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A nemzetközi integráció szerepe és továbbfejlesztése 
a nemesítő munkában

Dohy János

A magyar állattenyésztés elmúlt évtizedekben elért eredményeiben jelentős és nö
vekvő szerepet játszott a fejlett országokkal kialakított és egyre intenzívebb együttmű
ködés. Kooperációs kapcsolataink sokirányú kibontakozása az állattenyésztés számos 
területén segítette a fejlődést és felzárkózásunkat a nemzetközi élmezőnyhöz. Ennek a 
megállapításnak meggyőző példái közül most csupán az alábbi összeállítással szemlél
tetem az állami gazdaságokban elért tejtermelés-növekedést.

Év Tejtermelés,
tehcn/liter

Egymást követő évek 
tejtermelés különbsége, 

liter

1978 4337 292
1979 4582 205
1980 4662 80
1981 4847 185
1982 4998 151
1983 5235 237
1984 5301 66
1985 5334 33
1986 5529 195
1987 5635 106
1988 5837 202

(Állami Gazdaságok Országos Egyesülése, Szarvasmarhatenyésztési Szakbizottság, 1989 adatai)

Ebben az imponáló fejlődésben kimagasló jelentőségű volt az USA-kanadai holstein- 
fríz fajtával végzett szisztematikus országos keresztezési program, az Amerikai Holstein 
Szövetséggel immár több mint 15 év óta folytatott együttműködés, a fejlett módszerek 
adaptálása és viszonyainknak megfelelő továbbfejlesztése, lelkes szakembereink nagy tá
borának hozzáértő és áldozatos munkája, a tejtermelő ágazat komplex feltételrendszeré- 
nek átfogó korszerűsítése.

A mezőgazdaság bruttó termelési értékének kereken felét produkáló állattenyészté
sünk az előttünk álló évtizedekben — mind a belföldi ellátás, mind az export vonatkozá
sában növekvő jelentőségű lesz. Életszínvonal-politikai szempontokból is egyre döntőb
bé válik az állati termékek gazdaságos előállítása, piacképessége és versenyképessége a 
ricmzetközi kereskedelemben. Mindehhez továbbra is nélkülözhetetlen a kölcsönös elő-
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nyöket nyújtó nemzetközi együttműködés, a nemesítés nemzetközi integrációjában foly
tatódó hatékony részvételünk.

A nemesítő munka sikere érdekében kardinális kérdés a nemzetközi kereskedelem
be kerülő és a hazai állatállomány termelőképesség-növelését szolgáló apaállatok tenyész- 
értékének objektív megállapítása és célszerű, hasznosítása a gyakorlatban. Erre a célra
-  a mesterséges termékenyítés és a spermamélyhűtés alkalmazásával -legmegfelelőbbnek 
bizonyul az ún. referencia-apaállatok hasznosítása. Ezek ivadékvizsgált és széles körben 
favorizált apaállatok -  a jövőben nemcsak a szarvasmarha, hanem más fajok nemesíté
sében is -  az összehasonlítási alap és a közös nevező szerepét töltik be, egyúttal lehetővé 
teszik a populációkban mérhető genetikai előrehaladás kvantitatív kifejezését és az Eset
leges genotípus x környezet interakciók feltárását, azok célszerű kiaknázása, illetve 
(élőnytelen esetben) elkerülése végett. A „referencia-apaállatok” hasznosításának meg
oldását szemlélteti az 1. ábra, amelyhez a következőket kell hozzáfűzni:

A ,,referencia-apaállat” módszer alkalmazásának vázlata
1. ábra

2000
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Mind több fejlett országban favorizálnak egyre kevesebb genotípus-csoportot (vo
nalat) képviselő apaállatokat, főként a holstein-fríz fajtakörben, így -  megfelelő informá
ciók birtokában -  jó lehetőség kínálkozik a „referencia-apaállat” módszer alkalmazására. 
Ennek érdekében figyelemreméltó munkát végez például a HUNGAROBULL Tenyésztés- 
szervezési Központ (Gödöllő). A hazai holstein-típusú állomány nemesítésében ma már 
reális megoldásként hasznosulhatnak a több országban párhuzamosan és folyamatosan 
ivadékvizsgálat alatt álló USA-, kanadai, NSZK-, izraeli stb. holstein apaállatok, mint „re
ferencia-bikák”. Ebből a szempontból nagy figyelmet érdemel a BOSGENET1C Kft. (Mar- 
tonvásár) tenyészbika-állományának folyamatos és átfogó értékelése is.

Gondosan kell őrködnünk azonban afölött, hogy a ,,referencia-apaállat oka f ' -  
miként az ivadékvizsgálatra beállított fiatal bikákat is -  „randomizálva”, tehát véletlen- 
serűen elosztva használjuk újabb ivadékcsoportok létrehozására, elkerülve a tenyészérték- 
becslés torzítását okozó célpárosításokat és a favorizált apák ivadékainak megkülönbözte
tett, kedvezőbb „management”-jét! Erre a veszélyre (az angol nyelvű szakirodalomban: 
„preferential treatment”) az USA szakértői ismételten és nyomatékosan hívták fel a fi
gyelmet.

A nemesítés nemzetközi integrációjának gyorsütemű fejlődésében -  az együttmű
ködés alapvető lehetőségét megteremtő kedvező politikai viszonyok bázisán -  katalizátor
ként működtetendő a korszerű informatika és biotechnika-biotechnológia eszköztára. 
Különösen a telekommunikáció, a sperma-és embriókereskedelem fejlődése rejt magában 
óriási lehetőségeket a génkészletek koordinált nemzetközi hasznosítása szempontjából. 
Ma már valóban az egész Földkerekség fokozatosan bekapcsolhatva válik a ,globális 
tenyésztési stratégiába” , amely az emberiség létkérdéseinek egyikét: az éhség leküzdését 
és az élő környezet megóvását hivatott megoldani, valamennyi érdekelt ország kooperá
ciója keretében.

A nemesítés nemzetközi integrációjában folytatódó részvételünknek különös súlyt 
ad az a tény, hogy 1992-re megvalósul a 12 államot tömörítő Európai Közösség teljes 
körű integrációja, amely -  320 milliós lélekszámúval -  egyúttal a világ legnagyobb közös 
Piacát alkotja majd. Ezzel az európai integrációval az állattenyésztés területén is ki kell 
fejlesztenünk az egyenrangú kooperációs kapcsolatokat, harmonikusan alakítva az import 
és az export arányait, elősegítve az ország gazdasági stabilitását és exportképességünk fo
kozását.

A hazánkban formálódó új agrárpolitika -  minden bizonnyal -  megfelelő bázisát' 
adja majd a nemesítés nemzetközi integrációja ú | minőségi fokozatának, amelyben (a rö- 
viden összefoglaltak mellett) a közös vállalatok és vállalkozások, a ,,nucleus” tenyésze
tek is fontos láncszemeivé válnak az együttműködésnek* Az országos érdekek és a nemzet
közi kötelezettségek érvényesítése - a várható fejlemények tükrében — sürgeti a korszerű 
tQnyésztö egyesületek és az állattenyésztők szövetségének magasszintű, nemzetközileg 
*s elfogadott működtetését, továbbá az állattenyésztési törvény megalkotását és követke
z é s  végrehajtását, igazodva a mértékadó nemzetközi jogalkotás követelményeihez is.’ 
Mindezek alapján válhatunk egyenrangú és versenyképes tagjává a fejlett állattenyésztés-: 

rendelkező országok közösségének, és vehetjük ki részünket a nemesítés nemzetközi' 
lntegrációjából — az eddiginél is magasabb színvonalon.
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A nemzetközi együttműködés és integráció szerepe 
az állattenyésztésben

Bodó Imre

Régi igazság, hogy kis ország nem élhet meg másoktól függetlenül, elzárkózva. 
A mi helyzetünkben ennek jelentőségét még fokozza az, hogy évekig jól ismertük ezt az 
elzárkózást és így pótolnivalónk is van.

Az állattenyésztésre is teljes mértékben érvényes ez a megállapítás, hiszen vannak 
olyan állatfajaink, fajtáink, amelyeknek hazai létszáma nem elegendő ahhoz, hogy szá
mottevő genetikai haladást érhessünk el, csak a külföldi eredményeket és genetikai anya
got felhasználva tudjuk az állományt nemesíteni ezekben az esetekben.

A nemzetközi együttműködések révén olyan értékeket szerezhetünk, amelyekhez 
itthon nem lehetne hozzájutni és olyanokat adhatunk másoknak, amelyekhez csak ná
lunk lehet hozzáférni. Ezek lehetnek pusztán információk, de esetenként tenyészállatok, 
mélyhűtött sperma vagy embrió, esetleg a fejlődéshez nélkülözhetetlen más eszközök 
illetve termékek is. A sikeres nemzetközi együttműködés, integráció kialakításának kü
lönböző feltételei vannak:

- A  kölcsönös előnyök. Nyilvánvaló, hogy a legegyszerűbb együttműködésbe, vagy 
ügyletbe sem szabad belefogni, ha az nem kínál számunkra előnyöket, viszont nem lehet 
tartós, az a tevékenység, amely a másik fél számára nem elég előnyös. Az eltérő gazdasági 
társadalmi berendezkedés, a nem mindig reális pénzügyi átszámítás sokszor kínál olyan 
lehetőségeket, amelyek ugyan bürokratikus akadályokat gördítenek az integráció elé, 
azonban nagyon jól kihasználhatók. Ilyen például ha a másik fél olyan műszaki, műszere- 
zettségi lehetőséget kínál, amely számunkra (forintért) megszerezhetetlen, ezzel szemben 
olcsóbb munkabér és takarmányozási költségek révén nálunk sokkal olcsóbb az állattar
tás. Nagy lehetőség kínálkozik a nagyüzemi állattartás adta szelekciós feltételekben is, 
amelyet még nem használtunk ki annyira, mint amennyire lehetne. Gátja viszont a közös 
munkának esetenként egy olyan nemzeti gőg is, amely egy-egy állattenyésztési sikert nem 
akar idegenekkel megosztani, hanem inkább nem csinál semmit.

-  Döntő feltétel minden integrációban a nyelvtudás. Ezt nagyon mély értelemben 
tartom szükségesnek, nem elég, hogy valaki tárgyalóképesen beszélje a szóban forgó 
idegen ország nyelvét (vagy egy alkalmas közvetítő világnyelvet), az is fontos, hogy a 
partner kulturális és gazdasági viszonyaival tisztában legyen, elsősorban persze az állatte
nyésztési vonatkozásokkal. Ez kell ugyanis ahhoz, hogy a tárgyalások alkalmával ne 
játsszunk alárendelt szerepet. Ez bizony évekig tartó tanulmányokat és hosszas kemény 
munkát kíván tőlünk, mert nem várhatjuk el, hogy mások tanuljanak meg a kedvünkért 
magyarul. A jó együttműködés nagyon fontos feltétele a kölcsönös megbecsülésen alapuló 
jó személyes kapcsolat is.

A nemzetKozi együtimüKuuesneK több formája, fokozata lehet.
-  Részvétel konferenciákon, rendezvényeken. Ellene lehet vetni, hogy sok fölösle

ges és értéktelen előadást tartanak ezeken. Ez sokszor igaz. Megtörténik, hogy csak három 
értékes mondat hangzik el egy négynapos konferencián, az egyik egy előadáson, a másik 
magán beszélgetés közben, a harmadik például a folyosón, ebédre menet. Olyan szakeni-
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bernek kell tehát elmenni egy-egy ilyen rendezvényre, aki meghallja, megérti és hazahoz
za ezt a három mondatot és a mögötte álló és valóban felhasználható gondolatokat. Nincs 
kizárva, hogy az említett gondolatok egyike sok millió forintos hasznot fog jelenteni a 
magyar állattenyésztésnek esetleg úgy, hogy a konferencia összefoglalásában -  amelynek 
magyar nyelvű közreadása ma még elengedhetetlenül fontos -  más valaki talál fantáziát 
és valósítja meg. A „ma még” kifejezés az előző mondatban arra utal, hogy talán a kö
vetkező generáció már eredetiben is megérti majd. Ellenérv az is, hogy a külföldön rende
zett konferenciákon való részvétel deviza kiadással jár. Ez is igaz. Ha azonban a különbö
ző, rendszeres időközben sorrakerülő rendezvényekre gondolunk, akkor az is elképzelhe
tő, hogy egyszer-egyszer hazánkban rendezzük a kongresszust. Ez pedig sok évtizedre 
előre és visszamenőleg megtéríti az országnak azt a devizát, amelyet a konferenciára- 
járás költségei jelentenek. Ez természetesen csak állandó jelenlétünkkel és aktív közre
működésünkkel képzelhető el. Fontos, hogy mindig ugyanazok a szakemberek legyenek 
ott, megismerjék őket és bízzanak bennük, szerezzenek tekintélyt Magyarországnak és ez 
tegye lehetővé a hazai rendezést is.

-  Nagyon fontos formája a nemzetközi együttműködésnek a szakembercsere, 
amelyet a legkülönbözőbb szinteken és időtartamra lehet megszervezni. Lehet szó egye
temi hallgatók külföldi cseregyakorlatáról, kutatócseréről, vagy akár egyetemi tanárok 
cserelátogatásairól. Ebben' az esetben meg kell találni azokat a hasznos és értékes külföldi 
és hazai lehetőségeket, amelyekért érdemes elutazni, illetve idejönni. Például a magyar 
egyetemi hallgatók adott esetben hasznosan eltölthetnek akár egy évet is -  esetleg tanul
mányaik megkezdése előtt -  külföldön az állatok mellett végzett fizikai munkával, mert 
az állatokkal való bánást érdemes jól elsajátítani magántenyésztőktől annak, aki később 
állatorvos vagy állattenyésztő lesz, és emellett meg tud tanulni egy világnyelvet a magyar 
kiküldött. A külföldi hallgató számára viszont nagyszerű lehetőség jut orvoslási vagy 
Nagyüzemi gyakorlatra.

-  Az integráció magasabb fokának tekintjük a közösen végzett kutatást vagy kísér
etet. Megtörténhet, hogy valamilyen genetikai vagy takarmányozási vizsgálatot olcsób
a n  és hatékonyabban lehet Magyarországon elvegezni, mint külföldön. Nálunk ugyanis 
könnyebb viszonylag nagy létszámú állatcsoportokat azonos körülmények között tartani 
és a tartási-takarmányozási költségek is kisebbek, emellett a tulajdonos sem sajnálja úgy 
az állatait, mint egy-egy magán-gazda... A külföldi partner pénze így sokkal jobban hasz
n ú i ,  mint ha otthon állítaná be a szóban forgó kísérletet. így például a TAURINA, az 
állatorvosi Egyetem és a z  I N R A  ( a  f r a n c i á k  országos mezőgazdasági kutató intézete) ennek 
a szellemében tudott nagy létszámú szarvasmarhán olyan fajtaösszehasonlító kísérletekei 
Végezni, amelyekre egyik fél sem lett volna magában képes. Amellett, hogy közös kuta

eredményeid születtek ebből a munkából, melléktermékként kitűnő genetikai anyag 
került Magyarországra, nagyon sok hasznos információ birtokába jutottunk és néhány 
J^rtós kapcsolat kiépítése sikerült a francia tenyésztőkkel. A hivatalosan csupán kutatói 
aPcsolat később tenyésztői együttműködéshez és közös üzleti lehetőségek kiaknázásá-

h°2 vezetett.

— Az együttműködésnek integrációnak egyik formája a nemzetközi egyesületekben
tagság és ennek keretében történő együttműködés is. Az egyesületi tagsági díj több- 

Sz°rösen megtérül az országnak eladások, üzletek révén, de még a különböző kongresszu
sig nyereséges megrendezésének is szokszor az egyesületi tagság a feltétele. Az egyetlen
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gondot az jelenti a kicsinyes pénzügyi mérlegelés számára, hogy a bevételek nem ott mu
tatkoznak meg, ahol a kiadások, nem az fizeti a tagsági díjat, aki a hasznot elteszi. Ki tud
ja megmondani azt, hogy hány lipicai lovat vagy charolais tenyészbikát sikerült azért el
adni, mert a nemzetközi szövetségben végzett élénk tevékenység illetve jó munka felhívta 
az ország értékes állatállományára a figyelmet? Nagyon fontos volna, hogy az egyesületek 
tagsági díját, ha kell idegen devizában is, könnyen pontosan és szívesen fizessük és erre 
intézményesen kell megteremteni az alapot azoknak a cégeknek a bevonásával, akik a 
termék exportjával tulajdonképpen ennek a tevékenységnek a hasznát látják.

-  Az integráció egyik hasznos formája, a rendszeres szaktanácsadás, illetve szakmai 
konzultáció is. Van olyan formája, hogy a nálunk nagyobb tudással rendelkező országtól 
megvásároljuk a rendszeres konzultációt és ez az előállított termék vagy esetleg tenyész
állat és sperma eladásban térül meg az országnak, (például ilyen az amerikai Holstein-fríz 
Szövetséggel való közös munka) vagy olyan megoldás is van, hogy devizamentes csereutak 
formájában történik az eszmecsere a két fél részéről, ahol a külföldi partner tapasztalatai
nak ellenértéke a magyar nagyüzemi gyakorlati eredménye és a külföldi fél számára is ér
tékes tenyészállat minősítés lehet.

Az előző együttműködési formák, a kölcsönös megismerés és kialakult bizalom kö
zös tenyésztési programokhoz is vezethet. Ez már fejlett integrációs forma és nem könnyű 
ide elérni. A hazai nagyüzemi tenyésztői tudás kínál olyan lehetőségeket, amelyek a kül
földi számára egyébként elérhetetlenek lennének. Például a limousin fajta szélsőséges tí
pusainak genetikai rögzítését nálunk sokkal jobban meg lehetne oldani, mint a kisebb lét
számú francia tenyészetekben. A feszült piaci helyzetben rendkívül nehéz a „fajta bölcső- 
jének” a tenyészállat értékesítésben konkurenciát teremteni, nem is örülnek neki. Ezért 
a speciális típusok kialakítása és rögzítése lehet a megoldás egy-egy fajtán belül az előb
biek szerint.

Elképzelhetők a nemzetközi integráció keretében közösen végrehajtott célfela
datok, közös üzleti érdekeltséggel. Például a francia limousin tenyésztők célul tűzték ki, 
hogy exkluzív minőségű húst adjanak el igényes vevőik számára és lehetőség kínálkozik 
arra, hogy bizonyos piacokon ebbe a hazai limousintenyésztők is bekapcsolódjanak. 
Ez természetesen már nagy műszaki felkészültséget, pontos munkát és üzleti megbízható
ságot tételez fel. Napjainkban egyik legfontosabb feltétel, hogy a közreműködő valamelyi
ke hozza a biztos (lehetőleg „dollár,,) piacot is.

-  Az integráció legmagasabb foka a közös vállalat, amely az előző feladatnak állan
dó szervezeti keretek közötti meghosszabbítása több évig tartó feladatok megoldására. 
Ebben az egyik fél adhatja a kiinduló genetikai anyagot vagy a tenyésztési módszert és 
hozzá esetleg a piacot is, míg a másik fél az olcsóbb tartási feltételek között a gazdaságo
sabb szaporítást és felnevelést -tudja megoldani. Elképzelhető ez úgy, hogy mind a két fél 
számára előnyös.

A külföldiek sem értenek az állattenyésztéshez annyival jobban mint mi. Fontos 
megszívlelni  ̂Széchenyi mondását: ,,Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak.” Ez az állat
tenyésztés nemzetközi integrációjában azt jelenti, hogy a kölcsönös előnyök jegyében 

.szellemi alárendeltségre sohase kerüljön sor. Kapja meg külföldi partnerünk is azt, amit a 
közös munka révén kiérdemelt, de ne higgyje azt, hogy üveggyöngyöt csörgetve a mi 
szellemi sivárságunkat kizsákmányolhatja. Ami magyar szellemi érték azt nem adhatjuk 
oda ingyen. Sőt éppen ez az, amit a különböző együttműködésekben közös vállalkozá
sokban magyar részről leginkább érdemes,,eladni”.
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A keveréktakarmányok minőségi problémáiról

Gundel János

Napjaink állatitermék előállításának egyik neuralgikus pontja a takarmányozás. 
Ez egy sokoldalú kérdéskör, amelynek fontos része a minőség, es egy másik, ugyancsak 
fontos része a mindenkori ár. Kezdjük az utóbbival annak elemzését, hogy mire vezet
hető vissza néhány probléma.

A 60-as évek elejére-közepére tehető a takarmányozás tudományának-gyakorlatá- 
nak egy olyan ugrásszerű változása, ami Kellner óta messze a legnagyobbnak tekinthető. 
Arról van szó ugyanis, hogy akkor terjedt el az ún. gyári abrakkeverékek használata, 
aminek következtében az állattartó üzemek ezen termékeket vásárolva, tulajdonképpen, 
de jó értelemben véve, „kiszolgál(tat)va” folytatták tevékenységüket. Az akkori gazda
ság irányítási rendszer természetesen semmiféle piaci jellegű tevékenységet nem engedett 
meg, a takarmányok ára és elosztásuk is központilag szabályozott volt. Ez alól felmen
tést leghamarabb a gabonafélék kaptak, amelyeknek árát ugyan még ma is központilag 
formálják, de forgalmuk már a 60-as évek végétől felszabadult. A legtöbb vita mindig a 
fehérjetakarmányok körül folyt, amit a szakma mindig kevésnek talált, a pénzügyi kor
mányzat pedig mindig soknak, mert egy tételben, olyan nagy összegként jelentkezett a 
népgazdasági dollárkiadások között, ami mindenkinek feltűnt. Valójában ez egy mester
séges vita volt, ugyanis a teljes állati termék termelés devizamérlegében erre bőven volt 
fedezet. (A hozzávetőlegesen 200—250 millió dolláros fehérjebehozatal ellentétele a tel
jes körű hazai húsellátás, a szocialista és a nyugati export (kb. 6-800  millió dollár) 
volt).

A 70-es évek elején megindult hústermelési programok, a felépített iparszerűen 
üzemelő telepek, a takarmányozás olyan jellegű fejlesztését vonták maguk után, ami 
egyfelől a premix gyártás bővülését, másfelől pedig a számítógépek mind elterjedtebb 
használatát jelentette. Ez a folyamat mind máig tart, kibővülve azzal, hogy az import- 
liberalizációs rendelkezéseknek megfelelően, elvileg a fehérjeellátásban javulásnak kel
lett volna bekövetkeznie. Az elmúlt tervidőszakok kutatási programjainak eredménye
ként ma már valamennyi állatfaj részére rendelkezésre állnak mindazok az alapadatok, 
amelyek a genetikailag rögzített képességek kihasználását biztosíthatják. Ide kell sorol
nunk azt, hogy a táplálóanyag szükségleti normák valamennyi állatfaj és korcsoport ré
szére rendelkézésre állnak, s a 80-as évek közepétől az új takarmány energia értékelési 
rendszer bevezetésével az egyik legkorszerűbb takarmány alapanyag minősítési módszer is 
rendelkezésre áll. Ha pedig mindezt elmondhatjuk, vagyis, hogy az alapismeretek meg
vannak, akkor mégis miért beszéltünk állandóan a takarmányozás gondjairól?

Mindenekelőtt azért, mert néhány régi és új probléma került előtérbe. Az első ezek 
közül -  alapvetően szakmai szempontokat figyelembevéve — a keveréktakarmányok 
ntinősége. Sokat beszélünk erről, és néha már már úgy tűnik, hogy egy megfoghatatlan 
kérdésről van szó. Ez pedig az, hogy mit is értünk minőség alatt? Az volna ugyanis a 
^egyszerűbb, hogy ezt a problémakört úgy kezeljük, mint a központi minőségi elő
írásoknak megfelelő vagy nem megfelelő kémiai-mikrobiológiai analízisek eredményét, 

ugyanis jóval többről van szó! Természetesnek kell vennünk, hogy *  szabványelőírá
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soknak meg kell feleljen egy termék. (Egyébként ez az a probléma, amit esetleges kül
földi vitapartnereink sohasem értenek, azaz, hogy erről miért kell beszélni!) A piacgaz
daság hiányát ugyanis nem helyettesíti az állami ellenőrzés, mert az egy alkalmankénti 
tevékenység és esetleg véletlen hibákat is találhat. Sokkal nagyobb gond az, hogy nincs 
valóságos takarmánypiac Magyarországon, nincs verseny, mindenki el tudja adni a takar- 
mányát-készítményét és ezért különösebben a minőségre senki nem figyel (tisztelet a kivé
telnek!) Azt hiszem jól mutatja ezt az MMI évről-évre nyilvánosságra hozott és növekvő 
számú kifogásolt mintaszáma. Ujabb kérdés ezzel kapcsolatban: mivel magyarázható ez?

Sajnos egy, a közelmúlt gazdaságirányítási rendszer fejlesztésének egy divatjával, 
nevezetesen az egyoldalúan értelmezett önelszámoló egységek fogalmával.

Talán furcsa, hogy egy a takarmányozásról szóló véleményben néhány szót üzem- 
szervezésről is kell szólni, de ez nem független célkitűzésünktől. Egész röviden arról van 
szó ugyanis, hogy a legtöbb mezőgazdasági üzemben a keverőüzem önelszámoló egység, 
a takarmány termesztés és az állatitermék előállítás között, azaz az egyiktől megvásárolja 
az alapanyagot, és a másiknak eladja. Az egész gazdálkodás nem végtermékcentrikus, 
hanem a részterméket külön-külön favorizálja és kíván jövedelmet realizálni anélkül, 
hogy a végtermék előállítás hatékonysága, mint prémiumfeltétel valamennyi egységnél 
célként szerepelne. Ennek következménye, hogy a takamánykeverő üzemnek alapvető 
érdeke a termelés mennyiségi felfutása, hiszen Ő ebből realizál jövedelmet, s nem a ser
tés-, vagy baromfitelep eredményének javítása. Hasonló probléma van természetesen a 
keverőüzemek és az egyéb vásárlók között is, ez azonban, amint arról már korábban 
szóltam, a piac hiányának köszönhető. Sok olyan bírósági ügyben kell szakvéleményt 
nyilvánítani intézetünknek, ahol szakmailag valószínűsíthető, de objektív és szubjektív 
okok miatt nem bizonyítható a takarmánygyártás hibája.

Ugyancsak szorosan a takarmány minőségéhez kapcsolódó probléma, de mégsem 
közvetlenül a takarmányozással kapcsolatos az elkészült állatitermék minőségének a 
honorálása, a vágóhidak vagy egyéb vásárlók részéről. Itt az a gond, hogy van ugyan 
osztálybasorolás, tehát vannak minőségi kategóriák, a különbségek azonban nem túl 
nagyok és az üzemek rendszerint válogatással, vagy egyéb technológiai fogásokkal, köny- 
nyebben tudnak — többletköltség nélkül -  egy jobb minőségű osztályba kerülni, mint 
a takarmányozás technológia betartásával, esetleg megváltoztatásával.

