for 1 day of life 
(13), starch equivalent (14), digestible protein (15) used for 1 kg weight gain (16)

A vizsgalt genotipusok taplaloanyag-felhasznalasat az 5. tabldzat szemlelteti.
1 kg tomeggyarapodasra juto felhasznalas legkedvezobb a z F j x charolais v^gtermek 

abrakos hizlalasanal es a limousin vegterm^knel. Legtobb taplaloanyag az Fj esoportok- 
nal kellett.

Az eredmdnyek ismertetSse utan onkent felvetodik a k£rd6s, hogy milyen letjogo- 
sultsaga van ennek a keresztez&nek. Az irodalomban vele foglalkozok, mint lehetseges 
e8yhasznu hustehen tipust emlitik 6s az elonyos anyai tulajdonsagokrol irnak.Gyw/tfy 
(1988) viszont azt irja, hogy a charolais a hazankban oshonos magyarsziirkdvel olyan jol 
^ombinal6dik, hogy a v^gtermek egyes tulajdonsigokban megelozi a magyartarkat.

&y (1987) a kis^rletsorozatbol a magyartarka x magyarsziirke, 6s a magyartarka x he
reford (F ,)  genotipusbol k6 t kis^rleti esoport eredm^ny^t hasonlitotta ossze. Osszegzo 
v̂ lemenye az, hogy abszolut folgnyt egyik konstrukcio sem mondhat magaenak.

Az eligazodas, a meefelelo ertdkit^let alkothatosdga 6rdek6ben -  Dunay es mtsai 
(1984) ert6kel6s£re is aiapozva — bemutatunk n&iany genotipus iaevonatkozo param^te- 
r6t (6. tabldzat). Amint lathat6 mind a hizlalas alatti, mind az egy eletnapra juto telje- 
sitniSnyben az Mt x Msz ( F ,) x  Ch van n6mi fotenyben, mtg a Mt-val szemben is, <*s ha- 
Kyornanyos hizlaldsban az 1 kg gyarapodasra jut6 takarm£nykolts£g sem 6ri el pl. a Mt-et 
(Tozser, 1986).
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Kovetkeztetesek

1. A hizodalmassagban elert eredm&iyek azt mutatjak, hogy m6g a Mt x Msz ( F ^  
genotipus -  mint kozbeeso term^k -  is „megallja a helyet” . Az abrakos hizlalasban -  
amely v61em6nyiink szerint e genotipusnak nem kedvezo -  is csak 5 0 -60  g/nap a lema- 
radasa az egy 61etnapra juto teljesitmSnyben (1. 6. tabldzat).

2. A hagyomanyos hizlalasban az Fj x Ch igen jo eredm^nyt 6rt el. Az Fj x Li 
szer^nyebb 61etnapi eredmSnyet a gyenge „inditas” (alacsonyabb beallitasi elotomeg) 
magyarazza, bar a hizlalas ideje alatt elert 1312 g/nap gyarapodas megfelelonek mond- 
hato.

3.A z 1 kg tomeggyarapodasra juto taplaloanyag-felhasznalasban a magyarsziirke 
keresztezett genotlpusok nincsenek sem egy^rtelmu elonyben, sem egyertelmu hatrany- 
ban (1. 6. tabldzat).

4. Osszefoglaloan megallapithato, hogy hizodalmassagban a magyartarkax magyar- 
sziirke keresztezSs vdgtermek-konstrukcioi kialljak az osszehasonlitas probajat mas ge- 
notipusokkal (pl. magyartarka^ magyartarka x hereford, tejelo magyarbarna x hereford 
(F i ) x charolais es limousin).
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Summary

Mrs. Prieger K.-Jezierski, T.-Ddra J.: DATA TO THE BEHAVIOUR OF BEEF CALVES

In the framework of a between institute cooperation the authors examined the behaviour of beef 
^lvcs kcpt on pastures. In Hungary two genotypes (Hungarian Simmental and Charolais x Hungarian 
Simmental F , ) in Poland three genotypes (Hereford, Charolais and a cattle breed that have 25% bison 
gene proportion) were tested. The calves were kept on pastures with their mothers. Data represent 
the averages of 3 ten-hour-a-day observation.

At 1.0-1.5 months of age the differences among genotypes in respect of suckling, eating and 
cfcaning behaviour proved significant.

Genotypes of larger body size suckle and graze longer. Group activity was more characteristic for 
lhe Hungarian Simmental calves than for the crossbred calves. There were also differences among 
breeds in the suckling position.

However, on basis of data drawn together the experimenter may conclude that effect of breed on 
the eating, suckling and cleaning behaviour is minimal. The effect of age on the behaviour is ruled by 
the knoxvn biological laws.

Authors’ address: University of Agricultural Sciences, Godollo and Genetic Institute o f the Polish
Academy of Science, Jastrzebiec

Bevezetes

Intezetek kozotti egyiittmukodes kereteben vizsgaltuk a kiilonbozo fajtaju, illetve 
^°nstrukcioju hushasznositasu borjak viselkedeset. A vizsgalat kereteben arra kivantunk 
adatokat kapni, hogy a legelon tartott kiilonbozo fajtaju borjak viselked6s6ben vannak-e 

nVeges kulonbs^gek az egyes viselkedSsi elemek tekintet^ben, a napszaki megoszlasban,
1 letve a viselkedes az gletkorral hogyan valtozik.

Az irodalmi adatokb61 el6g jol ismert, a borjak etogramja. Az europai 6s hazai vizs- 
Salatok foleg a mesterseges borjunevetesre vonatkoznak (Czakd-Barczy-Balika, 1966; 
<*ntha, 1977; Czako-Sdntha, 1982). A legelon tartott borjak viselked6s6rol a ten- 

Beren tuli orszagokban v^gzett kis^rletek taj^koztatnak. (.Arnold-Dudzinski, 1978; 
Hutchinson et al., 1962; Chambers, 1959) Ezek a kisdrletek r<*szben a legetes szezo- 
n3lis valtozasairol, a legetesi periodusokrol, r^szben a fiatal boiju etogramjdrol szdmol- 
nak be. Chambers (1959) p^lddul arra mutat ra, hogy a borju 3 hetes korban mdr 4 ordn
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1. tdbldzat
Magyartarka 6s Charolais x Magyartarka hushasznu boijak viselkedesenek alakulasa 

egy- es negyhonapos korban
(I. kiserlet)

A megfigyelesi ido szazalekaban* (9)

Viselkedesi elemek (1) 1 honapos korban (10) 4 honapos korban (11)

Mt (16) Ch x Mt (17) Mt Ch x Mt

Fekves(2) 46,1 37,8 12,6 8,3
Allas-mozgas (3) 21,5 36,6 7,9 5,7
Szopas(4) 12,6 9,5 2,0 4,3
Eves** (5) 15,4 11,5 74,8 80,5
Ivas (6) 0,8 0,7 1,7 0,8
Jatek (7) 1,5 1,7 - -
Testapolas (8) 2,1 2,2 1,0 0,4

Mt=magyartarka, n=15 (12)
Ch x MtCharolais x Magyartarka F f  n = 10(13)

*Az adatok 3 nap, napi 10 oras megfigyelesenek atlagara vonatkoznak (14)
** Legelon (15)

Behaviour o f  Hungarian Simmental and Hungarian Simmental x  Charolais calves at 1 and 
4 months ofage (lst experiment) 

behavioural elements (1), lying (2), standing-moving (3), suckling (4), eating (5), drinking (6), playing 
(7), cleaning (8), in per cent of the observation period (9), at 1 month of age (10), at 4 months of age 
(11), MT=Hungarian Simmental (12), Ch x Mt = Charolais x Hungarian Simmental F, (13), the data 
represent the averages of 3 10-hour-a-day observations (14), on the pasture (15)

keresztiil is legelhet, bar az atlagos legelesi ido ebben a korban nem tobb, mint 1,5-2,0 
ora. Az is ismert, hogy a legelon tartott tehenek hogyan vedik borjaikat mas allatoktol 
vagy az emberektol (Hiinermund, 1969). Nagyon keveset tudunk viszont a borju explo- 
racios viselkedesero 1 es annak a korral torteno valtozasarol.

Vizsgalataink soran a valaszra varo kerdeseknek esak egy rdszere alit modunkban 
adatokat gyujteni. Celkituzeseink elsosorban arra iranyultak, hogy legelontartas eseten 
vannak-e viselkedesbeli kulonbsegek a kiilonbozo fajtaju borjaknal.

Sajat vizsgalatok

A kis^rleteket hazankban ket gazdasagban magyartarka es charolais x magyartarka F ̂  
borjakkal vegeztiik. (I. kiserlet). Lengyelorszagban a Tudomanyos Akademia gazdasaga- 
ban harom fajtat illetve konstrukciot -  hereford, charolais, 25% boleny genhanyad -  
figyeltiink meg (II. kiserlet).

A borjakat az anyjukkal a legelon tartottak. Bar az osgyepek az eltero ^ghajlati adott- 
sagok miatt nem voltak azonosak, abban megegyeztek, hogy a tavaszi ^s nydr eleji ido- 
szakban az ott tartozkod6 allatok szdmara elegendo tapldtekot biztositottak. A megfigye- 
l^seket 1-1,5 6s 3 -4  h6napos korban vegeztiik. A megfigyel^sek 3 napon at napi 10 oras



ALLATTENYESZTES fis TAKARMANYOZAS Tom. 38. No. 3 .1989 223

2. tdbldzat
Azonos viselked&i elemek megoszlisa a viselkedfe helye szerinti 

csoportositfeban
(I. kiserlet)

Viselkedesi elemek (13)

filet-
kor
ho
(1)

A viselkedesi mintazat megoszlasa, % (2)

Mt (3) Ch x Mt (4)

Egyediil
(5)

Csopor
tosan
(6)

Anyja
mellett

(7)

Egyediil
(5)

Csopor
tosan
(6)

Anyja
mellett

(7)

1'ekves (8) 1 6,5 90,6 2,9 15,5 74,4 10,1
Allas-mozgas (9) 1 10,2 75,5 14,3 18,3 61,9 13,8
Eves (10) 1 11,9 77,4 10,7 90,9 9,1 -

Testapolas (11) 1 75,0 25,0 - 50,0 41,9 8,4
Jatek (12) 1 2,8 97,2 - 11,2 88,8 -

•;ekves(8) 4 71,4 28,6 _ _ 100,0 _

Allas-inozgas (9) 4 22,2 77,8 - 100,0 - -
Eves (10) 4 - 100,0 - - 100,0 -

Testapolas (11) 4 100,0 - - 100,0 - -

___Jatek(l2) 4 - - - - - -

Distributiori o f  the identical behavioural elements grouped according to place o f  the be- 
havioural element (ls t experiment) 

age, month (1), distributiori of the behavioural elements (2), Hungarian Simmental (3), Charolais x 
Hungarian Simmental (4), alone (5), in groups (6), beside the dam (7), lying (8), standing-moving (9), 
eating (10), cleaning (11), playing (12) behavioural elemente (13)

nappali idoszakra vonatkoznak. Az eredmenyeket statisztikai modszerek segitsegevel erte-
keltiik.

/. kiserlet. A kiserlet eredmenyeit az 1-4 . tablazatb&n allitottuk ossze. Az 1. tdbldzat 
adataibol jol lathato, hogy az egyes viselkedesi parameterek aranya hogyan valtozott az 
cletkorral. Amint az varhato volt a fekvesre forditott ido egyhonapos korban a leghosz- 
szabb. A 4 honapos korban viszont mar az eves (legeles) a dominalo faktor (75—80%) az 
et°grainban. A fekves, a szopas, a legeles, ivas, es a jatekos viselkedes tekinteteben nagy- 
f°ku azonossag talalhato a magyartarka es a charolais x magyartarka Fj borjak kozott 
Hiind a ket vizsgalt ^letkorban.

A 2. tdblazatb^n osszeallitott adatok az egyes viselkedesi mintazatok megoszlasara 
vonatkoznak. Az elettev^kenyseget jelzo viselkedes koziil egyhonapos korban a magyar- 
^rkaknal a fekves-allas-mozgas, ev£s, jat£k foleg csoportosan, egyidoben tort£nik. A cha- 
r°lais x magyartarka Fj -eknel ezekre a tev£kenys£gekre nem annyira jellemzo a csoportos 
elofordulas (pl. az evds £s a testapolas) mint a magyartarkandl. Negyhonapos korban a k£t 
faJta kozotti kiilonbs^gek mar nem ilyen szembetunoek.

A pihenesi viselked^sre jellemzo mind a k6t csoportban a nagyfoku koordindltsag. 
^  boijak egyhonapos korban a legelo anydktol maximum 60—70 m-es tdvolsigban pihen- 
nek. Ha a legelo tehenek 6s a borjak kozotti tdvolsdg novekszik, a borjak felkelnek es a 
*ehenekhez kozelebb menve ujra lepihennek. Ez a kovet^si tev£kenys£g negyhonapos 
korban mar megszunik.
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3. tdbldzat
A magyatarka & charolais x magyartarka boijak 

szop&i helyzet^nek alakulisa 
(I. kiserlet)

Megnevezes (1)
£let-
kor
ho
(2)

Szopasi helyzet (3)

elolrol (4) hatulrol
(5)

iobb (6) bal (7)
oldalrol

Magyartarka (8) 1 23,3 40,0 36,7
Charolais x Magyartarka (9) 1 40,0 50,0 10,0
Magyartarka (8) 4 63,2 36,8 -

Charolais x Magyartarka (9) 4 - - -

SuckUng positure o f  the Hungarian Simmental and Hungarian 
Simmental x  Charolais calves (ls t experiment) 

item (1), age, month (2), suckling positure (3), from fore (4), from the 
rear (5), from jight hand side (6), from the left hand side (7), Hun
garian Simmental (8), Charolais x Hungarian Simmental (9)

4. tdbldzat
Az egyes visettcedesi elemek kozotti kttlonbsegek megbizhatosikga

(II. kiserlet)

Megnevezes (1)

Kulonbseg a magyartarka es charolais x magyartarka borjak 
kozott a Kruskal-Wallis analizis alapjan (14)

1 honapos 4 honapos
korban (15)

Fekves (2) _ —  .

Allas-mozgas (3) ideje * -
Szopas (4) tekin- - *

Eves(5) tete- - -
Ivas(6) ben - -

Jatek (7) - -

Testapolas (8) * -
Fekves csoportosan (9) 
Allas-mozgas egyediil (10)

♦ ♦

*

Eves egyediil (11) * -

Testapolas egyediil (12) * -

Jatek egyediil (13) * -

*P=5% szinten szigniflkans (16) 
-  nem szignifikans (17)

Statistical analysis ofbetween group differences 
item (1), identical with Table 1. (2 -8 ), lytag ing groups (9), standing-moving alone ( 1 0 ), eating alonc
(11), cleaning alone (12), playing alone (13), difference between Hungarian Simmental and Hungarian 
Simmental x Charolais calves hy the Kruska Wallis analysis (14) at 1 and 4 months of age, resp. (15). 
significant at P<5% level (16), not significant (17)
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5. tdbldzat
A kiUdnbdzd fajtiju borjak viselked&6nek alakulisa 

misfel & hiromh6napos koiban
(II. kiserlet)

V iselkedesi e le m ek  (1)
A m egfigyelesi id o  szaza lek b an  (9)

1,5 h o n a p o s  (10) 3 h o n a p o s  k o rb a n  (11)

H Ch W H Ch W

f e k v e s (2) 31,6 32,4 43,8 21,1 23,4 . _

A llas-m ozgas (3) 21,1 21,2 27,8 27,5 26,1
S z o p a s (4) 4,9 3,9 3,7 1,6 1,7
Eves* (5) 37,3 38,9 23,4 46,3 46,2
Ivas (6 ) 1,1 0,7 - 1,5 1,4 _

Ja te k  (7) 1,3 0,7 - 0,5 - _

T estap o las  (8) 2,7 2,2 1,3 1,5 1,2 -

Az adatok 3 nap, napi 10 oras mcgfigyelesenek atlagara vonatkoznak. (12)

*Eves legelon (13)
H=hcreford, n=20 
Ch=charolais, n=20
W=25% boleny genhanyac^, n=ll (14)

Behaviour o f  calves o f  different genotypes at 1.5 and 3 months o f  age (2nd experiment) 
identical with Table 1. (1 -9 ), at 1.5 months of age (10), at 3 months of age (11), data represent 
the averages of 3 ten-hours-a-day observation (12), eating on the pasture (13), W=25% bison gene pro- 
Portion (14)

A borjak szopasi helyzetenek alakulasat a 3. tablazathan allitottuk ossze. A tablazat 
adatai szerint a borjak altalaban balrol vagy jobbrol farral az anyjuk feje fele fordulva 
szopnak. A hatulrol tort^no szopas a magyartarkaknal gyakoribb (36,7%), mint a charo
lais x magyartarka F , -eknel (10%). Egyhonapos korban a szopast mindig megelozi a tehSn 
resz6rol a borju azonositasa. Ez ugy tort^nik, hogy a borju szorosan elhalad az anya feje 
Mellett. N^gyhonapos korban az azonositas, illetve anya feje mellett torteno elhaladas, 
a rnegHgyelt esetekre vonatkoztatva, mar esak 32,6%-ot tesz ki. Negyhonapos korban 
rnind a magyartarka, mind a charolais x magyartarka borjak mdr esak elolrol szopnak.

A 4. tdbldzat az egyes viselkedesi elemek kozotti kiilonbs^gek megbizhat6sagara 
v°natkozo adatokat tartalmazza. A viselkedesi elemek megoszlasa tekintet^ben mutat- 
k°zo kiilonbsegek a k£t esoport kozott altalaban nem szignifikdnsak. Kivetelt kepez 
e8yhonapos korban az allas-mozgas, valamint 4 honapos korban a szopas. A viselkedes 
jellege tekinteteben mar tobb szignifikans elttrts  talalhato. A charolais x magyartarka F , 

orjak tobbet esznek egyediil, mint esoportosan. A magyartarka borjaknal az onmagara 
lranyulo testapolas a gyakoribb. A magyartarka borjak tobbet jatszanak esoportosan, 
^int a charolais-magyartarka Fj tarsaik. A jat^k foleg az ugrandozas 6s egymds bokdos^- 
se *ekintet£ben jut kifejez£sre. Ha a jat^kos kezdem£nyez£s vdlasz n^lkiil marad a folya- 
mat gyorsan lezdrul.
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6. tdbldzat
Az egyes viselked&i elemek kdzotti kiildnbs£gek megbfzhat6siga

Viselkedesi elemek (1)

Atlagertekek kozotti kiilonbseg 
Kruskal-Wallis analizis alapjan (8)

A Ch-W kozott (9)
1,5 honapos korban <11)

H-Ch kozott (10)
3 honapos korban (12)

Fekves(2) _ _
Allas-mozgas (3) - -
Szopas(4) *** -
Eves(5) *** -
Ivas (6) - -
Testapolis (7) *** -

H=hereford
Ch=charolais
W=2 5% boleny genhanyad (13)
*** :P=0,1%
-  nem szignifikans (14) *

Statistical analysis o f  between group differences 
identical with Table 1. (1 -6 ), cleaning (7), difference between averages on basis of the Kruskal-Wallis 
analysis (8), between Ch and W (9), between H and Ch (10), at 1.5 months of age (11), at 3 months 
of age (12), W =25% bison gene proportion (13), not significant (14)

II. kiserlet. A kiserletben vegzett megfigyelesek eredineny^t az 5. tdblazatban allitot- 
tuk ossze. A fekvesre forditott ido a korral ezeknei a fajtaknal is csokken. Az allas-mozgas 
es eves tekinteteben a helyzet forditott. Itt az eletkor elorehaladtaval az ertekek nagyob- 
bak. Figyelemremeito, hogy a 25% bolieny genhanyaddal rendelkezo borjak (feltehetoen 
a kisebb testtomegiikbol adodoan) hosszabb ideig fekszenek es kevesebb ideig szopnak 
es legelnek, mint a hereford illetve charolais fajtakhoz tartozo tarsaik. A hereford es a 
charolais fajtak kozott az egyes viselked^si mintazatok tekinteteben a kiilonbsegek jelen- 
tektelenek. Szokatlan az a megfigyeles, amely szerint a 25% boleny genhanyadot tartal- 
mazo borjaknal jatekos viselkedest nem tapasztaltunk. Az egyes viselkedesi elemek ko
zotti kiilonbsegek megbizhatosagara vonatkozo adatok a 6. tabldzatbm  talalhatok. A he
reford 6s a charolais fajtak kozotti ertekek kulonbs^gei nem szignifikansak. A charolais 
es a 25% boleny genhanyadot tartalmazo csoportok kozott: az eves, a szopas ^s a test- 
apolas ertekei tekinteteben a kiilonbsegek igen erosen szignifikansak.

Ha a viselkedesi mintazatokat deielotti es deiutdni idoszakra bontjuk, akkor azt 
talaljuk, hogy mind a harom csoport (H, Ch, W) borjai fekvessel deielott tobb idot tolte- 
nek, mint deiutan. A kiilonbseg szignifikans. Haromhonapos korban a kiilonbsegek mar 
nem szignifikansak. A szopas es a testapolas tekinteteben a deielotti es deiutani idoszak 
kozotti elteresek nem jelentc??k, s igy nem is szignifikans ertekuek.

Mind a ket kiserletben megfigyeltiik a borjak teriileti elrendezodeset. Az 1-1,5 h6- 
napos borjak esoportosan legelnek es a szopast kiveve egyiitt tartozkodnak. 3—4 honapos 
korban meg mindig zdrt esoportot alkotnak, de a borjak kozotti kapesolat lazdbb, az egy* 
mastol valo tdvolsdg legeieskor. piheneskor 1 ,5-2  m-re novekszik. A tehenek a kozejuk



Az egyes viselk^esi elemek es a fajta valamint a kor kozotti dsszefuggesek
(I. es II. kiseiletek alapjan)

7. tdbldzat

Viselkedes (1)
Fajta (6) Kor (7)

Korrelacios 
koef. (8)

Determinacios 
koef. (9)

Korrelacios 
koef. (8)

Determinacios 
koef. (9)

• 'ekves (2) -0,12 0,01 -0,54 0,29
Szopas(3) -0,06 0,00 -0,44 0,19
^ves (4) -0,68 0,46 0,52 0,27
Testapolas (5) -0,12 0,01 -0,40 0,16

Correlations between genotype and age and behavioural elements (on basis o f  the Is t and 
2nd experiment)

behavioural elements (1), lying (2), suckling (3), eating (4), cleaning (5), genotype (6), age (7), correla
tion coclTicient (8), iletermination coefficient (9).

tevedo borjakat maguk koztil kiszoritjak meg akkor is, ha elegendo terulet all a legelesre. 
Ezek a viselkedesbeli valtozasok a vizsgalt fajtaknal egyertelmuen megfigyelhetok voltak.

Kovetkeztetesek

A ket kiserlet alapjan arra igyekeztiink valaszt kapni, hogy a fiatal borjak legelon 
tartasa eseten van-e elteres az egyes fajtak kozott az egyes viselkedesi parameterek tekin- 
teteben. Mar eleg sok ismeretanyag gyult ossze, hogy a borjak mennyi ideig pihennek, 
tegelnek, szopnak stb. Arra vonatkozoan azonban, hogy ezek a viselkedesi mintak meny- 
nyire kotodnek a fajhoz, es vannak-e elteresek az egyes fajtak kozott, nem talaltunk ada- 
tokat. Vonatkozik ez a viselkedes ontogenezisere is. Az altalunk vizsgalt ot fajtaban illet- 
ve konstrukcioban azt talaltuk, hogy a fekves szopas es a testapolas gyakorlatilag nem 
^ugg a fajtatol (7. td b ld za t). Ezek a viselkedesi elemek ugy latszik, hogy fajhoz kotodnek, 
v<*lamennyi fajtaban fiatal korban azonos modon jelentkeznek. A determinacios koeffi- 
c*ensek ertekei ezt egyertelmuen alatamasztjak. Az eves, jelen esetben a legeles tekinte- 
teben mar szamottevo korrelacio talalhato az egyes fajtak vonatkozasaban. Mivel a borjak 
nern azonos legelon voltak igy a legelo befolyasat nem lehet figyelmen kiviil hagyni. 
knnek ellenere a hereford, a charolais es a 25% boleny genhanyadot tartalmazo konstruk- 
cioban a hosszabb ideig tarto legeles a fajtatol is fugg. Ezek a fajtak elsosorban legelo ti- 
Pusuak, mig a magyartarka tartasaban az elmult 5—6 evtizedben az istallozas dominalt.

is kiolvashato az 1. es 5. ta b la za to k  adataibol, hogy ezek a fajtakhoz kotott kiilonb- 
ŝ gek elsosorban 1 -1,5 honapos korban mutatkoznak.