Sok szó hangzik el az állati termék minőségéről, azonban a legmegfelelőbb válasz 
sajnos egy kicsit cinikus, ahogyan az Mosonmagyaróváron, egy a témáról szóló konfe
rencián elhangzott: a termék minősége az, amiért a vásárló fizet. Azaz pl. a sertéste
nyésztők nagyon jól tudják, hogy genotípusaik milyen hús:zsír arányt tudnának elérni, 
a takarmányosok nagyon jól tudják, hogy ennek érdekében milyen energia fehérje-ellá
tást kell biztosítani, azonban ez végül is közgazdasági kérdéssé redukálódik, s hiába 
van teoretiKusan jó fajtánk, jó takarmányunk, jó technológiánk, ha az így előállított ter
meket a vásárló nem hajlandó megfizetni. (Valójában ebbe a kérdéskörbe tartozik, az ún- 
biotermékek előállítása is. Szakmai szempontok szerint megoldást már most is tudnánk 
ajánlani. Természetesen ez nem olcsóbb a jelenlegi eljárásoknál, alkalmazhatósága tehát 
azon múlik, legalábbis az állattartó telep részéről, hogy ezeket a többletköltségeket az át
vételi árakban megkapja-e. Nem boldogítja ugyanis a mezőgazdasági üzemeket az a tudat, 
hogy a kereskedelmi lépcső egy másik fokán valaki ezt a terméket majd jól értékesíteni 
tudja és profitot realizál.)
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A takarmányozással kapcsolatos problémák harmadik nagy köre az ökonómiai 
tudományok, a gazdaságosság fogalomkörébe tartozik. Itt most nem arra gondolok, hogy 
mennyibe kerül mondjuk 1 kg élő tömeg előállítása, mennyi abból a takarmány, hanem 
olyan szempontokra gondolok, ami a jelenlegi pénzügyi szituációban az üzemeket lénye
gesen megterheli. Köztudott, hogy az állati termék előállítás nagyon nagy forgóalapokat 
igényel. A takarmány betakarítására évente csak egyszer kerülhet sor, tehát a takarmányt 
egy évre előre kell megvenni, azt rendszerint valamilyen módon kezelni és tárolni kell 
és ez sok pénzt köt le. A 60-as 70-es években nyílt titok volt, hogy az üzemek készletei
ket év végén eladták, majd januárban visszavásárolták azért, hogy az év végi készletek ne 
legyenek túl nagyok. Ma újabb problémával kell szembenéznünk, nevezetesen a/zal. 
hogy az állati termék előállítás eszközarányos nyeresége néhány százalék csupán, a fize
tendő kamatok pedig meghaladják a 12-15%-ot. Sok üzem joggal gondolkozik úgy, hogy 
ilyen körülmények között az állatitermék előállítás gazdaságtalan, az üzemnek túl nagy 
pénzügyi terhet jelent a folyamatos termelés azaz sokkal jobb gabonát termelni cs azt 
eladni. Mindez megint csak ahhoz vezet, hogy egyes, gazdaságilag nem túl erős üzemek, 
terményeiket azonnal eladva, rendszeresen vásárolnak valahonnan takarmányt és azzal 
nevelik fel állataikat. A kockázat természetesen abban áll, hogy nincs piac és így nincs 
piacnak kényszerítő hatása egy olyan minőségű takarmány gyártására, ami az állati
termék előállítás biztonságát növelhetné. (Az 1990. januárjától tervezett termékái megkö
tések felszabadítása ez idő szerint alig becsülhető változásokat fog hozni az állatitermék 
előállításban.)

Összességében tehát, ha a takarmánygazdálkodás, elsősorban a keveréktakarmány 
forgalom gondjairól próbálunk beszélni, akkor alapvetően az érdekeltség nem megfelelő 
megosztásáról szólhatunk. Ha a mezőgazdasági termelésben, a nagyüzemiben éppúgy mint 
a kis- és esetleg a közép üzemekben, a gondolkodás végtermékcentrikus lenne, a gondok 
egy része automatikusan megoldódna. Természetesen ehhez kell egy megváltozott köz
gazdasági környezet, egy más adó- és bérpolitika, valamint annak, a megint csak nem 
közvetlenül a takarmányozással összefüggő ténynek a feloldása, hogy nincs lehetőség 
egyes termékek árát „a világpiac” szintjén meghatározni, más termékekét egy valamilyen 
hazai elképzelés szerint, és mindehhez képest pedig a fizetőképes keresletet egy egyáltalán 
nem világszínvonalú, az árakkal összhangban nem levő bérszabályozással befolyásolni. 
Hangsúlyozni kell, hogy ma hazánkban a szakmai alapismeretek és technológiák ren
delkezésre állnak ahhoz, hogy a különböző állatfajok hasznosítási és korcsoportjainak 
genetikai képességeit kihasználó takarmányozást lehessen kialakítani. Amennyiben ez 
mégsem történik meg, annak a körülményekből adódó rendkívül sok és alapjában véve 
objektív előzménye és következménye van. E téren előrelépésre reményt csak az az át
alakulási folyamat adhat, ami ma a magyar gazdaság előrevetített jövője.
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Gondolatok az ipari abrakkeverékek minőségének 
javításáról

Schmidt János-Kaszás István

Az ipari abrakkeverékek alapvető szerepet töltenek be a gazdasági állatok takar
mányozásában. Valamely ország állattenyésztésének fejlettségét nemcsak az előállított 
termékek mennyiségével és minőségével, illetve a transzformáció hatásfokával, hanem a 
felhasznált ipari abrakkeverékek mennyiségével, azok minőségével és választékával, a ke- 
veréktakarmány-gyártó ipar színvonalával is jellemezni lehet.

Állattenyésztésünk abraktakarmárfy fogyasztására vonatkozó adatokat az 1. táb
lázat tartalmazza. Ezekből kitűnik, hogy az állatitermék előállítás fejlődésének stagná
lása következtében az utóbbi 4—5 évben nem növekedett az állattenyésztés abraktakar
mány igénye.

1. táblázat
Az állattenyésztés abraktakarmány felhasználása 1975 és 1988 között

ezer tonna (1)

1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1988

összes abrak- 
felhasználás (2) 8860 11070 11070 11642 12410 12320 11600 11700
Ebből: 
szemestakar
mány (3) 7587 9320 9280 9843 10400 .10630 10000 9969
fehérjetakar
mány (4) 849 1007 1027 1099 1123 1089 1070 1220
egyéb takar
mány (5) 424 743 763 700 887 601 530 51?

Keveréktakarmány 
termelés (6) 4910 7000 7000 7580 7750 7930 7600 7937
Keveréktakarmány 
részarány, % (7) 55,4 63,2 63,2 65,1 62,5 64,3 65,5 67,8
Élőtömeg 
egyenérték (8) 2418 2831 2902 3084 3130. 3224 3142 3118

Concentrate consumption ofanimal production between 1975 and 1988 
thousand tonnes (1), all concentrate consumtion (2), out of this: seeds (3), protein fceds (4), other 
feeds (5), feed misture production (6), proportion of feed mixtures (7), live weight cquivalent (8)

Az adatokból az is megállapítható, hogy a felhasznált abraktakarmánynak évről- 
évre növekvő hányadát adják az ipari abrakkeverékek. Részarányuk ennek ellenére is 
70% alatt van, ami elmarad a fejlett állattenyésztéssel rendelkező országokra jellemző 
keveréktakarmány felhasználásától. A kedvezőtlen arány a kisgazdaságok csak lassan 
növekvő ipari abrakkeverék felhasználásával magyarázható. A nagyüzemekben ugyanis
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már az 1980-as évek elején az alábbi volt az egyes állatfajok takarmányozásában az 
ipari abrakkeverékek részaránya:

A kisgazdaságok kisebb arányú ipari abrakkeverék felhasználása a keveréktakar
mányok árával, a kisgazdaságok részére előállított takarmányok sokszor nagyon gyenge 
minőségével, illetve az ebből eredő bizalmatlansággal, továbbá sok esetben a szakértelem 
hiányával magyarázható.

A nagy keverőkapacitással rendelkező gyártók gyártmányjegyzékét áttekintve 
megállapítható, hogy az ipari abrakkeverék választék hazánkban gazdag. 1989-ben a 
Gabonaipar keverőüzemei részben a Gabona Tröszt, részben pedig más gyártók és for
galmazók (HAGE, Környe, Bábolna, Agrokomplex, 1SV stb.) receptúrái alapján közel 
1300 féle kész keveréktakarmányt, koncentrátumot, supplementet és komplett premixet 
állítanak elő. Bár az egyes gyártók és forgalmazók által biztosított ipari abrakkeverék 
kínálat jelentős részben átfedi egymást, továbbá az egyes gyártók és forgalmazók ható
köre jórészt az országnak-csak egy-egy nagyobb tájegységére terjed ki, a rendelkezésre 
álló tápok nagy választéka speciális igényeket is ki tud elégíteni.

Az ipari abrakkeverékekkel kapcsolatos gondok hazánkban nem a választékkal, 
hanem az egyes tápféleségek minőségével függenek össze. A keveréktakarmányok java
solt minimális, illetve maximális táplálóanyag-tartalmát a baromfi- és a sertéstápok ese
tében a Magyai Takarmánykódex tartalmazza. A kérődző állatoknál -  miután azok az 
abraktakarmányok mellett jelentős mennyiségű tömegtakarmányt is fogyasztanak — a 
monogasztrikus állatokhoz hasonló szoros minimum, illetve maximum értékek az abrak- 
keverékre vonatkozóan nem adhatók meg. Ezért a kérődzők részére gyártott keverék- 
takarmányok táplálóanyag-tartalmában nagyobb az egyes gyártók által előállított tápok 
között az eltérés, mint a sertés- és baromfitápok esetében.

A 2. táblázat az ÁTMI 1986-88 években végzett évi mintegy 16 000 ellenőrző 
vizsgálatának eredményét foglalja össze. Az adatok arra adnak választ, hogy milyen volt a 
vizsgált időszakban azoknak az ipari abrakkeverékeknek az aránya az ellenőrzött minták 
között, amelyek táplálóanyag-tartalma valamely táplálóanyag tekintetében nem felelt 
meg a gyártók által deklarált értékeknek. Mint az adatokból megállapítható, a valamely 
szempontból minőséghibás tápok részaránya igen jelentős. Különösen sok a kifogása ke
veréktakarmányok mikrobiológiai minőségével kapcsolatban. Az MMI-től kapott infor
máció szerint nem jobb a helyzet a premixek és a komplett premixek esetében sem.

Lényeges a minőség szempontjából az is, hogy az ipari abrakkeverékek gyártó által 
deklarált táplálóanyag-tartalma mennyiben felel meg az állatok szükségletének. Az emlí
tett gyártók közül két nagy kapacitással rendelkező gyártónak 12 sertéstáp (koca-, süldő- 
és hízótáp) receptúráját áttekintve megállapítható, hogy közülük 11 a szükségesnél 12,5%- 
kal kevesebb lizint tartalmaz. Ugyanezeknél a gyártóknál 19 baromfitáp közül 10 db 
9,9%-kal kevesebb metionin+cisztint, 9 db pedig 13,4%-kal kevesebb lizint tartalmaz a 
Magyar Takarmánykódexben minimumként megjelölt értéknél.

Baromfi
Sertés
Szarvasmarha
Juh

96%
98%
79%
56%
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2. táblázat
A minőséghibás kész keveréktakarmányok és koncentrátumok arányának alakulása 

1986-1988. években
(ÁTMI vizsgálati adatai)

Vizsgált táplálóanyag (1)
Minőséghibás minták részaránya, % (7)

1986 1987 1988.
1. félév (8)

Nyersfehérje (2) 8,2 18,7 14,2
Aminosav (3) 8,0 6,3 3,6
Energia (4) 2,2 3,0 1,3
Só (5) 14,6 12,3 8,0
Ca 18,2 16,9 14,9
P 6,7 5,5 3,7
Mikrobiológiai állapot (6) 24,5 20,1 17,1

Proportion o f  defected feed mixtures and concentrates between 1986 and 1988 (data 
provided by Á  TMI)

nutrients examined (1), crude protein (2), amino acid (3), energy (4), salt (5), microbiological status 
(6), proportion of defected samples (7), ls t half year of 1988 (8)

Kisebb mértékű a hiány a nyersfehérje-tartalom vonatkozásában. A vizsgált 31 féle 
sertés- és baromfitáp közül 21-ben átlagosan 4,6%-kal kevesebb a nyersfehérje a szükséges
nél. Sajnos a vizsgált keveréktakarmányok mintegy 45%-ánál 2-3%-os energiahiánnyal is 
számolni kell.

A nagyszámú minőségi hiba több tényezőre is visszavezethető. Az egyik ezek közül 
a nem kielégítő alapanyag ellátottság. A legnagyobb gond, hogy a monogasztrikus állatok 
kielégítő ellátásához nem áll elegendő fehérje, illetve iparilag előállított lizin, valamint 
metionin rendelkezésre. A jelenlegi nagyságrendű állatállomány kifogástalan fehérje ellá
tásához 300—350 ezer tonnával több nyersfehérjére lenne szükség évente, mint amennyi 
hazai termelésből rendelkezésre áll. Ennek a fehérje mennyiségnek az importjához a 
pénzügyi fedezet jelenleg nem áll teljes egészében rendelkezésre.

Alapanyag gond nemcsak a fehérjetakarmányok esetében fordul elő. Egy átlagosnál 
kisebb kukoricatermés nem teszi lehetővé az állatállomány igényének kielégítését és az 
export terveknek egyidejű teljesítését. A kukoricának búzával, vagy árpával történő 
helyettesítése viszont csökkenti a keveréktakarmányok energiatartalmát.

A minőségi gondok további forrása, hogy a nagyon elaprózott keveréktakarmány 
gyártó kapacitás (a keverőüzemek és berendezések száma meghaladja az 1300-at) 50%-a 
csak koncentrátumok hígítására alkalmas. Ennek ellenére ezek kapacitásának több mint 
felét nem koncentrátum hígítására, hanem kész keveréktakarmány előállítására használják 
az üzemek. A jelentős számú STK keverővei igényes kész abrakkeverék nem készíthető, 
de műszaki színvonal tekintetében az ipari abrakkeverék gyártó üzemek többsége sem te
kinthető korszerűnek.

A sok minőségi kifogás további oka, hogy a keverőüzemek kevés kémiai vizsgálatot 
végeznek, vagy végeztetnek, ezért egy-egy kémiai vizsgálat eredményének igen nagy 
mintavételi alapot kell (vagy inkább kellene) reprezentálni. Ez természetesen azzal jár,
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hogy a kémiai vizsgálatok nem tükrözik hűen a vizsgált alapanyagok minőségét. A recept 
készítés sok esetben egy-egy táplálóanyag vonatkozásában (pl. aminosavak) csak táblá
zati átlagadatok alapján történik.

A keveréktakarmányok minőségének javítása alapvető feltétele a takarmányhaszno
sítás kedvezőbbé tételének. A minőség javítása komplex feladat, ami számos feltétel meg
teremtése útján hajtható csak végre. Ezek között több olyan is van, amelynek megoldása 
túllép a keveréktakarmány gyártó üzemek hatáskörén. A keveréktakarmányok minőségé
nek javítása érdekében a következő kérdésekben kell előbbre lépni:

-  Biztonságos alapanyag bázis megteremtése, a felhasznált alapanyagok minőségé
nek javítása. Ebben a tekintetben a legfontosabb a kiegyensúlyozott fehérjeellátás megva
lósítása a monogasztrikus állatok takarmányozásában. Azt a fehérje-, illetve aminosav- 
mennyiséget, amely hazai forrásokból nem biztosítható, import útján kell fedezni. Az el
múlt évben beindult hüvelyes (szója, lóbab, borsó) program, a duplanullás repcék széle
sebb körű termesztése, továbbá a kabai lizin üzem mintegy 5000 tonnás évi termelése 
várhatóan jelentősen javítják majd a fehérje-, illetve aminosav-ellátást.

A keveréktakarmányok energiaszintjét biztosítandó, jobban össze kell hangolni a 
hazai igényeket és az exportot. Segíthet az energiaellátás tekintetében a zsírdúsítás tech
nikai feltételeinek megteremtése a keverőüzemekben.

Az alapanyagok minőségének javítása nemcsak a keveréktakarmány gyártó ipar 
feladata, hiszen a növénynemesítés, az agrotechnika, az import takarmányokat beszerző 
külkereskedelmi vállalatok munkája ugyancsak befolyásolják az alapanyagok minőségét. 
Sokat tehet a fehérjetakarmányok minőségének javítása érdekében az ATEV, valamint 
a növényolajipar. Az ATEV a kiegyenlítettebb minőségű termékek előállításával, a nö
vényolajipar pedig az extrahált napraforgódara nyersrost tartalmának csökkentésével, 
az őrlési fok javításával, továbbá a kis glükozinolát tartalmú repcefajták elterjesztésének 
támogatásával járulhat hozzá az ipari abrakkeverékek minőségének javításához.

A keverőüzemek a raktározási feltételek javításával, az eltérő minőségű alapanyagok 
elkülönített tárolásával tehetik jobbá az alapanyag-ellátást.

-  A többfokozatú gyártás fejlesztése. Tekintettel a hazai keverőberendezés-park 
összetételére, technikai színvonalára, növelni lenne szükséges a koncentrátum gyártás 
volumenét. A berendezések egy tekintélyes hányada ugyanis csak koncentrátum hígí
tására alkalmas.

-  Növelni szükséges a kémiai vizsgálatok számát, csökkentve ezzel az egy kémiai 
vizsgálatra jutó mintavételi alap nagyságát. A vizsgálatokat az eddiginél több tápláló
anyagra kell rutinszerűen kiterjeszteni. Több aminosav-analízisre lenne szükség, növelni 
lenne szükséges a toxinvizsgálatok gyakoriságát. Célul kellene kitűzni, hogy legalább a 
koncentrátumgyártás csak kémiai vizsgálati adatok birtokában és ne táblázatos átlagada
tok alapján történjen.

Gyakoribbá kell tenni a számítógépes programok használatát a receptúrakészítés- 
bcn. Az lenne az ideális, ha az alapreceptúrától történő kisebb eltéréseket is számítógép 
segítségével végzett elemzés után hajtanák végre a keverőüzemek.

-  Javítaná az ipari abrakkeverékek minőségét, ha a folyadék-komponens bedolgozás 
lehetősége a keverőüzemekben általános lenne. Ez lehetővé tenné a tápok energiakon- 
centrációjának zsírdúsítás útján történő javítását. A keverőüzemek többsége ma csak zsír
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port tud zsírdúsításra felhasználni. Ezeknek a zsírkészítményeknek az ára azonban némely 
esetben közelíti, vagy eléri azt a határt, ahonnan felhasználásuk gazdaságtalan.

A folyadék-komponens bedolgozási lehetőségek szélesítése lehetővé tenné melasz
nak, vinasznak (mint granulálási segédanyagnak), folyadék tartósítószernek, illetve számos 
folyadék halmazállapotú additív anyagnak az alkalmazását.

— Javítani szükséges a granulált takarmányok minőségét. Jelenleg a keverőüzemek 
semmilyen granulálási segédanyagot nem használnak. Emiatt a granulált takarmányok 
szemcse szilárdsága gyenge, ami azzal jár, hogy a granulálás előnyeinek egy része a granulá
tumok nagyfokú szétporlása következtében elvész.

- A  kisgazdaságok termelésének várható növekedése fokozott igényeket támaszt 
a keveréktakarmány ellátással kapcsolatban is. A felhasználás növekedésén túl számolni 
kell a minőség iránti igények fokozódásával. Szükség van egyrészt a. kisüzemek takar
mánybázisát tekintetbe vevő koncentrótumok előállítására, továbbá a kisüzemek részére 
gyártott kész keveréktakarmányok minőségének javítására. Fontos lenne a kisüzemekben 
az ipari abrakkeverékek szakszerű felhasználásával kapcsolatos szakmai ismeretek bőví
tésére, jól összeállított, közérthető használati utasítások, tanácsok közreadására.

-  Végezetül -  de nem utolsósorban -  szükséges, hogy a nagy gyártók folyamato
san figyelemmel kísérjék az új tudományos eredményeket, a gazdasági állatok tápláló
anyag szükségletével kapcsolatos új ismereteket, és ezek felhasználásával folyamatosan 
fejlesszék receptúráikat, növeljék a keveréktakarmányaik táplálóértékét.
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Zöldlucerna silózása tejcukor bázisú biológiai tartósítószerrel

Schmidt János-B. Kissné Kelemen Gertrúd-Kaszás István

Summary

Schmidt J.-M rs. B. Kiss Kelemen G.-Kaszás /.: ENSILING OF GREAN ALFALFA BY LAC-
TOSE CONTAINING BIOLOGICAL PRESERVANTS

In fermentation dynamic experiments the authors studied the opportunities fór use of the ultra- 
filtrate material of whey that contains 87.2% lactose in the dry matter, fór improvement of the natural 
fermentation characteristics of green alfalfa if the supplementation is takes piacé with simoultaneous 
innoculation with lactic acid bacterium culture. The experiments alsó involved the determination of 
the live bacterium count.

On basis of the experimental results it was concluded that high quality, stabilé silage can be made 
from green alfalfa that had been withered till 30% dry matter by using 1% air-dry ultra-filtrate material 
and lactic acid bacterium culture. The optimál live cell count is 105 live cell/gramm green alfalfa. This 
gives the best quality and most economical results.

A uthorf address: Department fór Animál Nutrition of the Agricultural Faculty of the Keszthely
University of Agricultural Sciences, Mosonmagyaróvár

Bevezetés

A szarvasmarha állomány fehérjeellátásában fontos szerepet betöltő pillangós zöld
takarmányok, valamint fűfélék természetes erjedőképessége nem kielégítő, ezért csak 
fonnyasztott állapotban, vagy valamilyen segédanyag felhasználásával silózhatók eredmé
nyesen. A nem kielégítő természetes erjedőképesség legfőbb oka, hogy ezek a zöldtakar
mányok kevés erjeszthető szénhidrátot tartalmaznak, ugyanakkor jelentős puuferkapaci- 
tással bírnak.

A természetes erjedőképesség javítására az utóbbi években növekvő mértékben hasz
nálnak biológiai tartósítószereket. A nehezen erjeszthető takarmányok esetében csak 
°lyan biológiai tartósítószerek alkalmazhatók eredményesen, amelyek a tejsavtermelő 
baktériumkultúra mellett szénhidrát szubsztrátot is tartalmaznak. Pahlow és Honig 
(1986) vizsgálatai is azt igazolják, hogy a tejsavtermelő baktériumkultúrával történő 
°ltás egyéb feltételek megléte esetén is csak akkor eredményes, ha a silózásra kerülő nö
vény szárazanyaga legalább 3% vízoldható szénhidrátot tartalmaz.
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Amikor szénhidrát szubsztrátként gabonadarát használunk {Schmidt és Baintner, 
1976), viszonylag nagy mennyiségű (8-12%) abrakra van szükség ahhoz, hogy érdem
ben javuljon a szilázs minősége, mert a gabonamagvak csak kevés erjeszthető szénhidrá
tot tartalmaznak. Anderson és Jackson (1970) ilyen okra visszavezethetően 19% árpát 
használtak fű silózásakor. Csökkenthető a kiegészítésként adott gabonadara mennyisége, 
ha a magvakat hidrotermikus kezelésnek (puffasztás, mikronizálás, lapkázás) vetjük alá 
és keményítőbontó enzimmel (pl. a-amilázzal) egészítjük ki. Ilyen módon előkezelt 
gabonadarát tartalmazó tartósítószerből, a Chinosilból 4%-ra van szükség 18-20% szá- 
razanyag-tartalmú zöldlucerna tartósításához {Baintner és mtsai, 1982).

Elhagyható a gabonamagvak előzetes hidrotermikus feltárása, ha a gabonadarát 
természetes enzim-komplex-szel (pl. malátával) egészítjük ki. A malátát tartalmazó Mono- 
sil Plus nevű biológiai tartósítószer használata esetén 18-20% szárazanyag-tartalmú lucer
na silózásakor szintén csak 4% gabonadara kiegészítésre van szükség {Baintner és mtsai, 
1983, Schmidt és mtsai, 1983). Zimmer (1964) is arról számol be, hogy amikor a lucerna 
silózásakor a lucernához adagolt 5-6% gabonadarát malátával is kiegészítette, ugyanolyan 
eredményt ért el, mint amikor 1-3% cukrot használt segédanyagként.

A tejsavó ultraszűréssel történő feldolgozásakor egy olyan frakció (permeátum) 
is keletkezik, amelynek szárazanyaga 87,2% tejcukrot tartalmaz. McDonald (1981) sze
rint a laktózt a tejsavtermelő baktériumok egy része képes fermentálni. Ezek közé tar
tozik a hazai biológiai tartósítószerekben döntő hányadot képviselő két tejsavtermelő 
baktérium faj a Streptococcus faecium és a Lactobacillus plantarum is. Tekintettel arra, 
hogy a szóban forgó permeátumból jelentősebb mennyiség áll majd a következő években 
hazánkban rendelkezésre, kísérleteket állítottunk be annak megállapítására, hogy milyen 
eredménnyel használható fel a termék mint szénhidrát szubsztrát a pillangós zöldtakar
mányok silózásához.

Saját vizsgálatok

A kísérletek célkitűzése. Erjesztési modell vizsgálatok keretében az alábbi kérdések
re kívántunk választ kapni:

-  Milyen hatással van a permeátum kiegészítés a lucerna szilázs minőségére?
-  Mennyi permeátumra van szükség ahhoz, hogy a 30% szárazanyag-tartalomig 

előfonnyasztott zöldlucemából stabil szilázst állítsunk elő?
-  Hogyan alakul a szilázs minősége, ha a permeátummal történő kiegészítést tej

savtermelő baktériumkultúrával végzett oltással kötjük egybe?
-  Mennyi az oltáshoz szükséges optimális élősejtszám?
Kísérleti metodika. A permeátum-kiegészítésnek az erjedés menetére gyakorolt 

hatását erjedésdinamikai kísérlet keretében vizsgáltuk. Ugyancsak erjedésdinamikai kí
sérletet állítottunk be az optimális oltási élősejtszám megállapítása érdekében is. Mindkét 
kísérlethez 1 literes modell silókat használtunk. Ezek zárása olyan, hogy belőlük az erje
dési gázok a silóban kialakult túlnyomás hatására el tudnak távozni, ugyanakkor levegő 
ríem juthat a silóba.