Az egyes viselkedesi elemek es a kor kozotti dsszefuggesek, amint az varhato az ed- 
di8i ismereteink szerint alakultak. A 7. ta b ld za tb m  kozolt viselkedesi mintazatok onto- 
8enezise a legelon tartott borjakndl is ugy alakul, mint a mesterseges borjuneveles sordn. 
^osebb korban itt sem tapasztalhato jat^kos viselkedes es a testapolas sem olyan kife- 
Je/ett, mint 1-1,5 honapos korban. Abbol a megfigyetesbol kiindulva, hogy a 4 honapos
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borjakat a veliik egy legelon tartozkodo tehenek igyekeznek maguk kozul kiszoritani, 
arra kovetkeztethetlink, hogy ezzel a viselkedessel a tehenek is igyekeznek a borjakat 
az onallo elethez hozzasegiteni.
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Tenyeszkanok teljesitmenyet befolyasolo tenyezok

Berek Geza-Borontai Istvan-Fulop Jozsef-Sdndor Istvan-Varga Zsolt

Summary

Berek G.-Borontai I.-Fulop J.-Sdndor I.-Varga Zs.: LXAMINATION OF FACTORS THAT 
INI LUFNCi: THi; PFRI ORMANCL OF BOARS

The authors proeessed the data registered in the so called ”Record sheet for boars’ perfor- 
nianee". Data registered in an above-an in a below-average pig unit (United H and G, resp.) were 
compared. In Unit H the 25 Hungarian Large White and the 21 Hungarian Landrace boars mounted 
2966 and 1965 sows, resp. in the 32 month observation period. In Unit G the 25 Hungarian Large 
White and 33 Hungarian Landrace boars bred 3919 and 3966 sows of identical genotype within the 
48 months of observation.

During the summer months the rate of Icrtiliiy dccrcased in both units, however at smaller 
^'xtent in Unit H. The proportion of in-pig sows in Unit H and (i was 70.8 and 61.5% resp. in the 
summer period. No appreciable differences were lound betwccn the units and genotype of boars 
in respect of numbor of mountings per month (5.8-5.9) and in littcr size at 1 day of age (9.1-9.2).

D ata o f  the  ana lysis suggest th a t p e rfo rm an e c  o f  b o a rs  is in flu cn ccd  by  th e  season  a n d  by  th e  
MUality o f  the  pig u n it.

1. C o n ce p tio n  ra te  in th e  p e rio d s  o f  o b se rv a tio n

Authors' address: Institute of Animal Nutrition o f the Research Centre for Animal Production, Gddol- 
lo-Herceghalom, Commercial Bureau fo State Farnis, Budapest, University of Veterinary Scien
ce, Budapest and State Farm Paks, Paks

Bevezet£s

Az arutcrmelo sertestelepek vezetoinek alapveto erdeke fuzodik ahhoz, hogy a te- 
nyesztesben tartott kocak es kanok eredm&iyeirol megbizhato adatok alljanak rendel- 
kezesre. A torzskonyvi ellcnorzes alatt alio tenyeszetekben a szabvanyban eloirt nyomtat- 
vanyok vezetese a kotelezo. Ezzel szemben a hazai arutermelo sertestelepeken a legkiilon- 
bozobb adatokat tartalmazo nyomtatvanyok hasznalata, illetve vezetese terjedt el. A te- 
nyeszt^sben tartott kocak es kanok teljesitm^ny^nek nyilvantartasara rendszeresitett 
nyomtatvanyokkal szemben i kovetelm&iy az, hogy esak azokat a nelkiilozhetetlen ada
m a t  tartalmazzak, amelyek rogzit6s£re megvan a redlis lehetoseg. Jelenlegi koriilmS- 
nVeink kozott a tui sokfele adatgyujtlsnek sem a szem^lyi, sem a targyi felt^telei nin-



230 B E R E K —BORONTAI-FUL0P-SANDOR-VARGA:Tenyeszkanok tcljcsitmenye

csenek meg. fivekk-el 3zelott amikor az arutermelo sertestelepek reszere csak a legsziik- 
segesebb adatokai tartalmazo egyseges nyomtatvany kidolgozasat terveztiik, ra kellett 
jonniink, hogy a legtobb helyen megbizhatatlan az adatgyujtes, amit a kozolt kiilonfele 
mutat6ik (kocaletszam, alomnepessegi adatok stb.) erositettek meg. Ezeknek az aruter
melo sertestelepek reszere tervezett nyomtatvanyoknak a kialakitasa soran arra is ugyel- 
tiink, hogy a szdmitogep bekapcsolasa eseten is megfeleljen.

Irodalmi £ttekintes

A teny^szkocak es -kanok teljesitmenyevel foglalkozo irodalom az utobbi evek- 
ben el£gg£ megszaporodott. Ennek okat foleg abban kell keresni, hogy a megnovekedett 
kocal6tsz£mu sert^stelepeken az eddigieknel egyenletesebb, folyamatosabb malacszapo- 
rulat elodllitasaval kedvezobb ferohely es munkaero-kihasznalast igyekeznek elerni. 
firtheto ezSrt, hogy ezekben az utobbi evekben megjelent cikkekben mindazok a tenye- 
zok szerepelnek, amelyek valamilyen formaban csokkentik a tenyeszkocak es -kanok tel- 
jesitm£ny£t. Az utobbi evekben^sokat foglalkoznak peldaul az evszakhatas vizsgalataval. 
E tSmat szorosan erinto szakcikkek felhasznalasaval egyikiink (Berek) irodalmi osszefog- 
lal6t k^szitett („Szarvasmarha- es sertestenyesztes gyakorlata” cimu kiadvany 1984. IV. 
£vf. 3. sz. 82-87 . p.), amelybol erdemes nehany velemenyt ezen a helyen is roviden erin- 
teni. A kanok termekenyito kepessegenek ellenorzesevel kapcsolatban a kulfoldi szerzok 
azt irjak, hogy azt rendszeresen es elegge koriiltekintoen kell vegezni, mert kiilonben hi- 
bas adatokhoz jutunk. Kiemelik, hogy jelen esetben kiilonbseget kell tenni a kanok valodi 
hatasa es az idoszakos, illetve evszakhatasok kozott. Termeszetes az a helyes, ha a te- 
nyesztesben tartott kanok teljesitmenyet (vemhesiilesi szazalek, alomnepesseg stb.)
— ugyanugy, mint a kocaket -  allandoan figyelemmel kiserjiik. Az elkeszitett irodalmi 
osszefoglaloban olvashato, hogy a szerzok felhivjak a figyelmet a kanok pihentetesenck 
sziiksegessegere is. Angliaban az Orszagos Mezogazdasagi Kozpont lenyeges javulast alla- 
pitott meg a kocak alomnepessegeben, ha a kanokat ket bugatas kozott ket napig pihen- 
tettek. Ezzel kapcsolatban a kulfoldi szerzok azt irjak, hogy a kovetkezo evekben ugyan- 
azon allomanyban nem lehetett ilyen kedvezo hatast tapasztalni. Egy Eszakirorszagban 
megjelent tanulmanyban 440 alom adata alapjan 0,1 malacos emelkedesrol s/imoltak be, 
ha a kanok pihentet^se 5 -7  napig tartott. Ezt kovetoen azt irjak, hogy mas szerzok ezek- 
kel a kiserletekkel ellentetes megallapitasokra jutottak. Vizsgalataik szcrint - amelyek 
3500 alomra vonatkoztak -  a kanok 3 napos pihentetesekor kaptak a legkedvexobb ercd- 
menyt. Megemlitik, hogy az ennel rovidebb, vagy hosszabb pihcntetes egyforman csok- 
kentoleg hatott a kanok eredmenyere. Regebben egy kanra 20 kocat szamitottak, ma 
ennel joval tobbet, esetenkent ez az 1:50-es aranyt is eleri. Az ismertetett adatok alapjan 
a tenyesztesben tartott kanok pihenteteset -  a kedvezobb eredmenyek elcrese erdekebcn
-  az eddigieknel erdemes jobban figyelemmel kiserni. A kulfoldi szerzok vegiil mcgcm* 
litik, hogy a term£kenyitest optimalis idoben kell vegezni, vagyis az ovulacio elott mint- 
egy 12 oraval. De mikor kovetkezik be az ovulacio? A gyakorlatban csak azokra a vele* 
m^nyekre alapozhatunk, amelyeket a tenyesztok adnak az ivarzasi viselkcdes kulonbozo 
jelei alapjan. A minei nagyobb alon.n£pesseg eler^se erdek^ben a kocak ivarzasanak je- 
ientkez6s6t napoma Ket aiis^alommal kell ellenorizni, 6s felt^tleniil egyndl tobbszor bugat-
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ni, mert igy valamelyik biztosan a kivanatos idore esik. Ezt a fejezetet azzal zarjdk, hogy 
az ovulacio elorejelz6s£re hasznalt muszerek helyett taldn eredm&iyesebb 6s egyszerubb 
lenne a kocakat egy ivarzason beliil 2 -3  alkalommal is bugatni. A kocak haromszori 
bugatasa a kan tetszamot is £rinti, azonban a tobbletkolts^g a nagyobb alomnepess£gben 
megtgrul.

Az idezett irodalmi osszefoglalo masik rgszeben (89-91 . p.) a kocak termekenyse- 
genek nyari visszaesesevel kapcsolatos problemak szerepelnek. A cikk v£g6n talalhato 
osszefoglaloban a kanok tartasat, hasznalatat is £rinti a szerzo. Veiem6ny£t a kovetkezok- 
ben foglalta ossze:

-  helytelen a kocak egy ivarzason beliili k^tszeri bugatasanak elhagyasa; helytelen 
a kanokat, kocakat, kocasiildoket permetezessel 6s ventildtorral egyidejuleg huteni;

-  helytelen a kanok termekenyito kepessege hetenk^nti ellenorz^senek elmulasz-
tasa;

-  helytelen, ha a kanokat hetenkent negynel tobbszor igenybe vessziik es ha a 
bugatasat nem ellenorizzuk;

-  hiba a kisebb legzoszervi fertozesek felismerdsenek elhanyagolasa, amelyeket 
az ejjelek es nappalok kozotti nagy homersekleti ingadozasok id^znek elo (ez csokkenthe- 
ti a kan termekenyitokepesseget is.)

A tenyeszkanok teljesitm£nyet erinto irodalom tanulmanyozasa soran szamos olyan 
cikket talaltunk, amelyek foleg ver- es spermavizsgalatokra korlatozodnak 6s tekintve, 
hogy mi ilyen temaval nem foglalkoztunk, ez6rt ismertetesiiktol eltekintiink.

Az osszeallitott nyomtatvanyok nagyiizemi kiprobalasa mar £vek ota folyik. Jelen 
esetben az altalunk rendszeresitett „A KAN TEUESITMfiNYfiNEK NYILVANTARTA- 
SI LAPJA” cfmu nyomtatvanyok kiertekeles^t kezdtiik el, s ennek soran az evszak, illetve 
egyeb hatast is vizsgaltuk.

Sajat vizsgdlatok

Az altalunk rendszeresitett ,A kan teljesftmenySnek nyilvantartasi lapja’ elnevezesu 
nyomtatvany fenymasolatat meilekeljuk. Lathato, hogy a lapon csak i legsziiks^gesebb 
adatok szerepelnek. Az osszehajtott lap 4 oldalan osszesen 100 termekenyit^s jegyezheto 
fel- Term^szetesen, ha ez megtelik, abban az esetben egy uj nyomtatvany hozzdkapcsola- 
s^val ismet 100-zal boviil azaz 200-ra novekszik a feljegyezheto term^kenyit^sek szdma. 
A paksi Allami Gazdasag Gerjeni (Lajosmajor) sert£stelep£n, 1984 majus honapban, a 
Hard-pusztai sert^stelepen pedig 1985 szeptember hdnapban kezdt£k el a kan-lapok ve- 
zet^ t .  Mindk£t teny^szet adatfeldolgozasat egys^gesen 1988 dprilis honappal zdrtuk. 
Tehat ez azt jelentette, hogy az aprilis utolso napjan, 30-dn bebugatott kocdk kb. augusz- 
^ s  23. koriil fialtak es ehhez figyelembe vettiik a szoptatas idotartam&t, vagyis a fialasi, 
foleg az elvalasztasi adatgyujt^st szeptember 30-aval zdrtuk. A vizsgalat ideje alatti te- 
Hy^sztesbe allitasok £s selejtez&ek figyelembev£tel<*vel a Geijeni sert^stelepen osszesen 
25 magyar nagyfeh^r 6s 33 magyar lapaly, a Hard-pusztai telepen pedig 25 magyar nagy- 
feher 21 magyar lapaly fajtaju kan adata szerepelt. A kisdrletbe vont kanok bugatdsi, 
llletve az ezekbol szdrmazo fialasi adatait havontent osszegeztiik, majd ezt kovetoen
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tenyeszetenkent es fajtankent elkiilonitve az ev 12 honapjara csoportositottuk. Az ilyen 
csoportositas eredmenyezte, hogy a teny£szt6sbe allitastol es a selejtezestol fiiggoen val- 
tozott az egyes honapokban a kanok letszama. A geijeni sertestelepen 48, a hardin 32 h6- 
napon at folyt az adatgyujtes.

A z eredmenyek ertekelese. A hardi es a gerjeni sertestelepen a nagyfeher es lapaly 
kanokkal bebugatott, majd a koziiliik leflalt kocak szamanak, valamint az atlagos alom- 
nepessegenek tobb evi adatat az ev 12 honapjara osszesitve az 1. tablazaton ismertetjiik. 
Ehhez hasonloan havonkenti bontasban a 2. tablazaton ismertetjiik a kanok szamat az
1 kanra eso bugatasi es fialasi atlagadatat. A hardi sertestelepen (1. tdbldzat) a vizsgalat 
ideje alatt a 25 magyar nagyfeher kan osszesen 2966 kocat, a 21 magyar lapaly kan 1965 
kocat, mig a gerjeni telepen a 25 magyar nagyfeher kan 3919 kocat, £s a 33 magyar lapaly 
kan is kozel annyit, 2966 kocat bugatott be. Ez azt jelenti, hogy a hardi sertestelepen a 
46 kan osszesen 4931 kocat, mig a gerjeni telepen ahol hosszabb ideig tartott a vizsgalat 
az 58 kan 7885 kocat bugatott be. A vizsgalat celkituzese szempontjabol erdeklodesre 
tarthat szamot a tenyesztesben tartott kanokra eso havi bugatasok szamanak alakulasa 
is. A 2. tablazaton havonkenti osszesitesben, tenyeszetenkent es fajtankent az 1 kanra 
eso bebugatott es lefialt kocak szamanak atlagadatai lathatok. Az egesz vizsgalat ide- 
jere kiszamitott atlagadatokbol kitunt, hogy a hardi sertestelepen 1 magyar nagyfeher 
fajtaju kanra havonta atlag 5,8 koca (7 ,0-4 ,0) magyar lapaly kanra 6,0 koca (7 ,1 -  
4,7) a gerjeni telepen magyar nagyfeher fajtaju kanra 6,1 koca (6,9-5 ,2) mig magyar 
lapaly kanra pedig csak 5,2 koca (6,8-3 ,9) bugatasa esett. Ezzel kapcsolatban meg kell 
jegyezni, hogy a gerjeni telepen mar evtizedek ota egy ivarzason belui ugyanazzal a 
kannal ketszer bugattak a kocakat espedig -  a kialakult munkarendnek megfeleloen -  
reggel 8, es delutan 2 -3  ora koriil. A hardi sertestelepen is zommel ketszer bugattak, de 
esetenkent elofordult, kulonosen a kocasiildoknel, hogy a masodik bugataskor mar nem 
alit meg a koca a kannak. Ezekbol a bugatasi adatokbol az latszik, hogy a kiserlet ideje 
alatt — a hazai gyakorlatnak megfeleloen — 1 kanra kb. 30 koca jutott. A sertestelepen- 
kent es fajtankent kiszamitott 1 kanra eso havi bugtasok szamanak vizsgalata soran ki
tunt, hogy tendenciajabol semmifele evszakhatas nem allapithato meg. Ugyanigy a havon
kenti alomnepesseg (sertestelep, fajta) alakulasa sem mutatott evszakhatast. Erre valo 
tekintettel ezek grafikus abrazolasatol eltekintiink.

A vizsgalt ket sertestelepen fajtankent elert vemhesiilesi szazalek atlagadatait a 
3- tablazaton ismertetjiik. Az adatok koziil — konnyebb attekintes miatt — csak a ket 
sertestelepen elert vemhesiilesi szazalekok havonkenti alakulasat az 7. abran — is bemu- 
tatjn k.

A 3. tdbldzat adatainak tiizetes atnezese soran ketsegkiviil megallapithato, hogy 
niind a magyar nagyfeher, mind a magyar lapaly fajtaju kanokkal bebugatott kocak vem- 
hesiilesi szazaleka a nyari (VI VII -VIII) es szeptember honapokban volt a legalacso- 
nyabb. Masszoval a tobb eves adatgyujtes havonkenti csoportositasanak eredmenyekent 
egyertelrnu a vemhesiilesi szazalek csokkenesben jelentkezo nyari evszakhatas. Ennek is- 
nierete, illetve figyelemmel kiserese kovetkezteben a sertestelep vezetoje mersekelheti az 
^vszakhatasbol szarmazo vemhesiilesi szazalek csokkenest azaltal, hogy ezekben a ho- 
napokban (V —IX) noveli a bugatasok (tobb kocasiildo beallitas — kocaselejtezes csok- 
kentese) szamat.

A 3. tdbldzat adatainak alapos vizsgalata sordn meg egy nem lebecsiilendo megal- 
lapitast ismerhetiink fel, nevezetesen azt, hogy a Hard-pusztai sertestelepen — a januar
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egyes evszakok honapjai kozott a vemhesules, mint a gerjeni sertestelepen, ezgrt egyer- 
telmu az a megallapitas, hogy ebben az evszakhatason tulmenoen telephatas is kozrejat- 
szott. A ket sertestelep r^szletes ismertetese a dolgozat terjedelmet meghaladja, azonban 
nehany lenyeges tartasi tenyezot megis erinteni kell. A ket sertestelep kozott a lenye
ges kiilonbseg foleg abban van, hogy a Hardon a kanok es kocak elhelyezesere szolgalo 
epiiletekben almoznak, kifutokkal epultek ezaltal az idojarastol fiiggoen a sertesek valo- 
gathatnak az istallo es a kifuto kozott. Hideg idojaras eseten az almozott Epiiletekben 
joval kenyelmesebb az elhelyezesiik is. Ezzel szemben Gerjenben nagy falkas (50-60) 
elhelyezesben, almozatlan, szilard padozatu kiilso kifutokkal ellatott epiiletekben tart- 
jak a kocakat, mig a kanok elhelyezesere szilard padozatu, kifuto nelkiili istallo epiilt. 
Lenyeges kiilonbseg meg a hardi telepen az utanpotlasra szant kovasiildoket egeszen a 
tenyesztesbevetelig magas fakkal arnyekolt, kiilso kifutokkal ellatott, szaraz szalmaval al
mozott epiiletekben nevelik fel. Osszefoglaloan megallapithato, hogy a hardi sertestelepen 
a tenyesztesben tartott kanok es kocak reszere kenyelmesebb elhelyezest tudnak biztosi- 
tani, mint a gerjeni sertestelepen. Ehhez meg annyit, hogy az atlagosnal joval kedvezobb 
vemhesiiles eleresehez valoszinu a sertestelep dolgozoinak odaado munkaja is hozzajarult.

Kovetkeztetesek

A kiilonbozo fajtaju kanok teljesitmenyet befolyasolo nehany tenyezonek vizsga- 
latabol megallapithato:

1. A vizsgalat ideje alatt a hardi sertestelepen 1 magyar nagyfeher kanra havonta 
atlag 5,8 koca es magyar lapaly fajtajura kereken 6 koca, a gerjeni telepen 1 magyar nagy
feher fajtaju kanra 6,1 koca a magyar lapaly fajtajura pedig csak 5,2 koca bugatasa esett.

egy ivarzason beliil zommel ketszeri bugatas alapjan a hazai gyakorlatnak megfeleloen
1 kanra kb. 30 koca jutott.

2. A magyar nagyfeher es magyar lapaly fajtaju kanokkal bugatott kocak vemhesii
lesi szazaleka -  mind a ket sertestelepen -  a nyari (VI —VII —VIII) es szeptember honap- 
ban volt a legalacsonyabb. Masszoval az adatok havonkenti csoportositasanak eredmenye- 
kent egyertelmu a vemhesiilesi szazalek csokkeneseben jelentkezo evszakhatas.

3. A kiserlet ideje alatt a gerjeni sertestelepen 61,6%-os, mig a Hard-pusztai sertes- 
êlepen joval magasabb, atlag 70,9%-os vemhesulest ertek el. A gerjeni telepen a legjobb
M%-os vemhesules januarban, a leggyengebb 46,6%-os julisuban, mig Hardon a legjobb 
6,2%-os februarban, a leggyengbebb 61,7%-os augusztusban volt. Ez eredmenyezte, hogy 

^ erjenben (71,1-46,6) 24,5%, Hardon pedig csak (76,2-61,7) 14,5% volt az ev honapjai 
6zotti kiilonbseg. A ket sertestelepen elert vemhesiilesi szazalekok adatai vilagosan meg- 

er°sitik, hogy az evszakhatason tulmenoen telephatas is huen kifejezesre jutott.
4. A vizsgalt ket telepen tartott nagyfeher es lapaly fajtaju kanoktol szarmazo fia- 

as°k alomnepessegeben nem volt lenyeges kiilonbseg. A kiserleti adataiboi vilagosan kitu- 
nik’ hogy nyaron a vemhesules romlasara kell szamitani. Ezek utan egyertelmu az a ja
ciat, hogy ebben az idoszakban noveini kell a bugatasra varo kocak (kocasiildok) sza-

^at, mert ezzel mersekelheto a malacszaporulat nagymervu csokkenese.
Vegiil a tenyeszkanok kepessegeinek minei jobb kihasznaldsa erdekeben tartasukra, 

a arrnanyozasukra, tovabba teljesitmenyiik naprakesz nyilvantartasdra az eddigieknei 
a^ o b b  gondot kell forditani.
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Szarv nllkiili tehenek a jovoben

Tenyesztesi kiserletet vegeznek a bajor tarkamarhaval a szarv nelkiili valtozat kialakitasara. 
Bajororszagban a szarv nelkiili szarvasmarha ma mar nem ritkasag. A szarv nelkiili valtozat kialakitasa

ket uton lehetseges. Az egyik lehetoseg, hogy a tarkamarha t valamelyik szarv nelkiili valtozattal ke- 
resztezik. Mivel a szarvatlansag mint tulajdonsag dominans modon oroklodik, igy angus fajtaval valo 
keresztezes eseten a keresztezett borjak az elso generacioban heterozigiota szarv nelkiili fenotipusuak. 
Tarkamarhaval torteno visszakeresztezes eseten (75%-os tarkamarha genhanyad) tovabbra is 50%-os 
szarv nelkiili valtozatra lehet szamitani.

Az USA-ban es Ausztraliaban genetikailag szarvatlan tarkamarha bikakat kinalnak, amelyeknel 
az osoket egy szarvatlan marhafajtara lehet visszavezetni. A tenyeszto szervezetek szerint ezek a bikak 
15/16 aranyban tarkamarha genhanyaduak.

Nehezebb kerdes mar a szarvatlan valtozatot keresztezes nelkiil elemi. Ehhez szarvatlan tarka
marha fajtaju teheneket kell keresni. 350 ezer bajor tarkamarhabol csak egy szarvatlan tehenet talal- 
tak 1974-ben, 1978-ban a grubi Allattenyesztesi Kutatointezetben egy bikaval sajatteljesitmeny-vizs- 
galatokat kezdtek el. Ez a bika nem volt egeszen szarvatlan, mert a bizonytalan szarvkezdemenyek 
megtalalhatok voltak. Ezutan meg ket szarvatlan bikat vasaroltak. Jelenleg 150 genetikailag szarvat
lan szarvasmarhaval rendelkeznek, melyek Ifdziil 50 tehen van.

Abbol kiindulva, hogy a szarvatlansag dominans modon oroklodik, a szavatlan allaton eloszor 
nem lehet megallapitani, hogy a szarvatlansag homozigota, vagy heterozigota allapotban van jelen. 
Ezert a szarv nelkiili marhat, szarvalt megjelenesuvel kell parositani a teszteles soran. Ha az ivadekok 
mind a ket parosftasbol szarvatlanok lesznek, akkor a szarvatlan sziilo allat a kerdeses tulajdonsagra 
homozigota volt. Negy bika tesztvizsgalati eredmenye a homozigota szarvatlansag tekinteteben a ko- 
vetkezo kepet mutaja a bajor tarkamarhanal:

4 bika utodjainak szama: 140
A noivaruak koziil:

szarvatlan: 51 78%
szarvalt: 14 22%

A himivaruak koziil:
szarvatlan: 23 31%
szarvalt: 24 32%
szarvkezdemeny: 28 37%

Az eddigi ismeretek alapjan egy allat szarvaltsagat vagy szarvatlan saga t negy kiilonbozo genhely 
befolyasolja. Az eddigi vizsgalatok szerint az az allat, amelynel az un. P-gen egyszer elofordul az nem 
tud normalis szarvat noveszteni. A szarvtalan valtozatot meg ket genhely befolyasolja. A szarvatlan 
valtozatban a PP es Pp megjelenest azonban a HH genotipus elnyomja. A kerdest az intezetben tovabb 
tanulmanyozzak. Azt tervezik, ha a szarvatlan teheneket tejtermelesre szelektaljak eloallithato lesz a 
tejtermelesre pozitiv orokitoertekkel rendelkezo szarvatlan bikak eloallitasa.