Az egyes kezelésekből 30-30  db silót töltöttünk meg. A silókat 25 °C-os temperált 
helységben helyeztük el. Az erjedés lefolyásának nyomon követésére az erjesztés 2., 7.,
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Az oltókultúra élősejtszámának hatása a zöldlucerna eijedésére
2. táblázat

Erjedési nap (2)
Oltási csíraszám (1)

1. 2. 4. 7. 14. 21.

pH
Kontroll zöldlucerna (3) 6,07 5,84 4,76 4,62 4,65 4,60
104/g zöldlucerna (5) 5,98 4,87 4,56 4,54 4,57 4,50
105/g zöldlucerna (5) 5,95 4,64 4,59 4,54 4,56 4,44
106 lg zöldlucerna (5) 5,73 4,55 4,54 4,55 4,56 4,39

Tejsav (%) (6)
Kontroll zöldlucerna (3) 0,07 0,25 0,70 1,09 1,11 0,85
104/g zöld lucerna (5) 0,10 0,60 0,88 1,31 1,29 1,10
105/g zöldlucerna (5) 0,10 0,49 1,03 1,48 1,33 1,39
106 lg zöldlucerna (5) 0,15 0,69 1,11 1,51 1,48 1,47

Ecetsav (%) (7)
Kontroll zöldlucerna (3) 0,05 0,11 0,25 0,27 0,36 0,39
104/g zöldlucerna (5) 0,07 0,12 0,27 0,21 0,30 0,28
105/g zöldlucerna (5) 0,06 0,08 0,26 0,25 0,21 0,26
106 lg zöldlucerna (5) 0,04 0,08 0,23 0,21 0,21 0,23

NH3 (mg %)
Kontroll zöldlucerna (3) 9,11 13,59 28,50 25,74 33,93 77,42
104/g zöldlucerna (5) 6,87 7,61 14,33 20,93 32,17 37,66
105/g zöldlucerna (5) 8,05 7,00 13,10 18,51 29,29 30,53
106 lg zöldlucerna (5) 7,95 6,89 7,74 13,40 25,75 26,73

Effect o f  live cell count o f  the innoculation culture on fermentation ofgreen alfalfa 
bacterial count of the culture (1), day of fermentation (2), controlgreen alfalfa (3), 104 -1 0 s count/ 
gramm green alfalfa, rcsp. (5), lactic acid (6), acetic acid (7)

15., 30., 60. és 120. napján kezelésenként 5 -5  db silót felbontottunk és megállapítottuk 
azok pH értékét, tejsav-, illózsírsav- és NH3-tartalmát. A szilázs tejsav-, illetve illózsírsav- 
tartalmát Chrom 4 típusú gázkromatográffal határoztuk meg. A kolonna töltete Pora- 
pak-P (50-80  mesh) gyanta volt. Az optimális oltási élősejtszám vizsgálatakor a keze- 
lésenkénti 5—5 db mikrosiló bontása az erjesztés 1 2 . ,  4., 7. és 21. napján történt.

Az optimális oltási, élősejtszám vizsgálatakor 104 ; 105 és 106 élősejt/g zöldtakar- 
niány töménységű oltást végeztünk. A liofilezett oltókultúra 10:1 élősejtszám arányban 
Lb. plantarumot és Str. faeciumot tartalmazott.

A természetes erjedőképesség javítása céljából 1,0%, 1,5%, és 2,0% permeátum 
kiegészítést adtunk.

Kísérleti eredmények és azok megbeszélése. Az optimális oltási élősejtszám meg
állapítása céljából végzett erjedésdinamikai kísérletet enyhén előfonnyasztott, 26,6% 
szárazanyag-tartalmú zöldlucernával végeztük, amelyhez a természetes erjedőképességét 
javítandó 1,5% szacharóz kiegészítést adtunk. A kísérlet eredményei az 1. táblázatba 
találhatók.
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Az oltás szembetűnően befolyásolta az erjedést. A 106 élősejtszámmal végzett 
oltás már az erjesztés első napján jól látható pH különbséget eredményezett a kontroll 
szilázshoz képest. Az erjesztés 2. napján már 104 élősejtszámú oltással készült szilázs is 
egy egységgel alacsonyabb pH-jú volt, mint a kezeletlen kontroll szilázs. A kontroll szilázs 
pH tekintetében csak az erjesztés 7. napján közelíti meg a kísérleti kezeléseket, kisebb kü
lönbség (0,1-0,2 egység) azonban még a főerjedési szakasz befejezte után is fennáll a 
kontroll és kísérleti szilázsok között.

Az oltás hatására szignifikánsan nőtt a tejsav-, csökkent az ecetsav termelés, jelen
tősen tágult (kedvezőbbé vált) a tejsav:ecetsav arány. Az egyes kezelések tejsav:ecetsav 
aránya az alábbi módon alakult:

Tejsav: Ecet sav

Kontroll zöldlucema 68,5% 31,5%
104/g zöldlucerna 79,7% 20,3%
105 /g zöldlucerna 84,2% 15,8%
106 lg zöldlucerna 86,5% 13,5%

A nagyobb élősejt számmal történő oltás tehát kisebb ecet sav-tartalmat, kedvezőbb 
tejsav.ecetsav arányt eredményezett. Az élősejtszám növelése mérséklőleg hat a szilázs 
NH3-tartalmára is.

A legjobb minőségű szilázst minden tekintetben a 106 élősejtszámmal végzett oltás 
eredményezte, bár az eltérés a 105 élősejtszámú oltásban részesült szilázshoz képest nem 
volt jelentős egy vizsgált paraméter tekintetében sem. Ugyanakkor a felhasznált biológiai 
tartósítószer ára tekintetében nagyon lényeges az eltérés a kétféle élősejtszámmal végzett 
oltás között. A 106 élősejtszámmal történő oltás költsége ugyanis tízszerese a 105 élő
sejtszámú oltásénak.

Az epiphyta flóra nagyságrendje -  illetve ezen belül a tejsavtermelő baktériumok 
száma — az esetek nagyobb részében nem teszi szükségessé a 106 élősejtszám/g zöldtakar
mány nagyságrendű oltást. Az oltási élősejtszámnak 106/g zöldtakarmány értékre történő 
növelése akkor indokolt, amikor az időjárás nem kedvez a silózásnak, amikor vontatott a 
fonnyasztás. A 104 élősejtszám/g zöldtakarmány koncentrációjú oltás eredménye már 
nagymértékben bizonytalan, hiszen az epiphyta flóra tejsavtermelőinek nagyságrendje az 
esetek jelentős részében eléri a 104/g zöldtakarmány értéket.
pH-ja csak az erjesztés 30. napjára közelítette meg az ilyen szárazanyag-tartalom esetén a 
stabil szilázsra jellemző értéket.

Javaslatunk egybevág más szerzők megállapításaival. Gross és Riebe (1974) 105-  
107 élősejtszámot tart szükségesnek 1 g zöldtakarmányra juttatni. Pahlow és Honig 
(1986) ugyancsak 105 élősejtszám/g zöldtakarmány koncentrációjú oltást alkalmaztak 
kísérleteik során.

A permeáfum erjedésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor az erjesztéshez felhasz
nált zöldlucemát ugyancsak fonnyasztottuk. A fonnyasztás 25—30 °C közötti nyári 
hőségben történt. A besilózáskori szárazanyag-tartalom 31,3% volt.

Az erjedésdinamikai vizsgálatok eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
Ezekből megállapítható, hogy a kontroll szilázsban az erjedés nagyon vontatottan indult 
be annak ellenére, hogy a zöldlucerna szárazanyag-tartalma valamivel 30% feletti, azaz

N
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2. táblázat
A tejcukorral történő kiegészítés, valamint a baktérium kultúrával végzett oltás hatása

a zöldlucerna erjedésére

pH

Kezelés (1)
Erjedési napok (2)

2. 7. 15. 30. 60. 120.

Kontroll 5,06 4,84 4,85 4,38 4,36 4,34
1,0% P 4,98 4,83 4,80 4,37 4,35 4,26
1,0%P+B 4,65 4,36 4,37 4,22 4,21 4,16
1,5%P 5,08 5,00 4,74 4,39 4,34 4,25
1,5%P+B 4,78 4,44 4,38 4,23 4,22 4,17
2,0%P 5,08 4,95 4,91 4,33 4,33 4,24
2 ,0%P+B 4,90 4,44 4,48 4,23* ‘ 4,22 4,16

Tejsav (%) (3)

Kontroll 0,54 0,67 0,84 1,73 1,58 1,67
1,0%P 0,49 0,75 0,97 1,98 1,90 1,71
1,0%P+B 0,91 1,07 1,31 2,50 2,55 2,24
1,5%P 0,50 0,71 0,83 1,96 1,93 2,01
1,5%P+B 0,66 1,23 1,23 2,24 1,70 2,05
2,0%P 0,44 0,66 1,14 1,26 1,51 2,46
2,0%P+B 0,60 0,84 1,16 1,15 2,16 2,45

Ecetsav (&)

Kontroll 0,49 0,68 0,88 1,23 1,35 1,64
f,0%P 0,45 0,71 0,67 1,04 1,53 1,57
1,0%P+B 0,36 0,48 0,40 0,89 0,74 0,77
1,5%P 0,56 0,73 0,69 1,07 0,98 1,46
1,5%P+B 0,53 0,59 0,51 0,83 0,57 0,86
2,0%P 0,44 0,50 0,58 0,97 0,90 0,82
2,0%P+B 0,40 0,39 0,48 0,61 0,81 0,75

NH3 (mg &)

Kontroll 19,41 25,97 38,23 64,71 119,49 123,22
1,0%P 22,45 32,96 31,89 62,39 94,89 115,20
1,0% P+B 21,91 28,02 28,01 44,22 64,86 89,23
’ ,5%P 21,84 22,31 41,28 65,13 87,23 118,52
14%P+B 23,14 22,24 33,16 44,38 57,68 97,65
3,0%P 17,95 36,92 36,58 67,73 72,60 143,61
2,0% P+B 17,54 30,21 35,53 48,37 58,97 115,38

Effect o f  supplementation with lactose and innocuhtion with bactenum culture on fér- 
m entatbn ofgreen alfalfa 

treatment (1), days of fermentation (2), lactic acid (3), control (4)
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a tejsavtermelő baktériumok számára kedvező tartományban volt. A vontatottan induló 
erjedés valószínű oka, hogy az intenzív napsütésben végzett fonnyasztás jelentősen csök
kentette az epiphyta flórában a tejsavtermelő baktériumok számát. A kontroll szilázs 
pH-ja csak az erjesztés 30. napjára közelítette meg az ilyen 30. napjára közelítette meg 
az ilyen szárazanyag-tartalom esetén a stabil szilázsra jellemző értéket.

A tejsavtermelő baktériumok alacsony számára utalnak azoknak a kezeléseknek 
az eredményei is, amelyekhez csak permeátumot adagoltunk, de tejsavtermelő baktérium 
kultúrával nem végeztünk oltást. Ezek pH-ja az erjesztés folyamán gyakorlatilag azonos 
volt a kontroll szilázséval.

Szembetűnően javult a szilázs minősége, amikor a permeátum kiegészítés mellett 
tejsavtermelő baktérium kultúrával oltást is végeztünk. Az oltás eredménye már az er
jesztés 2. napján is egyértelműen mérhető: az oltásban részesült kezelések több tejsavat 
tartalmaznak és ennek következtében már az erjedés első napjaiban alacsonyabb a kém
hatásuk. Az oltott kísérleti variációk nagyobb tej sav-tartalma és alacsonyabb kémhatása 
az erjesztés teljes ideje alatt jellemző maradt.

A tejsavbaktérium kultúrával végzett oltás csökkentette a szilázs ecetsav tartalmát. 
Az oltott variációk ecetsav tartalma az erjesztés 60. és 120. napján csak 58-59%-a az ol
tatlan kezeléseknek. Az oltásban részesült kezelések nagyobb tejsav- és kisebb ecetsav- 
tartalma azt eredményezi, hogy ezeknek a variációknak kedvezőbb a tejsav-ecetsav ará
nya. Az egyes kezelések tejsav-ecetsav aránya a következőképpen alakult a 120. napon:

Tejsav Ecetsav
részaránya az összes savból, %

Kontroll 50,4 49,6
1,0% P 52,1 47,9
1,0% P+B 74,4 25,6
1,5% P 58,9 42,1
1,5% P+B 70,4 29,6
2,0% P 75,0 25,0
2,0% P+B 76,6 23,4

Ismert, hogy a nagy ecet sav-tartalom negatív hatást gyakorol a takarmány felvételre. 
A szerves sav arányok szempontjából jó minőségűnek ezért azt a szilázst tekintjük, amely
ben az ecetsav részaránya az összes savtartalom 30%-át nem* haladja meg. Ez alapján jó 
minőségű szilázsnak a 2,0% permeátum kiegészítéssel készült szilázs kivételével csak az 
oltásban is részesült variációk minősülnek.

A tejsavtermelő baktérium kultúrával történő oltás jelentősen csökkenti a szilázs 
ammónia-tartalmát. Az oltott variációk NH3-tartalma 19,4%-kal kisebb az oltásban nem 
részesülőkénél. Ez egyúttal azt jelenti, hogy az oltás csökkenti a fehérje veszteséget.

A stabil szilázst jelentő pH-érték eléréséhez — amennyiben oltást is végzünk — 1,0% 
permeátum kiegészítés elégségesnek bizonyult. 1,0% permeátum kiegészítés oltással kom
binálva már az erjesztés 7. napján 1,0%-ot meghaladó tejsav termelést eredményezett, 
a pH pedig elérte azt az értéket, amelyet 30%-os szárazanyag-tartalmú zöldtakarmány er
jesztésekor a stabil szilázs előállításához szükségesnek tekintünk.
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Következtetések

Összegezve a kísérleti eredményeket megállapítható, hogy a tejsavó ultraszűrésekor 
keletkező permeátum jó eredménnyel használható fel a zöldlucerna természetes erjedő
képességének javítására. 30% szárazanyag-tartalomig előfonnyasztott zöldlucernából 1% 
permeátum kiegészítéssel és tejsavbaktérium kultúrával történő oltással kiváló minőségű, 
stabil szilázst lehet előállítani. Az optimális oltási élősejtszám — amennyiben a szilázs 
minősége mellett a gazdaságosságra is tekintettel vagyunk -  105 élősejt/g zöldlucerna.
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Dánia szarvasmarha-tenyésztéspolitikája

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont egyik szakembere -  dr. Gombácsi Pál -  
ez év nyarán Dánia szarvasmarhatenyésztését tanulmányozta. Utijelentésének néhány, főleg állat
tenyésztéspolitikai kérdésekre vonatkozó javaslatait -  amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot
-  a következőkben foglaltuk lapunk olvasóinak össze:

A magyar tejelő szarvasmarhatenyésztés szervezeti felépítésében el kell érni, hogy a közremű
ködő szervezetek, vállalatok, termelő üzemek közös érdekeltségi rendszere egybeessék a hosszútávú 
országos érdekekkel. E tekintetben a tejelő üzemek szektoroktól független érdekképviselete játszana 
meghatározó szerepet. Mindehhez természetesen meg kellene szüntetni mindazon bürokratikus szer
vezeti, pénzügyi, vállalatgazdálkodási, készletgazdálkodási stb. feltételeket, melyek ma még alapjaiban 
gátolják egy hatékony, a kölcsönös érdekeken alapuló tenyésztés-szervezeti rendszer kialakítását. Ad
dig is, a tenyésztési vertikum országos jelentőségű elemeit (pl. törzskönyvezés, ivadékvizsgálat) ki kel
lene vonni a jelenlegi, hosszútávú tenyésztési célok megvalósítására jelenlegi formájában -  ma már 
egyértelműen -  nem alkalmas vállalatgazdálkodás keretei közül.

A Magyarországon jelenleg érvényben levő magyar tejárrendszer nem ösztönzi a termelt tej bel- 
tartalmi értékmérőnek megóvását, javítását, amitől hosszútávon gondolkodva nem lehet eltekinteni, 
Minél előbb meg kell oldani a tej fehérjetartalmának a szelekciós rendszerbe való beépítését. (Ez a 
megoldás már folyamatban van). Mivel a tej fehérjetartalmának egyre nagyobb szerep ju t a táplálko
zásban, meg kellene áldani a tejfehérje ártényezőként való beépítését a tejárrendszerbe. Véleményem 
szerint ettől még akkor sem lehet eltekinteni, ha a tejtermelés különböző okok miatt tejmennyiségi 
problémákkal küzdene.

A termelt tej beltartalmi értékmérőire alapuló új tejárrendszerben fokozott jelentősége lehet 
a dán jersey gének felhasználásával kialakított hugarofríz populációknak, amelyek a dán jersey ered
ményeit és fejlődését tekintve bázisul szolgálhatnának az ún. ipari tejet termelő körzetek szarvas
marha állományának. Ennek érdekében szükséges, hogy a jövőben is legyen lehetőség dán jersey 
szaporítóanyag (sperma, esetenként bika) importjára.

A tej béltartalmának fokozott pénzügyi elismerésének előtérbe helyezése ma már világjelenség, 
nem fokozhatjuk hátrányunkat a valós piaci érdekeket tükröző közgazdasági feltételek bevezetésének 
további késleltetésével. Figyelembe véve a tejárrendszer szinte az egész tenyésztést orientálni képes 
kihatásait, c feladat sürgősségét tekintve, a megoldandó problémák élmezőnyébe kellene, hogy tar- 
:ozzek.

Dánia magasfokú szarvasmarhatenyésztését jelzik a következő adatok:

Borjúkiesés (vetélés, holtellés, elhullás összesen)
Ellenőrzött tehenek aránya 
Ellenőrzött tehenek átlagos éves termelése: 

tej kg: 6473; zsír% 4,34; tejzsír kg: 2,81; tejfehérje kg; 218 
A tehenek átlagos termékenyítési indexe: 1,77

BIBL.: Gombácsi P.: (1989) Utijelentés Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató Központ, Gö
döllő -  Herceghalom

8,1%
75,2%



Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont,
Állattenyésztési Kutatóintézete, Gödöllő'-Herceghalom 

(Igazgató :dr. Gere Tibor)

Előzetes beszámoló különböző húsfajták 
és keresztezéseik legfontosabb hústermelési eredményeiről

Bozó Sándor-Kovács Iván-Kollár Nándor-Rada Károly 

Summary

Bozó S.-Kovács I.-Kollár N .-R ada K.: PRELIMINARY REPORT ON THE MEAT PRODUC-
TION OF BEEF BREEDS AND CROSSES

In order to harmonize the rcscarch fór production of high quality becf and fór morc rcliablc 
comparison of the rcsults and as well fór selection the bcst genotypc combinations thc authors havc 
carried out examinations on offsprings of becf crosscs in a farm since 1979. The paper reports thc 
rcsults found in thc last 8 ycars. Thcsc involvc thc paramctcrs of morc than 1300 growing bulls of 
91 groups of 27 gcnotypcs. Hungárián Simmental scrvcd as control in all ycars.

Thcrc was no brccd that would havc outdonc thc othcrs in all paramctcrs of mcrit. The grcatcst 
and smallcst variation was found in thc live wcight production fór 1 day of lifc (51.2%) and totál lcan 
contcnt of carcascs (15 relatíve %), rcspcctivcly.

Dúc to thc modcst variation in thc paramctcrs of mcrit selcction of thc optimál combinations 
nccds dctailcd analitical work, thc authors cmphasizc.

Authors’ address: Animál Brccding Institutc of thc Rcscarch Centre fór Animál Production, Gödöllő

Bevezetés

Magyarországon az elmúlt 25 év alatt alapvető változások történtek a mezőgazdaság 
termelési struktúrájában. A változó termelési viszonyok, a korszerű nagyüzemek kialakítá
sa, a gépesített termelés .általánossá válása, a mezőgazdaság szinte minden ágazatában az 
új feltételekhez alkalmazkodni tudó, a korábbiaknál nagyobb képességű növény-és állat
fajták megjelenéséhez és elterjedéséhez vezettek, kiszorítva a tradicionális fajtákat és tí
pusokat. Ez alól a folyamat alól sokáig egyedül a szarvasmarha-tenyésztés jelentett kivé
telt. Az uralkodó fajtát -  a magyar tarkát -  tényleges és vélt értékei miatt messzemenő 
védelemben részesítették -  viszonylag szűk térre korlátozva minden olyan kezdeménye
i t ,  amely a magyar tarka típusának (szín, húsformák) megváltoztatását vonta volna 
^aga után. Ennek elsődleges oka a vágómarha-exportunk korábbi igen nagy részaránya a 
konvertibilis valuta bevételben, a magyar tarka fajta kiváló húsipari értéke, valamint a jó 
bevezetettsége volt a külföldi piacokon.



504 BOZÓ-KOVÁCS-KOLLÁR-RADA: Húsfajták és keresztezéseik hústermelése

Miután egyértelműen nyilvánvalóvá vált, hogy az ágazatok közötti versenyben a 
szarvasmarha-tenyésztés lemaradásáért alapvetően a kisüzemekben kialakult, formájában 
megőrzött fajta, a magyar tarka a felelős, tűzték ki célul a szarvasmarha-tenyésztés új 
alapokra helyezését. 1972-ben nagyarányú keresztezési munka indult meg. Ennek célja 
egyrészt a tejelő típusú, másrészt egyhasznú húsmarha állományok előállítása.

Ha meggondoljuk, hogy 1974-ben Magyarországon mintegy 95%-ot tett ki a ket
tőshasznosítású magyar tarka és csak 0,3%-ot a holstein-fríz és holstein keresztezett, ma 
pedig az aktív tenyészanyag több mint 80%-a holstein vérségű, mindenki felmérheti azt 
a forradalmi változást, ami e téren nálunk végbement.

Ez a radikális fajtaváltás átütő sikert hozott a tejtermelésben, ugyanakkor termé
szetszerűleg romlott a vágómarha minősége, holott a minőségi vágómarha-előállításhoz 
továbbra is eminens érdekeink fűződnek -  elsősorban a konvertibilis valutát hozó export 
vonatkozásában. *

Miután a tejelő típusú állományokban az egyedi hústermelési tulajdonságok (súly- 
gyarapodás, húsformák) javítása nálunk nem szelekciós cél, ezért a minőségi, exportképes 
marhahústermelés a még meglevő magyar tarka mellett az egyhasznú húsmarha állomá
nyokkal, illetve különböző keresztezési programokkal látszik megoldhatónak.

A minőségi marhahús előállítása érdekében hazánkban igen széles körű kutató
munka folyt és folyik. Ennek összehangolása, az eredmények jobb összevethetősége, vala
mint az optimális kombinációk kiszűrése érdekében 1979-től kezdődően az érdekelt ku
tatók javaslata alapján az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, illetve ennek jogutó
dai keretében és szervezésében, egy adott telephelyen belül (Borodpuszta) történik a kü
lönböző hústípusú fajták keresztezéséből előállított legperspektivikusabbnak ígérkező 
keresztezési kombinációk hízóbikáinak tesztelése testtömeggyarapodásra, takarmány- 
hasznosításra és vágóértékre. Dolgozatunk célja e munka eddigi eredményeiről egy előze
tes értékelés készítése.

Saját vizsgálatok

Anyag és módszer. A különböző fajtájú, genotípusú illetve keresztezési kombiná
cióba tartozó hízóbikák tavaszi főszezonban született egyedeiből az adott fajta vagy 
keresztezési konstrukció témafelelős kutatójának közreműködésével 15-ös létszámú 
csoportokat alakítottak ki. Az állatok hizlalása többnyire standardizált, magas energia- 
szintű takarmányokkal intenzív módon történt. Az elfogyasztott takarmányt etetésen
ként, csoportonként mérték. Ezekből az adatokból megállapítottuk az egy-egy csoport 
által az 1 kg testtömeggyarapodásra felhasznált táplálóanyag (k. érték, em. fehérje) 
mennyiségét.

A hizlalási végsúly genotípusonként az illetékes témafelelős kutatók javaslata 
alapján lett meghatározva. A hizlalás végén az állatok kísérleti vágásra és csontozásra 
kerültek. Ezt megelőzően szakértő bizottság küllemileg is értékelte az állatokat, s a ha
sított testek ugyancsak minősítve lettek.

A kísérleti csoportok összeválogatásánál alapelv volt az azonosíthatóság és, hogy 
csoportonként legalább 4 bikától származzanak. A kísérlet kezdete előtt az állatok har
minc nappal kerültek a kísérleti istállóba, s annak megindulásakor az állatok élőtömegét
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két egymást követő napon történt mérle
geléssel állapították meg. A hizlalás végén 
hasonló módon lett megállapítva a befeje
ző súly. A közbeeső időben havi mérlege
léssel történt a testtömeg-gyarapodás el
lenőrzése. 1980-1986. között összesen 
27 különböző genotípus 91 csoportja ke
rült értékelésre, ami csoportonként 15 bi
kát számolva több mint 1300 egyedet 
ölel fel. A kísérletsorozatban felhasznált 
fajtákat és azok neveinek rövidítését az
1. táblázat tartalmazza. A kísérletsorozat
ban — mint általános kontroll — a magyar 
tarka minden évben szerepelt. Ezt az in
dokolja, hogy a magyar tarka egyrészt a 
nemzetközi húspiacon jól ismert és nagy
ra értékelt, másrészt a korábbi vizsgálatok 
szerint teljesen egyenértékű hústermelő a 
különböző országokban tenyésztett szi- 
mentáli típusú fajtákkal, ezért az így ka
pott eredmények nemzetközi összevetésre 
is alkalmasak. A kísérletsorozatban egy al
kalommal a szélsőséges tejelő típust kép
viselő hungarofríz is szerepelt.

A varianciaanalízist a legkisebb négyzetek módszerével Harvey (1964) szerint vé
geztük a következő statisztikai modell alapján:

Vijkl = u + ai + bj + ck * eijkl, ahol
y = a vizsgált teljesítmény (tulajdonság),
u = generális átfcag,
aj = genotípus (i=l,..., 27),
bj = takarmányozási mód (j=l, 2,),
ck = év (k = l,..., 6) és
eijkl = véletlen hiba.

A modellben minden tényező (kivéve a véletlen hibát) mint fix hatás szerepel.
Vizsgálati eredmények. A generális átlagokat és azok szórását a 91 csoportra, illetve 

a vizsgált tulajdonságokra vonatkozóan a 2. táblázat mutatja.
A 3. táblázat tartalmazza a különböző genotípusok, illetve keresztezési kombiná

ciók néhány kiemelt tulajdonságra vonatkozó teljesítményét. A táblázat fejlécében sze
replő „nettó súlygyarapodás” alatt a csontos húsra (hasított test) vonatkozó tömeggyara- 
podást értjük. A táblázat adatai -  úgy gondoljuk -  eléggé informatívak. Végigtekintve az 
egyes fajták és keresztezési kombinációk teljesítményén, számos érdekes következtetés 
vonható le az egyes fajták hatására vonatkozóan.

1. táblázat 
A kísérletsorozatban szereplő fajták 

és rövidítéseik

Magyar tarka = Mt (1)
Hereford = He (2)
Hungarofríz (3)
Magyar szürke = MSz (4)
Red Lincoln = RL (5)
Limosuin = Li (6)
Charolais = Ch (7)
Blond d’Aquitaine =BA (8)
Tejelő típus* = Tt (9)

*Tt: 50% jersey génhányadú tejelő magyar 
barna, 25% jersey génhányadú tejelő magyar 
tarka, illetve hungarofríz (10)

Breeds and abbreviations o f  the 
breeds used in the experiment 

Hungárián Simmental (1), Hereford (2), Hunga- 
rofriz (3), Hungárián Grey (4), Red Lincoln (5), 
Limousine (6), Charolais (7), Blond d’Aquitaine 
(8), Dairy Type (9), Tt: 50% Dairy Hungárián 
Brown of 50% Jersey blood and 25-25%  of 
Dairy Hungárián Fleckvieh and Hungarofríz 
(10)
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2. táblázat
A vizsgált tulajdonságok átlagai és szórásai 

(n=91)

Sor
szám Tulajdonság (18) 
(18)

X s cv%

Beállítási testtömeg, kg (1) 262,6 44,8 17,1
Beállítási életkor, nap (2) 251,0 17,1 6,8
Testtömeg hizlalás végén, kg (3) 551,8 48,4 8,8-
Életkor hizlalás végén, nap (4) 462,6 28,9 6,2
Tömeggyarapodás beállításig, g (5) 1045,4 143,5 13,7
Tömeggyarapodás hizlalás alatt, g (6) 1369,5 130,0 9,5
Egy életnapi tömeggyarapodás, g (7) 1188,0 102,3 8,6
Nettó tömeggyrapodás, g (8) 692,5 70,7 10,2
Vágási százalék (9) 62,3 2,2 3,6
Rostélyos felülete, cm2 (10) 91,3 14,6 16,6
Testüregi faggyú, % (11) 6,5 0,9 14,7
összes hús, % (12 ) 71,5 3,9 5,4
összes csont, % (13) 17,4 6,3 35,9
Kivágott faggyú és ín, % (14) 11,8 3,1 25,8
Színhús, g/nap (15) 503,5 64,1 12,7
Em. feh./l kg tömeggyarapodás (16) 775,3 118,3 15,3
Kém. ért./l' kg tömeggyarapodás (17) 4,6 0,4 9,7

Averages and standard deviations o f  the characteristics tested 
initial live weight (1), age at start, days (2), live weight at conclusion of the test (3), age at conclusion 
of the experiment, days (4), live weight gain till start (5), daily gain during the test, g (6) live weight 
gain fór 1 day of life (7), net weight gain (8), killing-out percentage (9), area of sirloin (10), sueto f 
body cavities (11), all lean, % (12), all boné, % (13), tallow and tendon dissected, % (14), daily lean 
production, g (15), digestible protein intakc fór 1 kg weight gain (16), starch equivalcnt intake fór
1 kg weight gain, (17), serial number (18), characteristics (18)

A herefordról megállapítható, hogy súlygyarapodásban és vágóértékben jelentősen 
elmarad a magyar tarkától, ellenben kitűnő a takarmányhasznosítása. A fajtatiszta here- 
fordok várakozás alatti színhús termelésében minden bizonnyal közrejátszott a számukra 
túl intenzív hizlalás, amire Nagynézi a l.,(1981), valamintNagyné-Sárdi-Bárány (1981) 
eredményeiből is következtethetünk. A hereford fajtát annak kistestű változata kép
viselte.

Igénytelensége, jó szaporasága, alkalmazkodó képessége révén rendkívül hasznos és 
fontos komponense a húshasznú anyatehén előállításnak. Valamennyi keresztezési kom
bináció, amelyben a hereford szerepelt, az 1 kg súlygyarapodásra jutó keményítőérték 
felhasználásban számottevően kedvezőbb eredményt ért el, mint a magyar tarka.

A magyar szürkét évszázadok óta tenyésztik Magyarországon. Tökéletesen alkal
mazkodott az itteni klíma szélsőségeihez, a nyári forrósághoz és a télen gyakran előfor
duló -2 0 -2 5  fokos, esetenként azt meghaladó hidegekhez, valamint a téli szűkös takar
mányozáshoz és az istálló nélküli tartáshoz (Bodó, 1968). Emellett m agas z s ír - é s  fehérje- 
tartalmú tejet ad. Mindezek predesztinálták arra, hogy kipróbálják a hereford konku-
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3. táblázat
Különböző típusú hízóbikák fontosabb hústermelési paraméterei 

a magyar tarka %-ában

Sor
szám Genotípus (2) 
(1)

Cso
port
tok
szá
ma*
(3)

Gyara
podás 

életnap
ra (g) 

(4)

Nettó
súlygya
rapodás

(g)
(5)

összes
hús
%
(6)

Szín
húster
melés
g/nap

(7)

Kém.ér
ték fel- 

használás 
1 kg gya
rapodásra 

(8)

Magyartarka (absz.) 8 1247 710 72,9 513 4,32

(rel.) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Hereford 6 80,1 81,7 89,6 72,4 94,7
Hungarofríz 1 89,1 85,6 93,5 79,6 114,4
Mt x He ( F ,) 4 95,1 93,8 93,1 87,1 94,2
M txM sz ( F J 5 91,7 91,0 97,6 89,8 102,1
Mt x Li (F 1) 6 93,3 100,1 101,3 102,1 101,9
Mt x RL ( F ,) 2 108,3 108,8 94,3 105,3 107,2
Mt x BA (F t ) 3 107,5 114,9 101,0 115,6 93,8
Mt xCh (F j) 3 96,0 102,2 100,9 103,6 94,0
He x Li ( F ,) 2 85,4 89,8 93,6 89,3 97,5
He x Ch (F t ) 1 90,4 96,8 93* í 98,2 94,2
Mt 25% + He 75% 7 88,5 88,2 92,6 82,7 95,7
Mt 25% + Li 75% 6 94,0 103,2 104,3 107,7 94,0
Mt 25% + BA 75% 2 103,7 115,8 104,6 123,6 112,5
Mt 37,5% + He 62,5% 2 92,1 89,5 93,8 83,0 93,1
Mt 17,5% + Li 82,5% 2 91,3 101,9 103,4 104,2 104,6
Mt + RL 78-91% 1 100,7 101,8 90,1 93,7 107,6
Mt 25-50% + RL 75-50% 1 107,5 106,Í 90,3 97,4 95,8
Mt 25% + LI 25% + Ch 50% 1 98,2 105,8 103,3 107,6 123,1
Mt 25% + He 25% + Li 50% 3 95,4 97,4 94,0 95,6 87,7
Mt 25% + He 25% + Ch 50% 2 103,8 97,9 97,8 104,0 83,8
Mt 25% + Msz 25% + Ch 50% 5 99,0 104,4 100,3 109,2 96,8
Mt 25% ♦ MSz 25% ♦ Li 50% 1 83,0 89,0 100,0 95,8 94,2
Tt 25% ♦ He 25% ♦ Mt 50% 4 101,8 105,3 95,2 101,0 94,0
Tt 25% ♦ He 25% ♦ Li 50% 7 98,6 101,9 93,5 96,2 90,7
Tt 25% ♦ He 25% «■ Ch 50% 4 100,2 106,0 96,5 104,3 94,0
Tt 12,5% ♦ He 37,5% ♦ Li 50% 2 94,4 96,6 96,3 95,6 97,5

*Egy-egy csoport :n=15 ( - 1 - 2  ) egyed (9)

Leart production parameters o f  different beef genotypes in per cent o f  the HUngarian Sim- 
mentái

genotype (1), number (3), livc wcight gain fór 1 day of life (4), net weight gain (5), all lean (6), 
daily lean production, g (7), starch equivalent intake fór 1 kg live weight (8), the groups consisted 
of 13-15  bulls (9)

rensként a húshasznú anyatehén-állomány előállításában, ahol jól bevált (Enyedi Sághy, 
1981, Tóth, 1984 stb.). Amint a táblázatból látható a magyar tarka x magyar szürke 
(f 'i ) bikák súlygarapodási illetve színhústermelési mutatókban jelentősen felülmúlják
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mt x hereford társaikat, a hasított testben levő összes hús százalékos arányában gyakor
latilag azonos értékű a két genotípus, míg az 1 kg súlygyarapodásra jutó táplálóanyag
felhasználásban elmaradnak az utóbbiaktól.

A mt x magyar szürke anyatehenek minden szempontból a magyar tarkát elérő 
illetve meghaladó értékű utódokat adtak a charolais bikák után -  igazolva Gyulai {1988) 
állítását, miszerint a magyar szürke a charolais-val igen jól kombinálódik. A különböző 
kombinációkból származó magyar szürke keresztezésű növendék bikák hizodalmasságá- 
ról Enyedi-Kovács ( 1989) adnak részletes áttekintést.

A red lincoln fajtával nálunk szűkebb körben foglalkoznak. Felhasználásával a 
Dél-Alföldön egy új, közepes testtömegű, nem túl igényes, de jó súlygyarapodásra és 
vágóértékre képes fajta előállítása folyik (Opelcz, 1987). Ebben a vizsgálatsorozatban a 
fajta súlygyarapodás vonatkozásában -  kíilönösen az generációban.-igen jól, messze 
a várakozáson felül szerepelt. A hasított test minőségét viszont számottevően rontotta 
a magyar tarkával szemben. Ez részben-a gyengébb far alakulásra vezethető vissza.

A három francia húsfajta közül a limousint anyatehén-előállításra is, a másik kettőt 
elsősorban vágó végtermék előállításra használják Magyarországon. A limousin egyik kom
binációban sem tudta felvenni a versenyt súlygyarapodásban a magyar tarkával, ellenben 
relatíve finom csontozata miatt kedvező hatást gyakorolt a hasított test minőségére. 
Mindezek összhangban állnak Szuromi (1985) és mások korábbi megállapításaival.

A charolais a keresztezéseiben összességében a magyar tarkát meghaladó értékű 
vágómarhát produkált, míg a blond d’Aquitaine mind a súlygyarapodás vonatkozásában, 
mind pedig a hasított test összetételét illetően némi meglepetésre a legjobbnak bizonyult
-  igazolva Balika (1987), Balika-Zubor (1987) kedvező tapasztalatait.

Külön kell szólni a tejelő típusok mínusz variánsaira alapozott egyhasznú hús- 
marha-előállításból származó végtermékek hústermeléséről. E tenyésztési program kon
cepciójáról illetve e konstrukciók eredményeiről már számos alkalommal részletesen 
szóltunk (Hom-Bozó-Dunay, 1970, 1971; Horn, \912;Dunay, 1978; H om -D unay- 
Bozó, 1981; Dohy-Dunay-Keleméri-Bozó, 1981; Horn et al.y 1983; Bozó-D unay- 
Rada-Zéman, 1987; Zéman, 1985 stb.) Amint az a 3. táblázat utolsó 4 sorából látható, 
a tejelő típusú tehenektől és hereford apáktól származó anyatehenek után charolais, 
limousin és magyar tarka bikák felhasználásával a magyar tarkával azonos, esetenként azt 
meghaladó értékű vágómarha állítható elő, amely az apai fajta karakterét képviseli, s ezért 
a legmagasabb export igényeket is kielégíti. Úgy gondoljuk, ez egy olyan tenyésztési, 
genetikai tartalék, amelyhez a jövőben feltétlenül szélesebb körben kell nyúlni.

Következtetések

A vizsgálati eredményeken végigtekintve mindenekelőtt megállapítható, hogy nincs 
egyetlen fajta sem, amelyik valamennyi fontos értékmérő tulajdonságában felülmúlná 
az összes többi fajtát, illetve keresztezési kombinációt. Ugyanerre a következtetésre ju
tottak Neumann-Matthes (1980) is, akik számos fajtát -  többek között az itt nem vizs
gált olasz húsfajtákat is kipróbálták. Különösen igaz ez a megállapítás akkor, ha a hizla- 
lási és vágási paraméterken kívül a borjúelőállítással kapcsolatos tulajdonságokat is figye*
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lembe vesszük. Mindezek ismételten igazolják azt a régóta hangoztatott megállapításun
kat, hogy a marhahústermelésben az optimális eredmény a megfelelő fajták és geno
típusok kombinációja útján érhető el.

Az egyes vizsgált tulajdonságokban a különböző fajták illetve genotípusok között 
eltérő mértékű relatív különbségek vannak. A legnagyobb százalékos eltérés a két szélső 
értéket képviselő genotípus között az egy napra jutó színhústermelésben mutatkozott 
(51,2%), míg a legkisebb a hasított testben levő összes hús százalékos arányában (-1 5  re
latív %). Ugyanakkor a vizsgált tulajdonságok szórásának százalékos értékeit (cv%) szem
lélve szembetűnik, hogy a csoportok illetve genotípusok átlagát tekintve a variációs koef
ficiensek néhány tulajdonságot (pl. összes csont %) leszámítva alig különböznek az azo
nos fajtájú csoportokon belül megszokott értékektől. így pl. az egy életnapra jutó test
tömeggyarapodásra itt kapott cv% (8,6) szinte hajszálpontosan megegyezik a Bodó etal. 
(1985) által idézett bajor tarkára vonatkozó hízékonysági ivadékvizsgálati eredménnyel. 
Az elmondottak azt bizonyítják, hogy az egyedi hústermelési tulajdonságokban az egyes 
genotípusok közötti variancia sokkal szerényebb, mint például a tejtermelésben, ezért 
e téren a különböző keresztezési kombinációk alkalmazásával csak realtíve kisebb ered
ményjavulás érhető el. Mindezek nem kisebbítik az ilyen jellegű munkák jelentőségét. 
Éppen ellenkezőleg! Pontosan a szerényebb varianciából adódó kisebb lehetőségek kö
vetkeztében különösen nagy gondot és alapos elemző munkát érdemel az optimális kom
binációk kiszűrése, mert a hústermelés mennyiségi, minőségi javításának és gazdaságos
sága fokozásának nincs jobb előrehaladást ígérő útja.

Végezetül az is bebizonyosodott, hogy különböző kombinatív keresztezések útján
-  esetenként tejelő típusokból, illetve olcsón tartható szerény igényű húshasznú anya
tehén típusból kiindulva -  az e téren méltán nemzetközi elismertségű magyar tarkával 
egyenértékű, illetve azt meghaladó hústermelő képességű vágómarha állítható elő, ame
lyek a legmagasabb export követelményeknek is megfelelnek.
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Transzponderes takarmányozás 
az üzemi teljesítményvizsgálatban

Wittmann Mihály-Király Albert

Summary

Wittmann M .-Király A .: TRANSPONDERED FREEDING IN FIELD PERFÓRMANCE TESTS

Mcasuring of feed intake in fíeld test is of great importance because it renders calculation of feed 
efficiency possible. Using at the same timc a developed method fór estimation of meat production (e. 
g. Scanncr technics) the lével of field test may near to the level of central progeny test and reaches 
the level of central perfórmance test. Alfa Sow Master electronic feeding system made by Alfa Laval 
(Sweden) has beon adapted to growing pigs. After somé technical trials progeny test with 12 indivi- 
duals and perfórmance tests with 15 boars was carried out on sémi ad lib feeding level.

Rcsults in progeny test: growth ratc 715;
feed efficiency 3.05; 
valuablc meat cuts 46.5% 

in perfórmance tests: growth rate 723 g; and 687 g
feed efficiency 3.11; and 2.85 
lcan meat 39.5 and 39.7% (Scanner).

Growing pigs learn easily the use of individual electronic box. Speeding of eating increases from 
30 g/min to around 60 g/min by the end of fattening period. At the beginning speeding of eating hav- 
ing large variance limits the group size. Top ranking animals may check and block the entracne of feed
ing box in certain positions. Directing the gatc closc to cold or wet floor or to the moving area occur- 
cncc of blocking is of low importance. Eating behaviour shows that in time scheduled meal-feeding 
Pigs adapt themselves quickly to the fceder bút slowe to the regularity of feeding. Four melas seem 
to be better than more. Possible group size is of 12-15. By avoiding a part of feeding interactions it 
is casicr to find gcnetically lcan types. Pigs with low feed intake can be culled before the end of test.

1. Growth rate and feed consumption in the test
2. Functional use of the crate

^uthors’ address: Animal Breeding Institutc of the Research Centre fór Animal Productioon, Gö
dö llő - Hcrccgh alom
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Bevezetés

Magyarországon közel 50 ezer tenyészsüldővel folytatnak üzemi sajátteljesítmény
vizsgálatot. Ez a teszt -  mint a világon mindenütt -  képezi az alapját a hímivarú sertések 
nagy része, illetve a teljes nőivarú állomány szelekciójának. Ebben a vizsgálati eljárásban 
a tenyészértéket két tulajdonság alapján becsülik: az életnapi gyarapodás, valamint a sza
lonnavastagság alapján. Az életnapi gyarapodás minden országban ugyanazt fejezi ki, a 
szalonnavastagság azonban eltér a mérési helyektől függően. A lényeg az, hogy a tenyész- 
érték becslése csak két tulajdonságon nyugszik, ezért csak alacsony megbízhatósági érték
kel fejezi ki a tenyészértéket. Ugyanazon apák utódainak teljesítménye változatos, dé ál
talában alacsony genetikai korrelációt mutat, ha központi állomáson, és a tenyésztő 
üzemben mért eredményeket viszonyítják egymáshoz.

Az egyik ok nyilvánvalóan a környezethatásban áll. De a gyenge-közepes összefüg
géseknek oka az is, hogy a tenyésztő üzemben sokkal kevesebb információ alapján álla
pítjuk (becsüljük) a tenyészértéket, mint a központi állomáson és a módszerektől függően 
tág határok között van a becslés pontossága. A központi teljesítményvizsgálat abban tér 
el az üzemitől, hogy benne egyedi tartást alkalmaznak és ezáltal lehetővé válik a takar
mányfogyasztás mérése, így a takarmányértékesítés kiszámítása. Ezen többletinformáció 
nagy előnye a tenyészérték index formájában való kifejezésében, és segít eldönteni, hogy 
a többletgyarapodás vagy többlethús kifejezetten a plusz fogyasztásának, vagy a jobb 
takarmányértékesítésnek vagy mindkettőnek a következménye.

A transzponderes takarmányozás még egy évtizede sem ismert a sertéstenyésztés
ben, s máris nagy karriert futott be a kocatakarmányozásban. Az elektronikus takarmá
nyozás új gazdasági előnyöket kínál, amelyek takarmány megtakarításban, munkaerő
megtakarításban jelentkeznek, és mindez találkozik az állattartás korszerű igényeivel. 
A rendkívüli gazdasági lehetőségeket nagyra értékeli mind a tudomány mind a gyártók. 
A berendezések fejlesztése olyan népszerűvé vált, hogy jelenleg mintegy 30 gyártmány 
van forgalomban, legalább négyféle elektronikus azonosítási rendszerrel.

A NEDAP és a TEXAS INSTRUMENTS cégek olyan új miniatürizált transzpon- 
dereket fejlesztettek ki, amelyek pisztollyal az állat fülébe beültethetők, kazettákban 
tárolhatók. A Hokofarm olyan állást fejlesztett ki, amellyel a kocák elkülöníthetők a cso
portból. Az első kijáratú rekeszben a komputer irányítja az elkülönítést. A Hunday cég
nek olyan komputere van, amely 32 etetőberendezést, s több mint 1500 kocát tud fel
ügyelni. A Veda cég olyan berendezést fejlesztett ki, amely száraz és nedves takarmányra 
egyaránt alkalmas. Piros fénnyel kondicionálják a berendezések helyes használatára a ser
téseket. A Geerkens cég olyan pneumatikus rendszert alakított ki, amely enyhe nyomás
sal nehezedik a koca hátára, s ezzel vezérli az állás működését.

A fejlődés tehát igen gyors, és nem kétséges, hogy az elektronikus takarmányozás 
rövid időn belül forradalmasítja a sertéstartást, és bevonul minden korcsoport takarmá
nyozásába.

Mostanáig még nagyon kevés azoknak a közleményeknek a száma, amelyek az 
elektronikus takarmányozást növendék sertésekhez adaptálták. Elsőnek Hansen és mások 
(1^82) teljesen automatikus, komputeres állatazonosító és takarmányozó berendezést 
írnak le sertések számára. Majd Berberich, (1985) sertéseket hizlal elektronikus etető
állással. Később Hammel és Humik (1987) yorkshire kocasüldőket neveltek r ö g z íte tt
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időközöknöz kondicionáltan. Fény- és hangjelekkel igyekeztek előmozdítani a progra
mozott takarmányozást. Az adagetetéses rendszerben a sertések több időt töltöttek moz
gással, és kevesebbet fekvéssel, mint ad libitum etetésben. A viselkedési eredmények azt 
mutatják, hogy a sertések megfelelő kondicionálással már a második napon képesek az 
evési időszakokhoz alkalmazkodni. Bartussek és Hausleitner (1988) nyolc-nyolc állattal 
végzett hizlalási kísérletben az állatok bejutását, az elektronikus takarmányozó berende
zés működését vizsgálták. A napi két evési idő során a sertések átlagosan 35 percet töl
töttek evéssel, amit a körülmények részletes ismerete nélkül nehéz értelmezni. A szerzők 
megállapítják, hogy az elektronikus takarmányozás adagolt változata alkalmazható mind 
a hizlalásban, mind a tenyészkocák felnevelésében. Kiiktatja a takarmányfogyasztásban 
a társas rangsort, és jelentőségét veszti az egyed evési sebessége is. Ugyancsak Berberich 
(1988) beszámol arról az automatikusan működő elektronikus rendszerről, amelyben a 
takarmányhoz vizet is adagoltak. A berendezéssel nevelt 20 süldő takarmányadagja azo
nos volt a hagyományos önetetőn etetett sertésekével. Az egyedileg takarmányozott 
sertések jobban értékesítették a takarmányt, kevesebb takarmányt fogyasztottak. A szer
ző úgy véli, hogy a fogyasztás, a növekedés és a takarmányértékesítés összefüggésében a 
sertések teljesítményük szerint tipizálhatók.

A COTSWOLD brit hibrid társaság, a DIG  hannoveri kiállításán (1989) arról tá
jékoztatott, hogy a hibridvonalak tesztelésében elektronikus egyedi takarmányozó be
rendezéseket használnak. Hasonló személyes információnk (Luc Geirnaest, 1989) van a 
SEGHERS Hibridelőállító Társaságtól is.

Saját vizsgálatok

Anyag és módszer. Az Alfa-Laval Sow Master berendezést alakítottuk át növen
dék sertések takarmányozására. Az etetőállást átjáró rendszerűvé terveztük, és adaptáltuk 
kisebb sertésekre, a transzpondereket váll- és nyakövvel rögzítettük a sertéseken. Néhány 
hónapig technikai kísérletet végeztünk annak megállapítására, hogyan viselik a sertések 
a transzpondert, és milyen gyorsan tanulják meg a berendezés használatát. Ennek isme
retében három kísérletet folytattunk. Az első kísérletben egy kan ivadékcsoportját (12 
egyed, 6 koca, 6 ártány) helyeztünk a berendezésre. Az etetőállást a homokfallal párhu
zamosan helyeztük el. A második és harmadik kísérletben növendék kanok sajátteljesít
ményvizsgálatát végeztük 14 egyeddel. Az etetőállást a homlokfalra merőlegesen helyez
tük el.

A kísérletben folyamatosan figyelemmel kísértük a sertések étvágyát, és sémi ad 
libitum takarmányozást folytattunk. A sertések számára napi öt, háromórás evési idő
szakot programoztunk. A számítógép a napi takarmányadagot 5 egyenlő részre osztotta. 
A takarmányadagolás sebessége 60—100 g/perc között változott aszerint, hogy a transz- 
ponder milyen távolságban volt a rádióadótól. A takarmányadagot általában hetente 
növeltük. Az etetőbe önitatót építettünk be a fogyasztás növelésére.

A sertéseket kéthetente mérlegeltük. A második kísérletben napi 15 órás viselke
dési megfigyeléseket végeztünk kéthetente, a harmadik kísérletben havonta, amelyben 
mértük az evés intenzitását, az evés rendszerességét, a követési sorrendet, a sertések al
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kalmazkodását a berendezéshez, a sertések elhelyezkedését a rekeszben, a rekesz funkcio
nális felosztását.

Eredmények. A sertések teljesítményét bemutató 1. táblázatából kitűnik, hogy az 
első két kísérletben a sertések takarmányfogyasztása és ennek következtében növekedése 
is megfelelő volt. A nyári időben folyó harmadik kísérletben a magas hőmérséklet miatt 
az étvágy és a fogyasztás alacsonyabb szintű, de a takarmány értékesítés kedvező és értéke 
megközelíti á központi ivadékvizsgálatét.

A transzponderes takarmányozásban részesült sertések növekedése nem különbö
zött a hagyományosan, önetetőből ad libitum etetett sertésekétől, de takarmányértékesí
tésük és vágóértékük kedvezőbb volt.

A sertések csoporton belüli egyedi fogyasztása elég közel van egymáshoz a növe
kedés első harmadában, később azonban fokozatosan differenciálódik: Sémi ad libitum 
takarmányozásban á sertések többségének takarmányfogyasztása szűk tartományban 
mozog -  ezt a kis szórásértékek jól tükrözik - ,  ezáltal tulajdonságaik gyakorlatilag azo
nos takarmányozási szinten hasonlíthatók össze. A takarmányozási interakciók részbeni 
kiiktatásával könnyebb megtalálni a genetikailag izmoltabb típusokat. Azok a sertések, 
amelyek fogyasztása alacsony szintű jóval a teszt vége előtt kiselejtezhetők.