BIBL.: UTZ, J .-H . LANGE (1989): In Zukunft keine-H6rner mehr? Der Tierzuchter, Frankfurt/M. 
41. 3. 104-105 .
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A Salinomycin 6s a nagy mennyis£gu abrakfelvetel osszehasonUtd 
vizsgalata novendek bdranyokban

Fibel Hedvig 

Summary

Mrs. Febel H.: COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF SALINOMYCIN AND IN-
TAKE OF GREAT QUANTITY OF GRAIN MIXTURE ON FATTENING LAMBS

The effect of Salinomycin and intakc of great quantity of grain mixture on physiologica! 
Parameters of growing lambs was studied. Salinomycin had considerable effects in the rumen on both 
the carbohydrate and N-metabolism. These were indicated by the presence in increased amount of 
Propionic acid and by the dccrcased quantity of ammonium-N and urea in the ruminal fluid and also 
by the deqreased molar proportion of butyric acid. Out of the blood parameters tested the glucose 
and urea concentration dccreased in the group fed Salinomycin. No appreciable changes were found 
in the ruminal and blood parameters in lambs that were kept on high plane of grain nutrition.

Author*saddress: Institute of Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production, Go-
dollo-Herceghalom

Bevezetes

Az utobbi evek kutatasi eredmenyei alapjan ugy tunik, hogy a kerodzokben a takar- 
Wanyok hasznosulasanak a javitasaban meg nagy tartatekok rejlenek a bendoben vegbe- 
^eno emesztesi folyamatok befolyasolasaban, illetve iranyitasaban.

A bendoerjedes legegyszerubb modon az eltero takarmanyozas reven befolyasol- 
hato, mivel a cellulozdus takarmanybol elsosorban ecetsav, mig a kem^nyitodus takarma- 
nyokbol tobb propionsav kepzodik. Ezert a marha- 6s baranyhizlalasban (hustermelesben) 
a kemdnyitoben gazdag takarmanyok (abraktakarmanyok) etetesevel optimalis taptalajt 
biztosithatunk a propionsavtermelo bakt^riumok szamara. Ugyanakkor a bendoben a 
Propionsavas erjedest kiilonbozo vegyiiletek adagolasaval is elosegithetjiik. Ilyen anyagok 
tobbek kozott az inofor antibiotikumok is, amelyeknek az allati termelesben valo felhasz- 
nalasa -  a testtomeggyarapodas fokozasa, illetve a takarmany^rtekesites javitasa miatt -  
e8yre nagyobb jelentos^gre tesz szert. Ez mondhat6 el a kisdrletiinkben vizsgalt Salino- 
mycinrol is. A Salinomycin (Salocin 120®, Hoechst AG, NSZK) -  mint hozamfokozo* -

A hozamfokozot a Hoechst ceg budapesit irodaja biztositota.
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hasznosftasaval a kerodzok takarmanyozasaban tobb kutato is foglalkozott (Piva es mtsai 
1981; Droumev 6s mtsai, 1983; Schlolaut 6s mtsai, 1983; Bedo es mtsai, 1985; Merchen 
es Berger, 1985; Kobayashi es mtsai, 1986). Az eddig megjelent nagyszamu kozlemeny 
ellenere meg a mai napig sem tisztazott egyertelmuen a Salinomycin hatasa a kerodzok 
bendoemesztesere, kiilonos tekintettel a bendo N-forgalmaban megfigyelt valtozasokra.

Az ellentmondo eredmenyek alapjan feltetelezni lehet, hogy a Salinomycin mint 
hatoanyag es a szubsztratumot kepezo takaimany kozott osszefugges van, azaz nem 
mindegy, hogy a Salinomycin hatasat milyen takarmany etetese mellett vizsgaljuk. Erre 
a hozamfokozokkal vegzett korabbi vizsgalatunk (.Febel es mtsai, 1988) is ravilagitott. 
Jelen kis6rletiink celja volt, hogy tanulmanyozzuk a Salinomycin mikent befolyasolja 
novendek baranyok bendofermentaciojat es ezen keresztiil a v6r egyes elettani parame- 
tereit abban az esetben, ha az allatokat a hizlalas soran nagy mennyisegu abrakkal etet- 
jiik.

Sajat vizsgalatok

Anyag es modszer. A kisesrleteket 16 magyar fesusmerino fajtaju novendek kos- 
barannyal vegeztiik. Az allatokat 10 hetes korban megmutottiik es fisztulat helyez- 
tiink a bendo dorzalis zsakjaba. Kethetes gyogyulasi idoszak utan a baranyokat anyag- 
csereketrecbe tettiik. Az allatok atlagtesttomege a kiserlet kezdetekor -  azaz a baranyok 
12-hetes koraban -  22,7±1,4 kg volt. Negy kiserleti csoportot alakitottunk ki (a tovab- 
biakban A, B, C es D jelu), csoportonkent 4 -4  allattal. A kiserlet idejen etetett takar
many osszetetelet es taplaloanyagtartalmat az 1. tdbldzat ismerteti.

A takarmany kemiai analizise az ervenyben levo magyar szabvany (M SZ-6830) 
eloirasai szerint tortent. A netto energiaertekeket (NEm es NEg) a takarmanykomponen- 
sek TDN tartalmat alapul veve szamitottuk ki (Szentmihalyi, 1985). A takarmanyt az osz- 
szekeveres utan granulaltattuk. A takarmanyt ket reszlbetben, reggel 1/2 9-kor es delutan 
16 orakor osztottuk ki. Az el nem fogyasztott mennyiseget naponta visszamertuk. A C es 
D csoport takarmanya kilogrammonkent 24 mg Salinomycint tartalrnazott. Az egyes ki- 
serleti csoportokban a napi takarmanyadag mennyiseget ugy alakitottuk ki, hogy az A 
es C csoportban az allatok annyi abrakot vehettek fel ami 100 g, mig a B es D csoport- 
ban 200 g napi testtomeggyarapodasnak megfelelo energiat tartalrnazott.

Hetenkenti merlegelessel az allatok testtomegenek fiiggvenycben a takarmany- 
adagokat -  Balogh es Kovessy (1986) kezirataban megadott ertekeket figyelcmbeveve
— a sziikseges mertekben emeltiik azert, hogy az allatok mindig az cloirt netto energia 
mennyiseget vegyek fel.

Az allatok tenyleges napi szarazanyag, nyersfeherje es energia fclvetelet a 2. tdbld
zat tartalmazza. Lathato, hogy az allatok annyi energiat vettek fel, hogy azzal az eler- 
heto napi testtomeggyarapodas az A es C csoport edeteben 100 g/nap, mig a B csoporte- 
ban 178 g/nap, illetve a D csoportnal 183 g/nap volt. A vizsgalt idotartam 4 liet volt, 
melynek soran 2 hetes eloetetes utan a 2 hetes kiserleti szakasz 5., 9. es 13. napjan 
etetes elott, majd etetes utan 2 es 5 oraval bendo es vermintat vettiink. A bendofolya- 
dek pH-iat elektrometriasan Radiometer PHM--27 (Koppenhaga) kesziilekkel allapitot- 
tuk meg. A bendo ammonia es karbamid konccntraciojat Bcrhelot-eljarassal vizsgaltuk
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1. tdbldzat
A kis&letben etetett tip  foszetltele & 

t£pl£16anyag-tartalma

Me^nevezes(1)
Osszetetel

% (2 )
Taplaloanyag- 
tartalom (3)

Retiszena (4) 5,0
Kukorica (5) 42,5
Buza(6 ) 25,0
Lucemaliszt II. o. (7) 7,0
Extr. napraforgo (8 ) 19,5
MH-03 premix 0,5
Tak. so (9) 0,5

Osszesen: (1 0 ) 1 0 0 ,0

Szarazanyag, g (ID 875
Nyersfeherje g/kg sza. ( 1 2 ) 182
Nyersrost g/kg sza. (13) 1 0 0

Nyerszsir g/kg sza. (14) 35
NEm MJ/kg 7,08
NEg MJ/kg 4,55

Compositiori and nutrient content o f  thefeed used in the experiment 
item (1), composition (2), nutrient content (3), alfalfa hay (4), maize (5), wheat (6 ), 
alfalfa meal 2nd class (7), extr. sunflower (8 ), salt (9), dry matter (11), crude protein
( 1 2 ), crude fibre (13), crude fat (14)

2 . tdbldzat
A t£pl&16anyag-felv6tel alakulisa a kiserlet idej6n

(n=4)

Csoportok (1)

A B C D

Szarazanyag, g/nap (2 ) 801 1024 812 1082
Nyersfeherje, g/nap (3) 145 186 147 196

(sziikseglet), MJ/nap (4) 3,45 3,44 3,48 3,53
^Eg (rendelkezesre ali),
Mj/nap (5 ) 1,43 2,45 1,45 2,65
Az adagbol elerheto
testtomeggyarapodas
g/nap (6 ) 1 0 0 178 1 0 0 183

Nutrient intake in the experiment 
groups (1), dry matter, g/day (2), crude protein, g/day (3), NEm requirement, MJ/day (4), NEg avail- 
able, MJ/day (5), predictable weight gain, g/day (6 )

(Kliniscnes Labor. Merck, 1974). A bendotolyad<5k dssztejsav tartalmdnak meghatdro- 
zasat Veldsy (1979) fotometrids mikrom6dszer6vel v^geztiik.

Az etetes utin 5 6r$val vett bendomintdktxM meghatdroztuk az ill<5zsirsavak kon- 
centrdciojdt. Az egyes illdzsirsavak&t (Cj—C5) metafoszforsavas kicsapSs utdn Chrom—41
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gdzkromatograffal analizaltuk (Supelco Bulletin 749B, 1975). A toltet Chromosorb® 
WAW 80/100 mesh szemcsemeretu hordozora felvitt GP 10% SP—1200/1% H3P 04 volt.

A vermintakbol a ver ammonia 6s a plazma karbamid tartalmat a fentiekben mar 
ismertetett modszereket hasznalva vizsgaltuk. A vergliikoz koncentraciot o-toluidin rea- 
genssel (Hyvarinen 6s Nikkila, 1963) mertiik. A kiserleti eredmenyek osszehasonlitasat 
illetve ertekeleset varianciaanalizissel es t-probaval vegeztlik {Svab, 1981).

Vizsgalati eredmenyek. A bendofermentacioban bekovetkezo valtozasokat a 3. es 4. 
tabldzatbm  foglaltuk ossze. A 3. tdblazatboX lathato. hogy etetes elott illetve etetes utan
2 oraval a bendofolyadek pH  erteke mindegyik csoportban kozel azonos volt. Egyediil az 
utolso mintaveteli idopontban talaltunk szignifikans kiilonbseget a C es a D csoport 
kozott.

A bendofolyadek ammonia-N es karbamid tartalmara a Salinomycin adagolasa je- 
letos hatast gyakorolt, mivel a C es D csoportban mind a ket parameter koncentracioja, 
mindegyik vizsgalati idopontban szignifikansan alacsonyabb volt mint az A es B cso
portban. A bendo dssztejsav koncentraciojaban az 1. es 2. mintaveteli idopontban nem ta
laltunk szignifikans kiilonbseget a kiserleti csoportok kozott. Etetes utan 5 oraval a D 
csoportban mertiik a legmagasabt ossztejsav tartalmat (1,11 mmol/1). A bendofolyadek 
z7/dzs/rsav-osszeteteleben megfigyelt valtozasok a 4. tablazathm  lathatok.

Az osszillozsirsav koncentracioja mindegyik kiserleti csoportban kozel azonos 
erteket mutatott. Az egyes illozsirsavak vizsgalatakor a legnagyobb valtozast az ecetsav 
es a propionsav koncentraciojaban, molaris%-aban, valamint a ket illozsirsav egymashoz 
viszonyitott aranyaban tapasztaltuk. A Salinomycin adagolas hatasara a C es D cso
portban az ecetsav molaris aranya csokkent, a propionsave emelkedett es ennek kovetkez- 
teben az ecetsav'.propionsav hanyados csokkent.

Az i-vajsav koncentracioja a C csoportban szignifikansan alacsonyabb volt mint az 
A es D csoportban, ugyanakkor az i-vajsav molaris aranyaban nem talaltunk kiilonbseget 
a csoportok kozott. A negy kiserleti csoport koziil a C es D csoportban a vajsav koncent
racioja illetve molaris aranya szignifikansan kisebb volt. A B csoportban mertiik a bendo- 
folyad^kban a legmagasbb i-valeriansav es valeriansav tartalmat. A valeriansav eseteben 
mind a koncentraciojaban mind a %-os aranyaban szignifikans csokkenest figyeltiink meg 
a Salinomycin etetes hatasara.

A vermintak gliikoz, ammonia es karbamid koncentraciojanak valtozasat az 5. tab' 
lazatbdLn tiintettiik fel. A vergliikoz szint a Salinomycint fogyaszto csoportokban (C es 
D) az etetes utan 2 es 5 oraval szignifikansan magasabb volt. A verammonia tartalom ete
tes elott mindegyik kiserleti csoportban tenyegeben azonos erteket mutatott. Etetes utan
2 oraval a B csoportban, mig az utolso mintaveteli idopontban a D csoportnal mertiik a 
legnagyobb ammonia koncentraciot, de ezek az ertekek nem magasabbak a fiziologias 
felso hatarnal. A plazma karbamid tartalma, a kiserlet minden egyes mintaveteli idopont- 
4ban, a C 6s a D csoportban szignifikansan kisebb volt mint az A es B kezeiesben.

Megbesz£l£s

Kiserletiinkben a nagy mennyisegu abrakfelvetel 6s a Salinomycin hatasdt vizsgil* 
:uk novendek hizobdranyok bendoemesztesere, valamint tanulmanyoztuk a v^r egyes
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parametereiben bekovetkezo vdltozasokat. Az eltero mennyisegu abrakfelvetel — masok 
vizsgalataihoz hasonloan (Putnam es mtsai, 1966; Adams 6s Kartchner, 1984) -n e m  ide- 
zett elo a bendofolyadek pH ertekeben lenyeges elter^st az egyes csoportok kozott. 
A Salinomycin adagolasa nem befolyasolta -  korabbi irodalmi adatokkal egyezoen ( Webb 
es mtsai, 1980; Nakashima es mtsai, 1982; Merchen es Berger, 1985; Kobayashi es mtsai, 
1986) -  a pH erteket.

A pH ertekek idobeli valtozasat attekintve (3. tdbldzat) lathato, hogy etetes utdn 
2 oraval a fermentacio beindulasaval mindegyik csoportban a pH jelentosen csokkent 
(pH 5,0 koriili ertekre), majd ezutan a pH emelkedni kezdett. Etetes utdn 5 oraval az A 
es C csoportban a bendofolyadek pH erteke 5,53 illetve 5,49 volt, mig a B es D csoport
ban 5,67-et es 5,73-at m^rtunk. Mivel az abraktakarmany sok, konnyen em^sztheto 
szenhidratot tartalmaz, a bendofolyadek kemhatasa a savas iranyba tolodott el. Kiserle- 
tiinkben a pH jelentos csokkenese azonban a bendoben nem vezetett a tejsavas erjeszto 
mikroorganizmusok elszaporodasahoz, mivel az ossztejsav mennyiseg^ben nem talaltunk 
kiilonbseget az egyes csoportok kozott. A bendofolyadek ossz-illozsirsav tartalmaban 
a nagy mennyisegu abrakfelvetel hatasara -  Staples es mtsai (1984), illetve Firkins es 
mtsai (1986a) kiserleti eredmenyetol elteroen — nem tapasztaltunk novekedest. A Sali
nomycin adagolasa sem idezett elo szigniflkans valtozast a bendofolyadek ossz-illozsir- 
sav koncentraciojaban, ami megegyezik Nakashima es mtsai (1982), valamint Merchen es 
Berger (1985) eredmenyeivel.

Az abraketetes soran az alacsonyabb pH foleg olyan mikroorganizmusok elszaporo- 
dasanak kedvez, amelyek a sz^nhidratok propionsavas eijedes^t segitik elo, mig az ecet- 
savat erjeszto bakteriumok mennyisege csokken. Ezt a bendofolyadek egyes illozsirsa- 
vainak vizsgalata soran kapott eredm^nyeink is igazoltak, mivel mind a negy kiserleti 
csoportban az ecetsav :propionsav aranya, a foleg szalasokra alapozott takarmanyozasnal 
megfigyelheto 3:1 erteknei lenyegesen kisebb volt. Az A csoport egyedeiben az ecet
sav: propionsav aranya 1,48 mig a B csoportban ez azertdk 1,50 volt. A Salinomycin ete- 
tesekor a C es D csoportban az ecetsav: propionsav aranya tovabb szukiilt 0,82-re illetve
0,77-re, ami azt jelzi — tobb kutato (Webb es mtsai, 1980; McClure es mtsai, 1980; 
Piva 6s mtsai, 1981; Nakashima 6s mtsai, 1982; Galbraith 6s mtsai, 1983: Merchen es 
Berger, 1985; Droumev es mtsai, 1988) klserlet^ben kapott adatokkal megegyezoen - ,  
hogy fokozodott a propionsavas erjedes es ezzel egyidejuleg az ecetsav kepzodes csok
kent.

A Salinomycin etetes hatasara fokozottan keletkezo propionsav eiettanilag ket 
szempontbol lenyeges. Egyreszt gliikogenetikus tulajdonsaganal fogva belole tobb gllikoz 
keletkezhet a szervezetben. Ezt jelzi kis^rletiinkben a C es D csoport eseteben a ver
gi iikoz szint emelked£se, ami jol egyezik Droumev 6s mtsai (1988) megflgyeles^vel. 
Itt szeretn£nk megjegyezni, hogy a v^rgliikoz koncentraci6ban az eltero abrakfelvetel 
hatasara nem tortant szignifikans valtozis. A fokozott propionsav-kepzodes mdsreszt 
azert lenyeges, mivel termelese a bendoben H2 -felvetellel jar es lgy csokken az energe- 
tikailag kedvezotlen metdnkepzodes merteke. Webb es mtsai (1980) kiserletesen is igazol- 
tak, hogy a Salinomycin etetes hatasara a bendoben csokkent a metdngdz mennyisege.

A Salinomycin adagoldsa az ecetsav es propionsav mellett — az izo-vajsav kivete- 
level — a tobbi ill6zsirsav moldris aranydt is megvdltoztatta. Ahogy a 4. tdbldzat adatai- 
bol lathato, a vajsav %-os koncentrdcidja — tobb kutat6 vizsgdlatdval egybecsengoen
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(Fontenot 6s.mtsai, 1980; MeClure 6s mtsai, 1980; Nakashima 6s mtsai, 1982; Galbraith 
es mtsai, 1983; Merchen 6s Berger, 1985) -  csokkent, tovabba a valeriansav moldris 
aranya -  Galbraith es mtsai (1983) eredmenyeivel megegyezoen -  ugyancsak kisebb volt 
a C es D csoportban. A vajsav molaris aranyanak csokkengse energetikai szempontb61 
rendkiviil elonyos, mivel a kevesebb vajsavbol kevesebb metangaz keletkezhet.

A novekvo takarmanyfelvetel bendo N-forgalmaia. gyakorolt hatasaval foglalkozo 
korabbi vizsgalatokbol ismert, hogy a nagyobb takarmanyfelvetel kovetkezteben a bendo
folyadek ammonia-N koncentracioja csokken {Staples es mtsai, 1984; Firkins es mtsai, 
1986b), mivel a nagyobb takarmanyadaggal rendelkezesre alio tobb szenhidrat hatasara 
a bendoben elo mikroorganizmusok sokkal hatekonyabban epitik be az ammoniat sajat 
testfeherjejiikbe. Ezt a hatast kiserletunkben -  Hodgson es munkatarsaihoz (1976) ha
sonloan -  nem tudtuk kimutatni, mivel a nagyobb mennyisegu abrakfelvetel (B es D cso
port) ellenere a bendofolyadek ammonia-N tartalma nem valtozott az A es C csoporthoz 
viszonyitva. Azt, hogy nem tapasztaltunk a bendo ammonia-N koncentraciojaban valto- 
zast, osszefiigg azzal, hogy a bendofolyadek ossz-illozsirsav tartalmaban sem talaltunk 
az egyes csoportok kozott elterest. Ennek ellenere valoszinu hogy a szenhidrat erjedese- 
bol nyert energia aranyos volt az ammonia beepites sebessegevel, azaz a bendofolyadek 
ammonia-N koncentracioja azert nem valtozott, mivel a takarmanyfeherjekbol keletkezo 
ammonia mennyisege nem haladta meg a mikroorganizmusok asszimilacios k^pesseget. 
A Salinomycin etetes hatasara ugyanakkor -  az etetett napi takarmanyadagtol fiigget- 
leniil -  a bendofolyadek ammonia-N koncentracioja, valamint karbamid tartalma ki
sebb volt a C es D csoportban mint az A es B csoport egyedeiben.

A Salinomycin alkalmazasakor a bendo ammonia-N tartalmanak csokkeneserol 
szamoltak be Webb es mtsai (1980), Nakashima es mtsai (1982), Galbraith es mtsai 
(1983), Droumve es mtsai (1988). Mas kutatok viszont vagy nem tapasztaltak valtozast 
a bendofolyadek NH3 koncentraciojaban {Kobayashi es mtsai, 1986), vagy azammonia- 
szint novekedeserol szamoltak be {Piva es mtsai, 1981).

Kiserletiinkben a bendo ammonia-N tartalma a C es D csoportban annak ellenere 
kisebb volt, hogy ebben a ket csoportban a Salinomycin hatasara a karbamid hasznositasa 
valoszinuleg fokozodott, amit a bendofolyadek karbamid koncentraciojanak csokkenSse 
jelzett.

A bendofolyadek ammoniatartalmaban megfigyelt csokkenest a kisebb m£rteku 
feherje- es aminosavlebontassal (dezaminalas), vagy a fokozodo feherjeszintezissel magya- 
razhatjuk. Az is lehetseges, hogy a ket folyamat egymas mellett egyidoben ment v£gbe, 
ami megneheziti a vizsgalatunkban kapott eredm£nyek ertekeles^t.

Droumev es mtsai (1988) kiserlet^ben Salinomycin etet£sekor a duodenumban 
megnovekedett mikrobialis feherjemennyiseget m£rtek, ami arra utal, hogy a bendoben 
a proteinszintezis fokozodott. Ugyanakkor tobb szerzo velemenye szerint {Piva es mtsai, 
1981; Kobayashi 6s mtsai, 1986) a Salinomycin — a monensinhez hasonloan — csokkenti 
a bendoben a dezaminalast 6s ezdltal „feh6rjesporolo hatast fejt ki, mivel megno a bendo- 
bol a v^konybelbe dtjuto takarmany feherje mennyisege. Ez a gaZdaszervezet szempontja- 
bol elonyos, mivel a v6konyb61ben lebomlo takarmanyfeh6rj6kbol keletkezo aminosavak 
kozvetleniil felszivodhatnak. Annak ellenere, hogy a Salinomycin etetSsekor a bendo- 
folyad£kban m6rt ammonia-N szint j61 egyezik az irodalomban {Satter 6s Slyter, 1974; 
Veen, 1986;Polan, 1988) optimalisnak tartott ammonia-N koncentrdcioval (3 ,5 -4  inmol/1)
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valoszinu, hogy a sok, konnyen bomlo szenhidrat jelenl6te (abraketet^s), valamint az egy- 
mas mellett zajlo csokkent dezaminalas es fokozodo proteinszintezis miatt a mert ammo- 
nia-N mennyis^ge megsem volt elegendo a mikrobak szamara. Erre utal a plazma karba
mid koncentraciojanak csokkenese a C es D csoportban. Mivel a mikroorganizmusoknak 
fokozottan sziiksegiik volt ammoniara a ruminohepatikus korforgalom szerepe megnott. 
A ruminohepatikus korforgalomban a bendobeli karbamid bevalasztas 4-8-szor nagyobb 
lehet mint a nyallal tortdno karbamid visszajutas (Karsai, 1982). A plazma karbamidtar- 
talmaban megfigyelt csokkengs okat tehat abban lehet keresni, hogy a karbamid fokozot
tan recirkulalt a bendoben.

Osszefoglaloan megallapithatjuk, hogy a Salinomycin az abrakfelv^tel nagysagatol 
fuggetleniil fokozta a bendoben a propionsavas erjed^st, valamint csokkentette az ecet
sav es vajsav mennyiseget, illetve az ammonia-N es karbamid koncentraciojat. A ver vizs
galt parameterei koziil a Salinomycin alkalmazasakor szignifikansan csokkent a ver gliikoz 
es a plazma karbamid koncentracioja. Ugyanakkor a nagyobb abrakfelvetel a bendo es a 
ver vizsgalt param^tereiben nem idezett elo lenyeges elt^rest az egyes csoportok kozott
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BIOTECH-Allatteny6szt6 Kutatisi Fejleszt^si Tfrsasdg

Nagysikerfi bemutat6 volt U115-D6ra majorban

A Biotech-Allattenyeszto Kutatasi-Fejlesztosi Tdrsasag het „r6 szvenytulajdonosa” -  Debreceni 
Allattenyeszto Vallalat, Del-Alfoldi Allattenyeszto Allami Gazdasag, Godolloi Allattenyeszto Vallalat, 
Szekesfehervari Allattenyeszto Vallalat, Szekszardi Allattenyeszto Vallalat es az Allatorvostudomanyi 
Egyetem -  kozel 100 millio forintos vagyoni betetjevel gadalkodik, 50 fo dolgozoval, 500 ha teriile- 
ten, 5 allatfajhoz tartozo 500 szamosalattal. A szerzodott partnerek szama meghaladja az otvenet.

Az allattenyesztesben folyo biotechnologiai munka szamos lathato elonnyel jar, es tovabbi 
belathatatlan lehetosegeket iger. Nehany allategeszsegiigyi, szaporodasbiologiai, orszaghatar-forgalma- 
zasi gond feloldasan tui, a gen megorzes elonyos megoldasat is nyujtja. A hasznos tulajdonsagok gyors 
es hatekony elszaporitasa az egyes allatfajokban, populaciokban, az emberiseget szolgalo optimalis 
termekminoseg es mennyiseg produkalasa, a legjobb kozgazdasagi feltetelek mellett -  leggyorsabban 
a biotechnologia modszereivel erheto el.

A biotechnologiai modszerek tanulmanyozasanak, alkalmazasanak es iizemi adaptalasanak fel- 
adatat a 70-es evekben hataroztak el Magyarorszagon -  vilagviszonylatban is -  elenjaro otletkent. 
Az alkalmas helyszinen, allami osztonzessel alapozott munka viszonylagos sikereket hozott -  kiilono- 
sen a szarvasmarha es juh agazatban.

Kiemelt program az embrioatuITetes, szarvasmarha es juh fajokban. Ezen beliil mintegy 100 
USA-bol importalt holstein-friz embriot liltetnek hazai recipiens uszokbe, valamint 140 Ausztraliabol 
import juhembriot helyeznek at sajat recipiens anyakba. Mindket teriileten a noivaru allomany , ja- 
vito-szaporitasan” tui donto cel a kimagaslo tulajdonsagu allami apaallatok eloallitasa, a hazai tenyesz- 
tes gyorsiitemu genetikai fejlesztese. A Biotech szakembereinek munkaja soran 1482 elo allat szlile- 
tett embriotatuUetesbol, harom allatfajba.

Az embriologiai munka teren nemzetkozi rangot is szereztek. Sikeres embriotatiilteteseket 
vegeztek Jugoszlaviaban, Csehszlovakiaban az NDK-ban, a Szovjetunioban. Tudomanyos partner- 
kapcsolatuk van Ausztriaban, Franciaorszagban, Csehszlovakiaban az NSZK-ban esKmaban.Tevekeny- 
•egiikre felfigyelve, egyiittmukodesi ajanlatot kaptak az amerikai Supergenetic cegtol.

Nyitottak a megujulo idegenforgalmi igenyek fogadasara. A magyar allattenyesztes multjat, 
jelenet, jovojet szakszeruen nepszerusito fejlesztest terveznek. Ullo-Dora-major kituno foldraji 
es taji elonyeit tovabb noveli, a korgyuru epites a viligkiallltas lehetosegei. A hazai es kiilfoldi tokes- 
tarsi ajanlkozasok felszaporodtak. Ha az idegenforgalmi agazat orszagos profittermelo tervei meg- 
valosulnak, es a megkezdett iilloi fejlesztesek is megtelnek tartalommal, akkor a felszabadithato helyi 
toke tovabb segitheti a magyar allattenyesztes fejleszteseert dolgozo Biotech szakembereinek az el- 
'cotelezett munkajat.



Agrartudomanyi Egyetem, Mezogazdasagtudomanyi Kar 
Allattenyesztestani Tanszek, Godollo 

(Tanszekvezeto: dr. Dohy Jdnos)

Szaporitdsi modellek a mdjludak teny6szt6s£ben

Tdth Sdndor

Summary

Tdth S.: PROLIFICACY MODELS IN BREEDING OF GEESE FOR LIVER PRODUCTION

Gcnetic progress achieved is suggested to put into practice by two basic modeis for prolifica- 
tion of liver geese. In one of the models the commercial farm produces the terminal lines by joint use 
of own flock and purchased male and/or female geese. In the other model the farm that produce ter
minal flocks is affiliated to an intermediate farm that proliferates the geese of high genetic value ori- 
ginating from the breeding centers. This latter model seems to be more economic in the liver produc- 
tion. In this model the intermediate farm produces hybrids by using the breeds of the breeding cen
ters and the female hybrids are mated in the terminal farm by ganders purchased from the breeding 
centers.

Fig. 1. Prolificacy models in breeding geese for liver production

Author*saddress: Research Station for Geese Production of the University of Agricultural Sciences,
Godttllo

Bevezet£s

A mdjlud eloallitdsa a Iudteny6szt6s specidlis dgazatak^nt kiilonult el a pecsenyelud 
eloallitdsdt61 az utols6 k6t 6vtized termelesi gyakorlatdban. Ez alatt az ido alatt egyre 
nyilvanvalobba valt, hogy a k6t termelesi iiiny  egymdstol sokban elt^ro 6s biologiailag 
sem mindenben osszeegyeztetheto ig^nyeket tdmaszt a kivdnt term^ket elodllito lud irant. 
Ismeretes, hogy a pecsenyeludak eset^ben a feh£r tollazaton kivul a nagy noveked^si 
er^ly, a jo takarmdny6rt6kesfto k£pess6g, valamint a hustermetes szempontjabol fontos 
testnSszek fejletts^ge jelentik a teny<*szt<Ss szdmdra a legfontosabb <*rt<Skni<$r6ket. A mdj 
fr£nak a takarmdny i i i t  sokszorosan (mintegy 100-szorosan) meghalad6 volta miatt 
ugyanakkor a mdjlud elodllitdsdban a takarmdny^rtdkesit^s 6s a hustermel6s csupdn md-

sodlagos szelekci6s szempont, viszont elsodleges fontossdguvi 16p elo a hizodalmassdg 6s 
a nidjnagysdg, a feh^r tollazat pedig csupdn kfvdnatos, de nem felt^tlen kovetelm^nye a 
levdg^sra keriilo mdjludaknak. A felsorolt 6rt6km6r8ket figyelmebe vevo mdjlud teny&z- 
tes kolts^ges dolog, mert az egyedek (csal£dok) teljesitni£ny6nek r^szletekbe meno nyil-
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vantartasat es ezen alapulo szelekciojat, az ehhez sziikseges szellemi 6s anyagi eroforrasok 
megletet igenyli. A tenyesztesi koltsegek merseklesenek egyik, es minden bizonnyal legha- 
tekonyabb, egyuttal tarsadalmilag is leghasznosabb modja az, amikor a tenyeszt^st vegzo 
iizem az altala elert eredmenyeket szaporito halozat segftsegevel megsokszorozza, hogy 
igy a koltsegeket a sok fogyasztotol befolyt minimalis tenyeszfelarral ellensulyozni tudja.

A szaporitast vegzo iizemek a tenyeszcentrum esa tomoludat (vegtermeket) eloalli- 
to Iizem kozott helyezkednek el. *i

Sajat vizsgalatok

Tenyeszallomanyukat reszben 'vagy egeszben a tenyeszcentrum genetikailag allan- 
doan javulo populaciojabol szerzik be, es az ott elert genetikai elorehaladast az altaluk 
eloallitott ivadekoknak eladasaval a tomoludakat eloallito iizemeknek tovabbitjak.

Majtermelesre keresztezesbol szarmazo, vagy fajtatisztan eloallitott tomoludak szol- 
galhatnak. Fajtatiszta tenyesztes eseteben a landi fajta adja a legnagyobb majat, de tarta- 
sanak es termelesenek gazdasagossaga a majtermelesre szoba joheto tobbi fajtahoz viszo- 
nyitottan gyengebb szaporasaga m fttt megkerdojelezheto. Fajtatiszta tartasa a szaporito 
telepen sziirke tollazata miatt is lehet kevesbe gazdasagos. A keresztez^ssel torteno m iy  
lud eloallitasban a landi fajtanak felhasznalasa ugyanakkor nelkiilozhetetlen. Apai part- 
nerkenti alkalmazasa feher tollazatu tojok eseteben a kovetkezo elonyokkel jar:

a) intermedier modon noveli az utodok majnagysagat;
b) a szaporito telepen a feher tollazatu tojo allomanynak csak mintegy negyed- 

reszet kitevo letszamban sziikseges tartani sziirke tollazatu es ez^rt kb. 20%-kal 
kevesbe ertekes tollazatot ado gunarakat;

c) a feher tollazatu szelektalt fajtak tobb tojast tojnak mint a sziirke tolazatu landi.

A keresztezessel torteno majlud eloallitas mellett szol az is, hogy ez a modszer az 
ivadekok szamaban es eletk^pessegeben heterozishatast eredm^nyezhet, ami m^rseldoleg 
hat a felneveiesi es a tomesi vesztesegekre, igy javitja a majlud eloallitds gazdasagossagat. 
A reciprok keresztez^s, azaz a landi fajtanak anyai partnerkenti alkalmazasa es feher tol
lazatu gunarakkal valo keresztezese is eredmenyezhet az elobbivel azonos majnagysdg 
novekedest es 61etk£pesseg javulast, de ennek a keresztez^si s^manaK a gazdasdgossdga 
a landi tojok kisebb szaporasaga, valamint a sziirke tollazata miatt mindenkeppen elma- 
rad a landi gunar x feher tollazatu tojo keresztez^senek gazdasagossdg£t61. Az elmaradds 
nagysaga a majtermelesre leggyakrabban alkalmazott feher tollazatu fajtdk (magyar es 
rajnai) keresztezese eseteben Toth (1988 tanulmanya alapjan kesziilt az 1. tabldzatbol 
iteiheto meg.

Az 1. tablazatboX kitunik, hogy a reciprok keresztezesek es visszakeresztezesek 
potencialis profittermeies szempontjabol nem azonos ertekuek es hogy az orszag luddl- 
lomanydnak nagyobbik hanyadat kitevo rajnai fajtdval valo mdjtermeltetes a szaporitd- 
telepeknek (de a tomoknek is) a legkevesebo nvereseget hozza. Kiszimithat6 a tabld- 
zatbol, hogy bar egy kitomott fajtatiszta landi lud mijpremiuma dtlagban 8,2%-kal na- 
gyobb mint pl. a landi gundr x magyar tojo vagy ezek reciprok keresztezesebol szdrmaz6 
F 2 hibridek majpremiuma, integrdlt termeles eseteben az integr£ci6 potencidlis profitja
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L tdbldzat
A miitermetesre alkalmazott fajtik mijra levighat6 ivad£kaik szima, 

itlagos m£jnagys6ga 6s potenci&lis profittermel6s6nek osszehasonlltisa 
integrilt termeles* eseten

Fajta
(1)

Levaghato
ivadekok
db/tojo

(2 )

Majnagysag
g/majlud

(3)

Majpremium
Ft/majlud

(4)

Potencialis 
profit** 

Ft/tojo (5)

L andi(L)(6 ) 13,85 589 250,15 850,81
Magyar (M) (7 ) 21,04 500 212,35 1281,34
Rajnai (R) (8 ) 17,69 395 167,76 200,60

Lo x Ma

Ld x M9 21,04 544,5 231,25 1293,33
McJ x  L9 13,85 544,5 231,25 726,02

Ld x  R9 17,69 492 208,95 613,84
Rd x L9 13,85 492 208,95 370,76

Ld x ML9 13,85 566,7 240,67 726,85
Ld x LM9 21,04 566,7 240,67 1435,56

Ld x RL9 13,85 545 231,46 599,15
Ld x LR9 17,69 545 231,46 942,17

*=Integralt termeles = a tenyeszcentrum, a szaporito, vegtermek eloallfto es a tomest vegzo gazdasag 
kdzos penziigyi erdekeltsege alapjan vegzett termeles (9)

**=Potencialis profit = a majpremiumbol, a torzsludak es tomolud ivadekaik tolltepesebol szarmazo 
bevetel -  takarmanyozasi koltseg. Egyeb felteteleket es reszleteket ld. Toth (1988) (10)

Number o f  progenies, average liver m e  and potential profit production oflivergeese breeds 
in case o f  integrated production 

breed ( 1), number of progenies slaughtered for liver, pc/female goose (2 ), size of the liver, g/goose (3 ), 
bonus on the liver, Ft/goose (4), potential profit, Ft/female goose (5), Landes (6 ), Hungarian (7), 
Rhyne(8 ), x = Integrated production = the breeding centre, the prolification farm, the farm that prod
uce the terminal lines and the farm that eram the geese have mutual financial interest in the produc- 
tion (9), **=Potential profit = Income from bonus on the liver + income from feather production 
°f stock geese and progenies of cramming geese minus the feeding expenses. For other details see 
Toth (1988). (10)

^2,0%-kal novekszik vagy 14,7%-kal csokken attol fiiggoen, hogy a keresztez&ben a ma- 
gyar vagy a landi fajta szerepel anyapartnerk^nt. Az F! tojoknak landi gunarakkal valo 
visszakeresztez6sekor sem kozombos a jovedelemtermetes szempontjab61 az, hogy a tojok 
milyen keresztez£si kombinaciokbol szarmaznak.

A teny^szcentrumban el6rt genetikai elorehaladds tovabbadasira majlud elodlli- 
eset^ben az 1. dbrdn levo szapQritasijiiodellek johetnek szoba. A modellek egyarant 

alkalmasak fajtatiszta teny£szt£ssel keresztez£ssel tort^no mdjlud elodllitdsra.
Az 1. modell eset^ben a tompludat eloallito gazdasdg kozvetleniil a teny^szcent- 

rumbol vdsdrolja a gunarait, de sajdt (landi vagy feh£r tollazatu) tojo dllomdnydt hasz- 
n21ja fel a v6gterm£k elodllitisdra. Itt az anyai partner folyamatos fenntartdsa 6s szelek-
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Tenyetz*
centrum

Szoporito
telep

Vegtermek
e l o a l l i t o  
t« l e p

1. abra. Szaporitasi modellek a (maj-) ludtenyesztesben

cioja a tomoludat eloallito gazdasag feladata. Az 1. modellnek a termelesi gyakorlatban 
is hasznalt egy masik valtozata lehet az, amikor nemcsak a vegtermeket eloallito gunarak, 
de a tojok is kozvetleniil a teny^szcentrumbol szarmaznak.

A 2. modell annyiban ter el az 1. modelltol, hogy itt a tomoludat eloallito gazdasag 
sajat tojoihoz nem a tenygszcentrumbol szerzi be az azonos vagy mas fajtahoz tartozo 
gunarakat, hanem egy olyan szaporito teleprol, amely maga is sajat tojoallomannyal ter- 
meltet ugyan, de gunarait mar a tenyeszcentrumbol vasarolja. Az 1. modell alkalmaza- 
saval a tenyeszcentrumban elert genetikai elorehaladasnak fele, a 2. modell eseteben 
negyede jelentkezik a tomesre kerulo majludban.

A 3. modellnel a tomoludat e46alh'to gazdasag kulon-kiilon egy apai es egy anyai 
szaporito gazdasaggal van kapcsolatban, ahonnan a vegtermek apjat illetoleg anyjat szer
zi be. A szaporito gazdasagok a tenyeszcentrumbol vasarolt allomanyok onallo tovabb- 
szaporitasat vegzik. Amennyiben a tomolud csupan egyetlen fajta ivadeka, a szaporito 
telep azonos fajtaju tojokat es gunarakat ad at a vegtermeket eloallito telepnek. A 3. mo-

2. tdbldzat
Magyar es Landi fajtiju ludak keresztezds^bdl szirmaz6  egyedek 1975-1978 evi szaporasig&nak 
_____________ osszehasonlitfaa fajtatiszta Landi ludak szapoiasigival (± szoiis)

Tojo db (1) Tojas db/9 (2) Termekenyseg 
.. %(3)

Keltethetoseg
%(4)

Naposliba db/9 (5)

F, - F 4 64:643 39,12 ±6,17 75,01 ±11,86 82,10 ±7,80 23,50 ±5,84
Landi elit* 440 37,24 ±4,00 62,73 ± 7,07 83,94 ±3,59 18,93 ±2,00
Landi
osszes** 2087 35,83 ±4,17 54,91 ±3,68 82,15 ±3,96 15,57 ±0,81

♦Egyeves allomany (8)
** Vegyes (1 -4  eves) 61etkoru dllomany (9)

Comparison o f  prolificacy o f  geese originating from corssings o f  Hungarian and Landes 
breeds with that o fth e  pure bred Landes in the pertod o f  1975-1978 (±SD) 

laying geese, pc (1), egg produced, pc/bird (2), prolificacy, % (3), hatchability, % (4), number of day- 
old-geese, pc (5), elit Landes (6 ), ali Landes (7), one year old flock (8 ), mixed (1 -4  year old) popula- 
tion (9)

o
*

V
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dell eseteben a kizarolag tenyeszcentrumbol szarmazo sziilok illetoleg nagysziilok miatt 
az ott elert teljes genetikai elorehaladas adodik at a v£gterm6keknek.

A 4. modell a fajtatiszta teny£szt6snek es a keresztez£snek szaporit6telepi ossze- 
kapcsolasat teszi lehetove, ezert kiilonos figyelmet £rdemel. A modell szerint a szapori- 
totelep teljes tenyeszallomanyat a tenyeszcentrumbol szerzi be 6s keresztez^ssel hib- 
ridet allit elo megtartva igy a tenygszcentrumban e\6rt genetikai elorehaladas eg£sz£t. 
A keresztezett (hibrid) ivadekokbol csak a tojok keriilnek a tomoludat eloallito iizembe, 
ahol ezeket a tojokat ujbol a tenyeszcentrumtol vasarolt gunarakkal parositjak.

Az 1. tabldzatbm a M x L keresztezes levaghato ivadekainak becstesekor nem vet- 
tem figyelembe a keresztezeskor gyakran jelentkezo heterozis hatast: a becstes a fajta
tiszta anyai allomanyok reprodukcios kepessege szerint tortent. Arrol, hogy szamitha- 
tunk-e heterozishatasra a keresztezesbol szarmazo egyedek tenyesztesbe allitasa eseteben 
es ha igen, milyen nagysagura, a 2. tdblazatbol nyerhetiink felvilagositast. Ebben a tab- 
lazatban F j, F2, F3 es F 4 tojok sajat generaciobeli (hibrid) gunarakkal tortent parosi- 
tasakor elert termelese hasonlithato ossze az ugyanabban az idokozben (1975-1978) 
ugyanazon telepen termelt fajtatiszta landi allomanyok termelesevel. A tablazat modot 
ad az elsoeves elit landi allomany termelesenek a ludtelepi teljes (vegyes eletkoru) landi 
allomany termelesevel valo osszehasonlitasara is.

A 2. tdblazatbol kitunik, hogy az F ! - F 4 generacioba tartozo (vegyes eletkoru) 
tojok az elsoeves elit landi allomanynal 1,88 db-bal, a vegyes eletkoru telepi allomany- 
nal 3,29 db-bal tobb tojast termeltek, tojastermelesiik szorasa meghaladta mindket faj
tatiszta landi allomany termelesenek szorasat. Ez utobbi a heterozishatas, ezen beliil a 
specialis kapcsolodo kepesseg jelenletet valoszinusiti. Az is a 4. modell alkalmazasanak 
elonyeit jelzi, hogy 26,9% illetve 20,1%-os folgny mutatkozott meg hibrid gunarak hasz- 
nalata eseteben (a meglehetosen alacsony termekenyseget felmutato) fajtatiszta egyeves 
illetve vegyes eletkoru landi allomanyok term6kenyseg6hez viszonyitva.

A magyar x landi keresztezesbol szarmazo feher tollazatu F x tojok nagyobb szapora- 
sagabol, ivadekaik nagyobb ellenallokepess6geb61 szarmazo elonyok teljes kihasznalasa 
csak akkor lehetseges, ha gundrpartnereik kivalasztasa a majnagysag 6s tollazat szine orok- 
lodesenek figyelembevetetevel tort^nik. A 4. szaporitasi modell eseteben befejezo (tomo 
ludat eloallito) keresztezesre celszeru tehat feher tollazatu, jo term6kenyit6 k£pess6gu 
olyan gunarakat kivalasztani, amelyek kSpesek tovabb novelni utodaikban azoknak F t 
anyaiktol oroklott majnagysagat.

A termetes gazdasagossaganak megitSleseben figyelemre mSlto szempont, hogy 
gyakorlatilag mindegyik szaporitasi modell elt^ro m£rt6kben ugyan, de kdslelteti a te- 
nyeszcentrumban etert genetikai elorehaladasnak a vegterm^kben valo megjelen6s6t. 
Ennek oka r^szben az, hogy a tenySszcentrum sajat allomdnydnak utanpotldsara hasz- 
nalja fel a legjobban termelo csaladok utodait. A szaporito telepi lemaradas nagysagat 
ebben az esetben a teny£szcentrumban marado 6s a szaporitdtelepre kuldott dllomdny 
szulei szelekcios differencialj£nak kiilonbs^ge hatarozza meg. Tovdbbi k6s6st id6z elo az 
is, ha a szaporito 6s a vggtermdk eloallito telep sajdt tojodllomdnyt alkalmaz. A teny^sz- 
centrumt61 val6 lemaradds nagysiga az 1. modell eseteben 2 ^vet, a 2. modell esetlben 
^ ^vet tesz ki a ludak egyeves generdcios intervallumdt felt^telezve.

A ludtelepeken £s a teny^szcentrumokban mindig tobb gener£ci6 termel egyideju- 
êg. Ebbol az is kovetkezik, hogy nem csak az adott 6v genetikai elorehaladisdt k^pviselo
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elso 6ves egyedek utodai keriilnek a szaporito 6s v^gtermek eloallito gazdasagokhoz, ha
nem az 1, 2 esetleg 3 £wel korabban elert genetikai szinten termelo egyedek utodai is. 
Mindez a genetikai elorehaladds tomoludakbani megjelen^senek atlagosan tovabbi 1 eves 
k6s6s6t id6z\ elo.

Kovetkeztetlsek

Az allatallomanyok teljesitm^nyenek javitasa megkoveteli a tudomanyos alapon 
folytatott tenyesztoi munkat. A munka koltsegessege miatt a tenyeszcentrumok aligha 
n£lkiil6zhetik az eredm^nyeiket tovabbado szaporitohalozat ki£pi'tes£t. Ugyanakkor tel- 
jesen bizonyos az is, hogy az olyan iizemek, amelyek adottsagaik miatt ludallomanyaikat 
csupan szaporitani tudjak, de nem szelektaljak, elobb-utobb ra fognak kenyszerulni a 
gazdasagilag fontos jellegvonasok kolcsonos osszefuggeseit es oroklodesi viszonyat fi- 
gyelembe vevo, tudomanyosan megalapozott szelekciot vegzo teny£szcentrumokkal valo 
egyuttmukod£sre.

Az ilyen egyuttmukodesek alapveto valtozasokat hoznak majd letre a ludagazat 
jelenlegi termelesi strukturajaban, amely valtozasok egyuttal alapfeltetelei a termeles gaz- 
dasagosabba valasanak nem csak iizemi, de nepgazdasagi szinten is.
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Kiilonbozo borsofajtak (Pisum sativum) szemtermesenek 
k£miai es biologiai osszehasonlito vizsgdlata

SzeUnyine Galdntai Marianne- Votisky Ldszloni 

Summary

Mrs. Szelinyi GaldntaiM.-Mrs. Votisky L.: CHEMICAL AND BIOLOGICAL E^AMINA-
TION OF SEEDS OF PEA (PISUM SATIVUM)

Chemical composition and parameters of protein utilization of 11  horne and foreign selected 
peas were determined. The lysine content of breeds IP 8 , IP 3, Tyrkys and Melinda was 7.6-6.0 g/100 
Protein. On basis of N-metabolism experiments the biological value and true digestibility was found 
76 and 8 6 %, respectively.

Thcsc rcsults may help the work of agronomists and piant improvers in breed selection and 
qualification.

Authors’ address: Institute for Animal Nutrition of the Research Centre for Animal Production,
Herceghalom ^

Bevezetes

Monogasztrikus allatok takarmanyozasara a hazai termesztesu, energiadus gabona- 
felek rendelkezesre allnak, ugyanakkor a feherjehordozok eloteremtese sok problemat 
°koz. Az import utjan beszerzett extrahalt szoja sok esetben nem fedezi az allattartas 
feherjeigenyet. fippen ez^rt celszeru a hazai termesztesben elodllithato szojabab mellett 
^as feherjetakarmanyok termeszteset is szorgalmazni. Igy pl. szamolni lehet a hiivelyesek 
koztil a borso, lobab es csillagfurt magtermesevel is. Ezek jelentosege abban all,hogy fe- 
herjetartalmuk altalaban ketszer annyi, mint a gabonafelekd. Azonkiviil szemben a nagy 
°lajtartalmu szoja, napraforgo es repce magokkal, tovabbi feldolgozas nelkiil azonnal fel- 
hasznalhatok az abrakkeverekekben.