1. táblázat
Üzemi sajátteljesítményvizsgálatok

n
Átlagos 

napi test- 
tö meggy a- 

rap. (4)

Takar
mányérté

kesítés
(5)

vágóérték
%
(6)

Takarmányfogyasztás (7)

átlagos 
napi kg (8)

intervallum
(9)

l. kísérlet (1) 
Ivadékvizsgálat (2)

12 715 ±34 3,05 ±0,11 46,6 ±2,5* 2,18 ±0,11 1,83-2,21

2. kísérlet 
Sajátteljesítmény- 
vizsgálat (3)

14 723 ±69 3,11 ±0,18 39,5 ±0,82** 2,25 ±0,08 2,00+2,32

3. kísérlet 14 687 ±57 2,85 ±0,17 39,7 ±0,88** 1,96 ±0,07 1,83-2,05

♦Értékes húsrészek aránya (10)
** Színhús aránya Scannerrel becsülve (11)

Farm self performance test 
lst experiment (1), progeny test (2), self-performances test (3), average daily weight gain (4), FCR (5), 
slaughter value (6), feed consumption (7), average daily (8), interval (9), proportion of valuablc mcat 
parts (10), proportion of lean as estimated by Scanner (11)

Az 1. ábrán a növekedés és a takarmányfogyasztás üteme látható a három kísérlet 
folyamán. Az első két kísérletben a fogyasztás fokozatosan nő a teszt végéig. A harma
dik kísérletben a kezdeti alacsonyabb szintű fogyasztás a kisebb beállítási átlagsúlyhoz 
igazodó takarmányadaggal magyarázható. A teljesítményvizsgálat végén a kanok ivar- 
éretté válnak, és ugrálják egymást, ami jól tükröződik a csökkenő gyarapodásban. Mind-



ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS TÓM 38. No. 6. 515

Tömeg ( Atl nopi 
gyarapodás tok-logy-

kg

800  -

700  -

600  -

Tömeggyoropodcs
---------  1- kísérlet
-------- 2. kísérlet
--------- 3 .kísérlet
Atl. napi tok fogy.
--------  1 kísérlet
-  — — 2. kísérlet 

—• 3 kísérlet

500

H
2 4 6 8 10

1. ábra. Növekedés és takarmányfogyasztás a teszt alatt

12
hét

amellett a harmadik kísérletben a nyári magas hőmérséklet is hátrányosan hatott a fo
gyasztásra és a növekedésre egyaránt.

Számítógépes takarmányozást a legfejlettebb vágóértékbecslési módszerrel, a 
scanner-technikával kombináltuk. E fejlett módszerek kombinációja nagyfokú bizton
ságot jelent akár az egyes állatok szelekciójában, akár a szülők tenyészértékének a becs
lésében. Az egyedi takarmányfogyasztás mérése és a vágóérték nagy pontosságú becslése 
ugyanolyan mennyiségű információt jelent a tenyésztő üzemben, mint amennyit köz
ponti vizsgálatban el lehet érni. Ilyen információkra alapozva, az árutermeléshez hason
ló környezetben folytatott szelekció elvileg és gyakorlatilag is nagyobb hatékonyságú, 
mint központi teljesítményvizsgálatra alapozott. Mindenesetre ezek az új technikák új 
és hatékony szelekciós rendszer kidolgozását teszik lehetővé kedvező költségráfordí
tással. Az evési viselkedésre irányuló megfigyelésekből megállapíthatóf (2. táblázat), 
hogy a növekedés folyamán az evési sebesség fokozatosan nő. A 2. kísérletben a kezdeti 
34 g/perc értékről a hizlalás végére az fokozatosan 54 g/perc értékre, a 3. kísérletben 
33 g-ról 44 g-ra nőtt az evési sebesség. Az egyes állatok átlagos evési sebessége nagy
mértékben különbözik, s a második kísérletünkben 31-51 g/perc, a harmadik kísérlet
ben 33-48 g/perc értékek között volt. Egyes sertések evési sebessége eléri a hizlalás 
végére a 60 g/percet, más sertéseké csak keveset változik a hizlalás folyamán. A hizlalás 
átlagában 38-42 g/perc volt az evési sebesség, ami tökéletesen egybe esik korábbi meg
figyelésünkkel (Wittmann; Papp, 1981). Délelőtt a sertések valamivel gyorsabban esznek, 
mint délutáni etetésben, de a különbség nem jelentős.

Az evésre fordított idő a 2. kísérletben kezdetben 56 perc, a további megfigyelé
sekben 47-53  perc volt átlagosan, a harmadik kísérletben 57 -54 perc között változott, 
amit nagyon megfelelőnek tekinthetünk, hiszen száraz takarmányok etetésekor a szűk-
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2. táblázat
Viselkedési mutatók

Viselkedési mutatók (1) Második (2) harmadik (3) 
kísérlet

Evési idő perc/nap (4)
hizlalás elején (5) 56,0 ±13,3 57,7 ±14,2

közepén (6) 50,3 ±14,5 54,7 ±10,4
végén (7) 

Egyéb aktivitás az etetőállásban (8)
52,9 ±4,8 56,0 ±10,6

perc/nap elején (5) 9,5 8,4
közepén (6) 8,8 10,3
végén (7) 5,0 6,5

Napi evések száma (9)
hizlalás elején (5) 3,6 ±1,3 4,0 ±0,7

közepén (6) 4,4 ±0,8 3,9 ±0,8
végén (7) 4,4 ±0,9 3,9 ±0,9

Evési sebesség (10)
g/perc hizlalás elején (5) 34 ±6,0 33 ±4,1

közepén (6) 45 ±6,9 38 ±6,4
végén (7) 53 ±3,3 44 ±6,5

Behavioural characteristics 
behavioural characteristics (1), 2nd experiment (2), third experiment (3), eating timc, min./day (4), 
at the beginning of fattening (5), mid-fattening (6), at the cnd of fattening (7), other activitics in the 
feed stands (8), number fo daily episodcs of feed intake (9), eating velocity, g/min. (10)

séges napi evési idő legalább 50 perc átlagosan. Az evési idő változásából megállapítható, 
hogy az etetőberendezésekhez való alkalmazkodás két hét alatt lezajlik.

Az etetőállás kihasználtságát a benne eltöltött teljes idő határozza meg. A sertések 
a tiszta evési időn kívül több kevesebb időt töltenek az állásban más tevékenységgel, 
Ennek tartama 7,7 és 8,5 percet tett ki sertésenként a második kísérletben. Az állásban
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töltött teljes idő így 60 és 65 perc volt naponta és sertésenként. Amennyiben 15 órás 
etetési időt veszünk figyelembe naponta, a fentiek alapján 14-15 egyed számára van 
elég evési lehetőség. Figyelembe véve azonban azt is, hogy kezdetben az evési idő és a 
veszteségidő is hosszabb, csak 13 állat helyezhető el biztonságosan a 15 órás etetési 
időben. Feltehetően ez a szigorú etetési rend okozta, hogy a sertések nem tudták ki
használni a napi ötszöri etetési időt. Amennyiben növelni lehet az evés sebességét, a 
csoportnagyság is növelhető.

Bár naponta minden sertés számára öt etetést irányoztunk elő, de a második kísér
letben 14 sertésből csak egy vette igénybe az összes evési lehetőséget az öt megfigyelés 
során. A többi sertés kevesebbszer kereste fel az etetőhelyet. A napi evések száma 3,2 és 
5 között változott sertésenként és 4,2 volt átlagosan. A kisebb evésszám ellenére a ser
tések maradék nélkül elfogyasztották a takarmányt. A megfigyelések sorrendjében foko
zatosan nőtt a sertések napi evésének száma: 3,6; 3,9; 4,4; 4,9 és 4,4. Ez arra utal, hogy 
az evés rendszeressége hosszú idő alatt alakul ki, s eltart a hizlalás második harmadáig. 
A kanok ivarérettsége miatt a tesztidőszak végén valamelyest romlik az evés rendszeres
sége. A harmadik kísérletben alig volt változás az evések számában. A kisebb evési gyako
riság a nyári meleg okozta étvágy csökkenéssel magyarázható. A sertések alkalmazkodó 
képessége a rendszeres szinkronizált evéshez tehát lassú, hosszú időt vesz igénybe.

Az eredmények arra utalnak, hogy az etetési alkalmakra, időkre programozott ta
karmányozásban a sertések könnyebben elfogadják a napi négyszeri etetést, mint az ennél 
gyakoribbat. További kutatások szükségesek annak tisztázására, hogy az etetések csökke
nő száma milyen módon hat a takarmányfogyasztásra.

A sertések elhelyezkedését azért tanulmányoztuk, hogy megtaláljuk az etetőállás 
legkedvezőbb helyét a rekeszen belül. Az első kísérletben a homlokfal mentén helyeztük 
el az állást oly módon, hogy mögötte 150, cm hosszú szabad terület maradt. Azt láttuk, 
különösen a hizlalás második felében, hogy főleg a domináns sertések szívesen feküdtek 
az állás mögötti területre, és blokkolva a bejáratot megakadályozták más egyedek beju
tását az állásba. A kocákhoz hasonlóan {de Coning és mások, 1987) csupán egynegyed 
környi szabad terület a bejárat körül, növendék sertéseknél sem elégséges az állás biz
tonságos megközelítéséhez. 1

A további kísérletekben az állást a homlokfalra merőlegesen helyeztük el (2. ábra) 
ezáltal az állás mögötti teljes köz szabaddá válik. Az itató az állással szembe került, ezért 
az állás és az itató közötti terület általában kissé nedves volt, s a sertések fekvésre nem 
használták. A bejárat lezárását csak ritkán lehetett megfigyelni. A sertések a jobb oldali 
területet használták fel evésre, a bal oldalt trágyázó térnek. Csak a hizlalás végén for
dult elő, hogy az állás mindkét oldalán fekvőteret alakítottak ki. A 2. ábra jelzi, hogy 
az állás rekeszen belüli helyzete nem megfelelő. Növelni szükséges a fekvőteret az állásnak 
a trágyázótér irányába való elmozdításával, hogy a sertések ne kényszerüljenek az állás 
mindkét oldalán feküdni.

Következtetések

A transzponderes takarmányozás jó eszköz az egyedi takarmányfogyasztás méré
sére az üzemi teljesítményvizsgálatban, akár csoportos ivadékvizsgálatban, akár saját- 
teljesítmény-vizsgálat bán. Az egyedi takarmányfogyasztás mérése jelentős többletinfor
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mációt ad a szelekció számára. A komputeres egyedi takarmányozás fejlett testösszetétel 
becslési módszerrel (scanner technika) kombinálva az üzemi teljesítményvizsgálat szín
vonalát a központi teljesítményvizsgálat színvonalára emeli.

A gyakorlati alkalmazás feltétele, hogy mindegyik rendszerhez ki kell dolgozni a 
állati testbe beültethető transzpondert. A növendéksertések gyorsan alkalmazkodnak a 
számítógép által vezérelt etetőálláshoz, de sokkal lassabban az időre szabályozott etetési 
rendhez. Napi négyszeri etetés előnyösebb az ötszörinél. A lehetséges csoportnagyság 
12-15 egyed. A rossz étvágyú egyedek korán kiselejtezhetők. Számos részlet tisztázá
sához további kísérletek szükségesek.



Gödöllői Agrártudományi Egyetemi 
Mezőgazdasági Tanszék, Gödöllő 
(Tanszékvezető: dr. HustiIstván)

Adatok a tehenek fekvési viselkedéséhez

Pados Éva-Sántha tünde

Sümmary

Miss Pados É.-M rs. Sántha T.: DATA TO LYING BEHAVÍOUR OF COWS

The authors wanted to know what cxteant arc the lying positions of cows characteristics, are 
there differenccs among brccds and offspring gröups and how far influence the management techno- 
logics the lying behaviour of cows.

The obscrvations werc carried out irt tied-down stable arid included 51 black-and-white Holstein 
Friesian daughters of 7 sires. Analysis of vaíiarice failed to revcáí differénces between average totál 
lying frequency of progeny groups. Likewise, riö significant differences were found in respect of 
frequency of lyin^ posturcs of site óffsprings (Fig. 1.). The freqüency of lying postures adopted by 
the cows had the following order:

B -  inflcxcd főre legs, hind legs fonti ácutc ariglc with the írunk, heck and head uprisen,
C -  főre legs inflcxcd, hind legs cíosed tö the trunk, ricck and head uprisen,
A -  főre legs inflcxcd, hind legs form right angíc tö the triink, neek and head uprisen.

Fig. I. Pattern of the main lying posturcs in progeny groups of sires

Authors9 address: Department of Agriculturc of University of Ágricultural Sciences, Gödöllő

Bevezetés

A szarvasmarha fontos viselkedési eleme a fekvés. Fekvés közben az állatok pihen
nek, kérődznek, termelésük szempontjából fontos, hogy pihenésük zavartalan legyen. 
A tejtermelés és a fekvéssel eltöltött idő között pozitív összefüggés van, általában a töb
bet fekvő tehenek többet is termelnek. Tehát, ha a technológiákat úgy állítjuk össze, 
hogy minél több nyugalma legyen á teheneknek, a tejhozam növekszik. A fekvési idő 
és a kérődzési idő között ugyancsak pozitív az összefüggés mind a kötött, mind a kötet
len tartású rendszerben.

A vélemények általában megegyeznek abban a kérdésben, hogy a testnagyság és 
az állatok kora, valamint a fekvési periódusok között kismértékű, nem határozott negatív 
jellegű az összefüggés, ugyanakkor az összes fekvési idő és ezen tulajdonságok között kö
zepes pozitív összefüggés található. A kismértékű pozitív összefüggés a tejtermelés és afek-
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vési idő hossza között abból adódik, hogy a nagyobb testű tehenek hosszabb ideig fek
szenek, s általában több tejet termelnek. A tehenek kötetlen tartásban kevesebbet fek
szenek (a nap 24 órájának 37-40%-át) mint kötött tartásban (45-50%-át) (Czakó, 1974) 
Dechamps, et al., (1989) mint kötött tartásban (45-50%-át). Ez idő vemhes teheneknél
11,61 h (48,3%) 2 hónappal ellés után levő teheneknél 14,06 h (58,6%) volt, bár a kétféle 
fiziológiai állapotot és a tartás közötti különbségek nem voltak szignifikánsak. A fekvő- 
boxos istállóba, ahol a tehenek „biztonságérzete” nagyobb, mint ott, ahol csoportos a 
pihenőtér, a fekvési idő hosszabb. A fekvés napszaki megoszlásában a kötött -  illetve 
kötetlen tartás nem okoz különbséget. A fekvéssel töltött idő hossza, a fekvési szakaszok 
száma tehát tájékoztat bennünket az állat „közérzetéről”. Az indokolatlanul hosszú 
fekvési idő illetve, ha a tehén egyáltalán nem fekszik le, az állat egészségének nem kielé
gítő voltát jelzi (pl. végtagfájdalom stb.>. Az egészségi állapoton kívül több tényező befo
lyásolja a tejelő tehenek fekvési viselkedését, mint pl. a környezeti hőmérséklet, a tartás- 
technológia és a szaporodásbiológiai állapot.

A kötött és kötetlen tartással kapcsolatban már leírt jellemzőkön túl fontos befo
lyásoló tényezője a fekvési idő hosszának a padozat is. A tehén a száraz, puha, rossz hő
vezető padozatot keveli almozással. Ha a padozat nem megfelelő, a tehenek nem szíve
sen vállalkoznak testhelyzetük megváltoztatására, márpedig a fekvési idő 10—12%-os 
csökkenése már jelentkezik a tejhozam alakulásában is. Ezen túlmenően figyelembe kell 
vennünk a tehén férőhely szükségletét is. Az állatok térszükséglete nagyobb, mint ameny- 
nyit elfoglalnak. A minimális tétrigény a test kiterjedésétől függ, de magába foglal egy 
oldal irányú kiterjedést is, hogy az állat kényelmesen az oldalán feküdhessen nyújtott 
lábakkal (.Fraser és McBride, 1986). Ezt kiegészíti az „egyedi térköz” amely ha hiányzik, 
az állat elveszti „biztonságérzetét” s ez a kismértékű, de állandó stresszhatás megváltoz
tatja a viselkedést és termelést egyaránt. Fennáll ez a helyzet akkor is, ha a szarvasmar
hát valami akadályozza abban, hogy kényelmes helyzetben feküdjön. Márpedig a kör
nyezethez való alkalmazkodás, amit a komfortos viselkedés jelez, fontos lehet más kör
nyezeti stresszorok kompenzálásában (Hediger, 1950, McBride, 1980).

Kötött tartás esetén az állásoknak az állat lefekvése, de különösen felállása szem
pontjából elég hosszúnak kell lennie, hiszen amikor feláll egy tehént, a súlypontját előre 
helyezi, így a hátulsó testfelét különösebb energia befektetése nélkül fölemelheti (Samb- 
raus, 1980). Egy az állat méretéhez képest póttér lehetővé teszi az állatnak a helyzet
változtatást, ami egy tartósabb lekötéses tartást minimális követelménye kell, hogy le
gyen (Fraser és Bryant, 1986). Az előrehaladottan vemhes tehén esetében az átlagos 
fekvési idő rövidebb (bár nem szignifikánsan), mint az ellés után két hónappal levő ese
tében, állapítja meg Dechamps (et. al., 1989) megfigyelései alapján. Az 1 óránál hosszabb 
fekvési szakaszok százalékos aránya szignifikánsan alacsonyabb a vemhesség alatt mint 
a laktációban. Ugyanakkor a 15 percnél rövidebb állási szakaszok százalékos aránya 
szignifikánsan nagyobb volt a vemhes teheneknél, és szignifikánsan magasabb a kötetlen 
körülmények között. A fizoológiai állapot okozta változás valószínűleg a magzat töme
ge és az anyaállat nyugtalansága miatt van.

Arra vonatkozóan, hogy fekvési pozíciók mennyire jellegzetesek és ebben a tekin
tetben lehet-e a fajták, utódcsoportok között különbségekről beszélni, vagy az egy faj
hoz kötött olyan tulajdonság, amely az evolúció során nem változott, a rendelkezésünkre 
álló irodalomban nem találtunk adatokat.
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Saját vizsgálatok

Jelen tanulmányunk egy vizsgálatsorozat része, amely a visekedésminták öröklő
désének feltárását szolgálja, illetve annak megállapítását, hogy adott tartástechnológia 
mellett milyen viselkedésformák örökletes megnyilvánulására lehet számítani. Tanulmá
nyunkban a fekvési elem vizsgálata szerepel.

Vizsgálatainkat a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Tangazdaságában végeztük. 
A megfigyeléseket a délelőtti fő pihenő időben 98 feketetarka holstein-fríz tehénnel, 
melyek ugyanabban az istállóban voltak bekötve. Feljegyeztük a tehén számát, a tehén 
apjának számát, a tehén életkorát és utolsó behelyezett laktációs tejtermelését, és 10 per
cenként az állat fekvési testhelyzetét is, amikor különböző kódokat használtunk.

A 98 tehénből az analízis során 51-et választottunk ki, 7 bika leányát. A kiválasz
tásnál törekedtünk arra, hogy a féltestvérek közel azonos korúak legyenek és hogy egy- 
egy bikától legalább 5 ilyen utód álljon rendelkezésünkre, így a 7 bika utódcsoportjá
nak létszáma 5—11 volt. A tartástechnológiára jellemző volt az állások rövidsége.

A fekvési pozíciók jellemzése. A szarvasmarha tipikus fekvő helyzete a szegy
csonton és az egyik oldalon való fekvés. Mellső végtagjait a törzs alá hajlítja. Az egyik 
hátsó lábát előre hajlítva a hasa alá húzza, a másikat kinyújtja. Fejét rendszerint egye
nesen tartja, hogy elősegítse a kérődzés közben keletkezett gázok eltávozását. A szarvas- 
marha ritkán fekszik teljesen elnyúlva az oldalán. Az ilyen fekvő helyzet csak rövid ideig 
tart. (Czakó, 1974). A fekvési testhelyzetek regisztrálásánál kódokat használtunk. Külön 
számkódja volt a mellső lábak pozíciójának és a törzshöz viszonyított elhelyezkedésének, 
a hátsó lábak pozíciójának és a törzshöz viszonyított elhelyezkedésének és a fej és nyak 
helyzetének. Ebből a végtagok a fej helyzetét jelölő 3 féle számból már nem három egy
más mellé tett szám, hanem az ABC egyetlen nagy betűje. A 3 laggyakrabban és a ritkáb
ban előforduló fekvési pozíció kódjai a következők voltak:

A: mellső láb behajlítva, hátsó lábak a törzshöz viszonyítva megközelítőleg derék
szögben vannak, a nyak és a fej a levegőben.

B: mellső láb behajlítva, hátsó láb hegyesszögben, a nyak és a fej a levegőben.
C: mellső lábak behajlítva, hátsó lábak a törzs mellé zárva, fej, nyak a levegőben.
D: mellső láb behajlítva, hátsó láb a törzshöz viszonyítva megközelítőleg derék

szögben, a nyak és a fej az alomra fektetve.
E: mellső láb behajlítva, hátsó láb hegyesszögben fej és nyak az alomra fektetve.
Az 1. táblázat mutatja az összes megfigyelés alatti fekvési gyakoriságot bikánként 

átlagolva.
A különböző bikák utódcsoportjain belül a tehenek összes fekvési gyakorisága kö

zött nem volt számottevő különbség, tehát az utódcsoportok tulajdonképpen homogén
nek mondhatók. Ezt mutatják az s± értékek, melyek 5,03-tól 23,3-ig változnak és a CV% 
értékei, amelyek pedig 6,3—18,3-ig. Kivéve a 3. bika utódainak csoportját, ahol a CV% a 
többihez képest elég magas volt (36,2) itt volt a legkisebb a fekvés gyakorisága átlagosan. 
(Az ebbe a csoportba tartozó tehenek voltak a legidősebbek, 7 évesek).

Ezt valószínűleg 1 tehén a többiétől jelentősen eltérő eredménye okozta, amely 
fekvési gyakorisága 27,3%, s mindhárom napon 1 fekvési szakasza volt megfigyelhető 
egyforma idővel. Feltételezzük, hogy a helyzetváltoztatástól való tartózkodását nem ki
elégítő egészségi állapot okozta (pl. végtagfájdalom vagy egyéb). A legnagyobb e sí



522 PADOS-SÁNTHA: Tehenek fekvési viselkedése

1. táblázat
Fekvési idők megoszlása bika-utódcsoportonként a megfigyelések összidejének %-ában

Bika
utódcsoportok 
száma (1)

Tehenek
szama

(2)

Átlagos fekvés (3)

% s CV%

1 11 73,10 9,254 12,66
2 5 70,18 13,235 18,86
3 5 64,44 23,331 36r21
4 5 79,40 4,995 6,29
6 7 83,09 7,214 8,68
6 * 9 79,01 5,033 6,37
7 9 68,02* 9,548 14,04

Distribution o f  duration o f  lying in per cent o f  totál time o f  observations 
number of síre progeny groups (1), number of cows (2), average duration of lying (3)

gyakoriságot az 5 bika leányai mutatták, melyek 5 és 6 évesek voltak a vizsgálat idején. 
Egyébként a bika utódcsoportok átlagos fekvési gyakorisága közötti különbségek statisz
tikailag nem igazolhatók.

A 2. táblázat viszont azt mutatja, hogy az 1-5, a 4 -7 , az 5 -7  és a 6 -7  bikák 
utódcsoportja között fekvési gyakoriságban szignifikáns különbség van (P<5%). Az a 
tény, hogy a fekvési gyakoriság minden utódcsoportban rgen magas volt (64-83%) mu
tatja, hogy a megfigyelési időszak valóban pihenési időszak volt Czakó (1974) is erre 
utal a fekvések napszaki megoszlásában, hogy 9 -12 .00-ig 21%, 12-15.00-ig 18% a fek
vési gyakoriság.

2. táblázat
Szignifikancia vizsgálat eredménye a bika-utódcsoportok között

Bika utódcsoportok (1) Szignifikancia vizsgálat (2)

1 -5 P<5%
4 -7 P<5%
5 -7 P<5%
6 -7 P<5%

Significancy among sire progeny groups 
sire progeny groups (1), statistical analysis (2)

A 3. táblázat a fekvési testhelyzetek gyakoriságát mutatja bikánként, amiből jól 
látható, hogy leggyakrabban a B, €  és az A testhelyzet fordul elő. Ezt befolyásolta az 
állások túlságosan rövid volta.

Az összes fekvési gyakoriságból B testhelyzetben a 7. bika leányai feküdtek 3 
legtöbbet, az 1. bika lányai a legkevesebbet. A C testhelyzetben legtöbbet a 2. bika lá
nyai, a legkevesebbet az 5. bika lányai feküdtek. Az A testhelyzetben pedig a 4. bika 
lányai feküdtek a legtöbbet és a 3. bikáéi a legkevesebbet. Ezek a különbségek statisz-
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3. táblázat
A fekvési testhelyzetek gyakorisága bika-utódcso portonként

Fekvési
testhely
zetek
kódjai
(1)

Bika utódcsoportok (2)

1 2 3 4 5 6 7

n 11 4 3 5 7 9 8
A x 9,7 7,5 5,6 10,2 10,1 6,7 7,3

s 7,64 6,65 2,51 5,06 9,35 3,66 6,50
CV% 78,6 88,7 44,4 49,7 92,2 54,1 89,3
FE%* 13,4 10,8 8,9 12,9 12,3 8,6 9,74

n 11 5 5 5 7 9 9
B x 37,4 37,0 44,4 47,0 51,1 46,5 40,8

s 8,74 15,85 15,8 8,94 10,0 9,82 5,2
CV% 23,3 42,8 35,6 19,0 19,5 21,1 12,7
FE% 51,7 53,2 69,6 59,8 62,1 59,5 72,5

n 11 5 5 5 7 9 9
C x 21*6 22,2 12,0 18,4 15,4 18,7 15,7

s 11,34 16,77 8,74 10,1 10,96 8,08 10,30
CV% 52,4 75,5 72,8 54,4 71,1 43,1 99,3
FE% 29,9 31,9 18,8 23,4 18,7 24,0 23,4

n 5 3 3 3 2 5 5
D x 2,0 3,0 1,6 1,3 1,0 3,2 4,8

s 1,00 2,00 1,15 0,57 0 2,16 1,78
CV% 50,0 66,6 69,5 43,4 - 67,7 40,8

n 6 2 4 4 5 5 4
T 2,6 4,0 3,0 2,2 1,8 4,8 2,0

E s 1,63 1,41 2,44 1,89 0,83 2,48 0,81
CV% 61,3 35,3 81,6 84,1 46,4 51,8 40,8

*FE = a fekvési testhelyzet előfordulása az összes fekvés %-ában (3)

Frequency o f  lying postures by sire progeny groups 
codes of lying postures (1), progeny groups of sires (2), FE=occurence of lying posture in 
per cent of all time of lying (3)

tikailag nem igazolhatók ugyan (ezt mutatja a varianciaanalízis is, melynek eredmé- 
nyeit a 4. táblázat tartalmazza), mégis mutatják, hogy az egyes fekvési testhelyzetek 
előnyben részesítésében különbség van a bikák utódcsoportjai között.