Az abrakhiivelyes nov£nyek koziil a legsz^lesebb a fajtavalaszteka a borsonak. 
Az etkezdsi es takarmany borso k vet^sterulete egyiittesen az 1981 6vi kb. 50 000 ha-rol, 
1988-ban, a Vetomagtermelteto 6s -6rtekesito Vallalat kozlese szerint, mar a 130 000 ha-t 

elerte. A novenytermesztes termelesi celjai koziil a takarmanyozasi c£lu termeszt^st 
tertjak a legegyszerubbnek, mivel a tisztasagon 6s a tapldloanyag-tartalmon kivlil egy£b 
kikot<*s nincs (Bodis, 1983). Tobbek kozott ezek is indokoljak, hogy a borsot, mint 
fehgrjeforrdst, az abrakkeverekekben szamitasba vegyiik. A borsd mind a koca, mind a
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malae £s novenctek sertas abrakkever^kben kedvezo hatdsu 6s dltaldban a szojafeherj^t 
35-40%-ban helyettesiteni lehet vele anSlkul, hogy az dllatok teljesitm^nye csokkenne 
(Fuchs 6s mtsai, 1983; Davies, 19S4; Lund 6sHakanssont 1986). Z/vfovic 6s mtsai (1987) 
arrol szamolnak be, hogy malacok abrakkever6k6ben 50%-ban helyettesitett^k a szojat 
borsoval 6s ezt kteg6szitett6k triptofannal, az eredm^ny: a testtomeggyarapodas 39%-kal 
novekedett. Caesar (1987) az importtakarmdnyok dranak novekedSse miatt a N£met 
Szovets^gi Koztarsasagban ugyancsak^keresi az ezek helyettesit^sere alkalmas, feh6rj6- 
ben gazdag abrakf616ket. Vizsgalatai szerint a halliszt 6s extrahalt szoja utan a borsot 
mind fehSije-, mind lizintartalma miatt feltetleniil szamitasba kell venni.

Eloadottak is indokoljak, hogy a hazai borsotermesztSsben a leheto legjobb termds- 
hozamu 6s taplal6anyag-tartalm6 fajtak termoteriilet^t noveljiik. A borso esetSben a faj- 
takivalasztast a takarmanyozas szempontjabol a tdplaloanyag-tartalom es a feherje biolo- 
giai 6rt6ke kell, hogy meghatarozza.

Sajdt vizsg&latok

Vizsgalatunk c61ja az volt, hogy a Vetomagtermelteto es -ertdkesito Vallalat altal 
rendelkezesiinkre boesatott elismert, illetve koztermesztesben levo borsofajtakat k^miai 
osszet^tel 6s biologiai vizsgalat alapjan osszehasonlitsuk. A kapott eredmenyek segitse- 
get adnak a takarmanyozasi celu termeszt^s fajtakivalasztasahoz.

Anyag es mddszer. 11 hazai es kulfoldi borsofajta szemterm6s6nek meghataroztuk 
taplaloanyagtartalmat (szarazanyag, nyersfeherje, nyerszsir, nyersrost, hamu) a 6830. 
MSZ alapjan. Aminochrom-II. tip. aminosav analizatorral megallapitottuk a borsofeher- 
jek aminosav osszet6tel6t.

Patkanyokkal vegzett N-anyagcsere vizsgalat alapjan (Szelenyine, 1969) kaptuk meg 
a borsofeherjek biologiai 6rt6ket, emeszthetoseg^t, netto es produktiv ^rtekesiteset.

Kemiai vizsgdlatok. A 11 kulonbozo borsofajta szemtermesenek taplaloanyag
tartalmat azonos szarazanyag-tartalomra (86%) vonatkoztatva adjuk meg ( /. tdbldzat). 
Feltuno a vizsgalt borsok viszonylag kis nyersfeherje-tartalma. Csak a Trapper (22,8%) 
es a Solara (21,5%) fajtak kozelitik meg a Magyar Szabvanyban is kozolt atlagos 23% 
nyersfeh^rje-tartalmat. Kiilonosen kis nyersfeh^rjetartalmat (16,5-17,5% ) allapitottunk 
meg az IP 8, a Smaragd es a Tyrkys fajtakban.

A borsok nyerszsirtartalma nem szamottevo (0,9-1,6% ), bar a fajtdk kozott a ku- 
lonbs^gek jelentosek.

A bprso kedvezo felhasznalhatosagahoz hozzdjarul az is, hogy nyersrosttartalma 
nem magas. Vizsgalatunkban 3,0-5,8%-os nyersrosttartalmat allapitottunk meg.

A hamutartalom 6rt6kei 2 ,6-3 ,0% koriiliek, a N-mentes kivonatanyag-tartalom pe
dig 55,8-60,8% kozott volt; mindketto a hazai atlagos £rt6keket kozeliti meg.

Mivel a borsot a fehSrjetakarmanyok korebe soroljuk, ez6rt kiilonosen fontos a 
borsofehgrje aminosavosszet^tele. A 2. tablazatban kozoljuk a vizsgalt 11 borsofajta ami- 
nosavosszetetetetet. A sertas szamara a legfontosabb esszencialis aminosav a lizin, amely 
a borsofeherjeberi jelentos mennyisegben talalhato. Legnagyobb lizintartalmat az IP 8 
(7,3 g/100 g feherje, enngl valamivel kisebb, de mdg nagyon jo 6rt6ket kaptunk az IP 3, 
Tyrkys,. Melinda, Aurdlia 6s Smaragd (6 ,8 -6 ,0  g/100 feherje), legkevesebbet pedig a Bo-
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1. tdbldzat
Kiilonbozd bors6fajtik szemtenn&lnek Uptfl6anyag-taftalma %-ban

(8 6 % szarazanyagra szamftva)

Borsofajta (1) Nyers-
feh6rje

(5)

Nyers
zsir
(6)

Nyers- Hamu
rost
(7) (8 )

N-mentes 
kiv. a. 

(9)

neve (2 ) szarmazasa (3) eres ideje (4) tartalom

Melinda 
IP 8 .
IP3.
Allround
Auralia
Solara
Imposant
Botond
Tyrkys
Smaragd
Trapper

magyar ( 1 0 ) 
magyar (1 0 ) 
magyar ( 1 0 ) 
holland (1 1 ) 
NDK (12) 
holland ( 1 1 ) 
holland ( 1 1 ) 
magyar ( 1 0 ) 
cseh (13) 
cseh (13) 
kanadai(14)

kozep(15) 
korai (16) 
korai (16) 
kozep (15) 
kozep(15) 
kozep (15) 
kozep (15) 
kozep (15) 
kozep (15) 
kozep(15) 
kozep(15)

19.9
16.5
19.1
18.5
19.7
21.5
19.1
19.9
17.5
16.9
22.8

1,1
1.4 
1,6 
1,3 
1,1 
1,0
1.5 
1,0 
1,2 
1,1 
0,9

4.7
5.8 
5,7
4.0
3.0
3.9
4.1 
3,3
4.9
4.6
3.7

2,6
3.0
2.7
2.8 
2,6
3.0 
2,6 
2,9
2.7 
2,6
2.8

57,7
59.3
56.9
59.4
59.6
56.6
58.7
58.9
59.7
60.8 
55,8

Nutrient content o f  seeds o f  different pea breeds, % (calculated for 86% DM) 
pea breed (1), name (2), origin (3), time of ripening (4), crude protein (5), crude fat (6 ), crude fibre 
(7), ash (8 ), N-free extract (9), Hungarian (10), Dutch (11), GDR (12), Czechoslovakian (13), Cana- 
dian (14)

2 . tdbldzat
Kiilonbozd bors6fajt*k aminosavosszet&ele

g/1 0 0  g feherje

Aminosavak ( 1)
Fajta jelolese (2 )

Me
linda

IP 8 IP 3 All
round

Aura
lia

So-.
lara

Impo
sant

Bo
tond

Tyr
kys

Sma
ragd

Trap
per

Aszparaginsav 7,9 12,5 1 2 ,2 11,4 1 1 ,6 1 0 ,8 12,4 13,0 1 2 ,0 11,4 1 2 ,2

Treonin 3,7 4,0 3,4 3,3 3,3 3,0 3,5 3,4 3,4 3,8 3,7

Szerin 3,9 3,7 3,8 4,7 3,4 3,9 3,3 3,6 4,1 3,6 4,2

Glutaminsav 17,1 13,3 14,6 15,2 15,6 15,7 15,9 15,8 16,9 16,6 16,0

Prolin 1 1 ,1 1 2 ,6 14,1 14,7 15,0 1 2 ,6 15,7 14,1 14,1 12,5 14,1

Glicin 3,7 4,3 4,1 3,9 3,7 3,8 4,0 3,4 3,4 4,2 4,6

Alanin 3,7 4,3 3,9 4,4 3,5 5,3 3,5 3,4 3,7 4,9 5,1

Cisztin 1 ,0 1 ,2 1 ,0 1,1 1,4 1,5 1 ,6 1 ,0 1 ,0 1,1 1,7

Valin 4,6 5,1 4,8 5,2 4,5 6,3 4,4 4,5 4,2 4,6 6,3

Metionin 1,1 1,3 1 ,2 1,5 1,5 1,4 2 ,1 1,3 1 ,2 1 ,2 1,3

Izoleucin 3,7 3,6 3,9 3,4 3,8 3,9 3,9 3,5 2 ,8 3,1 3,8

leucin 8 ,2 7.8 6,9 8,5 8,7 8 ,2 8,7 8,9 8,1 8 ,0 8,3

Tirozin 3,2' 4 ,0 ' 3,2 3,7 3,5 3,2 3,i> 3,1 3,5 3,6 2,9

^cnilalanin 6,5 7,0 5,5 5,5 5,4 5,1 5,1 5,7 5,3 4,5 5,1

Uzin 6,4 7,3 6 ,8 5,8 6 ,2 5,3 5,9 4,9 6 ,6 6 ,0 5,8

Hisztidin 2,9 3,6 2 ,6 3,3 2 ,8 2,5 2 ,8 2,4 2 ,8 2 ,8 2,3

Arginin 6,5 5,9 8,1 6,5 6,7 7,5 6,9 6 ,1 7,2 8,9 7,3

Amino acid compositiori o fth e  pea breeds tested (g/100 protein) 
amino acids ( 1), pea breeds (2)
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3. tdbldzat
Kiil6nb6z5 bors6fajtik fdbb feh6rjehasznosit£si mutatoi

%-ban

Borsofajta (1)
Feherje

biologiai 
erteke (2 )

tenyleges
emeszthetoseg

(3)

netto (4) produktiv (5)

ertekesites

Melinda 74,6 85,2 63,6 40,7
IP 8 . 76,6 85,9 65,9 40,5
IP 3. 72,0 84,2 60,6 38,4
Allround 75,2 87,6 65,9 43,4
Auralia 6 6 ,8 86,7 57,8 35,0
Solara 6 8 ,1 86,3 58,8 36,0
Imposant 79,0 84,4 66,7 43,7
Botond 71,6 83,4 59,6 35,6
Tyrkys -  76,7 84,8 65,0 41,3
Smaragd 76,8 87,2 6 6 ,8 45,2
Trapper 65,8 88,4 58,2 34,8

Parameters o f  protein utilization o f  the pea breeds tested, % 
pea breed (1), biological value of the protein (2), true digestibility of the protein (3), net utiliza
tion (4), productive utilization (5)

tond (4,9 g/100 g feherje) fajtaban allapitottuk meg. Kiugroan nagy (2,1 g/100 g feherje; 
metionintartalmat kaptunk az Imposant fajtaban, mig a tobbi borsofeherjeben a metio* 
nintartalom 1,1-1,5 g/100 g fehdrje kozott volt. A cisztintartalom a Trapper (1,7 g/100 g 
feherje) esaz Imposant (1,6 g/100 g feherje) fajtaban volt kiemelkedo, ugyanis a tobbi 
borsoban ez az aminosav 1,0-1,5 g/100 g feherje volt.

Biologiai vizsgalatok. Patkanyokkal vegzett N-anyagcsere vizsgalatban kapott feher- 
jeertekesitesi paramktereket a 3. tablazatbm  kozoljiik. A legjobb biologiai 6rt6ket (79%) 
az Imposant borso mutatta. Ettol csak kismertekben tert el (76,6-76,8% ) az IP 8, Tyrkys 
es Smaragd fajtak biologiai erteke. Leggyengebb volt a Trapper es Solara (65,8-68,1%) 
borsofeh6rjek6.

A feheije tenyleges emgszthetosege legkisebb (83,4-85,9% ) a Botond, Imposant, 
Tyrkys, IP 3, Melinda 6s IP 8, illetve legjobb (87,2-88,4% ) a Smaragd, Allround es Trap
per fajtake.

A feheije netto krtekesites hasonlo tendenciat jelez, mint a biologiai 6rtek; vagyis 
legjobb az Imposant, Smaragd, Tyrkys, IP 8 es Allround, illetve leggyengebb az Auralia, 
Solara 6s Trapper borsofajtak.

A feheije produktiv ertekesit6se mar nem koveti teljes mkrtkkben a biologiai ert£k 
tendenciait, ugyanis a Smaragd, az Imposant es Allround mutatja a legjobb produktiv 
6rt6kesit6st a megadott sorrendben.
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Kovetkeztetlsek

Mind a kemiai, mind a biologiai vizsgalatok eredmenyei indokoljak a szemesborso, 
mint feherjetakarmany felhasznalasanak minei szelesebb koru elterjeszteset. A noveny- 
termesztok szamara altalaban a termeshozam volt az elsodleges eddig, azonban a neme- 
sitesi szempontok koret feltetleniil boviteni kell -  amennyiben takarmanyozas celjara 
termelnek -  a taplaloanyag-tartalom, illetve annak hasznosithatosaga figyelembevetele- 
vel. A kemiai vizsgalataink alapjan megadott fehgrjetartalom, illetve aminosav osszetetel, 
tovabba a patkany anyagcsere kiserletek feherjeertekesitesi parameterei segitseget nyuj- 
tanak a fajtakivalasztas es -minosites elbiralasahoz.

Fentiek elorebocsatasa utan lizintartalma ^s biologia erteke alapjan az IP 8, IP 3, 
Tyrkys es Melinda fajtak termeszt^set, mint a sertes abrakkeverekben feltetelezhetoen 
jol hasznosithato borsokat kellene elsosorban szamftasba venni. Az Imposant holland 
fajta, bar takarmanyozasi szempontbol legjobbnak minosiilt, azert nem javasoltuk kozter- 
mesztesbe vonni, mert a Vetomagtermelteto es -^rtekesito Vallalat kozlese szerint mino- 
sitesenek visszavonasat tervezik, mivel magja csepleskor torik es a vetomag eloallitasaval 
problemak vannak.

Vizsgalati eredmenyeink a takarmanyozas szempontjait hangsulyozzak, de terme- 
szetesnek tartjuk, hogy a novenytermesztes es felhasznalas szempontjai egyuttesen dont- 
hetik el a borsofajta kivalasztasat es koztermesztesben elterjeszteset. Tovabbi vizsgalatok 
vegzeset mind a novenytermesztesi, mind a takarmanyozasi szempontok alapjan legjobb
nak minositett borsofajtakkal sertes anyagcsere kis^rletekben tartjuk celszerunek. Ily 
modon a legjobb fajtak feheijeinek ^rtekesitese -  tehat a feh^rje beepit^s es izomkepzo- 
des, amely a hustermelest szolgalja -  sertes anyagcsere kiserletek eredmenyei alapjan is 
igazolhato lenne.
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Term6szetes reakcid az 6rdekv6delmi tomoriites

Tobb elozetes jelzes utan 1987-ben hangzottak el eloszor hatarozott figyelmezteteseX a»ia 
vonatkozoan, hogy Magyarorszagon, az allattenyesztesi agazatban vesz&yes erdzid jelei kezdenek 
mutatkozni. Ezt jeleztek az allatallomany letszamalakulasanak, az allati termekek termelesi volume- 
nenek, az igazat beruhazasi es egyeb fejlesztesi teendoinek csokkeno adatai, tovabba az agazat nye- 
resegenek nagyaranyu visszaesese, s ennek kovetkezteben a mezdgazdasagi termelok koreben az allat- 
tenyesztessel kapcsolatos hangulat romlasa, 9 tenyesztesszervezes zavarai es mas jelensegek. Mind- 
ezek 1988-ban es 1989-ben is folytatodtak, sot egyes teriileteken elm61yiiltek, hatarozottabba valtak.

A jelensegek ldttan sokan a sOrgds beavatkozds szukseget vetettek fel es elorevetitettek, hogy 
ha ez nem tortenik meg, akkor nehany even beliil nemcsak az export arualap jelentos visszaesesevel, 
de meg a belso ellitas teren mutatkozo zavarokkal is szamolni lehet.

Az allattenyesztes veszhelyzetenek kialakulasaban szamos tenyezo jatszott szerepet. A legfon- 
tosabb ezek koziil, a kiilsd\ gazdasdgi kom yezet romlasa, amely a termelesi koltsegek rohamos nove- 
kedeseben, az allami tamogatas csokkeneseben, az agrarollo nyilasaban, a gazdasagi szabalyozas hdt- 
ranyos vonasainak erosodeseben, s az exportpiacon valo ertdkesites nehezsegeinek fokozodasaban 
jelentkezett. Fontos szerepe volt ezentul a szervezeti felUtelek romldsdnak is, amely a tenyesztes
szervezes kedvezotlen iranyu valtozasaiban, a monopolszervezetek erosodeseben, az erdekvedelmi 
szervezetek tokeletlensegeBen, illetve hianyaban mutatkozott meg. Nem haevhato ki az okok felso- 
rolasabol jz  dgazat olyart szakmai hidnyossagainak emtitcse sem, mint az allatallomany genetikai kepes
segeinek alacsony fokon vakS kihasznalasa, a koltsegtakarekosabb tartasi-takarmanyozasi modszerek 
elhanyagolasa, a szaporodasi es allategeszsegiigyi vesztesegek magas volta es mas hibak. Mindezek 
egyiittesen az allattenyesztest a nagyiizemek jelentos reszeben az egyik legrosszabbul jovedelmezo, 
sot igen sok helyen veszteseges termelesi ag helyzetebe sodortak, s tovabbi elhanyagolasahoz, nem egy 
helyen felszimolasahoz vezettek. A haztaji es kisarutermelo allattartas pedig -  ahol a felsorolt okok 
egy resze a kistermeles sajatossagai folytan nem is jelentkezett -  nem bontakozott ugy ki, ahogyan azt 
a nepgazdasag erdekei kivantak volna. /

A kitorest ebbol a helyzetbol sokan a termeldk 6rdekv4delmi tomdrtitesiben latjuk. Ugy veljiik, 
hogy ha az allattenyesztesben erdekelt valamennyi termelo -  tehat az allami gazdasagok, termeloszo- 
vetkezetek, haztaji es kistermelok, vallalatok, termelesi rendszerek stb. -  egyseges erdekvedelmi 
szervezetbe tomoriil akkor egyiittesen olyan potencialis erot kepviselhet, amely kepes a kedvezotlen 
gazdasagi komyezettel, szervezeti felallassal es szakmai hianyossagokkal szemben hatekonyan felvenni 
a harcot es az allattenyesztest ujbol az egeszseges fejlodes palyajara terelni. Erre a jelenlegi viszonyok 
kozott csak a termelok onkormanyzati szervezetei lehetnek alkalmasak, mert az aliam iranyito szer- 
vei -  megvaltozott funkciojuk kovetkezteben -  nem is vallalhatjak, ezt a szerepet, a szetszort, kiilon- 
bozo iranyokban huzo vallalati es vallalatkozi szervezetek pedig jellegiiknel fogva nem alkalmasak az 
agazati erdekvedelmi, erdekegyeztetesi es koordinacios feladatra.

Az erdekvedelmi tomoriiles ajanlott formai az allatfajtankent -  esetleg fajonkent -  szervezo- 
do egyesuletek, az allatfajonkent szervezddo -  esetleg valamennyi fajra kiterjedo -  egyesiileti tomo- 
riilesek, a szdvetsdgek, s ha nemcsak az allattenyesztesben, hanem a mezogazdasagi termeles mas 
agaiban is (novenytermesztes, kerteszet stb.) hasonlo erdekvedelmi szovetsegek jonnek letre, akkor az 
azokat tomorito mezdgazdasdgi kamara. Ezek letrehozisanak es mukodesenek torvenyes lehetoseget 
az 1989. evi II. torveny tette lehetove aziltal, hogy szemben a korabbi egyesiileti torvennyel, egye- 
siiletek (es szovetsegeik) alapitasara nem csak allampolgarok (egyenek), hanem jogi szem61yisegek 
(gazdasagok, vallalatok stb.) es ezek jogi szem61yiseggel nem rendelkezo szervezetei is lehetoseget 
kaptak. Nincs tehdt akadalya annak, hogy ezek a szervezetek az egisz dllattenyisztist dtfogd szerve- 
zetekkint jojjenek letre magukban tomoritve szektorsemlegesen az egyeni es vallalati keretben mu- 
kodo allattenyesztoket.

Az illattenyesztes nehez helyzetet latva es a kitores egyik legfdbb lehetosegekent az ajanlott 
erdekvedelmi tom6 riil6 st elismerve -  csak a haszonillatfajokat szimftva -  eddig 20 dllattenyisztd
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Az A-vitamin felsziv6dasanak vizsgdlata 
beta-ciklodextrin z£rvdnykomplexb61 

Nyulakon v6gzett in vivo vizsgalat

Bdrdos Ldszld-Gdlni FiXzy Mdrta-Szente Lajos

Summary

Bdrdos L.-Mrs. Gdl, FuziM .-Szente L.: ABSORPTION OF VITAMIN A FROM BETA-CICLO- 
DEXTRIN INCLUSION COMPLEX

The absorption of vitamin A was studied in rabbits. Two forms of vitamin A was applied: in 
group I.the rabbits were given 50000 NUretinyl-palminate complexed with beta-ciclodextrin; in group
II. the same amount of retinyl-palminate was mixed with a lactose mixture. The absorption was follow- 
ed up by measuring the blood concentration of vitamin A.

In the 8 hours observation period the vitamin A concentration in the blood of both experimental 
groups increased in comparison with the control. However the blood concentration of vitamin A was 
30% higher in group I.than in group Il.that received the vitamin in the lactose mixture.

Fig. 1. Vitamin A concentration in the blood in the period of the experiment (percentual distribution)

Authors’ address: Department o f Animal Physiology and Health of the University o f Agricultural 
Sciences, G6ddllo and Affiliated Company for Development Ciclodextrin of the CHINOIN Phar- 
mapeutical Company, Budapest

Bevezet^s

A nagyiizemi dllattartds takarmdnyozdsi igdnyeinek megfeleloen kivanatossa valt a 
tekarmanyok beltartalmdnak, az illeto allatfaj mindenkori ig^nyeihez valo igazitasa. Ezek 
a kalorigen osszetevok mellett term^szetszeruen vonatkcznak az dsvdnyi anyagokra (mak- 
ro 6s mikro elemek) valamint az un. biologiai hatoanyagokra, a vitaminokra is. Az un. 
zsirban oldodd vitaminok (A, D, E 6s K) eseteben azok oxiddciora valo 6rz6kenys6ge 
miatt a premixek ezen osszetevoit specialis technologiakkal (pl. zselatinos mikrokapszuld- 
^ s), valamint antioxidansok adagoldsival (EMO, BHT) igyekeznek megv^deni (6). Gya- 
korlatnak tekintheto az is, hogy a bekovetkezo vesztes^geket elkeriilendo a gydrto tobbet 
adagol a premixhez. Ez a mai szintetikus preparatumok eseteben mar nem jelent tulzott 
koltsggtobbletet, bdr megfontoland6, hiszen a zsfroldhatd vitaminok manapsdg is kiilfold- 
rol behozott anyagok. Mindez hozzdjdrul ahhoz, hogy a hazai takarmdnyozdsi gyakorlat a
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kiilfoldihez (7) kepest nagyobb mennyisegben alkalmazza a vitainok tobbseget (4, 5). Ez 
a pazarlo ,Juxus fogyasztason” (8), kivul a zsiroldkkony vitaminok eseteben akar karossa 
is valhat, mert a vitamin toxikozis (hipervitaminozis) kialakulasahoz vezethet (15).

Az allat szamara az optimalis ellatottsagot a belbol konnyen felszivodo formaban 
yalo vitamin preparatumnak az adasa eredmenyezheti. Ezen kivanalom egyik kielegitoje 
lehet a cilodextrines formaban valo adagolas.

A glukopiranoz egysegekbol felepiilo ciklodextrinek kiviilrol polaros, uregukben 
apolaros karakteru vegyiiletek. Ezaltal mintegy „molekularis kapszulakent” hasznalha- 
tok a megfelelo meretu apolaros vegyiiletek vizoldekonysaganak, esetlegesen fizikai es 
kemiai stabilitasanak az elosegitesere (14).

Nyulakon vegzett vizsgalatainkban mi az A-vitamin-beta-ciklodextrin komplexum- 
bol torteno vitamin felszivodast tanulmanyoztuk.

Sajat vizsgalatok

A kiserleti allatok? Az atlagosan 4.73 kg testtomegu uj-zelandi feher bak nyulakat 
egyedi ketrecekben tartottuk. Takarmanyt (kereskedelmi granulalt nyultap, es lucerna 
szena) valamint ivovizet ad libitum fogyaszthattak.

A kiserleti anyagok. A-vitamin palmitat (R il-P) (SIGMA, St. Louis, USA), beta- 
ciklodextrin (bCD) (CHINOIN, Budapest), laktoz a. It. (Reanal, Budapest) keriiltek fel- 
hasznalasra.

A felszivodasi vizsgalatokhoz frissen kesziilt beta-ciklodextrin-A-vitamin palmitat 
(bC D -R il-P ) 13,1%-os hatoanyag tartalmu CHBK-1648/Fi sarzsszamu, illetve lak toz- 
A-vitamin palmitat (L -R il-P ) 11,0%-os hatoanyagtartalmu CHBK-1648/F2 sarzsszamu 
fizikai kevereket hasznaltuk fel.

A kiserleti elrendezes. A felszivodasi vizsgalatok elott 24 oraval teljes takarmany 
megvonast alkalmaztunk. Vizet tovabbra is szabadon fogyaszthattak az allatok. Az eloze- 
tesen zselatin kapszulaba kimert anyagokat adtuk be szajon at az 1. tabldzatbm  feltiin- 
tetettek szerint.