Az alapadat felvételi táblázat kódjaiból fekvési szakaszokat különítettünk el. 
Fekvési szakasznak vettük, ha akármelyik testhelyzet-kód több mint 2 egymásutáni 
adatfelvételkor előfordult tehát hosszabb ideig feküdt a tehén. Egynapi megfigyelés 
alatt előforduló fekvési szakaszok száma 1 és 4 között változott. A tehenek 23,5%-ánál
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4. táblázat
Fekvési testhelyzetek analízise bika-utódcsopoitok között

Fekvési testhelyzetek (1)
Megfigyelt 

összes fekvés (5)A B C Egyéb* (4)

Számított 
F-érték (2) 0,432 1,919 0,718 1,590 1,912

Szignifikancia 
szint (3) 0,8533 0,990 0,6370 0,1746 0,1001

P>5% P>5% PK5% P>5% P>5%

*A többi, az A, B, C-nél ritkábban előforduló testhelyzetek összevonva (6)

Analysis o flying postures among sire'progeny groups 
lying postures (1), calculated F-value (2), level of significancy (3), other (4), all lying observed (5), 
joint data of postures other than A, B and C postures (6)

(tehát 51 tehénből 12) mindhárom napon azonos volt a fekvési szakaszok száma 58,8%- 
ánál (51 tehénből 30) volt a fekvési szakaszok száma, azonos 2 megfigyelési napon és 
17,6%-nál (csak 9 tehén) mindhárom megfigyelési napon különböző volt a fekvési szaka
szok száma. Az adatok alapján feltételezhető volt, hogy a napi fekvési szakaszok száma 
egyedi jellegzetességet mutat, de ezt statisztikai módra, ezzel nem tudtuk igazolni.

Az egyes bika-utódcsoportok fekvési szakaszainak száma között nem találtunk 
szignifikáns különbséget.

Következtetések

1. A bika utódcsoportok homogének voltak összes fekvési gyakoriság szempontjá
ból.

2. A bika utócsoportok átlagos fekvési gyakorisága közötti különbségek a variancia
analízis alapján statisztikailag nem igazolhatók, az 1-5 , a 4 -7  az 5 -7  és a 6 -7  bikák 
utódcsoportja között azonban mégis van szignifikáns különbség fekvési gyakoriságban 
(t-próbával).

3. A fekvési testhelyzetek gyakoriságában nem volt szignifikáns különbség a bikák 
utódcsoportjai között. (7. ábra).

4. A tehenek legszívesebben (leggyakrabban) a B (mellső láb behajlítva, hátsó láb 
hegyesszögben, a nyak és a fej a levegőben), a C (mellső lábak behajlítva, hátsó lábak a 
törzs mellé zárva, fej, nyak a levegőben) és az A (mellső láb behajlítva, hátsó lábak a 
törzshöz viszonyítva megközelítőleg derékszögben vannak, a nyak és a fej a levegőben) 
testhelyzetben fekszenek — a ' közölt sorrendben csökkenő gyakorisággal — minden 
bikautódcsoportban. Ezt a túl rövid tehénállás is befolyásolta.

5. A kedvelt fekvési pozíciók súlyozásában azonban van különbség a különböző 
apaságú tehéncsoportok között.

6. A fekvési szakaszok számában sem találtunk szignifikáns különbséget a bika
utó dcsoportok között.
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1. ábra. A főbb fekvési testhelyzetek alakulása a bncautódcsoportokban

Vizsgálataink eredményeivel tehát nem tudtuk egyértelműen bebizonyítani -  de 
kizárni sem -  a fekvési tulajdonságok (mint a kérődzők jellemző viselkedési eleme) örök
letes megnyilvánulását. Tapasztalataink jelen esetben egyedül a tartástechnológia visel
kedést befolyásoló hatásában bővültek. Szándékunkban áll azonban a közölt vizsgálatot 
azonos módszerrel és azonos állománnyal, de kötetlen tartású istállóban megismételni. 
A kétféle tartási rendszerben végzett megfigyelések eredményeit összehasonlítva mind 
a viselkedési elem örökletes megnyilvánulás kapcsolatos kérdésekre, mind a tartástech
nológia viselkedést befolyásoló hatására vonatkozóan tisztább képet kaphatunk.
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A juhok problémamegoldó készségének 
és emlékezésének vizsgálata különböző típusú 

etetőberendezésekkel elkülönítve és csoportban

Keszthelyi Tibor+KümlciklK.^Kovalcikova M.

Summary

Keszthelyi T.^Kovalcik K;-Koválcfla>vaW:!FEXÁMlNfiJlON OF THE PROGLEM-SOLVING 
CAPACITY AND MEMORY OF SHEEP/KEPT SINGLY AND IN GROUPS WITH D IF - 
FERENTTYPES OF FEEDERS

The authors examincd wjether sheep have::problcm-solving capacity in the different feeding 
technologies and wether this is influcnccd by keeping:singly or in groups.

Sheep had to open two types óf feeders..Tests were repeated after 6 months.
The easier task (typc-A  feeder) -was solved in shorter time than the more complicated (type-B 

feeder).
Thirtythree and 100 percent of~ the; sheep. kept singly learned to open the type-A feeder in 

the first and in the repeated occasion, rcspectively..TyperB feeder was learned to be opened by 16 and 
50% of the animals in the first and repeated occasion; respectively.

Thcrc were no statistically significant differences between behavioural elements measured on 
the first and fith day, respectively {Tablc 2,. 3, and 4*). Likcwise, no differences were found in respect 
of heart frequency measured on the Ist and 5th day of theexperiment. Heart frequency of sheep kept 
singly and in groups was practically samc.

Separation of the sheep írom group-mates causes 'stress which may depress the ability fór 
opening the feeder, the authors emphasise.

Fig. 1. Time pattom of opening of feeders Dn basis of average data 
Fig. 2. Avcrage heart frequency of sheep leept singly or in groups

Authors’ address: Department of Agriculture of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő, 
Research Institute fór Animál Brecding, Nutra

Bevezetés

A gazdasági állatok többsége egy meghatározott ökológiai környezetben születik, 
termel és éli le rövid életét. Ebben az alig változó környezetben a genetikai program biz
tosítja az életfolyamatok megfelelő lefolyását és a szaporodást. Többen annak a vélemé
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nyűknek adnak hangot, hogy az egyedek viselkedésének megváltoztatása telesleges, a 
tanulás lassú és energiaigényes. Mások szerint viszont szükséges a veleszületett viselkedés- 
minták növelése, a tanulás, a mesterséges válaszformák kialakítása.

A gazdasági állatoknál a problémamegoldó készség szükségessége a műszaki fejlesztés 
rohamos fejlesztése révén került az érdeklődés előterébe. A gazdasági állatok tartásában 
korábban a tanulási mechanizmus alapvető formája a „habituáció” alakult ki. Ma a me
móriát fejlesztő, az adaptációt elősegítő tanulási folyamatok tisztázását -  a sokféle in
gerhatás előnyös kombinációjának kialakítását (Czakó, 1989) -  a genetikai képességek 
realizálása érdekében ki kell használni.

Kifejezetten tanulási kísérletekről, a gazdasági állatoknál nem sok adat áll rendel
kezésre Dietrich (1962), Kovalcik-Kovalcikova (1984) vizsgálatai főleg az emlékezőké
pesség megállapítására irányultak. Problémamegoldó mesterséges válaszformákat kialakí
tó vizsgálatokkal a rendelkezésünkre álló irodalomban nem találkoztunk.

Saját vizsgálatok

Kísérleteinkben azt kívántuk megvizsgálni, hogy a takarmányozási technológiához 
kapcsolódóan van-e juhoknál problémamegoldó készség, ebben van-e szerepe az elkülö
nítésnek, vagy a csoportos tartásnak.

A vizsgálatok módszere. Modell kísérleteinket a Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági Tanszékének Kísérleti Telepén végez
tük.

A kísérleti módszert, metodikát a Nyitrai Állattenyésztési Kutatóintézet etológiái 
munkacsoportjával közösen alakítottuk ki. Vizsgálatainkban az operáns-kondicionálás 
módszerét alkalmaztuk.

A kísérleti állatcsoport 12 magyar fésűsmerinó fajtájú, nőivarú juhból állt. Az álla
tok életkora a kísérletbe állításkor 15-16 hónap volt. A tesztboxokat egymástól tömör 
fallal választottuk el, így a vizsgálati egyedek nem látták egymást, csak hang útján volt 
módjuk kommunikálni. A hanggal történő érintkezést nem tudtuk kizárni. A tesztbox- 
okban egymástól azonos távolságra került elhelyezésre a három azonos méretű etetőberen
dezés. Az „A” típusú etetőládák tetejét egy rúd tartotta egyensúlyban. A láda a fedél 
érintésére, vagy a rúd lenyomására nyűt ki. A „B” típusú etetőládákra egy egyszerű meg
oldású pedált szereltünk fel, ami megfelelő nyomásra nyitotta az etető fedelét. Az ete
tőkre átlátszó PVC tetőt szereltünk fel, így az állatok mind a két típusú etetőben láthat
ták a granulált takarmányt.

A vizsgálatok kezdetétől az állatok csak szálastakarmányt kaptak. A 200 g granulált 
abraktakarmányt egyedenként a vizsgálat típusától függően a tesztboxban fogyaszthat
ták el.

A kísérleteket végző személyek a munka alatt nem változtak, a megfigyelések során 
igyekeztünk minden zavaró tényezőt kiküszöbölni.

Az állatok viselkedését JVC típusú videokamerával figyeltük meg és rögzítettük 
kazettára. Az adagrötzítő berendezésen megfelelő kód kialakításával rögzítettük a kísér
leti egyedek viselkedését, valamint a telemetrikus EKG Interface berendezéssel az állatok 
szívfrekvenciájának alakulását.



ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS TÓM 38. No. 6. 529

A tesztelések alatt az alábbi viselkedés elemeket értékeltük:
— a szívfrekvencia alakulását,
— mozgás (szaladgálás, menés, futkosás a tesztboxban),
— explorációs viselkedés (szimatolás, figyelés),
— bőgés,
— az etető nyitás időpontját.
A vizsgálatokat 180 nap múlva azonos feltételek mellett azonos egyedekkel megis

mételtük. A vizsgálatok alatt mind az „A” mind a „B” típusú etetővel végzett tesztelések 
során az állatokat 5 napon keresztül elkülönítve, egyedenként 10 percig figyeltük meg. 
Ezután három, majd hat állatból álló csoportban ugyancsak 5 napon át végeztük a meg
figyeléseinket. Az ismétlés során ugyanígy jártunk el, az egyedek azonosak voltak.

Kísérleti eredmények. Az A típusú etetők felnyitását 3 állat vagyis a kísérletben 
résztvevő juhok 50%-a tanulta meg. A B típusú etetők felnyitását ugyancsak 3 állat vé
gezte el (7. táblázat). A csoportos kísérleti szakaszokban az etetőket felnyitó állatok

1. táblázat
Az etetők felnyitását elsajátító juhok számának alakuláa a kísérletekben

(n=12)

Megnevezés (1)

Elkülönítve
(2)

3 juh egy 
csoportban (3)

6 juh egy 
csoportban (4)

1. sza
kasz 
(5)

2. sza
kasz 

imést- 
lés (6)

1. sza
kasz 
(5)

2. sza
kasz 

ismét
lés (6)

1 .szap 
kasz 
(5)

2. sza
kasz 

ismét
lés (6)

„A”-típusú etető
A feldatot megoldó állatok száma (8) 2 6 3 3 3 3
Az 5 napból álló megfigyelés hánya
dik napján nyitotta ki először az ete
tőt (9) 2. 1. 1. 1. 1. 1.
Hány állat nyitotta ki mind a 3 etetőt. 
Azonos egyedek száma, amelyek az el
különítésben és a csoportban elsőnek 
nyitották ki az etetőt (10) 2 2 2 2 2 2

„B”-típusú etető
A feladatot megoldó állatok száma (8) 1 3 o 1 3 1
Az 5 napból álló megfigyelés hányadik 
napján nyitották ki először az etetőt (9) 5. 1. 1. 1. 1. 1.
Hány állat nyitotta ki mind a 3 etetőt 1 3 3 1 1 1
Azonos egyedek száma, amelyek az 
elkülönítésben és a csoportban első
nek nyitotta ki az etetőt (10) 1 1 1 1 1 1

Number o f  sheep that leamed to open the feeders 
itcm (1), kept singly (2), 3 sheep in a group (3), 6 sheep in a group (4), ls t part (5), repetition (6), 
fccdcr type-A (7), number of sheep that solved the task (8), on which day was the feeder opened 
first in the 5-day period of observation (9), IIow many sheep opened all 3 feeders? Number of sheep 
that opened the feeder first both in singular and group keeping (10), fccdcr type-B (11)
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mind a három etetőt felnyitották. Egyedi elkülönítésben az A típusú etetőt 2 állat ta
nulta meg felnyitni. A B típusú etető felnyitását már csak egy állat végezte el. A csopor
tos tartásban mind a két típusú etetőnél, a fürgébb, mozgékonyabb juhok mentek elsőnek 
az etetőkhöz és nyitották fel azokat. A hármas csoportban 3. számú, a hatos csoport
ban ugyancsak a 3. számú juh nyitotta ki az etetőket mind a két kísérletben (A és B típu
sú etető).

A kísérletek fél év után történő ismétlésekor az egyedi elkülönítésben az A típusú 
etetőt hat állat felnyitotta. A B típusú etetőt három állat. Ezek ugyanazok voltak mint 
a fél évvel korábbi kísérletben. A két csoportos kísérleti szakaszban az A típusú etetőt 
ugyanaz a 3 állat nyitotta ki mint a fél évvel előtte lefolytatott vizsgálatban. A B típusú 
etetőt ugyancsak a három állat nyitotta ki egyedi elkülönítésben, mint a korábbi kísér
letben. A két csoportos kísérleti szakaszban mindig ugyanaz az egy .állat -  ez volt a 
legfürgébb -  nyitotta ki egymásután a három etetőt.

' Az etetők nyitására, a próbálkozásra fordított idő alakulását az 1. ábrán tüntettük 
fel. Az ábra adatai szerint az A típusú etető felnyitására sokkal kevesebb időre volt szük
sége azoknak a juhoknak, amelyek az etetőt felnyitották, mint a B típusú etetőknél. 
Mivel nem ugyanazon állatok szerepeltek a két kísérletben nem lehet egyértelműen el
dönteni, hogy a feladat nehézsége, vagy a juhok eltérő problémamegoldó készsége volt 
az eltérés oka.

Viselkedési elemek gyakoriságának és a percenkénti szívfrekvencia átlagának ala
kulását a 2., 3. és 4. táblázatokban állítottuk össze. Az egyedi elkülönítés során a juhok 
mindegyike sokat állt, mozgott és gyakran bégetett a 10 perces megfigyelési időszak 
alatt. Az állás, mozgás, bégetés gyakorisága az 5. napra -  annak ellenére, hogy a különb
ségek trendjei kimutathatók -  szignifikánsan nem csökkent (2. táblázat). A csoportos 
vizsgálati szakaszokban a bégetés elmarad, az első és ötödik napon mért viselkedési ele
mek közötti különbségek nem szignifikánsak (3., 4. táblázat). A szívfrekvenciák tekin
tetében az 1. és az 5. napon mért értékek közötti különbségek egyetlen egy szakaszban 
sem mutattak szignifikáns eltéréseket. A csoportos vizsgálatban mért átlagos szívfrek
vencia értékek gyakorlatilag megegyeznek az egyedi elkülönítésben mért adatokkal. 
Ezt szemlélteti a 2. ábra is. Ugyancsak az állatok egyedi és csoportos etetésében gya
korlatilag azonos szívfrekvencia értékeket mutattak.

Megnéztük azt is, hogy a csoportos vizsgálati szakaszban, ha egy állat kinyitotta 
az etetőket, a többiek elkezdtek-e enni. Az 5. táblázatban összeállított adatok szerint 
a kinyitott etetőhöz valamennyi juh odament és elkezdett enni. Ez azt is feltételezi, 
hogy egyes egyedek arra vártak, hogy társaik kinyissák az etetőket.

Következtetések

A kétféle típusú etető felnyitását a vizsgálatra felhasznált állatok 16-33-50%-a 
megtanulta. Az ismétlésben a felnyitás aránya nagyobb volt. A könnyebben nyitható 
etetőt az egyedi elkülönítés során valamennyi állat felnyitotta. Az ismétlés során kivé
ve az előbbi esetet mindig azok a juhok nyitották fel az etetőket, amelyek 180 nappal 
korábban is felnyitották.
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a nyitós perce

L A

R \]

1.nap

■  ■
2.nap 3nap .̂nap
I B  Acsöpört O  Besöpört

Snap

1. ábra. Az etetők nyitásának időbeli alakulása az átlag adatok alapján

Feltehetően az állatok kis létszámából adódik, hogy az ismétléskor egyrészről 
válasz csökkenést tapasztaltunk (B típusú etető csoportos szakasz), másrészről válasz 
erősödést (A típusú etető: egyedi elkülönítésben mind a 6 juh felnyitotta az etetőt). 
Bár bizonyos, hogy kísérletünkben a habituáció mechanizmusával állunk szemben, a 
válasz erősödés nem illik bele a habituációs tanulás általános elméletébe.

5. táblázat
Az evő állatok száma az etetők kinyitása után a csoportos kísérletekben

3 juh 
egy csoportban (1)

6 juh 
egy csoportban (2)

hány etetőt 
nyitottak 

ki (3)

az evő juhok 
száma 

(4)

hány etetőt 
nyitottak 

ki (3)

az evő juhok 
száma 

(4)

típusú etető  (7) 
1. szakasz: (6)

1. napon (7) 3 3 3 6
5. napon (8) 3 3 3 6

2. szakasz (ismétlés) (9)
1. napon (7) 3 3 3 6
5. napon (8) 3 3 * 3 6

B típusú etető  (10) 
1. szakasz (6)

1. napon (7) 3 3 3 6
5. napon (8) 

2. szakasz (ismétlés) (9)
3 3 3 6

1. napon (7) 3 3 3 6
5. napon (8) 3 3 3 6

Number o f  sheep that eat after opening the feeders in group keeping
3 sheep in a group (1), 6 sheep in a group (2), number of feeders opened (3), number of cuting sh '̂cP 
(4), feeder type-A (5), lst part (6), on day 1 (7), on day 5 (8), 2nd part (rcpetition) (9), fcciler 
type-B (10)
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2. ábra. Az átlagos szívfrekvencia értékek alakulása az egyedi és a cso
portos vizsgálati szakaszban

Ha a viselkedési elemek megjelenését próbáljuk értékelni akkor azt találjuk, hogy 
az elkülönítésben a nyájtól való elválasztás okozta stresszhatás inkább érvényesült, mint 
a problémamegoldásra irányuló tevékenység. Az is nyilvánvaló, hogy a könnyebb felada
tot hamarabb oldják meg (1. ábra) mint a nehezebbet, még abban az esetben js, ha az a 
táplálék megszerzésére irányul.

A juhok mesterséges szelekciója a szelíd, szapora tulajdonságok előtérbe kerülésé
nek kedvezett. A juh alig változó környezetében kevés az igény a tanulásra. Éppen p^ért 
meglepő, hogy ilyen problémamegoldó és emlékezőképességet tapasztaltunk. Feltehető, 
hogy ez a táplálékkereséshez kapcsolódó képesség, amely evolúciós eredetre vezethető 
vissza. A juhok az etetők felnyitását orrukkal és mellső lábukkal végezték. Probléma- 
megoldó képességük és emlékezőképességük a technológiai folyamatok tervezéséhez 
felhasználható. Igen fontos, hogy a komplex technológiai rendszerekkel végzett művele
tekre (pl. mérlegeléskor áthajtás a mobil karámon, fürdetés, fejésre való vonulás) az ál
latok emlékezzenek, a törés a műveleteknél kismértékű.
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A flavomycin hozamfokozó hatása a húsminőség alakulására

A fogyasztók panaszai, különösen a sertéshús minőségére vonatkozóan növekednek. Gyakran 
a különböző takarmánykiegészítőket teszik ezért felelőssé.

Habár a fogyasztó érthetően nagy fontosságot tulajdonít a minél jobb húsminőségnek, a mező
gazdának a jelenleg érvényben levő minősítőrendszer szerint ezt nem honorálják mindig megfelelően.

Bizonyos antibiotikumszerű takarmányadalékok hozamfokozóként való alkalmazása engedé
lyezett. Mivel ezek a nagymolekulájú anyagok felszívódás nélkül áthaladnak az emésztőrendszeren, 
maradékanyaggal nem kell a hasznosítható vágott áruban számolni. Általában a bélflórára gyakorolt 
antimikrobiális hatás révén javul a takarmányértékesülés és a testtömeg-gyarapodás. Kísérleti feltéte
lek mellett vizsgálták a megnövekedett testtömeggyarapodásnak a húsminőség alakulására gyakorolt 
hatását. é

A flavomycin, mint hozamfokozó sokszor egészíti ki a takarmányokat. Javítja a hizlalási ered
ményt és így hozzájárul a rentábilis sertéshizlaláshoz.

A hizlalási teljesítmény mellett a mezőgazda szempontjából nagyon fontos a vágóérték, mivel 
ettől függ a sertésekért kifizetésre kerülő összeg nagysága.

A hasított felek minőségének, tenyésztéssel való javítása (kisebb szalonnavastagság) azt ered
ményezte, hogy a hús minősége romlott.

A flavomycinnek a húsminőségre gyakorolt hatását törzskönyvezett német lapály fajtájú ser
tésnél vizsgálták, amelynek közismerten nem a legjobb a húsminősége..

A hizlalási kísérlethez 100 db törzskönyvezett német lapály fajtájú sertés állt rendelkezésre. 
A kontroll állatok normál hízótápot kaptak, amit a kísérleti csoportban 20 mg/kg flavomycinnel egé
szítettek ki.

A csoportok állatainak vágásra akkor került sor, amikor a legkönnyebb állat is elérte a 100 kg 
előtömegct. Vágáskor a M. long. dorsiból vettek mintát (14. borda után) a szükséges vizsgálatok elvég
zéséhez. a kísérletek kiegészítéseképpen 4 állat 100 mg/kg flavomycint kapott a hizlalás során mara
dékanyagvizsgálat céljából. A maradékanyagvizsgálatot az izomzatból, a zsírszövetből, a májból és 
veséből végezték.

A hizlalási és vágási mutatók a kísérleti csoportban valamivel jobbak, a vágott féltestek kedve
zőbb eredményeket mutattak a flavomycin kiegészítés hatására a kontroll psoporthoz képest.

A rutinszerűen vizsgált húsminőségi mutatók a pH-érték, a Göfo-érték, a hús táplálóanyag
összetétele mellett meghatározták a húsminta vízkötőképességét, víztartóképességét, a főzési és csepe- 
gesi veszteséget, a duzzadásfokot és a konzisztenciát (nyíróérték).

A kísérleti és kontroll állatok között egyik mutatóban sem volt szignifikáns különbség, bár a 
vízkötőképességre vonatkozó eredmények valamivel kedvezőbben alakultak a kontroll csoport cgyc- 
deinél. Ezzel megegyezően a kontroll csoport állatainak a húsa valamivel porhanyósabb, kevésbé 
rágós, mint a flavomycint fogyasztóké. A hús kémiai összetételében nem volt különbség a kísérleti 
és a kontroll állatok között, a szárazanyag- és zsírtartalom közel azonos volt mindkét csoportban.

Általában nem volt túl jó a húsminőségi szint egyik csoportban sem, ami azonban messze
menően megegyezik a törzskönyvezett német lapályra vonatkozó jellemvonásokkal.

A hasított féltestek húsaránya 54-55%-os volt, ami ennek a fajtának a jó izomszövetképzesi 
tulajdonságát bizonyítja és amivel közismerten csökkent húsminőségi tulajdonságok párosulnak.

összegezve a kísérleti eredményeket a következőket kell kiemelni: a flavomycin-kicgészítés 
hatására a hasított féltestek minősége kismértékben javul, ami azonban közismerten a húsminőség 
romlását vonja maga után.

Szignifikáns különbségek egyik mutató esetében sem voltak megállapíthatók. A jobb testtömeg- 
gyarapodással és a hasított féltestek* kedvezőbb értékelésével járó kismértékű húsminőség romlása alá
támasztja ezen mutatók közötti antagonizmus törvényszerűségeit. A flavomycinnel közvetlenül tehát 
a húsminőséget nem lehet befolyásolni.

Folytatás 546. oldalon
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(Tanszékvezető: dr. Szabó Miklós)

Nyelőcsőfisztula használata a juhok legelésének 
és válogatóképességének vizsgálatához

Barcsák Zoltán-Kispál Tibor-Mezősi László 

Summary

Barcsák Z .-K ispál T.-M ezősi L.: USE OF AN ESOPHAGEALFISTULA FÓR STUDY THE 
GRAZING AND SELECTIVE ABILITY OF SHEEPS

The esophegeal fistula is used many times at ruminants fór the study of the grazing habits, the 
eaten fodder, the sálivá composition and the sálivá production of fistula canul fór analyzing the eaten 
fodde by sheeps-was suggested by TORELL (1954) based Pavlov (1910).

This method was used and developed succesfully by Cook et al. (1958) in several experiments. 
The selfmade fistula-supplied with a screwed bid-was incorporated by operation intő the gul- 

let of cwes. During the grazing time, a part of the consumed fodder is leaving continuously intő the 
sample collecting sack through the canuleconnected to the fistula.

The collection of samples is continuous fór one wcek every month during the grazing time. 
The sample parts stratificate in the collecting sack without mixing.

This makes possible to analyze the animal’s selective ability during the grazing time.

Fig. 1. Modified cannule and sample collector made of PVC

Authors* address: Department of Agronomy and Plánt Production Faculty of Agricultural Sciences of 
the University of Agricultural Sciences, Gödöllő

Bevezetés

A vizsgálat és a kísérlet több mint 30 éve a legeltetési-takarmányozási kutatásokban 
használt módszeren alapszik; a nyelőcsőfisztula és kanül műtéti úton történő beültetésén. 
A nyelőcsőfisztulázást a kérődzőknél a legelési szokások, a lelegelt gyeptakarmány, nyál
összetétel és nyálkiválasztási intenzitás tanulmányozására használják. Számos előnye van 
az egészséges állaton technikailag jól elvégzett fisztulázásnak a korábban alkalmazott 
vizsgálati módszerekkel szemben.

A nyelőcsőfisztula-kanült Torellt (1954) ajánlotta először birkák által lelegelt takar
mány vizsgálatára Pavlov (1910) nyomán, mint újfajta megközelítést. Cook és munkatár
sai (1948; 1958) számos kísérletben sikeresen használták és fejlesztették tovább e metó-
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dúst. Munkájuk eredményeit felhasználva Rusoff és Foote (1961) Yams és munkatársai 
(1964), Little és mtsai (1970) stb. szarvasmarháknál is kidolgozták a nyelőcsőfisztula be
ültetésének és használatának módszerét.

A fisztula és a kanül eredményes és biztonságos használatát elsősorban az alkalma
zott műtéti módszer és a fisztula méreteinek és formájának a kialakítása határozza meg 
(Cook és mtsai, 1958; Rusoff és Foote, 1961; Bishop és mtsai, 1970; Little és mtsai, 
1970 stb.)

A műtéti úton beültetett nyelőcsőfisztula használatával a későbbiek folyamán cé
lunk:

1. A juhok által elfogyasztott gyeptakarmány táplálóanyag tartalmának megha
tározása. *

2. Az elfogyasztott növényfajok arányainak meghatározása, összevetése a legelő 
cönológiai összetételével

3. Preferencia meghatározása a legeltetési idény különböző szakaszaiban.
4. A minták alapján adatok gyűjtése a juhok legelés alatti válogatási viselkedéséről.

Saját vizsgálatok

A fisztulatestet PVC félmerev műanyagból alakítottuk ki (7. ábra). A korábban le
írt (Torell, 1954) Cook, 1958; Russoff, 1961; Bishop, 1970) fisztulatípusoktól eltérően 
a fisztula válla és nyaka egynemű és egyforma hajlékonyságú. A fisztula nyakán egy pe
rem található, amely a fisztulatest biztos rögzülését segíti elő. A fisztula és a kan ül csava- 
rosan egyesíthető mintavételkor. Ezt a megoldást az tette szükségessé, hogy a korábban 
használt megoldásoknál gyakran beakadt és kitépődött a kiálló fisztula vagy kanül, ese
tenként egymásnak lerágták az állatok. Továbbá a mintavételkor a kenülre erősített min- 
tágyűjtő zacskó könnyedén felszerelhető és eltávolítható. A mintagyűjtés után a fisztula 
kupakkal lezárható.

Fontos volt a sikeres műtéthez és a későbbi kísérlethez a korábbi -  irodalmakban 
publikált -  eredményes műtétek tapasztalatait levonni és néhány részletében módosítot
tuk a műtéti eljárást.

A nyelőcsőfisztulát négy jó kondícióban levő 3—4 éves, 40-55 kg-os anyajuhok 
nyelőcsövébe ültettük be. A műtéteket steril körülmények között, A Gödöllői Állatkór
házban végeztük el 1988 április végén. Az anyjuhok a műtét előtt 24 órával nem kaptak 
takarmányt. Az állatok műtéti előkészítése után, intramusculárisan testtömeg kg-ént
0,20 ml/10 kg ROMÉTAR 2% narkotikumot kaptak, valamint az erős nyálfolyás ellen 
ATROPIN-t. A nyak bal oldalán a toroktól a szegyig a gyapjút leborotváltuk és a bőrfe
lületet fertőtlenítettük.

Az állat rögzítése után száját kipeckeltük és — Bishop, 1970 szerint — a nyelőcső
be gyomorszondát vezettünk, ami a nyelőcsövet kinyomta a brachiocephalicus és a ster- 
nocephalicus izmok közé. Cook 1958, Russof, 1961 és Bishop 1970-ben közölt műtéti 
leírásokban a bőrön 6—9 cm-es illetve a nyelőcsövön 4—5 cm-es vágást ejtettek.

A sebfelület gyorsabb gyógyulása érdekében a bőrön 5—7 cm-es vágást ejtettünk, 
majd a nyelőcsövet tompa vágásokkal jól láthatóan kipreparáltuk. A nyelőcsövön 3 -4
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zórókupok PVC mÍMo« ü<tó 1®',a

1. ábra. A kísérleti célokhoz módosított físztula-kanül és PVC minta- 
gyűjtó' fólia vázlata

cm-es — a nyelőcső futásával párhuzamos bemetszésen — keresztül buktattuk be a fisztu- 
latestet.

A bőrön ejtett bemetszés egyik végénél kezdve, a nyelőcsővel együtt dohányzacs
kó varrattal a fisztula nyaki része körül szorosan lezártuk a sebet, ami egyben a fisztulást 
is rögzítette. A sebet gyógyulásig naponta TETRAN-HYDROCORTISON kenőccsel ke
zeltük. Az utókezelés ideje alatt, -  5 nap át 1 000 000 NE/nap -  RETARDILLIN anti
biotikumokat kaptak az állatok intramusculárisan. A műtét után az állatok 10 óráig nem 
ihattak, valamint 24 óráig nem kaptak takarmányt, de ezután is részükre 10 napon át 
pelletált kevert juhtakarmányt és apróra szecskázott lucernát adagoltunk.

A négy anyajuhon elvégzett, a korábbi irodalmi tapasztalatok alapján egyes részle
teiben módosított műtét, valamint a továbbfejlesztett fisztula igazolta várakozásunkat, 
miszerint:

1. A kisebb sebfelület (5 -7  cm) alkalmazásával az állat 7—10 nap után kísérletbe 
vonható.

Amennyiben az állatok a műtét után 10 napon belül szálas takarmányt kapnak, a 
nem kellően gyógyult sebből a fisztulatest kiszakadhat.

2. Az alkalmazott varrási technika jól rögzíti a fisztulát, minimális, de a sebet ál
landóan tisztító nyálfolyást enged. Nincs szükség külön -  a fisztulát rögzítő -  biztosító 
varratra, amelyet a fisztula nyakán levő perem tesz lehetővé (1. ábra).

3. A műtét során alkalmazott ROMETAR 2% narkotikum előnyösebbnek mutatko
zott a helyi érzéstelenítésnél illetve az altatásos technológiánál, nem állt fenn a felfúvó
dás veszélye. Az ATROPIN a bőséges nyálelválasztást sikeresen blokkolta. A műtét 
okozta megterhelés, a fisztula beültetése nem okozott elhullást.
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4. Az alkalmazott dohányzacskó-varrat megfelelő, de ügyelni kell, hogy a varrat ne 
legyen túl szoros. Ellenkező esetben a bőrszövet elhal a fisztula nyaka körül, a fisztula- 
test könnyen kiszakadhat.

5. Az irodalmak alapján kialakított kis tömegű fisztulatest természetes viselkedésé
ben nem zavarja az állatot, könnyen tisztítható, illetve könnyen tisztul önmagától.

6. A mintagyűjtés idejére felcsavarható kanült a gyűjtőfóliával -  1. ábra -  és az 
ezeket védő vászonzsákot az állatok gyorsan megszokták és a későbbiekben nem zavarták 
legelésüket. A csavaros menettel könnyen eltávolítható kanül előnye, hogy a mintavételi 
szünetekben nem akadhat be a kerítésbe, nerri rághatja le egy másik állat.

7. A későbbiekben két állat kényszervágásra került. Az első esetben fekély okozta 
izületi merevedés miatt, a másik esetben pedig a legyek által okozott sebfertőzés miatt.

8. A fisztula használatának hátránya, hogy a nyálfolyás miatt az állatok nyakán a 
fisztula környékét gyakran kell légyriasztó szerrel kezelni.

A fentiekben jelölt irodalmak szérint a fisztulázott juhokat 2 -3  évig lehet kísérlet
hez felhasználni. Erre vonatkozóan saját tapasztalatunk nincs, azonban a megállapításokat 
igazolni látszik, miszerint az egyik anyajuh októberben egészséges iker bárányokat ellett.
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A piaci mechanizmus érvényesülése az állattenyésztésben

Tóth Sándor 

Summary

Tóth S.: PREVALENCE OF MARKÉT MECHANISM IN ANIMAL PRODUCTION

The author discloses the working mechanism of the markét which are free from intervention 
of the state and monopolistic.effects. In his opinion, in the Hungárián society, that has been making 
efforts to opcn way from the stately planned economy to markét economy, the foundation of in- 
tegrated production systems controlled by organizations that safeguard the interest could give an 
opportunity fór those who invest capital intő animal production to obtain greater profitability and 
more efficient production.

Fig. 1. Selfcontrolled markét cycle evoked by the more efficient production (according to Moar,
1973)

Fig. 2. Profitability of production in dependence of the genetic merit in case of free markét com-
petition at national and farm level (according to Moar, 1973).

A u th o f s address: University of Agricultural Science, Gödöllő

Hazánkban a tervgazdasági előírások törvénykénti kezelésének időszakában a piaci 
mechanizmus nemi, vagy csak alig érvényesült: az állati eredetű termékek és a tenyészál
latok ára is -  gyakran tekintet nélkül az utóbbiak genetikai értékére -  a Tervhivatal által 
megszabott normák szerint alakult. A gazdasági életben az utóbbi időben végbement vál
tozások, amelyek az állami támogatások visszafogását és a piaci mechanizmus szabad(abb) 
érvényesülését készítik elő, mindenképpen hatással lesznek a mezőgazdaság és az állat- 
tenyésztés árutermelő tevékenységére, ezen keresztül szerkezeti felépítésére is. Előrelát
hatóan növekedni fog azoknak az egyéni vagy társas (szövetkezeti) vállalkozásoknak a 
száma, amelyek maguk kívánják előállítani az általuk eddig közvetítőktől vásárolt végter
méket, azaz előreláthatóan növekedni fog közvetlenül a tenyésztésbe tőkét befektetők 
száma. A tenyésztésben tőkéjük után érdekeltséget vállaló üzemek számának gyarapodá
sa miatt éleződő versenyből azok az üzemek (vállalkozások) kerülnek majd ki győztes
ként, amelyek állatai a végterméket (húst, tojást stb.) a leggazdaságosabban állítják elő, 
vagyis végsősoron azok, amelyek saját tenyészállataikba másoknál több genetikai értéket 
tudtak „beletenyészteni” és ilyeneket forgalmazni.

Az, hogy a genetikai előrehaladás hogyan befolyásolja az állattenyésztő üzemek 
számát és ezen keresztül az árutermelést a piaci mechanizmus teljesen szabad (állami bea
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vatkozástól és termelési monopóliumoktól mentes) érvényesülése esetében az 1. ábrán 
látható.

Az 1. ábra egy zárt és teljesen önszabályozó ciklust mutat be. A ciklus kiinduló 
pontja a nagyobb termelékenység. A nagyobb termelékenység a folyamatos vonallal 
jelzett irányban a piacon árufelesleget eredményez, ami viszont az árak esésével jár. 
Alacsony árak esetében a profit is csökken és ez a tenyésztők egy részénél a tenyésztés 
abbahagyását kényszeríti ki, más részénél a tenyészlétszám mérséklését eredményezi. 
A kevesebb tenyészüzem és (vagy) a kisebb termékelőállító kapacitás esetében megszűnik 
az árufelesleg és a tenyésztésben maradt (és minden bizonnyal a kisebb költségekkel 
termelő) üzemek a korábbinál nagyobb profitot tudnak elérni. A nagyobb profit újból 
az üzemek számának növekedéséhez, ennek révén megnövekedett termeléshez és a piacon 
az árufeleslegek újbóli megjelenéséhez vezet. A ciklus itt bezárul és újból kezdődik. Leve
zethető az ábrán a piaci mechanizmus működése anélkül is, hogy kiinduló pontként a 
genetikai előrehaladásból származó nagyobb termelékenységet tételezzük fel, de biztos
ra vehető, hogy a termelékenységben bekövetkezett minden erősebb változás a ciklus 
működésének beindulásához és felgyorsulásához vezet. Az ábrán az ok-okozati össze
függés figyelembe vétele fontos és nem cserélhető fel egymással.

Kívánatos lenne a ciklus bal oldalának (árufelesleg-alacsony ár és profit) kiiktatása 
a folyamatból, és a kevesebb termelő egységből a szaggatott vonallal jelzett úton közvet
lenül a kisebb termelési költséghez jutni. A kevesebb termelő egység (kevesebb üzem, 
kisebb állatlészám) elérhető állami beavatkozás útján is, de az állami beavatkozásnak a 
gyakorlati életben sok negatív következménye szokott lenni és ezeknek kijavítása gyakran 
többe kerül, mint amilyen áron a piaci mechanizmus önmagától megvalósul. Mindazon
által az állam beavatkozása a piaci mechanizmusba szükségessé válhat ott, ahol a piac nem 
bizonyul társadalmilag hatékony vagy elfogadható koordinációs mechanizmusnak.

A tőkéjét tenyésztésbe fektető vállalkozó tőkéje után elfogadható profitot igényel. 
Profitjának nagyságát az 1. ábra szerinti piaci mechanizmus szabályozza. Ez a mechaniz
mus a szabadverseny következtében kialakuló árcsökkenés révén és a vállalkozó (tenyész
tő) ügyességétől is függően az általa megtermelt profit egy részét a vásárlók (társadalom) 
birtokába juttatja, egy további részéhez pedig különböző (vállalkozási, személyi stb.) 
adók címén jut a társadalom. Még a monopolhelyzetben levő tenyésztő sem tarthatja 
meg állatállománya genetikai javulásából származó profit teljes egészét: kénytelen enged
ményeket tenni vásárlója hosszútávú kockázati és egyéb érdekeinek. Az említet profitot 
csökkentő tényezők miatt a tenyésztésbe beruházó és a társadalom (népgazdaság) között 
egyfajta érdekellentét alakul ki, amelynek ha nem is feloldásé de csökkentése lényegében 
szintén csak a piaci mechanizmus segítségével és attól nem idegen módszerek alkalmazásá
val valósulhat meg a folyamatos termelést lehetővé tevő és azt legkevésbé zavaró módon.

Másfajta összetütközést jelent a tenyésztői és a népgazdasági érdekek között az, 
amikor a tenyésztők profitja nem állatállományuk jobb genetikai értékéből származik, 
hanem a másoknál jobb piacpolitikájuk, esetleg piaci manőverezéseik eredményezik. Ezt 
a helyzetet ábrázolja a 2. ábra, ahol a vízszintes tengelyen a piacon egymással versengő 
tenyésztők állományainak genetikai értéke szerepel növekvő sorrendben, a függőleges 
tengely az egységnyi állati termék előállításából származó profitot jelzi. Az ábrán két 
görbe látható. A felső görbe a népgazdaság profitját mutatja az állatállományok genetikai 
értékének függvényében. A népgazdasági profit -  a termelési kockázatnak eloszlása és
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1. ábra. A jobb termelékenység által kiváltott önszabályozó piaci ciklus 
(Moar, 1973 szerint)

2. ábra. A termelés jövcdelmezó'sége a genetikai érték függvényében a 
népgazdaság és az egyedi tenyésztelep számára piaci verseny esetében 

(Moar, 1973 szerint)

a társadalom egy tagjára eső hányadának csekélysége miatt is -  mindig nagyobb mint az 
egyedi tenyésztők profitja. Az ábra alsó görbéje az egyes tenyésztők által elért profitot 
jelzi szintén állományaik genetikai értékének függvényében. Az ábra bal oldalán levő 
alacsony genetikai értékű állományok nem profittermelők, hanem nagy valószínűséggel 
ráfizetésesek. Az átlag körül kialakul egy olyan (az ábrán szaggatott vonallal jelzett) 
zóna, amelybe tartozó állományok között genetikai értékük szerint a vásárlók csak nehe-
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zen tudnak különbséget tenni. Ebben a genetikai különbségeket elnyelő zónában a te
nyésztőknek azonosak a profitszerzési lehetőségei, miért is a profitgörbe többé-kevésbé 
vízszintes. Ha feltételezzük, hogy a nagyobb genetikai értékű állományok nem véletle
nül, hanem a tenyésztésbe fektetett nagyobb tőke segítségével alakulnak ki, vagyis, hogy 
a genetikai értékük a tőkebefektetés függvénye, úgy a genetikai különbségeket elnyelő 
zóna bal oldalán helyet foglaló tenyészetek tulajdonosai kevesebb tőkebefektetéssel érnek 
el azonos profitot a zóna jobb oldalán elhelyezkedő, több tőkét befektető tenyésztőkkel. 
Ebből az is következik, hogy a zóna bal oldalán levő tenyésztők nettó profitja nagyobb 
mint a jobb oldalon levőké, azaz negatív korreláció alakul ki a profit és a genetikai érték 
között. A .genetikai különbségeket elnyelő zónában a tenyésztők természetes törekvésé
nek kell tekinteni azt, hogy igyekeznek csökkenteni beruházásaikat és a nagyobb profitot 
inkább ügyesebb eladáspolitikával mint több tőkével igyekeznek elérni. Ez a törekvésük 
azonban újabb potenciális ellentétet jelent a népgazdasági érdekkel.

Hasonlóan potenciális ellentét azv amikor a fiziológiai (genetikai) teljesítőképessé
gük maximumához közel levő állományok genetikai értékének javítására a nagyobb 
tőkegiény miatt a vállalkozók már nem szívesen invesztálnak. Ennek az ellentétnek át
hidalásában különböző adókedvezmények nyújtása szokott segíteni, a genetikai különb
ségeket elnyelő zónának piaci értékítéletet zavaró hatását pedig az államok többsége az 
egyes állatfajok sajátosságainak megfelelő teljesítményvizsgáló állomások létesítésével 
igyekszik kiküszöbölni. Ezeken az állomásokon a vásárló objektív tájékoztatáshoz juthat 
az ott vizsgált állományok teljesítőképességéről, miáltal mérséklődik a piac genetikai 
különbségeket elnyelő zónája és javul a jobb genetikai értékű állományok tenyésztőinek 
helyzete. Adókedvezmények nyújtása és az állam vagy tenyésztői társaságok által üze
meltetett teljesítményvizsgáló állomások jó példái a piaci mechanizmusba való közvetett 
beavatkozásnak, amely beavatkozás segíti az egyéni és társadalmi érdekek összehango
lását.

Az 1. ábrán leírt mechanizmus értelmezhető közvetlenül végterméket előállító 
üzemek tevékenységeként, de úgy is, hogy az ott szereplő üzemek nem magát a végter
méket állítják elő, hanem tenyészállatokat, a végterméket előállítók szüleit vagy nagy
szüleit. A csak tenyészállatokat forgalmazó üzemek az általuk elért genetikai előrehala
dás társadalmi hasznosságát a hozzájuk szerződéssel kötődő, vagy saját szaporító háló
zatuk segítségével tovább növelhetik (Tóth, 1989). A szaporító hálózat kiépítése egyút
tal lehetővé teszi tenyésztési költségeik mérséklését és így profitjuk növelését is. Ez a 
tevékenységük annyiban egyezik meg a népgazdaság érdekeivel, amennyiben tenyész
állataik a köztenyésztésben lévőknél valóban nagyobb genetikai értékűek. Ha viszont a 
termelési rendszer (integráció) piaci monopóliummá (akár állami monopóliummá) válik, 
úgy ki tudja magát vonni a piacon való mindennapos megmérettetés alól és előbb-utóbb 
terhet fog jelenteni a társadalom számára.

A gazdasági hatalmuknál fogva a társadalmi érdekeket figyelmen kívül hagyó mo
nopóliumoktól eltérően kedvező megítélés alá esnek az olyan termelési integrációk, 
amelyek az árutermelés különböző részfeladatait végző termelők önkéntes társulásai, 
és amelyek erős érdekvédelmi szervezetekkel rendelkező társadalomban termelnek. 
Utóbbiak megakadályozhatják a monopóliumok kialakulását és segíthetik a társadalmi 
termelés fejlesztését a piaci mechanizmus hatékonyabbá alakítása útján. A piacon egymás
sal versengő termelési rendszerek állandóan rákényszerülnek saját belső szervezetük cél-
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irányos optimalizálására és olyan technikai eszközöknek, fejlesztési ejárásoknak igénybe
vételére vagy kidolgozására, amelyek erősítik piaci pozíciójukat. A kipróbáltan nagy ge
netikai értékű tenyészállataik forgalmazásával, kutató+fejlesztő tevékenységükkel az 
érdekvédelmi egyesülések közegében dolgozó termelési integrációk fogják képezni a jövő 
állattenyésztési struktúrájának alapját, és az egyéni állattenyésztő gazdaságokhoz viszo
nyítottan nagyobb tőkeerejüknél fogva ezek lesznek az állami kutatóbázisokkal együtt
működve az állattenyésztés fejlesztésének motorjai is.

IRODALOM
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Folytatás az 536. oldalról

A minőségi húst termelő gazdák ellenvéleménye a hozamfokozókkal szemben tehát nem indo
kolt, mivel a hús minősége nem változik a flavomycm kiegészítés hatására, a hasított féltestek minő
sége, hústeltsége azonban javul a testtömeggyarapodással együtt.

Sem a 100 mg/kg flavomycint fogyasztó, sem a kísérleti csoport (20 mg flavomycin/kg tak.) 
egyedeinek egyes szerveiben -  hús, zsír, vese, máj -  maradékanyagként flavomycin nem volt ki
mutatható.

B1BL.: Hennig M.-Kallweit E.: Schweinezucht und Schweinemast, 1989. 37. 7. 244-246.
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A termelés és a reprodukció összefüggései tejelő tehenekben
(Szakirodalmi áttekintés)

Dohy János-Sebestyén Gábor

Az elmúlt évtizedekben -  a korszerű szelekciós, takarmányozási és tartási eljárások
nak köszönhetően -  jelentősen növekedett a gazdasági állatállományok termelése. Ugyan
akkor azonban a termelési szint gyorsütemű emelkedése — különösen a természetes vi
szonyoktól merőben eltérő környezetben — mind nagyobb terhelést ró az állatok szerve
zetére.

A nagy tej-, hús-, gyapjútermelésnek stb. előfeltétele a gazdasági állatok jó szaporo
dóképessége. Sok tenyésztő azonban a teljesítményre végzett szelekciót részesíti előnyben 
a termékenység optimalizálásával szemben. Ez a trend valószínűen kedvezőtlenül befolyá
solja a szaporaságot, részint azért is, mert a mai nagyüzemi tartási módok alig teszik lehe
tővé az állatokkal való egyedi foglalkozást (ivarzás egyedi megfigyelése stb.).

Az állatoK szaporodó- és termelőképessége közötti összefüggések vizsgálata során 
szem előtt kell tartanunk, hogy a teljesítménynövelést célzó szelekcióval mindinkább tá
volodunk az egyedek átlagos teljesítményétől. Ennek következményeként egyes tulajdon
ságok -  így. a szaporodóképesség is -  mintegy limitáló tényezőként hatnak a tenyészcél 
szempontjából. Olyan esetekben, amikor több tulajdonságnak van gazdasági jelentősége, 
antagonisztikus genetikai összefüggések (negatív genetikai korrelációk) is érvényesülhet
nek, amelyek minden egyes értékmérőben fékezhetik az előrehaladás ütemét. Ezt a megál
lapítást jól példázzák a tejmennyiség és a %-os zsír- és fehérjetartalom közötti negatív 
korrelációk. A magas termelési szinten laktáló tehénnek el kell végeznie reprodukciós 
tevékenységét is, ugyanakkor a táplálóanyag-ellátásban konkurencia érvényesül s teimi- 
rigy és a méh között, különösen a vemhesség és a következő laktációra való felkészülés 
időszakában. így gondot okozhat az antagonizmus a termelőképesség és a termékenység 
között.

A szarvasmarha tejtermelési tulajdonságainak öröklődését nagyszámú vizsgálat 
alapján viszonylag jól ismerjük. A tejmennyiség teljes varianciájának 20-30%-át alkotja 
az additív genetikai variancia. Több vizsgálat arra mutatott rá, hogy magasabb termelési 
szinten általában nagyobb az örökölhetőségi érték. A h2 -értékek általában az első laktá- 
cióban a legnagyobbak, a második és későbbi laktációban csökkenő tendenciát mutatnak 
(cit. Maijaid—Hanna, 1974).

Mélyrehatóan és széleskörűen kell foglalkoznunk azonban a tehenek és üszők ter
mékenységének öröklődésével Az erre vonatkozó vizsgálatok alapját általában a fogam
zásra, újrafogamzásra, vagy annak elmaradására vonatkozó időtartam, időköz és a vemhe
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sütéshez szükséges termékenyítések száma alkotja. A többféle mérési mód, az üzemen- 
kénti eltérő „reprodukciós management” és tudatos tenyésztési szokások, célok miatt 
azonban a fenotípusos mérések eredményei gyakran olyan mértékben befolyásoltak, 
hogy összehasonlításuk nem, vagy csak nagy fenntartással végezhető el.

Gaillard et al., (1977) és más szakértők úgy vélik, hogy a termékenységet üszőkön 
pontosabban lehet értékelni, mint teheneken. Mivel azonban az üszők és a teheneK ierti- 
litásának genetikai összefüggése nem tisztázott megnyugtatóan, kizárólag az üszők ered
ményeinek figyelembevétele nem vezet célra (Harisért et al., 1982).

A termékenység öröklődésének vizsgálatában fontos az additív genetikai variancia 
mértékének megalapítása is. Feltételezhető, hogy a természetes szelekció -  sok nemzedék 
alatt -  „kiürítette’' az additív genetikai variancia nagy részét a reprodukciós tulajdonsá
gokban. Az újabb vizsgálatok is igazolják azonban, hogy a szapora^ág öröklődésében 
szerepet játszanak additív génhatások. Maijala (1976) szerint a nőivar szaporaságát meg
határozó komponenseket szignifikáns*additív génhatások ellenőrzik, a h2-értékek azon
ban alacsonyak: 1-5% között találhatók. Vizsgálataiban Maijala (1964) a tehenek ter
mékenyüléséhez szükséges inszeminálások számának ismételhetőségét 0,077-nek, Ib 
ériákét 0,032-nek, a boijazási időköz ismételhetőségét 0 ,123-nak, h2-ét pedig 0,033 nagy
ságúnak (tehát gyakorlatilag elhanyagolhatónak) találta. Hansen e.t al. (1983) szerint a 
termékenységgel kapcsolatos mérési eredmények h2-értékei csaknem minden esetben 
0,10 (azaz 10%) alatt voltak -  általában közelebb a 0,05-höz -  annak ellenére, hogy 
ezekben a tulajdonságokban bizonyos additív genetikai variancia érvényesül. Philipsson 
(1980) is arra a következtetésre jutott, hogy a szóbanforgó h2-értékek alacsonyak (0,10- 
nél kisebbek), de a genetikai variancia számottevő.

Berger és munkatársai (1981) 201 kaliforniai tehenészet mintegy 72 ezer laktáció- 
jára vonatkozóan vizsgálták az első, valamint a sikeres termékenyítésig eltelt napok szá
mát („open days”) és a vemhesüléshez szükséges inszeminálások számát. Ezeknek a mu
tatóknak a h2-értékét (a felsorolás sorrendjében) 4%, 4%, 2% és 1% nagyságúnak találták.