1. tdbldzat
A felszivodasi vizsgilat kiserleti elrendezese

Csoport
jelzese
( 1 )

allatok
szama

(2 )

az adagolt anyag es mennyisege (3) az adagolas modja (4)

I. 5 50 000 N.E. retinil-palmitat-bCD (5) kapszula p. o. ( 8 )

11. 5 50 000 N.E. retinil-palmitat-laktoz kapszula p. o. (8 )
(fizikai keverek ) (6 )

III. 5 laktoz (7) kapszula p. o. (8 )

Design o f  the experiment
sign of the group (1 ), number of rabbits (2 ), quantity given (3 ), way of treatrnent (4 ), 50 0 0 0  I. U 
rctinyl-palmitato < M, physical mixture of 50 000 I. U. rctinyi-paimitatc and Iucium (6 ), lactose (7). 
in capsula ( 8 )
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Szozolekos m egoszlos o csopo rtok  kozott o m intoveteli idopontokbon

I- 315 
II. 31.2
IE 352

35.9 
32.1
31.9

£1.2
£1.8

16.9

53.5
21.5
2£8

££. 5 
33̂ 2 
22 1

Szozolekos m egoszlos o ket kezelt csoport (HI ) kozott o mintoveteli 
idopontok  bon

I. 51.8
n £8.1

52.7
£7.2

£9.6
50.3

71.3

286

57.2

£2.7
Jelmogyardzot:
I l / A  retinil-palm itot-bC D  kezelesben reszesUlt csoport

I I . O  re tin il-p a lm itaH o k to z  kezelesben  re s z e su lt c so p o rt 

IU I I lo k to z  k e z e le s b e n  re s z e s u lt  ( kontroll) c so p o rt

1. abra. A verplazma A-vitamin koncentrdcioinak alakulasa a kiserlet idotartama alatt (%-os megoszlas)

Vizsgalati mddszerek. A kiserleti allatoktol k6t orank^nt (0., 2., 4., 6. 6s 8. ora
ban) a marginalis fiilvenabol v£rt vettiink heparinozott csovekbe. A centrifugalassal leva- 
lasztott plazmabol hataroztuk meg az A-vitamin koncentraciot (1).

Statisztikai mddszerek. A kiserleti csoportok szoras 6rfekeit Fischer fele „F”, az 
atlagertekeit Student fele „ t” probakkal hasonlitottuk ossze (2). A csoportok kozotti kii- 
lonbsegek %-os kifejezesere szamitogepes-grafikai modszert (VEGA—Novo trade RT, 
Budapest) alkalmaztunk.

Eredmenyek. A harom kiserleti csoport allatainak a ketorankent vizsgalt verplazma 
A-vitamin koncentracioit a 2. tdbldzatban foglaltuk ossze. Mindharom csoport kiindulasi 
erteke (0 ora) azonos tartomanyban mozgott. A 4. oraban a III. csoporthoz viszonyitva 
mindk^t kezelt csoport igen kifejezett plazma titer novekedest mutatott (p<0,001). 
A 6. orabana kontrollhoz viszonyftott szigniflkans (p<0,005) differentia csak a bCD- 
Ril—P adagolast kapott csoport (I.) esefeben volt kimutathato. A ket A-vitaminnal kezelt 
csoport plazma koncentraci6i kozott szinfen csak a 6. oraban mutatkozott szigniflkans 
(P<0,05) kiilonbs6g.

A kordiagramok a mintav^teli idoponthoz tartozo plazma A-vitamin koncentraciok 
%-os viszonyait mutatj4k (7. abra). A diagramokbol szembetuno, hogy az elso k6 t minta- 
v^teli idopontban (0. 6s 2 .6ra) nincs szdmottevo kiilonbs£g a csoportok kozott. A 4. ora
ban az A-vitamint kapott csoportok (I. 6s II.) azonos m£rt£ku noveked&e tapasztalhat6. 
A 6. 6raban kifejezett, a 8. 6rdban jelentos az I. csoport tulsulya. Csak a kezelt csoporto-
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2. tdbldzat
A kttldnbdzft piepaiitumok felszfv6disa sorin m6rt v&plazma 

A-vitamin koncentrid6k Gig/1)

csoport a felszivodis idotartama (ora) (2 )
X

+/s ( 1 ) 0 2 4 6 8

I.
X

+/-s

ns *** ns ns

974.24
307.02

ns

821.73
207.69

ns

1452.02
198.66

***

1923.39
713.37

*

1170.28
361.20

*

PI- I I ns ns ns x ns

II. * ** *♦* ns
X 906.61 738.65 1471.89 772.96 874.10

+/-s 81.27 99.33 279.93 144.48 198.66
ns ns *** ns *

III. - ** ns * *
X 1020.39 731.43 595.98 893.97 583.34

+/-s 126.42 99.33 171.57 198.66 45.15

A szignifikancia szintek jelolese: (3) 
p>0,05 ns; p<0,05 p<0,01 **; p<0,001***

A szignifikancia vizsgalatok ertekel6 senek jelolese a tablazatban: (4)
X a csoporton belui az elozo mintavetelhez kepest (5)

/+-s a kontroll (III.) csoporthoz kepest, (6 )
Pl II a ket kezelt (I. es II.) csoport kozotti szignifikancia szint. (?)

Vitamin A concentration in the blood, ng/l 
group (1), duration of absorption, hours (2), designation of leveis of significance (3), designation of 
the evaluation of significancy (4), within the group to the previous sampling (5), between actual data 
and the control value (6 ), between the two treatment groups (7)

kat osszehasonlitva a 6. oraban a bC D -R il-P  adagolasban r&zesitett I. csoport plazma 
A-vitamin koncentracioja a szintSn 50 000 NE A-vitamint, de L -R il-P  fizikai kever^ket 
kapott csoport (II.) dtlag6rt6k6n61 tobb mint ketszer magasabb voU. A teljes kis^rleti 
peri6dus alatt m6rt koncentraciok %-ban kifejezett 6rt6keinek osszevonasa kifejezi az 
azonos dozisban, de kiilonbozo prepardtumk^nt adagolt A-vitamin felszivodasi (kihasz* 
naldsi) hatdsfokdt. Ezek szerint a bCD-Ril-P-b<31 az A-vitamin 30,2%-kal kedvezobben 
6rt6kesiilt mint a laktoz k&zitmSnyekbol.

A kisSrleti dllatok kezdeti plazma A-vitamin koncentrdcioja mindharom csoport 
eset^ben a felnott dllatok dtlag 6rt6keinek tartomdnydban van (8). Az A-vitamin b^lbol 
tort^no felsziv6d£sdnak jellegzetess^ge, hogy az, az adagoldst koveto harmadik, negyedik 
6rdban okoz szdmottevo koncentrdci6 novekedSst a v^rplazmdban. Az embernel a 
600 000 NE A-vitamin palmitdt (8000 NE/ttkg) adagoldsdval vizsgalt un. A-vitamin tole-
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rancia teszt (3) dozis-tartomanyaban adagolt R il-P  esetiinkben szint^n szignifikans 
emelkedest id^zett elo a verplazma A-vitamin szintben (2. tdbldzat).

A nyulaknak azonos mennyis^gben adagolt R il-P  felszivodasban, az abbol a kerin- 
g£sbe keriilo A-vitamin mennyis^g^ben az I. csoport javara volt kimutathato kiilonbsSg. 
Feltetelezve, hogy a csoportok kozott nem volt belmotilitasbeli es reszorpcios kiilonbs^g, 
a markansabb es egyben elhuzodobb plazma A-vitamin koncentracio emelkedes megis a 
nagyobb merteku 6s/vagy hatasosabb felszivodassal magyarazhato. Ez a bCD-nel alkotott 
zarvanykomplex kedvezobbnek ltelheto sajatossagaival hozhato kapcsolatba. Hasonloak 
voltak a tapasztalatok D3 vitamin-bCD preparatum eset£ben patkanyokon (12). A kiser- 
letesen eloidezett K-hipovitaminozisban szenvedo csirk£knek adagolt menadion-bCD 
komplex hatasosabb volt mint a szabad formaban adagolt K-vitamin (13). Maga a ciklo- 
dextrin (bCD) intakt formaban nem keriil felszivodasra (10), ennek ellenere feltehetoen 
az oldodasi es/vagy stabilitasi viszonyok vdltoztatasaval a zsirold^kony vitaminoknal (9) 
es szamos gyogyszernel is fokozza azok „biologiai hozzaferhetoseget” (11).

Kovetkeztetlsek

Vizsgalatainkbol azt a kovetkeztet^st vonhatjuk le, hogy a frissen kesziilt bC D - 
R il-P  preparatumbol, nyulak eseteben, kedvezobb az A-vitaminnak a belcsatomabol a 
verkeringesbe valo bejutasa.

A kiserleteket, stabilitasi vizsgalatokkal is kiegeszitve, valamint nagyobb l£tszamban 
es mas allatfajokon is elvegezve, remelhetoleg olyan adatok birtokaba juthatunk, amelyek 
a gazdasagi allataink okonomikusabb A-vitamin ellatottsagahoz jarulnak majd hozza.
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egyesOlet alakult az orszagban. Ezek koziil 6  a szarvasmarhaagazat teriileten, 5 a lotenyesztesben, 
4 a juhtenyesztes teren, s 5 az egyeb allatfajokra (sertes, nyul, kisallat stb.) kiterjedoen kezdte meg az 
allattenyesztok, s az allattenyesztesben erdekelt egyeb vdllalatok, s egyenek tomoriteset.

Egyelore a szarvasmarhaagazatban kezdodott meg az allatfaj teriileten mukodo egyesiileteket 
tomorito Szarvasmarhateny4szt6k Szdvetsege megalakulasanak elokeszitese is azaltal, hogy az allami 
gazdasagok es a termeloszovetkezetek allattenyesztesi bizottsagai letrehoztak a Magyar Szarvasmarha- 
tenyisztdk Tandcsdt. E Tanacs celja a tevekenyseg dsszehangolasa addig amlg letre nem jon a Szarvas- 
marhatenyesztok Szdvetsege. Mas allatfajok teriileten is varhato a szovetsegbe tomorules lepesenek 
megkezdese.

A 20 kulonbozo allatfajokr^ kiterjedo allattenyeszto egyesiilet is megkezdte tevekenysegenek 
osszehangolasat. Egyelore a plAE Allattenydsztdk Tdrsasdga keretdben klubszeru egyuttmukdd&t 
alakitottak ki cs az ;i celjuk, hogy szisztematikusan, sorra veszik es megvitatjak a mukodesiik kialaki- 
tasaval, fejlesztesevel kapcsolatos alapveto kerdeseket. Igy 1989-ben szerepel a munkatervukben az 
egyesiiletek gazdalkodasi tevekenysegenek, az egyesiileti munka harom fo terulete (a tenyesztesszer- 
vezes-erdekvedelem-termeles es ertekesites tamogatasa) tartalmi kerdeseinek, az egyesuleti tagsag ki- 
terjedesenek es fogalmanak, a szovetsegek letrehozasanak, tovabba az allattenyesztesi torveny kon- 
cepciojanak, az agazat 1989. evi alakulasanak stb. megvitatasa. Az allattenyeszto egyesiiletek egyiitt- 
mukodesenek e kezdeti fOrmaja is ugy tekintheto, hogy elkezdodott az allattenyesztok onigazgatasi 
szervezodesenek osszehangolt kibontakozasa.

Ma meg az allattenyesztesben erdekeltek alulrol szervezodo erdekvedelmi tomorulesenek csak 
a kezdeti szakaszaban vagyunk. Nagyon sok munka van meg hatra addig, hogy e szervezetek az orszag 
egesz allattenyeszto tarsadalmat atfogjak. Nemcsak a szervezodes konkret teendoinek egesz sora van 
hatra, hanem a szervezdd&sel kapcsolatos ellendllds lekuzdistnek igen nehiz feladata is. Ez az cllen- 
allas egyarant taplalkozik az allattenyesztes veszhelyzetenek fel nem ismeresebol, a kitores ezen ajan- 
lott formajaban valo ketelkedesbol es a jelenlegi helyzethez valo ragaszkodasbol. Ez utobbi kiilonosen 
azoknal a szakembereknel mutatkozik eroteljesen akik a jelenlegi munkahelyeik letet latjak vesze- 
lyeztetve az uj szervezodes altal. Ma meg ezekben a korokben csak igen kismertekben alakult ki az a 
tudat, hogy az irdekvidelmi tomdrutes nem ellenuk irdnyul, hanem annak az agazatnak az onvedelme 
erdekeben, amelyben ok is dolgoznak es amelynek lelkes es hozzaerto szakemberei. Az agazat erdeke- 
ben ezert a legtobbet akkor tehetnek, ha megkeresik jelenlegi vallalataik, szervezeteik helyet e tomo- 
riilesekben es esetleg uj munkamegosztast kialakltva tehetik az eddigieknel hatekonyabba a munkat.

Az allattenyesztesi politika tudomanyanak egyik tanitasa, hogy minei fejletlenebb egy orszag 
allattenyesztese es minei erdektelenebb gazdatarsadalma a kozos iigyek irant, annal nagyobb sziikseg 
van az aliam gondoskodo szerepere. Minei fejlettebb viszont az allattenyesztes es minei erdcklodobb 
a gazdatarsadalom a kozos iigyek irant, annal kevesebb sziikseg van az aliam gondoskodasara es annal 
nagyobb a szerepe a termelok szervezeteinek. Ugy velem ma nalunk erdemes e tapasztalatokon elgon- 
dolkodni. NdJunk most az dllattenyisztisben dolgozdk kinyszerhelyzetben vannak. Egyreszt az agazat 
helyzete valt kritikussa, masreszt az aliam, az allami iranyitas uj funkciojanak kialakitasa kovetkczte- 
ben -  fiiggetleniil attol, hogy a termelok felkesziiltek-e sajat erdekeik kepviseletere vagy nem -  
kilep a gondoskodo szerepbol. Ebbol kovetkezoen vagy azt vdlasztjdk, hogy sUrgdsen tetrehozzdk 6r- 
dektomoriiUseiket 4s sajdt keziikbe veszik dgazatuk irdnyitdsdt, vagy kiilsd segitsigre vdrva nem tesz- 
nek semmit mikdzben az dllatteny4szt4s tdnkremegy. Az eddigi szervezodesek biztato jelei annak, 
hogy az elso utat valasztjak azonban az ido jobban siirget, a valtozas gyorsabb tempojat koveteli mint 
ahogyan ez jelenleg tortenik. Az volna a jo, ha az allattenyesztesben erdekeltek onvedelmi tomoriilesci 
mar az egesz orszdg allattenyeszteset atfogoan mukodnenek es eredmenyesen tudnanak harcolni az 
agazat eroziojat eloidezo okok felszamolasa erdekeben!
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Adatok a magyar takarminyok b6rtartalmdr61

Tolgyesi Gyorgy

Summary

Tdlgyesi Gy.: DATA TO THE BORON CONTENT OF HUNGARIAN FEEDSTUFFS

The avcragc boron content of the 85 piant families that represent the Hungarian natural flora 
was 25.4±8.7 mg/kg. In the framework of the study more than 7000 analysis were carried out on 
more than 1000 piant species. The average boron concentration of the 83 species of papilionaceae 
reflected the average of the Hungarian flora, but that of the gramineae was only quarter of the 
Hungarian average. The boron content of the 184 and 188 meadow hay and alfalfa samples averaged
11.2 and 43.0 mg/kg, respectively. One can frequently calculate positive correlation between^he 
boron and Ca and Mg content and in melioration and fertilization experimentes between the boron 
and manganese content.

Daily ration of a cattle in Hungary may contain wide variety of boron concentration between 
60 and 600 mg.

Fig. 1. Distribution of boron concentration in the natural flora on basis of average boron content of 
85 piant families.

Fig. 2. Distribution of the boron concentrartion in 184 Hungarian meadow hay samples 
Fig. 3. Connection between the Ca and boron content of the meadow hays as calculated from data 

of 84 samples
Fig. 4. Distribution of boron content in 188 Hungarian alfalfa samples collected at harvest 

Author address: University of Veterinary Science, Budapest

Bevezetls

Az ismereteink boviil6s6vel egyre gyarapodik azon elemek szdma, melyeknek 
jelentos^ge akar a hianyuk akdr feleslegiik kovetkezt^ben a gyakorlatban is 6rv6nyesul. 
A leggyakrabban tapasztalt jelens£gek oldalarol tekintve szokas esszencialis, stimulativ 

mdrgezo hatdsu elemcsoportokat elkuloniteni (11). Ez a felosztds azonban csak a 
gyakorlat szempontjdbdl helytdll6, mivel a kis^rletezo technika tok£letesed6se r6v6n 
egyre tobb elem l£tfontossdgu volta (pl. 61om 6s kadmium is!) bizonyosodik be. A m6r- 
8ezo jelzo is relativ, hiszen az adagt61 (koncentraci6t61) fuggoen bdrmelyik elemmel
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kapcsolatban lehet hiany -  optimum -  felesleg allapotokat megallapitani. Elmeleti 
szempontbol tarthatatlan az a felosztas is, mely bizonyos elemeket csak az elolenyek 
egy csoportjanal tart targyalasra krdemesnek. Igknyes utanvizsgalat esetkn eddig min- 
dig bebizonyosodott, hogy az eredetileg csak a novknyek, vagy az allatok szamara esz- 
szencialisnak tartott elem altalanos jelenosegu. A sejtben vegbemeno folyamatok hason- 
losagara Bussler (2) mar akkor utalt a bor eseteben, amikor a szakkonyvek es az okta- 
tas a bort kizarolagosan „nov6nyi makroelem”-nek sorolta be.

A periodusos rendszer harmadik csoportjaba tartozo bor igen kis ionatmeroju 
nemfemes elem. A Fold litoszferajaban 100-300 mg/kg, a talajokban 2 0 -6 0  mg/kg az 
atlagos bortartalom. A talajokban elsosorban ortoborsav (H3B 03) formajaban van jelen, 
es a viz mozgasat koveti. Arid eghajlat alatt a bor, hasonloan a natriumhoz es a magne- 
ziumhoz, a talaj felszinenek kozeleben osszegyulik. Ezzel szemben a csapadekos eghaj
lat alatt, kiilonosen hegy- es dombvideken kimosodik a talajbol. Mivel a noveny sok 
bort akkumulal (hamujaban a bor koncentracioja nagyobb, mint a talajban) a talaj hu- 
muszos retege altalaban gazdagabb borban, mint az altalaj. A folyovizek 0,05 mg/1 ko- 
riili koncentraciot kepviselnek. A kontinensek biomasszaja 62,5 millio tonna bort tar- 
talmaz (3). A bor mind az allati, mind az emberi szervezet minden reszeben megtalal- 
hato. Korabban elsosorban a juhok altal feleslegben felvett bor karos kovetkezmenyeit 
reszleteztek (8, 16). Bussler (2) szamos ervet sorol fel a borhianyos novenyi sejtek es az 
allati daganatsejtek morfologiai hasonlosagarol. Az utobbi negy ev hazai kutatasai sze
rint a szervezetbe gyorsan es nagy mertekben felszivodo bor az emberben, szarvasmar- 
haban es juhban jelentosen hat az enzimek aktivitasara, a nitrogen- es az asvanyianyag- 
cserere (10, 12, 15). Megallapitottak, a bor kolcsonhatasat a D-vitaminnal (7) valamint 
a fluorid ionnal is (9). Kozvetlen vizsgalataimban a kalcium es a magnezium anyagcsere- 
nek megvaltozasa a valtozo borbevitel hatasara mind a novenyeknkl mind az egyes allat- 
fajokban megflgyelheto volt. Kiilonosen fontosnak tartom annak a tenynek kiemeleset, 
hogy a bor idezett hatasai mar olyan kis koncentracioknal ervenyesiilhetnek, melyek- 
nel valami kompetitiv antagonizmus mechanizmusa teljesen kizart. Igy a hattkrben enzi- 
matikus vagy (es) hormonalis hatasokat kell feltetelezniink.

Mindeme megfigyelesek siirgetove teszik a hazai takarmanyok bortartalmanak 
vizsgalatat, mivel a talajtulajdonsagok es a takarmanyfelesegek kombinacioja igen nagy 
kiilonbsegeket hozhat tetre a haziallatok napi boradagjaban. Az ingadozas mkrteke ju- 
hoknal 3 -100 , szarvasmarhaknal 50-200  milligramm kozott lehetskges. Viszont a bor 
a novenytermelesi gyakorlatbol ismerve olyan elem, melynek optimalis koncentracioja 
igen szuk tartomanyban fekszik. Szuksegesnek ldtszik tehat, hogy a takarmanyok bortar
talma a szakemberek szeles korkben ismert legyen. Ennek figyelembevktelevel felfedez- 
hetok lesznek olyan megbetegedksek vagy teljesitmdnycsokkenessel jaro allapotok, 
melyek eddig rejtve maradtak, vagy elofordulasokat helytelenul ertelmeztkk. Ezen 
elem szemmeltartdsat az a koriilmkny is indokolja, hogy a tuzetes soran nagy mennyiskgu 
bor jut a komyezetbe, amit a novgnyek kkszskggel felvesznek (14).

A rendelkezksemre alio anyagbol itt csupdn az elso tdjgkoztatasra sziikseges adat* 
sorokat mutatom be. Az agrokkmiai, botanikai, nov6nytermeszt£si 6s dietetikai irdnyu 
munkaimban tovabbi olyan rkszleteket fogok kozolni, mely takarmanyozdsi vonatkozas- 
ban is felhaszndlhato lesz.
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1. abra. A termeszetes novenyzet bortartalmanak koncentracio szerinti 
megoszlasa 85 novenycsaladban mert atlagertekek alapjan

Sajit vizsgalatok

Az adatok az utolso 30 6vben Magyarorszag teriileferol szarmazo, altalam gyujtott 
es elemzett anyagra vonatkoznak. A homogenizalt, szaritott 6s orolt anyagbol 5 grammot 
kezeltem a borveszteseg elkeriilese c&jabol kalciumhidroxiddal, majd 550 °C-on elhyn- 
vasztottam. A hamut 0,2 normdl s6savban oldottam 6s a bort tomeny kgnsavas kozegben 
karminnal (5) hataroztam meg. A kolorimetrias m6res hibaja 10 mg/kg 6rt6kek felett 
3-5%  volt, mig kisebb koncentracioknal 6-21%. A szamitasokat Spectrum szamitogSpen, 
sajat k^szitesu programok segits6g6vel v^geztem.

A fold feletti szervek vdrhato bortartalmat a magyar termeszetes nov^nytakaroban 
gyakran elofordulo 85 nov^nycsaladjanak p&dajan mutatom be (7. abra). Az 1000-n^l 
tobb fajt es 7000-n^l tobb elemzest magabafoglalo atlagertekek a szarazanyagra vonat- 
koztatva 25,4 mg/kg, csaknem megegyezik a mediannal, 25,9 mg/kg-mal. A megoszlasi 
gorbe kozel normalis, csupan kis m6rt6kben esu esos (esuesossag 3,27) 6s csak enyh^n 
jobbra ferde (ferdes^g 0,14). A szoras ±8,7 mg/kg, ami mintegy 34%-nak felel meg.

A fontosabb lagyszaru es fasszaru nov^nycsaladok (utobbiakndl a 30—35 cm hosz- 
szu hajtasveg keriilt elemz^sre) koziil a pillangosviraguak altalam vizsgalt 83 fajdnak at- 
lagos osszetetele nagyjabdl a magyar flora dtlaganak felel meg (7. tdbldzat). A gyepet al- 
koto leggyakoribb nov^nyfajok a pdzsitfuf616k csaladjahoz tartoznak. Ezek csak negyed- 
annyi bort tartalmaznak mind a pillangosok, vagy a legelok 6s kaszdl6k osszet6tel6t valto- 
zatossabba tevo tobbi nov^ny. Mivel a sds- es szittyof616ket is a kis bdrtartalmu nov6nyek- 
hez sorolhatjuk, nyilvdnvalo hogy a gyep bortartalmdt az egysziku 6s a k^tsziku nov^nyek 
aranya fogja megszabni.

A vegyes botanikai osszetltelu r£tisz£na 184 mintdjdban a sz£mitott dtlagos 
11,2 mg/kg b6rtartalom a magasabb koncentr£ci6k fete elnyujtva oszlik meg (2. abra).
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1. tdbldzat
A szilas- 6s lombtakarm&nyokban el6fordul6 fajokat kepviselS ndh&ny ndv6nycsalid 

dtlagos b6rtartalma mg/kg-ban

Csalid (1) Fajszam
(2)

Mintaszam
(3)

B
(4)

Boraginaceae -  erdesleveluek 2 0 129 40,5
Tiliaceae -  harsfaf61ek 5 45 37,0
Salicaceae -  fuzfafelek 18 232 36,8
Aceraceae -  juharfelek 6 78 34,0
Chenopodiaceae -  libatopfelek 16 67 33,5
Rosaceae -  rozsafelek 39 323 32,7
Cruciferae -  keresztesviraguak 44 196 27,6
Fabaceae -  pillangosviraguak 83 625 27,4
Fagaceae -  biikkfafelek 7 165 26,2
Betulaceae -  nyirfafelek 4 130 26,1
Oleaceae -  olajfafelek 7 114 25,9
Caryophyllaceae -  szegfufelek 29 116 22,5
Abietaceae -  fenyofelek 8 . 146 15,3
Juncaceae -  szittyofelek « 12 6 8 1 1 ,1
Cyperaceae -  sasfelek 51 244 8,5
Gramineae -  pazsitfufelek 125 1756 6,7

The average boron content o f  several piant famify, mg/kg 
family name ( 1), number of species tested (2), number of samples tested (3), average boron concentra- 
tion (4)

2. tdbldzat
Egy mezdnagymiMlyi 5sgyep novenyfajainak bortartalma mg/kg, 

sz&ranyag-tartaJomra vonatkoztatva

Inula britannica -  reti peremizs 48,5
Bidens tripartita -  subas farkasfog 46,9
Daucus carota -  vadmurok 28,9
GaHum mollugo -  kozonseges galaj 26,9
Polygonum minus -  keskenylevelu keserufu 26,9
Trifolium arvense -  tarkShere 25,1
Trifolium campestre -  mezei here 24,3
Scabiosa ochroleuca -  vajszinu ordogszem 2 2 ,2
Unaria vulgaris -  kozonseges gyujtovanyfu 21,3
Juncus atratus -  fekete szittyo 19,8
Achillea setacea -  pusztai cickafark 19,3
Lythrum virgatum -  vesszos fiizeny 18,0
Carex vulpina -  roka sis 8,7
Phleum pratense -  mezei komocsin 6 ,1
Agrostis alba -  feher tippan 3,8
Beckmannia eruciformis -  hemyopdzsit 2,5
Glyceria aquatica -  vfzi harmatkasa 2,3
Phragmites vulgaris -  nad 1,9
Beckmannia eucilormis -  hernyopizsit 1,5

Boron concentration o f  piant species in the native grassland o f  Mezdnagymihdly, mg/kg DM
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Mintaszor

2. A borkoncentracio megoszlasa 184 magyar retiszena mintaban

A magasabb ertekek rendszerint magas sotartalmu (r&zben szikes) talajokon fordultak 
elo. Igen fontosnak tartom tudatositani, hogy a rdtiszena bortartalma parHuzamos a kal- 
ciumtartalommal, mely utobbi a funemuekben joval kisebb, mint a pillangosokban vagy 
egyeb ketsziku novenyfajokban. Ezt az 6sszefugg6st 84 retiszena adatai alapjan a 3. ab- 
ran mutatom be. A korrelacios egyiitthato 0,63, nagyon szoros, hiszen a tablazati drtek 
P0,00l “n l̂ 0,35. Hasonloan szoros kapcsolatot talalt a novenyek altal hektaronkent ki- 
vont bormennyiseg es a kivont Ca- es N-mennyis6g kozott Holst (6), buzaban pedig 
Gusenleitner (4). ^

A gyepek altal nyujtott takarmany bortartalmat a talaj eredeti tulajdonsagai, a tra- 
gyazas es a hasznositas modja es m£rteke osszetetten befolyasolja. Azonkivul, hogy ezen 
tenyezok mindegyike kiilon hatast gyakorol egy adott novenyfajra, mindig szamolni kell 
a gyep botanikai osszetetelenek megvdltozasaval is. Egyes fajok eloterbe kerulese vagy 
visszaszorulasa az egy£b ismert beltartalmi valtozasok mellett drasztikusan atalakithatja 
az atlagos borkoncentraciot is.

Egyelore figyelmen kivul hagyva a kivanatos bortartalom lehetseges szamerteket, 
azt be kell latnunk, hogy konnyen akar tizszeres kiilonbseg johet 16tre nehdny even belui 
ugyanazon helyen. Vegyiink pl. egy jo vizellatasu gyep 19 mintazott novenyfajdt, melyek 
atlagukban 18,7 ±14,2 mg/kg bort tartalmaznak (2. tabldzat). Amennyiben ezen a he
lyen nitrog^nhangsulyos mutragyazast es intenziv hasznalatot vezetnek be, a nov^nyallo- 
many a fiivek javara fog eltolodni, 6s a takarmany bortartalma jelentosen csokken. Er6- 
lyes kalium- es foszfortragyazas es m6rs6kelt haszndlat esetEn fennmarad a k^tszikuek cso- 
Portja, sot termetukben novekedve viszonylag magas bortartalmu sz^ndra szamithatunk.

A hasznositas allapotaban gyujtott 188 lucernaminta atlagos B-tartalma 43,0 
i  12,7 mg/kg. Az eloszlas csaknem szimmetrikus, (ferdes^g 0,016) 6s j61 tdmoriil a kdzgp- 
^rt^kek korlil (csucsossag 3,30). A mintak 68%-a a 30 6s 54 mg/kg takarmany kozott 
helyezkedik el (4. abra). A lucerna etetEse tehdt nagyjab61 n^gyszerannyi b6r bevitetet 
jelenti, mint a r6tisz6na eset^ben. A kulfoldi adatok koziil megemlltem Anke ( \ )  
aki Thiiringidban 80 minta alapjdn dtlagosan 34 mg/kg b6rt m6rt. A lucerna b6rtartalma
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3. abra. A retiszenak Ca- es ti-tartalmanak kap- 
csolata 84 minta adataibol szamolva
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abra. A hasznositas allapotaban mintazott 
188 magyar lucemaminta bortartalmanak a 

megoszlasa

6s egy6b asvanyianyag-tartalma kozti kapcsolatokat vizsgdlva, tobbek kozott 0,36 6rt6ku 
szignifikans bor-magn^zium korrelaciot szamithatunk 57 lucemaminta adatai alapjan. 
Ebben a 13 elemre kiteijedo m6r6ssorozatban a borkoncentracio vdltozdsa 46%-ban volt 
magyarazhato a tobbi elem valtozasival tobbszoros regresszioszamitas alapjan. A bor val- 
tozasa 10,9%-ban a natrium, szintSn 10,9%-ban az aluminium 6s 6,5%-ban a kalium val- 
tozisdval volt kapcsolatos.

Egy meszezesi es mutragyazasi kisSrletben 90 lucemamintat vizsgalva, tobbek ko
zott k6t szignifikans kapcsolat volt szamithato. A lucernak B-koncentraciojanak ossze- 
fiiggese a Mn-koncentracioval 0,61 6rt6ku, mig Mo-tartalmaval -0,21 erteku korrelacios 
egyiitthatoval volt jellemezheto. Mivel a meszezdskor megvaltozo k^mhatas a mangan- 
felvetelt csokkenti es a molibd^net emeli, megallapithatjuk, hogy a lucerna borfelvgtelet 
adott koriilm^nyek kozott a meszezes visszaszoritja, hasonloan a manganehoz.

Mig a lucemaszenazsok bortartalma gyakorlatilag megegyezik az olloval mintazott 
lucemaeval, a lucernaszenak bortartalma jelentosen kisebb (3. tdbldzat). Ennek oka a le- 
vSlperges, hiszen sok mas elemhez hasonloan a szar bortartalma a Iev61en61 kisebb. Ezen 
tablazaton osszehasonlithatjuk a zolden etetett gabonak kisebb, a kukorica atmeneti, a 
pillangosok nagyobb 6s a napraforgo kiemelkedo bortartalmat.

Az abraktakarmanyok koziil a gabondk kis bortartalmuak, a legnagyobb koncentra- 
cio a korpaban talalhato {4. tdbldzat). Az allati eredetu takarmdnyok bortartalma ala- 
csony, ebbol kovetkezoen az allati testfetepites sziiks^glete kisebb, mint a novenyekn^l. 
A napraforgo dara, szojadara 6s a szaritott r^paszelet ugy an meghaladja a gabonaszemek 
bortartalmdt, de nem haladja meg a lucernaSt. A kisebb koncentracioknal az atlag6rt6kek 
sorrendje a tovabbi elemz^sek soran m6g modosulhat, mivel a m6r6si hibak itt termSszet- 
szeruen nagyobbak, mint a szalastakarmanyok eseteben. Gyakorlati szempontbol azon- 
ban a buza 6s az drpa kozti csek^ly kiilonbs^g semmit sem jelent a bor vonatkozasdban, 
hiszen a napi adagban val6 r6szesed6siik abszolut 6it6ke mindenk^ppen eleny^szo.

M6g a jelenlegi helyzetben is, amikor m6g nem rendelkeziink kidolgozott normik- 
kal, szuks^ges valami tdj£koztat£st adni a napi boradagok kozelitoleg „normdlis” 6rt6k6- 
rol. Kordbbi dllasfoglaldsaim elvi alapja a fejl6d6stort6netileg lehets^ges rogziilt ig^ny.
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A hosszu evezredeken at a komyezetben megtalalhato tapanyagokhoz igazodott az allat 
anyagcsergje. fgy-pl. a Karpat-medenceben az erdosztyepp gyepghez. A teny6szt£s persze 
nem csupan testalkatban 6s teljesitok6pess£gben vdltoztatta meg az osi fajtakat, hanem 
nyilvan vdltozast okozott az anyagcserefolyama-okban is. Ennek ellenere, 6s jobb kiin- 
dulasi pont hijan a term£szetes taplalekbol kell kiindulni a sziiks^gletek megallapitasanal. 
Igy eljarva a gyep nagyjabol 12 mg/kg-os borkoncentrdcioja a szarvasmarha szamara nagy- 
jabol 150-200 mg borbevitelt jelent. Ezt a mennyis^get nagy valoszinusSggel kozel ele- 
gendonek, es nem toxikusnak fogadhatjuk el. Ennel joval kevesebbhez jut az allat tiszta 
fu (szena) es gabonaalapu abrak eseten. Pl. 7 kg fuszgna kedvezotlen esetben esak 40 mg, 
7 kg gazdasagi abrak pedig esak 20 mg-ot, osszesen esak napi 60 mg bort biztosit. Viszont 
7 kg szikesedo talajon termett lucerna 420 mg, mig r^paszeletet, napraforgodarat es szoja- 
darat is tartalmazo 7 kg abrak pedig 180 mg bort, osszesen 600 mg-ot jelent az allatnak. 
Kulonbozo allatfajokon vegzett kiserleteim szerint ez a konnyen lehetseges 10-szereskii- 
lonbseg (60 illetve 600 mg) jol eszlelheto valtozasokat okoz a nitrog£n 6s egy sor mas 
elem felszivodasaban, intermedier anyageserejeben es kiurutes£ben. Ma meg nem tudjuk 
megmondani, hogy a tej, hus, gyapju termetese, a szaporodasbiologiai folyamatok vagy 
a fizikai munka milyen boroptimumokat kivannak. Eggszen biztos, hogy nem lehet majd 
egy szammal jellemezni, hiszen mikent a foszfor ert6kesul6se a mellette levo kalciumtol es

3. tdbldzat
SzAlastakarm&nyok b6rtartalma a sz£razanyagban, a mintaszim, az 6tlagert6k, 

a sz6r£s es a vari£ci6s egyiitthat6 felttintet6s6vel

Minta- 
szam ( 1)

Megnevezes(2)
A bortartalom mg/kg (3)

x ±s CV^

33 Arpa (4) 6 ,2 3,5 56,5
107 Buza (5) 5,7 3,9 68,4

18 Rozs (6 ) 6 ,2 2,4 38,7
25 Zab (7) 6,4 2 ,8 43,8
15 Buzaszalma (8 ) 8 ,6 7,1 82,6
7 Szudanifu (9) 11,5 7,5 65,2

1 26 Kukoricaszilazs (10) 12,5 7,6 60,8
21 Voroshere (11) 25,4 6,3 24,8

6 Voroshere szena (12) 25,1 4,2 16,7
49 Borso (13) 26,6 9,8 36,8

9 Biikkony (14) 31,2 9,0 28,8
188 Lucerna (15) 42,9 13,0 30,3

17 Lucemaszenazs (16) 41,7 13,8 33,1
159 Lucernaszena (17) 35,3 10,5 29,7

2 0 Szoja (18) 48,0 12,7 26,5
44 Napraforgo (19) 51,4 19,1 37,1

1 8 6 Retiszena (20) 11,4 8,5 74,6

A verage boron concentration o f the roughages 
number of samples (1), name of the species (2), boron concentration, mg/kg DM (3), barley (4), wheat 
(5), rye (6 ), oat (7), wheat straw (8 ), Sudan grass (9), maize silage (10), red clover (11), red clover hay 
(12), pea (13), veteh (14), alfalfa (15), alfalfa haylage (16), alfalfa hay (17), soya (18), sunflower (19), 
*ncadow hay (2 0 )
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4. tdbldzat
Szemestakarminyok 6s egy6b abrakdsszetevdk t£jekoztat6  

b6 rtartabna a szirazanyagban mg/kg ert&ben

Minta-
szam
( 1)

Megnevezes (2)
Bortartalom (3)

x s CV

8 Asvanyolajalapu eleszto (4) 1.5 0 ,8 62,5
18 Arpa, szem (5) 1.9 1,5 78,9
37 Buza, szem (6 ) 2,3 1,7 73,9
59 Kukorica, szem (7) 3,3 1,7 51,5
14 Sortorkoly (8 ) 3,7 1,9 51,4

6 Halliszt (9) 4.4 1,4 31,8
1 2 Melasz, eredeti nedv. tart. (10) 4,8 1,1 22,9

6 Hiisliszt (11) 5,9 0 ,8 13,6
14 Buzakorpa (12) 7,0 4,0 57,1

6 Napraforgodara (13) 28,5 4,2 14,7
8 Szojadara (14) 43,2 4,6 10,9

27 Repaszelet (15) 45,3 1 2 ,2 26,9

Average boron concentration o f  grainsand otherfeed ingredients, mg/kgDM  
number of samples (1), name of the feed ingredient (2), boron concentration (3), petrol yeast (4), 
barley, seed (5), wheat, seed (6 ), maize, seed (7), brewer’s residue (8 ), fish meal (9), molasses, original 
moisture content (10), meat meal (11), wheat bran (12), sunflower meal (13), soybean mcal (14), 
sugar beet slice (15)

a magneziumtol, a r£z ertekesiitese a mellette levo k£ntol es a molibdentol fiigg, a bornal 
is szamos kolcsonhatast kell majd figyelembe venniink. A gyakorlati allattenyeszto a jelen 
idoszakban csak egyet tehet, lehetoleg keriili mind a tui kicsiny, mind a tui nagy borada- 
gokat. A novenytermelesben megismert analogiak alapjan varhato, hogy a bor optimuma 
szukebb tartomanyu, mint egyeb mikroelem^, a hiany konnyen atcsap feleslegbe. Tiszta 
fuszena, zold gabona, gazdasagi abrak etetesekor az atlagosnal kevesebbet kap a borbol a 
szarvasmarha 6s a juh. Lucerna, napraforgo es r6pa, valamint az utobbibol szarmazo ta
karmanyok nagyobb borbevitelt jelentenek. A borbevitel szelsoseges m£rt6k6vel kapcso- 
latos minden megfigyeles, akar a termeles megvaltozasaban, akar klinikai jelensegekben 
nyilvanul meg hasznos lesz ezen mikroelemnek pontosabb elm&eti £s gyakorlati megite- 
les£ben az allattenyesztes es a takarmanyozas teriiletSn.
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FELHfvAS

Felhivjuk a mezogazdasagban dolgozo iizemmSmokok, vagy egyeb foiskolai, egye- 
temi vegzettseggel rendelkezo szakembetek figyelm^t, hogy a DATE Allattenyesz

tesi Foiskolai Kar -  Hodmezovasarhely, Lenin u. 15. 6800.
Telefon: 62/46/466,159-160 meltek

k is v Al l a l k o z Oi in t e g r a t o r  s z a k u z e m m £ r n Ok i

TO V ABBKfiPZ fiST
indit ez ev szeptembereben 

A kepz^s 3 feleves, allamvizsgaval zarul es szakuzemmernoki oklevelet ad,
onkoltseges.

Az erdeklodoknek a Foiskolai Kar tovdbbkepzesi csoportja ad felvilagositast. 
Jelentkez£si hatarido: 1989. oktober 15.

Elektronikus berendezesek a sert&tartasban

A szerzo ramutat arra, hogy az elektronikus berendezesek hasznalata ma mar nem 
tartozik a nehezen elkepzelheto megoldasok korebe. Az elektronika gyakorlati 
alkalmazasa az allati termekeloalMtasba mintegy 10 eves multra tekint vissza. A ser- 
testartasban most kezd elterjedni. A kocak egyedi takarmanyozasa a kompjuterhez 
kapcsolt egyedi azonositoberendez^s segitsegevel megvalosithato. A nyakra vagy a 
fiilre szerelt adokkal kapcsolatban bizonyos nehezsegek vannak, ezert a megoldds 
ajovoben a bor ala beepitett „mini,, adok hasznalata.

A kocak egyedi takarmanyozasa azonositoberendezessel ma elsosorban a vem- 
hes kocaknal talalhato meg. Kiterjeszt^senek a vemhesfto es fiaztato istalloban tor- 
teno tartasra sines akadalya. A hizoserteseknel a nedves takarmanyozas terjedese 
helyezte eloterben az elektronika alkalmazasat. Elsosorban a takarmanykomponen- 
sek pontos bekeverese erdekeben alkalmazzak. A jovore vonatkozoan -  ha a bor ala 
helyezheto ado mar a gyakorlati megvalositasra erett lesz — az egyedi etetes beveze- 
tesenek gondolata is egyre inkabb elot^rbe keriil.

Ma az allattartasban a szamftogepeknek rendelik ala a kulonbozo elektronika- 
val mukodo berendezeseket. A szerzo ugy v£li, hogy a jovoben a tekintetben 
valtozas fog bekovetkezni 6s a jelenlegi rendszereket felvaltja egy olyan iizerni- 
szamitog^p illetve rendszer, amely nemesak az adatok osszegyujtesere 6s drt^ke- 
16s£re, hanem a gazdasagossagi mutato k figyelembev6tel6re is alkalmas lesz.

A szerzo v^giil az elektronika megjelen6s£t a sert^startasban az6rt tartja 
jelentosnek, mert lgy a jelenlegi emberi munkaido egy r6sze megtakarithato, ame- 
lyet az allatok megfigyelgs^re 6s az adatok kiert£ketes£re lehet 6s kell is felhasz- 
nalni.

BIBL.: ZAHRES, W.: Elektronikeinsatz in der Schweinehaltung: Chance und Grenzen. Deut
sche Gefl. und Schweine, Stuttgart, 1989. 8. 23 2 -2 3 4 .
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A gliikozinolattartalom hatasa az extrahilt repcedara 
feheij^jenek ertekesites^re sertesekben

SzeUnyini Galdntai Marianne-Jdcsai Gyorgynd

Summary

Mrs. Szettnyi Galdntai M.-Mrs. Jicsai Gy.: THE EFFECT OF THE GLUCOSINOLATE CON- 
TENT ON THE UTILIZATION OF THE PROTEIN OF EXTRACTED RAPE SEED MEAL 
IN PIGS

Twentyfive and 50% of the extracted soybean content of a pig grower feed was substituted 
by extracted rape seed meals of different glucosinolate content.

When 50% of the soybean was substituted by rapeseed of 80 Mmol/g glucosinplate content 
the N-retentio n and productive utilization of the protein decreased by 16 and 1 0 %, respectivCi/. 
When the foregoing proportion of the soybean was substituted by a rapeseed of 128 /imol/g glu
cosinolate content the N-retention and productive utilisation of the protein decreased by 25 and 
19%, respectivcly. The unfavourable protein utilisation was also indicated by the 12 and 29% in- 
crease in the urea concentration of the blood.

These results also support the necessity of selection for rapeseed breeds of lower glucosionalte
content.

Authors’ address: Research Centre for Animal Production, Institute o f Animal Nutrition 
Herceghalom

Bevezet£s

Magyarorszagon a sertas abrakkever^kekben a gabonafetek mellett a fehljreelld- 
Ust fok^nt extrahdlt szojadrdval biztositjuk, amelynek nagyrSsze importbol szarma- 

fippen ezert nagy a jelentos^ge a hazai fehdijeforrasok felkutatdsanak 6s azok 
^^pit^senek az abrakkeverSkekbe.

A hazai termeszt^sben a szojateriilet felfutasanak eredm6nyek6nt a szoja, to- 
vabba a huvelyesek koziil a lobab, az 6des, illetve a kesertelenitett csiUagfiirt, valamint 
a borso boviti a tipokban felhaszndlhat6 fehSrjetakarmanyok kor<*t. Ezek mellett az 
extrahdlt repcedara, mint feh^rjeforrds sert^sek abrakkever6k6ben akkor veheto sz£- 
mitdsba, ha az antinutritiv hatdsu anyagok minimdlis mennyis^gben fordulnak elb benne.
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Az antinutritiv hatas fo oka a repcemagban kimutathato glukozinolattartalom. Ennek 
oldallancain az izotiocionat 6s L5-vinil-2-tiooxazolidon gyokok helyezkednek el, ame- 
lyek antinutritiv hatast fejtenek ki. A repcemagban levo mirozinaz enzim lehasitja a 
gliikozinolatokbol a tiocianatot, az izotiocianatot es az L-5-vinil-2-tiooxazolidont, vala- 
mint a 3-butenil-izotiocianatbol is oxidacioval L-5-vinil-2-tiooxazolidon kepzodik. Az izo- 
tiocianat es a viniloxazolidon hatas elvalasztasara exakt lehetoseg nincs (Anke es mtsai, 
1982).

Az izotiocianatok befolyasoljak a pajzsmirigy jodfelvetelet es jodtarolasat. Az ilyen 
takarmannyal etetett sertesek etvagytalanok lesznek, testtomeggyarapodasuk csokken es 
mellekhataskent golyvakepzodes is jelentkezhet (Litdke es mtsai, 1985). Az L-5-vinil- 
2-tiooxazolidon gatolja az aktiv jod-kepzest a tireoglobulin es mas jodtartalmu vegyii* 
letek jodozasara (Anke  es mtsai, 1982).

Az atlagos hazai oszi repcek ossz-gliikozinolattartalma jelentos. Mivel a repce- 
termesztok felismertek a lehetoseget annak, hogy nemesitessel minimalisra csokkent- 
heto e karos anyag a repcemagban, ezert azon a tajain a vilagnak, ahol az eghajlat ked- 
vez a repcetermesztesnek, 6\ek ota egyre jobb fajtak eloallitasa folyik (pl. canola repce).

Hazai konilmenyek kozott reszben import, reszben sajat nemesitesu olyan rep- 
cefajtak elterjesztesere torekszenek, amelyekben az antinutritiv hatasu anyagok a le- 
heto legkisebb aranyban fordulnak elo. Lukacs (1988) tanulmanyaban az erukasav- es 
gliikozinolattartalom csokkentesere vegzett hazai es kiilfoldi eredmenyeket ismertetve 
kozli, hogy 1987. ev oszen Magyarorszagon mar a vetesteriilet kb. 2/3-an az ugyneve- 
zett „00”-as (minimalis-erukasav- es csokkentett glukozinolattartalom) fajtakat vetettek 
el.

Szamos szerzo (Bowland, 1974; Bell, 1975; Rundgren es mtsai, 1985; Szelenyi 
es Jecsai, 1988) osszehasonlitotta a kiilonbozo gliikozinolattartalmu repcefajtakat es meg- 
allapitottak, hogy a gliikozinolattaralom fiiggvenyeben valtozik a repce feherje biologiai 
erteke es emeszthetosege, tovabba metabolizalhato energiatartalma is. Bille es mtsai 
(1983) vizsgaltak a gliikozinolatok hatasat a feherjeertekesitesre es az egyes szervek to- 
megere.

Az extrahalt repcedara, amennyiben gliikozinolattartalma 4 0 -5 0  /imol/g mennyi- 
seget nem haladja meg, Salo (1982), Nasi es mtsai (1985), tovabba Baidoo es Aherne 
(1987) szerint kivaloan tudja az extrahalt szojadarat helyettesiteni.

Mivel hazai termesztesbol a ,,00”-as repcek eddig kis mennyisegben alltak a takar- 
manyozas rendelkezesere, ezert celszerunek tartottuk novendek serteseken vizsgalni, 
hogy az extrahalt szojadara helyettesitese kiilonbozo gliikozinolattartalmu repcedara- 
val milyen valtozasokat okoz az allatok fehkrje-anyagcserkjeben. Az ilyen modon kapott 
eredmenyek reszben bemutatjak, hogy az antinutritiv hatas mikent jelentkezik, reszben 
felhivjak a figyelmet a repcenemesitesben a glukozinolattartalom csokkentesenek elo- 
tkrbe helyezksere.

Sajit vizsgalatok

Anyag es mddszer. A vizsgdlatokhoz reszben a Csepeli Novknyolajgydrbol, (Jet 
Neuf-Lindora fajta), reszben a Csopak-Tdja MgTsz-tol (Tandem fajta; Nemesvimos) 
szereztiink be extrahdlt repcedardt.
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Ezeknek meghataroztuk az MSZ 6830 szabvany szerint taplal6anyagtartalmat. 
BC-200 tip. aminosav analizatorral megallapitottuk aminosavosszetSteliiket.

Az ossz-glukozinolattartalom meghatarozasat a Novenyolaj- es Mososzeripari Ku- 
tatointezet vegezte el.

N-forgalmi vizsgalatokban novendek patkannyal (5—5 allat egyedileg anyagcsere- 
ketrecben tarva csoportonkent) megallapitottuk a repcefeherje biologiai erteket, emeszt- 
hetosEget, valamint netto es produktiv ertSkesiileset Eggum (1973) tovabbfejlesztett 
modszerevel. A biologiai ertek meghatarozasahoz osszeallitott dietakban az egyeduli 
feherjeforrast mindig a vizsgalando takarmany, vagy takarmanykeverek kepezi olyan 
aranyban, hogy a dieta nyersfeherjetartalma kb. 9,5%. Emellett az allatok szenhidrat 
ig^nyet burgonyakemenyito es cukor, zsirigdnyet pedig napraforgoolaj felhasznalasaval 
elegltjiik ki. Ezenkiviil gondoskodunk az allatok megfelelo vitamin es asvanyi anyag 
ellatasarol is.

4 0 -5 0  kg-s artany siildokkel (4 -4  anyagcsereketrecben tartott allat csoporton
kent) vegeztiik el 12 napos eloetetes utan, 5 napos kiserleti sfcakaszban a N-merleg vizs- 
galatokat. A serteskiserletben az extrahalt szojat 25, illetve 50%-ban helyettesitettiik a 
vizsgalando 2 extrahalt repcedaraval.

A kiserleti abrakkeverekek etetesenek megkezdese elott, valamint az N-forgalmi 
vizsgalat utolso napjan vert vettiink az allatoktol. A vervetelekre 200 g takarmany el- 
fogyasztasa utan 3 oraval keriilt sor.

A verbol meghataroztuk Biure t modszerrel az osszfeherje-tartalmat; az ossz-amino- 
sav-N-tartalmat Folin es Danielson leirasa alapjan, a karbamidtartalmat pedig Berthelot 
reakcio alapjan mErtiik. A ver koleszterin koncentrdciojat Zlatkis es Munk szerint alia- 
pitottuk meg (lasd: Balint, 1962).

A kiserletek leirasa. A vizsgalatokhoz felhasznalt extrahalt repcedarak tapl^lo- 
anyag-tartalmat es aminosav-osszetetelet az 1. tdbldzatban mutatjuk be.

A ket repcedara taplaloanyag-tartalmaban keves volt az elteres, mert nyersfeher- 
je-tartalmuk 35,9-36,9%, nyersrost-tartalmuk 10,2-10,6%, nyerszsir-tartalmuk 1 ,9 - 
2,5%, hamutartalmuk 6,9-7,1%  volt.

A gliikozinolat-tartalomban viszont 60% elteres van a k6t repce kozott, mert mig 
a Nemesvamosrol szarmazoban 80,8 jzmol/g, addig a Csepelrol kapottban 128,0 Mmol/g 
mennyiseg volt.

Az esszencialis aminosavakban is volt elteres a ket repce kozott. Altalaban a Ne- 
mesvamosr61 szarmazoban mertiink nagyobb es a csepeli mintaban kisebb mennyisege- 
^et, igy a legfontosabb aminosavak koziil a cisztin 0,78, illetve 0,66%; metionin 0,77 es 
°>69%; lizin 2,40 es 2,26% volt.

A patkanyokkal v6gzett N-forgalmi vizsgdlatok alapjan a ket repce feh^rjehaszno- 
sulasi mutatoit a 2. tdbldzatban foglaltuk ossze. Ezek szerint a nemesvamosi repce teherje 
biologiai erteke 68%, a csepeli repaSe pedig 63%. Tajekoztatasul megadjuk, hogy a „ 
as repcee ugyanakkor el6rheti a 80%-ot (Szelenyine es Jecsaine, 1988), sot kivalo (Erglu) 
% a  eseteben a 91%-ot is(Schulz isPetersen, 1978).

A feherje t^nyleges em6szthetos£ge -  az elobbi sorrendben — 80, illetve 76%. ^
A feh^ije netto 6rt£kesiil6se a nemesv&mosi repce eseteben 55%, a csepeli ere etu 

nfl 48%.
A feherje produktiv 6rt6kesiil6se a fenti sorrendben 32, illetve 21%.
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1. tdbldzat

Anyagcserekiserletben felhasznalt extrahalt repcedardk kemiai osszetetele

Extr. repcedara (1) 

Nemesvamos Csepel

Szarazanyag-tartalom. % (2) 92,7 92,7
N yersfeherje-tartalom % (3) 36,9 35,9
Nyersrost-tartalom % (4) 10,6 10,2
Nyerszsir-tartalom % (5) 1,9 2,4
Hamutartalom % (6) 7,1 6,9
N-mentes kiv. a.-tartalom % (7) 36,2 37,3
Ossz-gliikozinolattartalom* Mmol/g (8) 80,0 128,0

*Novenyolaj es Mososzeripari Kutato Intezct vizsgalati eredmenye (9)

Aminosav osszetetel a szdrazanyag %-dban (10)

Aszparaginsav 2,58 2,30
Treonin 1,36 1,28
Serin 1,52 1,60
Glutaminsav 6,80 6,33
Prolin 0,80 0,79
Glicin 1,54 1,51
Alanin 1,70 1,78
Cisztin 0,78 0,66
Valin 1,64 1,55
Methionin 0,77 0,69
Izoleucin 1,29 1,20
Leucin 2,32 2,20
Tirozin 1,03 0,96
Fnilalanin 1,33 1,24
Lizin 2,40 2,26
Hisztidin 0,90 0,90
Arginin 2,04 2,02
Triptofan 0,17 0,16
Hasznosithato lizintartalom (in vitro) (11) 1,81 1,55

Chemical compositiori o f  the extracted rapeseed meals used in the metabolic experiments 
extracted rapeseed meal (1), dry m atter (2), crude protein (3), crude fibre (4), crudc fat (5), as (6), 
N-free cxtract (7), total glucosinolate (8), analysis was made by the Research Institute for Piant Oil 
and Detergents (9) amino acid composition in % of the dry matter (10), available lysine content (in 
vitro) (11)

Tehat a patkanykis^rletek azt jelzik, hogy kozel azonos feh&je- 6s lizintartalom 
ellenere a gliikozinolattartalom fuggv£ny£ben csokken a feh6rje6rtekesit6s a szervezetben. 
Megjegyezziik azonban, hogy McKinnon 6s Bowland (1977) szerint a patkdnyok 6rz6ke- 
nyebbek a repce gliikozinolattartalmaval szemben, mint a sertdsek.

A sertas abrakkever^kek (J. tdbldzat) koziil az 1. csoport szerepelt kontrollk^nt, 
ezek takarmanyaban 12% volt a szoja, a 2 .6s 3. csoport takarmdnyaban 3, illetve 6%-ban 
a Nemesvamosrol; a 4. 6s 5. csoport keverdkSben a Csepelrol szdrmaz6 repce ugyancsak
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2. tdbldzat
Serteskiserletben felhasznalt extrahalt repcedarak fobb feheijehasznosulasi 

mutatoi patkany N-forgalmi vizsgalat alapjan
%-ban

Fchcrjc (2)

Repcefajta (1) tcnyleges latszolagos netto produktiv

biologiai
(4) (5) (7) (8)

ertek (3) emeszthetoseg (6) ertekesliles (9)

Tandem (Nemesvamos) 68 80 67 55 32
Jct Ncuf- Lindora (Csepel) 63 76 63 48 21

Parameters o f  protein utilization o f  extracted rapeseed meals used in the pig experiments 
on basis o f  N-balance experiments with rats 

rapeseed (1), protein (2), biological value (3), truc (4), apparent (5), digestibility (6), net (7), produc
tive (8), utilization (9)

3. tdbldzat
Sertes anyagcserekiserlet abrakkeverekenek osszetetele 

es taplaloanyagtartalma %-ban

Megnevezes (1)
1. 2. 3. 4. 5.

esoport szama (2)

Kukorica (3) 40,00 35,00 30,00 35,00 30,00
Buza(4) 43,90 48,90 53,85 48,90 53,85
Extr. szoja (5) 12,00 9,00 6,00 9,00 6,00
Extr. repee (Nemesvamos) (6) - 3,00 6,00 - •<
Extr. repee (Csepel) (7) - - - 3,00 6,00
L-lizin (8) 0,10 0,10 0,15 0,10 0,15
premix M K -1 -2 /F 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

S zarazan y ag -ta rta lo m  % (9) 87,5 87,4 87,4 87,5 87,5
N y c rsfeh e rjc - ta r ta lo m  % (10) 15,1 15,0 15,5 14,9 14,7
N yersz s ir-ta r ta lo m  % (11) 2,6 2,5 2,4 2,7 3,1
Nyersros-tartalom % (12) 3,2 2,9 3,9 2,7 3,5
Hainutartalom % (13) 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1
L iz in ta rta lo m  % (14) 
E m e sz th c to  energ ia-

0,71 0,70 0,72 0,70 0,72

tartalom M J/kg(15) 13,7 13,8 13,4 13,9 13,6

item ( l ) > number of the groups (2), maize (3), wheat (4), extracted soybean (5), extr.rapeseed (Ne- 
mcsavom) (6 ), extr. rapeseed (Csepel) (7), L-lysine (8 ), dry matter (9), crude protein (10), crude fat 
(11), crude fibre (12), ash (13), lysine (14), digestible energy (15)
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4. tdbldzat
Serteskiserietben hasznalt abrakkeverekek fobb feheijehasznosul&i mutatoi 

patkiny N-forgalmi vizsgalat alapjan
%ban

Repcefajta (1)
Feherje (2 )

biologiai
ertek
(3)

tenyleges
(4)

latszolagos
(5)

netto
(7)

produktiv
(8 )

cmeszthctoseg (6 ) crtekcsftcs (9)

1 . (extr. szoja) (1 0 ) 81 89 75 72 48
2. (3% Nemesvamosi repce) 79 90 77 72 49
3. (6 % Nemesvamosi repce) 80 87 74 70 46
4. (3% Csepeli repce) 77 86 73 67 43
5. (6 % Csepeli repce) 74 86 73 64 41

Parameters o f  protein utilization o f  extracted rapeseed meals used in the pig experiments 
on basis o f  N-balance experiments with rats 

identical with Table 2. (l*-9)

3, illetve 6%-ban helyettesitette a szojat. Minden csoport a sertesek szuksegletericK meg- 
felelo lizinkiegeszitesben reszesiilt.

Vizsgalati eredmenyeink alapjan az abrakkeverekek nyersfeherjetartalma 14,7 — 
15,5%, nyersrost-tartalma 2,7-3,9%, lizintartalma 0,70-0,72%, emesztheto energia, 
tartalma pedig 13,4-13,9 MJ/kg kozott volt.

A sertes abrakkeverekek feherje hasznosulasi ertekeit is megvizsgaltuk patkanyokkal 
vegzett N-anyagcsere kiserletben (4. tdbldzat). Eszerint mig a szojas kontroll, valamint a 
nemesvamosi repcet 3, illetve 6%-ban tartalmazo abrakkeverekek kozel azonos — 79— 
81%-os -  biologiai ertekuek, addig a nagyobb glukozinolat-tartalmu csepeli repcevel 
keszult abrakkeverekeke 77, illetve 74%. Ez a csokkeno tendencia figyelheto meg a fe- 
herje emeszthetosegeben es netto illetve produktiv ertekesiteseben is.

A 4 0 -5 0  kg-os sertesekkel vegzett N-anyagcsere kiserlet ertekei az 5. tablazaton  
lathatok.

A takarmanybol felvett N mennyisege 31,69-33,92 g kozott volt. A vizeletben 
uritett N legkevesebb -  8,80 g -  a szojas es legtobb -  12,16 g -  a 6% csepeli repcet 
fogyaszto csoportban. A belsarban uritett N nem mutat ilyen egyertelmu tendenciat, 
aminek kovetkezmenye, hogy a N, vagyis a feherje emeszthetoseget gyakorlatilag nem 
befolyasolta a szojadara barmelyik repcevel valo helyettesitese.

A N-forgalmi vizsgalat 6rt6kei alapjan nyert N-merleg legjobb -  21,33 g -  a szojas 
kontroll csoportban, majd jelentos csokken^s tapasztalhato mar abban az esetben is, ha 
a szojafeherjet 25%-ban helyettesitettiik 8 0 /umol/g gliikozinoMttartalmu repcevel.

A 128 /imol/g glukozinolattartalmu repce — amennyiben 50 %-ban helyettesitette 
a szojat -  24,5%-os csokken^st okozott a sertesek N-retenciojaban.

A feherje produktiv 6rt6kesit6se a kontroll csoportban 62,9%, ami 56,7, illetve 
50,7%-ra csokkent a 6%-os repce felhasznalassal.
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5. tdbldzat
Extrahalt sz6jadara nelyettesitese kulonbozo extr. repcedarakkal 

novendek sertesekkel vegzett N-anyagcsere kiserletben

N-iirites (2)
N-fclvetcl N-merleg N-emeszt- Produktiv

g( l ) vizeletben belsarban g (5) hetoseg feherje-
g (3) g (4) g (6 ) ertekesites

(7)

1 - (extr. szoja (8 ) 33,92 8,80 3,79 21,33 ±1,8 8 8 ,8  ±1,1 62,9 ±5,5
2- (3% Ncmesva-

mosi repee) . 32,86 9,92 4,12 18,82 ±3,8 87,4 ±3,2 57,3 ±11,5
3. (6 % Ncmcsva-

mosi repee) 31,69 1 0 ,0 0 3,70 17,99 ±1,8 88,3 ±2,4 56,7 ± 5,9
4. (3% Csepcli

repee) 33,25 11,36 4,47 17,42 ±1,8 86,5 ±3,0 52,4 ±5,5
5. (6 % Csepcli

repee) 31,79 12,16 3,52 16,11 ±1,5 88,9 ±0,6 50,7 ±4,8

Substitution o f  the extracted soybean meal by different extracted rapeseed meals iit N-ba- 
lance experiments with growingpigs 

N-intakc ( 1), N-outpuf(2 ), urinary (3), faecal (4 ), N-balance (5), N-digestibility (6 ), productive protein 
utilization (7), cxtractcd soya ( 8 )

6. tdbldzat
Novendek sertesekkel vegzett N-anyagcserevizsgalatok elott vett vermintak 

analitikai eredmenyei

Ossz-feherje Ossz-aminosav-N Karbamid
•<

Koleszterin
g/1 ( 1) mmol/1 ( 2 ) mmol/1 (3) mmol/1 (4)

1 - (extr. szoja) 70,1 ±6 ,8 7,77 ±0,38 5,78 ±0,25 4,60 ±0,79
2- (3% Nemcsvamosi repee) 67,0 ±4,2 7,47 ±1,23 5,79 ±0,20 4,33 ±0,53
3- (6 % Nemcsvamosi repee) 71,9 ±4,1 7,82 ±0,60 5,76 ±0,43 4,28 ±0,21
4- (3% Csepcli repee) 72,2 ±1,0 7,40 ±0,84 6,03 ±0,19 4,48 ±0,19
5- (6 % Csepcli repee) 71,5 ±2,6 7,33 ±0,42 5,87 ±0,22 4,88 ±0,39

Resuit s o fb lood analysis prior to the pig balance experiments 
total protein ( 1), total amino acid content (2), urea (3), cholesterin (4)

A kis^rleti takarmdnyok etet6s£nek megkezd^se elott, illetve a N-forgalmi vizsgalat 
befejezesekor minden sert^stol v6rt vettiink. A v^rvizsgalati eredm^nyeket a 6. es 7. tdb- 
feafban mutatjuk be.

A kis^rleti etet^s elott a v6r osszfeherje-taTtdlom 70,1—72,2 g/1 volt, csak a 2. eso- 
P°rtban kaptunk 67,0 g/1 6rt6ket. A kiserlet \6g6re 68,2—69,8 g/1, kozel azonos 6rt6keket 
ro&tunk.

A v6r ossz-aminosav-N-tartalom a kiserlet megkezd^se elott 7,33—7,82 mmol/1 
v°lt, vagy is a legnagyobb kiilonbs^g 6% volt. A kiserlet befejezdsekor, a 4. csoport kiv£-
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7. tdbldzat

Novendek sertesekkel vegzett N-anyagcsere vizsgalat befejezesekor vett vermintak 
analitikai eredmenyei

Ossz-fcherjc Ossz-aminosav-N Karbaid Kolesztcrin
g/K D mmol/1 (2) mmol/1 (3) mmol/1 (4)

1. (extr. szoja) 68,2 ±3,6 7,21 ±0,73 5,67 ±0,61 4,64 ±0,46
2. (3% Nemesvamosi repce) 69,5 ±2,7 7,05 ±0,89 5,60 ±0,74 4,64 ±0,55
3. (6% Nemesvamosi repce) 68,5 ±3,2 6,44 ±0,29 6,47 ±0,44 4,88 ±0,42
4.(3%  Csepeli repce) 69,8 ±3,0 7,58 ±0,75 6,98 ±0,51 4,93 ±0,38
5. (6% Csepeli repce) 69,3 ±3,4 6,72 ±0,72 7,59 ±0,65 5,12 ±0,26

Results o f  blood analysis after the pig balance experiments 
idcntical with Table 6.

televel, mindeniitt csokkenest tapasztaltunk, de a legnagyobb mervut (18% a 6% Nemes- 
vamosrol szarmazo repcet fogyaszto csoportban.

A ver karbamidlkoncentracioja a kiserlet megkezdese elott 5,76-6,03 mmol/1 volt, 
az allatok kozotti elteres 4%. Ugyanakkor a kiserlet vegere a szojas (kontroll), valamint 
a 2. csoportban kismertekben csokkent 5,78 mmol/1-rol 5,67, illetve 5,60 mmol/l-re, de 
a 6% nemesvamosi repcevel 5,76 mmol/l-rol 6,47, a 3% csepeli repcevel 6,03-rol 6,98, va
lamint a 6% csepeli repcevel 5,87-rol 7,59 mmol/l-re novekedett.

A ver koleszterintartalom kiindulaskor 4 ,28-4 ,88 mmol/1 volt. A kiserleti etetes 
befejezesere pedig 4 ,64-5 ,12 mmol/1 ertekeket allapitottunk meg.

Kovetkeztet£sek

Vizsgalati eredmenyeink igazoljak azt a patkanyokkal kapott korabbi megallapita- 
sunkat (Szelenyine es Jecsaine, 1988), hogy a repeemag gliikozinolattartalmanak nove- 
kedesevel aranyosan csokken a feherjeertekesites.

A novendek sertesekkel vegzett N-anyagcsere kiserlet azt mutatta, hogy amennyi- 
ben az extrahalt szojadarat 50%-ban helyettesitettiik 80 j^mol/g glukozinolattartalinu 
repcevel, akkor 16%-kal csokkent a N-retencio (P<0,01%) es 109^-kal a feherje produk- 
tiv ertekesitese (P<0,1%). A 128Aniol/g gliikozinolattartalmu repce eseteben ugyanilyen 
aranyu szojahelyettesiteskor pedig 25%-kal csokkent a N-retencio (P<0,01%) es 19%- 
kal a feherje produktiv ertekesites (P<0,01%).

A ver karbamid koncentraciojaban bekovetke2ett valtozasok is alatamasztjak a fe- 
herjeertekesitesben bekovetkezett csokkeno tendenciat. Ugyanis 6% repce felhasznalas- 
sal -  a gliikozinolattartalom fiiggveny^ben -1 2 , illetve 29%-os novekedes kovetkezett 
be a ver karbamid koncentraciojaban, ami mindk^t esetben P<0,01% szinten szignifi- 
kans csokkenest mutat a feherjeertekesitesben.

A ver koleszterin-tartalom is a kiindulasi ertekhez k^pest minden esetben novek- 
szik a repcefelhasznalas kovetkezt^ben.

A repeemag gliikozinolattartalma kovetkezt^ben fell^po kedvezotlen hatasok tisz- 
tazasara a sertesek feherje-anyageser^ben kimutatott elvaltozdsok is indokoljak annak
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szorgalmazasat, hogy a novenytermesztok a repcefajtak kivalasztasakor az antinutritiv 
anyagokat vegykk figyelembe. Ezaltal lehetoseg nyilik arra, hogy a repce jelentos feherje- 
tartalma es viszonylag kedvezo aminosavosszetetele alapjan teljes erteku takarmanykent 
a sertes abrakkeverekekben felhasznalhato legyen.
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288 Szemle

A csendes ivarzas

A csendes ivarzas a szarvasmarhanal tulnyomoan a tehentartok problemaja. Dr. Kal- 
chreuter ennek a k6rd£snek takarmanyozasi es tartastechnologiai kerdeseit taija fel. 
A csendes ivarzas ma ist£lloproblema. A gazdak azt ertik ez alatt, hogy a tehen az ivar- 
zaskor nem eteg nyugtalan, nem bog gyakorta amint azt elvarndk.Allatorvosi szempontbol 
a csendes ivarzason azt £rtjiik, hogy hianyzanak az ivarzast kisero jelensegek, illetve az 
evolutio alkalmaval a kifejezett kiilso jelek nem ismerhetok fel es az ivarzasi nyalka 
keves.

A szerzo ramutat arra, hogy a csendes ivarzas nem specialis problemaja a nagyteju 
teheneknek. Sokkal inkabb takarmanyozasi k6rd£s. Jelentos tenyezo a fiatal teheneknel 
az energia hiany. A negativ energiahelyzet a szervezetben nemcsak a tejhozamot csok- 
kenti, hanem a szaporodasi keszseget is negativan befolyasolja. Az anyagcsere zavarok 
sem maradnak kovetkezmenyek n^lkiil.

6jszeru az a megallapitas is, hogy a progeszteton a vemhesseg alatt a testzsirban 
raktarozodik es az elles utan amikor ez a zsfr felszabadul a tejben es a v^rben is no a 
progeszteron koncentracio. A progeszteron azonban ellentetes az ivarzast elosegito 
ossztrogenhormonnal es lgy csokkenti az ivarzas kiilso jeleit. Azt is megallapitottak 
ujabban, hogy az energia deficit csokkenti az osztrogen hormon koncentraciojat, ami 
azutan magaval hozza a csendes ivarzast.

Fontosnak tartjak azt is, hogy a bendo mukodese megfelelo legyen. A szarazra- 
allitas utan a bendo aktivitasa csokken. Az elles utan 3 —4 het telik el, mire a bendo 
ismet eleri teljes kapacitasu mukod^set azaltal, hogy a bendobolyhok ismet megnove- 
kednek. A bendo aktivitas novekedeset a megfelelo takarmanyozassal (nem szabad pl. 
fuszilazst, repalevel szilazst etetni) kell elosegiteni. A megfelelo asvanyi anyagellatas is 
fontos. A foszfor tuladagolas peldaul csokkenti a mangan es cink ertekesiileset, amire 
az osztrogen hormonnak sziiksege van.

A szerzo vegiil utmutatast ad arra, hogy milyen okokra vezetheto vissza a csendes 
ivarzas es hogyan lehet ellenorizni:

ok

Energiahiany 
A maj tulterhelese (tartos 
energiahiany, rosthidny)
Hosszantarto hasmen^s 
Beta-karotin, A-vitamin 
E-vitamin hiany 
P, Ca, Na, Mn hiany 
Mozgashiany, feny hiany 
magas paratartalom 
Stresszhelyzet (togybetegs^g,
Mb-, koromfajas stb.)

BIBL.: KALCHREUTER, S. (1989) Die Stille Brunst. Der TierzUchter 41:4. 1 5 8-160  DLG-Verlag
Frankfrut/M.

ellenorzes

Feh^rjetartalom a tejben 
Zsir- 6s fejerjetartalom a tejben 
B^lsar konzisztencia 
Takarmdny ellenorzes

V^r- ^s szorvizsgalat 

okok megsziintet^se
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Szerkent6$4g 2103 Gddollo, Agrirtudominyi Egyetem

Felekfs kiadd: Vigner Fejenc, a Hirlapkiad6 Villalat vez6rigazgat6ja

Kiaddhivatal: 1959 Budapest VIII., Blaha Lujza t6r 3.

Terjeszti a Magyar Posta

INDEX: 25.132 

HU ISSN: 0230 1814

Megfelenik Avente hatszor

Elofizetlsi dlj: 1 6vre 480,- Ft, KI £vre 240,- Ft
Terjeszti a Magyar Posta. Elc'■'zetheto birmely hirlapkezbesito postahivatalnal, a posta hirlapUzletci 
ben 6s a Hirlap-elofizetdsi es LapelUtdsi Irodanal (HELIR) 1900 Budapest XIII., Lehetu. l? /a . ra 
vetlenill vagy postautalvinyon, valamint itutalissal a HELIR 215-96162 penzforgalmi jelzoszam -
KUlfttkl6 n terjeszti a KULTURA Kdnyv es Hlrlap Kiilkereskedelmi Villalat 1376 Budapest I.. 

utca 32. Telefon: 159-450 vagy a KULTURA kulfoldi kepviseletei
Bestellungen sind an KULTURA Ungarisches Aussenhandelsunternehmen fUr Biicher und Z e itu n g e n ’ 

Budapest 62, Postfach 149., oder an ihre auslandischen Vertretungen zu r i c h t e n

Orders may be placed with KULTURA Hungarian Trading Company for Books and Newpap*rs 
Budapest 62., POB. 149, or with any of its representatives abroad

Ilaiapu  npHHHMUOTc* npejmpHflTHeM KYJlbTyPA BHeuiHeTOpfloioe npeonpHJiTKMe,
62. n. 149 h jih  ero aarpammHUM npeACTaBHTenbCTBaMM

K6sztllt a RECORD Ipari Kisszttvetkezet nyomdatizemtben 
Feleltis vezet#: T6 th lstvinnt