Plrchner (1986) újabb közleményében hangsúlyozza, hogy -  bár a legtöbb vizsgá
latban kis h2-értékeket állapítottak meg -  az eredmények közötti nagy különbségeket a 
nem azonos környezetben nyert és alapul vett mérőszámok közötti eltérések is magya
rázzák. A termékenység genetikai varianciája mindenképpen elég nagy ahhoz, hogy 
hatékony szelekciós nyomással genetikai előrehaladást remélhessünk ebben a vonatko
zásban.

Arendonk et al. (1989) vizsgálatai szerint a holland fríz fajtában a borjazástól az 
első inszeminálásig eltelt napok számának h2-értékei 5-9% ‘között, a vemhesség nélküli 
napok számának h2-értékei 1-3% között ingadoznak az 1-3. laktációkban. Svédország
ban — hasonlóan Hollandiához és több más fejlett országhoz — ugyancsak intenzív kutató
munka folyik a szóbanforgó területen. Janson et al. (1981) szerint svéd vöröstarka és 
svéd fríz fajtákban a következő 3 tulajdonság:

-  az inszeminálások száma a szervizperiódusban,
-  a vissza nem ivarzó egyedek aránya,
-  a boijazás és az ezt követő 1 . inszeminálás közötti időtartam h2-értékei 0,02-  

0*004, illetve 0,02-0,07 között voltak.
Hermas et al. (1987) szerint guemsey tehenekben az inszeminálások számának, a 

vemhesülési %-nak, a szervizperiódusnak és a vemhesség nélküli napok számának h2-e
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0,01-0,04 közötti. Mantysaari és Van Vleck (1988) a finn ayrshire fajtában vizsgálták 
a vissza nem ivarzó egyedek arányát az 1 . termékenyítés után üszőkön és első laktációs 
teheneken. Ugyancsak analizálták a borjazás és az 1 . inszeminálás közötti napok szá
mát. Mindezek alapján (a fenti sorrendben) 0,02, 0,02 és 0,12 nagyságú h2-értékeket 
állapítottak meg.

Valente és Berger (1988) mintegy 50 ezer holstein egyedet vizsgálva az inszemi- 
nálások számának h2 -értékét teheneken 2%-osnak, üszőkön 1%-osnak találta.

Számos kutató előnyben részesíti a vemhesüléshez szükséges inszeminálások szá
mát (termékenyítési index) az ilyen jellegű genetikai vizsgálatok és értékelések során, 
mivel ennek a paraméternek a használatakor néhány hibaforrás kisebb mértékben tor
zíthatja az eredményt, mint egyéb (felsorolt) mutatószámok alkalmazása esetén.

A tejtermelés és a termékenység összefüggése

Hansen et al. (1983) szerint a laktáció első szakaszára vonatkozóan gyenge negatív 
korreláció érvényesül a termelés és a termékenységi mutatók között, míg a laktáció ké
sőbbi szakaszában felerősödik a negatív viszonosság. Az antagonisztikus összefüggés 
az első laktáció folyamán’ a laktáció szakaszától függetlenül észlelhető. A második és a 
harmadik laktációban ez az antagonizmus gyengült, a termékenység genetikai varianciája 
azonban alig haladta meg a nullát, ami csökkenti a genetikai antagonizmus gyakorlati 
jelentőségét.

Laben et al. (1982) 130 ezer kaliforniai holstein tehén termelését vizsgálva meg
állapították, hogy a nagy tejtermelésnek gyenge fenotípusos, de negatív hatása van a ter
mékenységre. Gondos, szakszerű takarmányozással és tartással azonban ennek az antago- 
nizmusnak a hatása a magas teljesítményű állományokban is leküzdhető.

Berger et al. (1981) értékelése szerint a termékenység színvonalát jelző paraméte
rek és a tejmennyiség között negatív genetikai korreláció mutatkozik. Emiatt a nagy- 
tejű tehenek később ivarzanak, később termékenyülnek és az átlagosnál nagyobb számú 
termékenyítés után vemhesülnek. Hasonló következtetésre jutott Philipsson (1981) 
is, a mértékadó kutatási eredményeket összegezve.

A legújabb holland vizsgálatokban Arendonk et al. (1989) fríz tehenek tejtermelése, 
valamint a vemhesség nélküli napok száma és a boijazástól az 1 . inszeminálásig eltelt idő 
hossza között gyenge pozitív fenotípusos és erőteljesebb genetikai korrelációt állapí
tottak meg, ami alátámasztja az idézett eredményeket.

Pirchner (1986) is rámutat a tejtermelés és a termékenység közötti antagonista 
összefüggésre, hangsúlyozza azonban, hogy ez az összefüggés az üszőkre nem érvényes. 
Jansen (1985) felveti azt a nagyon figyelemreméltó gondolatot, hogy a termékenység 
és a tejtermelés közötti tényleges antagonizmus feltárására esetleg energiaforgalmi és 
anyagcsere-vizsgálatok szükségesek.

Raheja, Bumside et al. (1987) sok kanadai tehenészet állományaiban gyenge gene
tikai és fenotípusos viszonosságot észleltek a termékenység és a tejtermelés színvonala 
között. Brit fríz és holstein populációkban Bourchier et al. (1987) megállapították, 
hogy a tejmennyiség növekedése a reprodukciós eredmények gyenge romlásával párosul. 
Carvajal et al. (1984) Chilében holstein teheneken hasonló eredményeket kaptak.
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Számos más vizsgálat (pl. Bar-Anan et al., 1985; Mantysaari és Van Vleck, 1988: 
Haug és Nitter, 1985; Polkovnikova et al., 1985; Rüegsegger és Komarek, 19&6;Juma 
et al., 1988; Krülova et al., 1986) -  különböző fajtákon és eltérő körülmények között
— alátámasztja a röviden összefoglaltakat. Freeman (1986) átfogó értékelése szerint a 
vizsgálati eredmények nagyobb része arra utal, hogy a laktáló tehenek termelése és ter
mékenysége között világos, de nem erős antagonizmus érvényesül. A nagy termelésű 
(„önfeláldozóan” termelő) egyedek szervezetében -  úgy tűnik -  a termelés prioritást 
élvez a reprodukcióval szemben, ezért késik a fogamzás. Ez a tendencia genetikai kontroll 
alatt áll, bár ez korántsem teljes.

Hansen et al. (1983) szerint a reprodukciós képesség szelekcióval javítható, ez 
azonban a tejtermelés számottevő csökkentével jár(na). Arendonk et al. (1989) a termé
kenységromlás profitcsökkentő hatására mutatnak rá (a tejtermelés növelésére irányuló 
szelekció számításaik szerint 5%-os profitcsökkenést okozott).

Pirchner (1986) arra is felhívja a figyelmet, hogy a termékenység romlása minden
képpen csökkenthető, ha nagyon gondosan tartjuk és „menedzseljük” a nagytermelésű 
állatokat. így nagyon pontosan kell végezni pl. az ivarzás-megfigyelést, a legmegfelelőbb 
időpontban kell inszeminálni stb.

Vinson (1982) úgy véli, hogy a nőivarú állatok termékenységében genetikai javulás 
érhető el nagylétszámú ivadékcsoportok vizsgálatának és az apák szelekciójának segít
ségével. Az optimális szelekciós program kidolgozásához azonban szükséges az üszők és 
a tehenek termékenysége közötti viszonosságnak, továbbá a termékenységet befolyásoló 
genotípus x környezet kölcsönhatásoknak a pontosabb ismerete!

Haug és Nitter (1985) szerint a tenyésztésben akkor is figyelembe kell venni a 
termékenységet, ha ez a tejmennyiségnek némi csökkenésével jár. Philipsson (1981) is 
leszögezte: a teheneknek a gyenge termékenység miatti selejtezése folytán adódó gene
tikai hatást nem szabad lebecsülni. Ez ugyanis hasznos információkat jelent a bikák iva
dékvizsgálatához is. A szelekciós programba -  a tárgyalt negatív viszonosság miatt -  
be kell vonni a leányivadékok termékenységét is.

A mértékadó újabb szakirodalom áttekintése nyomatékosan hívja fel a figyelmet 
arra, hogy a tárgyalt kérdések vizsgálatát és megválaszolását hazánkban is napirenden 
kell tartani, különös tekintettel a holstein-típusú állomány imponáló tejtermelési színvo
nalára és nem kielégítő reprodukciós teljesítményére! Vonatkozó saját kísérletes vizsgá
lataink eredményeiről a közeljövőben számolunk be.
(Az irodalom a szerzőknél rendelkezésre áll. A szerkesztő)

i
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Summary

H ustiL: ECONOMIC ASPECTS OF USING LÍZING IN ANIMAL FARMING

Out of the theoretical questions of using lízing in farm animal production the author deals 
with the economic aspects. In order to illuminate more the economic aspects, the author presents cal- 
culation models, which are suitable to race lízing with other forms of fináncé. The theoretical exam- 
ples reponed oppose the economic effects of lízing with those of produced from self-sources or from 
credit. Racing on theoretical principles may alsó yields useful conclusions fór the practice in respect 
of lízing of agricultural machines or animal populations.
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Bevezetés

A „lízing” elnevezés az angol „to lease” alapján, olyan írásos megállapodást, szer
ződést takar, amelyben az egyik fél felruházza a másikat -  az első fél -  tulajdonában levő 
dolog (eszköz, berendezés) használatának jogával — általában meghatározott ideig, kötött 
bérleti díj fizetésének fejében.

A klasszikus lízing-ügylet — leegyszerűsítve — úgy zajlik, hogy a bérbevevő beruhá
zásainak finanszírozásához harmadik felet, a lízing-vállalatot veszi igénybe. Ez a vállalat 
a bérlő kívánságának megfelelő berendezést megvásárolja a gyártótól — forgalmazótól, 
majd meghatározott törlesztési feltételek mellett a bérbevevőnek használatra átengedi 
azt, szerződésben rögzített időtartamra és feltételekkel.

A lízing jellemzői

A tulajdoni és a használati jog különválik: a tulajdonos a lízing-vállalat, a berendezés 
aktiválását ő végzi. A használó, a bérbevevő, aki bérleti díjat a folyó költségei terhére 
fizeti.
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Az ügyletben a lízing-vállalat tőkéjének forgatásával akar többletnyereséghez jutni, 
gazdasági célja ez, nem pedig az adott tárgy használata.

A lízing vállalatok többsége a bérbeadásra specializálódott, professzionálisan e tevé
kenységgel foglalkozó gazdasági szervezet. A „normál” szállítókkal szemben gyakran igen 
erős a pozíciója, jók a lehetőségei a lízingelt eszközhöz kapcsolódó szolgáltatások nyúj
tására.

Jogi értelemben a használót terheli a lízingbe vett tárgy őrzése, fenntartása, visel 
minden veszélyt és őt terheli minden kár, ami az adott eszközt a szerződés időtartama 
alatt éri. Tanulmányunk témája szempontjából a bérbevevő vállalatok pozíciói érdemel
nek figyelmet. Ilyen alapon érdemes felvillantani a lízing legfőbb előnyeit, hátrányait és
hazai szabályozásának főbb elemeit. '

A lízing előnyei. A lízing kíméli a saját tőkét. Ez már csak azért-is figyelmet érde
mel, mert a saját tőkével való mindenkori rendelkezés lehetősége a vállalat stratégiai tar
taléka, függetlenségének fokmérője. Adott beruházás lízingben történő megvalósítása pár
huzamosan tesz lehetővé olyan, egyéb pénzeszközöket lekötő beszerzéseket, vagy techno
lógiai-szervezési megoldásokat, amelyek lízingben nem lennének finanszírozhatók.

Csökken a berendezés műszaki avulásával kapcsolatos kockázat, mivel a lízing- 
szerződés olyan időtartamra is köthető, amely a berendezés használatához előreláthatólag 
szükséges. Ugyanilyen elv szerint vehető figyelembe a viszonylag gyors erkölcsi avulás 
elleni „védelem” is. Ennek is köszönhető, hogy a lízing azokban az országokban (USA, 
Anglia) a legelterjedtebb, ahol az amortizációs szabályok a legtágabb manőverezési le
hetőségeket biztosítják.

A lízing-szerződés teljes időtartamára előre meghatározott részletek biztos és pontos 
kalkulációs lehetőséget biztosítanak a bérbe vevő részére.

A lízing igénybevétele érdemben nem befolyásolja az igénybevevő vállalat hitelké
pességét és likviditását. Általános a tapasztalat, miszerint, ha az igénybevevő nem tud kel
lő biztosítékot felmutatni egy banki hitel igénybevételéhez, a lízing még mindig járható 
út lehet. Igaz ugyan, hogy a lízinggel kapcsolatos bonitás-vizsgálatok kemények: alap
vetően azt igazolják, hogy a lízingben tervezett berendezés elvárt hozadéka reálisan fede
zetet nyújt-e a finanszírozó vállalat követeléseinek teljesítéséhez. Ezzel együtt a két felté
telrendszer keménysége általában eltérő: a banki követelmények teljesítése többnyire 
nehezebb feltételek elé állítja az igénybevevőket.

Egyes esetekben a lízing-törlesztések a befolyó jövedelmekhez alakíthatók. A lízing
tárgy használatának eredményeként keletkező többletjövedelem tervezhető vagy kalku
lálható ütemének megfelelően pl. progresszív, degresszív vagy szezonális lízing-törlesz
tések is kialakíthatók és köthetők ki a szerződésekben.

A lízing-vállalatok szakértelme és piaci pozíciói általában kedvezően befolyásolják 
a lízing-beruházás hatékonyságát. Hozzájárulnak ehhez a teljesebb körű szolgáltatások és 
esetenként egyéb terhek átvállalása.

A lízing hátrányai. A lízing-ügyletek jelentős részénél éppúgy a használó viseli a 
teljes beruházási kockázatot, mint a hagyományos finanszírozási módszereknél. Tovább 
növeli gondjait, hogy miután nem tulajdonosa a szerződés tárgyának, így a bérbeadó 
lízing-vállalat beleegyezése nélkül nem hajthat végre az eszközön semmiféle változtatást, 
mégha azt saját gazdálkodása indokolná is. E mellett annak is ki van téve, hogy gazdálko



ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS TÓM 38. No. 6. 553

dásának rosszabbodása esetén a lízing-vállalat a használt dolog kiadásának igényével lép 
fel.

-  Az igénybevevő oldaláról a bérleti díj többnyire magas.
-  A szerződés lejárta után a berendezés megvásárlása többletköltségeket jelenthet.
A szerződés vételre történő átalakítása esetén a kikötött vételár többnyire maga

sabb, mint amennyiért az adott berendezést a szabadpiaci forgalomban közvetlenül meg 
iehet vásárolni.

Az előnyök és a hátrányok tanulmányozása azt sugallja, hogy a lízingről, annak 
konzekvenciáiról nem lehet általában dönteni: a lízing igénybevételéről, vagy annak el
vetéséről mindig csak az adott ügylet körülményeinek ismeretében szabad dönteni -  an
nak függvényében, hogy a rövid-, közép- vagy hosszútávú likviditási érdekeink a dön
tőek.

A lízing hazai szabályozása. A lízing jogszabályi előírásainak sorában a legutóbbi 
a 36/1985. (X. 31.) PM számú rendelet a gépek és berendezések bérbeadásáról. E rendelet 
szerint a hazai vállalatok gépeket és berendezéseket egymásnak és magánszemélyeknek 
is bérbe adhatnak.

A bérbe adó vállalatnál:
-  a bérlet tárgyát állóeszközként kell aktiválni, kivéve a konvertibilis devizáért vett, 

egyébként állóeszközként nyilvántartott eszközöket, amelyeket a vállalat a számviteli elő
írások szerinti értékben készletei között szerepeltet;

-  az aktiválási kötelezettség alá tartozó állóeszközök után az értékcsökkenési leírást 
az ágazati besorolásnak megfelelő előírások szerint kell elszámolni:

-  a bérleti díjat árbevételként, ha azt devizában fizetik, export-árbevételként kell 
elszámolni.

A bérbevevő vállalatnál a bérleti díjat, melyben egyébként a felek szabadon állapod
hatnak meg, költségként kell elszámolni.

Ha a vállalat a bérelt gépet megvásárolja, azt aktiválni köteles. Az aktiválásnál a 
tulajdonátadáskor ténylegesen fizetett vételárat kell alapul venni és a berendezést, mint 
használt állóeszköz-beszerzést elszámolni.

A bérbeadó vállalat a bérlet tárgyát képező berendezést a szerződés lejárta után, 
az addig fizetett bérleti díj összegéért, külön térítés nélkül is a bérbevevő tulajdonába 
adhatja.

A bérbevett gépek és berendezések szállítási és üzembe helyezési költségeit (a vá
mot is) a bérbevevő költségként számolja el.

A lízing alkalmazásának indítékai és buktatói

Hazai viszonyaink között a lízing mezőgazdsági alkalmazását nem elsősorban a 
gazdasági racionalitás, sokkal inkább a gazdasági kényszer váltotta ki. Szakmai körökben 
egyértelműen ismert, hogy az utóbbi esztendőkben a mezőgazdasági vállalatok fejlesztési 
lehetőségei meglehetősen beszűkültek, egyre kisebb lett a vállalatoknál maradó, saját 
rendelkezésű pénzalap, ami a saját fejlesztések pénzügyi forrását képezhette. Ezzel párhu
zamosan a mezőgazdasági gépek, eszközök, berendezések árai szinte folyamatosan emel
kedtek, tehát a kevesebb pénz még a korábbiakhoz képest is lényegesen kevesebb eszköz
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beszerzésére nyújthatott fedezetet. A vállalatok helyzetét tovább rontotta, hogy a koráb
biakban számottevő állami támogatások egyre inkább visszaszorultak és a fejleszteni kívá
nó vállalatok számára a saját erőn kívül lényegében csak az egyre dráguló bankhitel ma
radt.

Ebben a helyzetben a lízing, mint alternatív finanszírozási forma, elsősorban azért 
került előtérbe, mert segítségével a mezőgazdasági vállalat úgy juthat termelési eszköhöz 
(amire nélkülözhetetlenül szüksége van), hogy nem kell ezért beruházási terheket vállal
nia, hanem költségei terhére folyamatosan törleszthet. Szakmai körökben ugyancsak is
mert a ,,beruházási forint” és a „költségforint” fogalma és eltérő „keménysége”, mely 
körülmény ugyancsak a költségági finanszírozást preferálja. (Nagyon leegyszerűsítve: 
a költségforint, mint pl. az amortizációs forrásból származó pénz, adóterhe lényegében 
„csak” a fejlesztési ÁFA. Ugyanakkor a nyereségági beruházási forintot első körben a 
vállalati nyereségadó, második körben az ÁFA terheli, ha termelési eszközbiztosításhoz 
kívánjuk felhasználni. A két forrás adóterhe közötti különbség esetenként eldönti ver
senyeztetésüket).

A felsorolt általánosságok az állattenyésztéssel, annak eszközeivel kapcsolatban is 
igazak. Jelenlegi hazai viszonyaink között még nem működnek olyan professzionális 
lízing-szervezetek, amelyek az állattartáshoz szükséges termelési eszközök lízingjére 
szakosodtak volna. Nem nehéz azonban megjósolni, hogy a közeli jövőben a lízing ebben 
az ágazatban is teret nyer, akár úgy, hogy állattartási gépeket, berendezéseket, akár 
pedig úgy, hogy épületeket, sőt állatállományokat is lehessen ilyen formában termelésbe 
állítani. Szükséges tehát a lízingalkalmazás legfontosabb összetevőire, buktatóira a gya
korlati szakemberek figyelmét felhívni. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, szükséges a lízing
gazdaságosság legfontosabb belső összefüggéseit áttekinteni.

A lízing-gazdaságosság főbb összefüggései

A lízing ügyleteknek speciális gazdasági összefüggései vannak, amelyeket különféle 
gazdasági kalkulációkkal lehet megvilágítani. Nagyon fontos, hogy ezek a kalkulációk 
mindig vegyék figyelembe az adott gazdasági környezet jellemzőit, mert egyáltalán nem 
biztos, hogy ami adott feltételek között gazdaságos, az másutt, más időben, más közgaz
dasági környezetben is az. A lízing igénybevételét megelőző kalkulációk készítésekor két 
általános alapelvet feltétlenül szem előtt kell tartani.

-  a lízing-ügyletnek legalább önfinanszírozónak kell lennie, azonban nem irreális 
igény az sem, hogy a lízingelt eszköz alkalmazása olyan eredménnyel járjon, ami a szabad 
rendelkezésű (adózott) pénzünk növelését teszi lehetővé:

-  csak olyan eszközt szabad lízing útján igénybe venni, amelyre ténylegesen szük
ség van és ennek megfelelően úgy használható, hogy képes legyen munkája révén jöve
delem előállítására.

A lízing-kalkulációknál — hasonlóan az egyéb gazdasági kalkulációkhoz — bevéte
leket és kiadásokat kell elkülöníteni. Bevételként, praktikus okok miatt, az „eszköz- 
arányos nyereség”-et használjuk, amit a bruttó eszközérték %-ában fejezünk ki. A kiadási 
oldalon a beszerzéshez, használathoz tapadó költségek, a különféle adók és törlesztések 
jelennek meg. A kalkulációk dinamikus felfogásúak, azaz rendszerint több év együttes



ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS TÓM 38. No. 6. 555

gazdasági hatásainak számbavételére irányulnak. Fontos ez azért, mert a fejlesztések 
hatásainak egy évre történő „kihegyezése” téves információkat adhat; törekedni kell 
az adott berendezés életteljesítményéhez igazodó hatások együttes „bemérésé#” . 

Tekintsük át ezek után a kalkulációs témák alapeseteit!
A tartós betét hatásai. Napjainkban is sokat vitatott kérdés a működőtőke és a 

banktőke között feszülő ellentmondások sora. Lényegében arról van szó, hogy ha szabad 
rendelkezésű pénzem sorsáról kell döntenem, többnyire jobban járok, ha azt banktőke
ként (betétbe vagy letétbe helyezem, netán tisztes kamatért kölcsönadom), nem pedig 
működő tőkeként (pl. mezőgazdasági fejlesztésbe invesztálva) hasznosítom.

A viszonyítási alap megállapításához tekintsük azt az esetet, hogy 100 egységnyi 
összeg tartós betétként történő hasznosításának „hozamait” kutatjuk. A tartós betét 
képzésekor két lehetőségünk van:

ad A : a betét összegét több évre lekötjük, így annak meghatározott %-ú kamatával, 
illetve kamatos kamatával számolunk.

Legyen: -  a betét induló mértéke: 100 egység
-  a lekötés ideje: 5 év
-  a képződő nyereség utáni adó mértéke: 60%
-  a betéti kamat: 15%

A kalkuláció eredményei:

Megnevezés i .  i1 2. | 3. |r  4 . i1 5. összesen
évben

tartós betét 100 115 132,25 152,09 174,9
kamat 15 17,25 19,84 22,81 26,24 101,14
összes nyereség - - - - - 201,14
le: adók - - - - - 120,68
adózott
eredmény - - - - - 80,46

A kapott eredményből a legfontosabb: ha a vázolt feltételek mellett 100 egységnyi 
adózatlan nyereséget betétbe helyezünk, az 5 év elteltével „tisztán 80,46 egység adózott 
nyereséget eredményez. Lényegében tehát a mai (0. év) 40 egységnyi adózott nyereség áll 
szemben az 5 év múlva esedékes 80,46 egységnyi értékkel. (A kalkuláció helyességének 
próbája a jelenérték meghatározása: a vázolt feltételek mellett a diszkont-tényező értéke 
0,49718, aminek figyelembevételével igazolhatók a számítás eredményei, azaz. 80,46 x
0,49718 = 40 000)

ad B: a betét összegét csak egy-egy évre kötjük le, s az évenkénti kamatból — mint 
nyereségből — évenként adózott nyereséget, azaz szabad rendelkezésű pénzalapot képe
zünk.

Legyen: — a betét induló mértéke: 100 egység
— a lekötés ideje: 5 év
— a nyereségadó mértéke: 60%
— a betéti kamat. 10% (az éves lekötés miatt)
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A kalkuláció eredményei:

Megnevezés i- 1 '2 .  | 3- 11 4. | 5. összesen
évben

A betét összege 100 100 100 100 100
kamat 14 14 14 14 14 70
le: adók 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 42
induló összeg 
adózás után 40 40
adózott
eredmény 5,6 5,6 5,6 5,6 45,6 68 •

*
A kalkulációk eredményei alapján megállapítható, hogy a vázolt feltételek köze

pette az 5. év végére -  hozadékát tekintve az „A” változat ad kedvezőbb eredményt. 
Ennek „ára”, hogy öt évig tartósan nélkülöznünk kell a jelzett összeget. Az előzőektől 
eltérő feltételek természetesen eltérő eredményhez vezetnek, a számítás menete azon
ban más esetekben is hasonló kell, hogy legyen.

A saját forrásból történő gépbiztositás hatásai. A saját forrásból történő gépbizto
sítás lényegében három alapesetre vezethető vissza:

-  A: az amortizációból történő finanszírozás,
-  B: a nyereségági forrásból történő finanszírozás, *
-  C: a fenti esetek kombinációja.
Tanulmányunk céljával összefüggésben az „A” és „B” esetekkel foglalkozunk rész

letesebben.
ad A : A z amortizációból történő gépbiztosítás
Legyen: -  az induló amortizációs alap: 100 egység

- a z  ÁFA 25%, ami a 100 egységnyi összegből 80 egységnyi értékű gép 
beszerzését teszi lehetővé. Az ÁFA-teher visszaigénylés révén csökkent
hető: 1989-ben 75%-nyi (egyes esetekben 40%) a visszaigényelhető 
hányad.

Ez azt jelenti, hogy a beszerzést követően a vállalathoz visszajut 18,75 egység, 
amelyet későbbi fejlesztéseihez hasznosíthat,

-  az amortizáció évi 20%, a beruházásra fordítható 80 egység után,
-  az elvárt nyereség: a tartós betét kamatát (14%) 1%-kal meghaladó, azaz 15 egy

ség. Ez az „elvárás” 18,75%-os eszközarányos nyereségnek felel meg (a 80 egységnyi esz
közértékre vetítve),

- a  nyereségadó: 60%-os, ami magában foglalja az általános nyereségadót (1989: 
56%) és a gazdaságok többségére vonatkozó 4%-nyi különadót.

Mindezek alapján a kalkuláció eredményei:

Megnevezés 1. 2. 1i >. iI 4. 11 5. ; Összesen
évben

elvárt nyereség 15 15 15 15 15 75
le: adók 9 9 9 9 9 45
adózott nyereség 6 6 6 6 6 30
amortizáció 16 16 16 16 16 80
adózott
eredmény 22 22 22 22 22 110
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Ez azt jelenti, hogy a vázolt feltételek mellett a 100 egységnyi amortizációs felhasz
nálás az 5. év végére 110 egységnyi adózott eredményt „produkál” , melyből 80 egységnyi 
az amortizációs ágon 30 egységnyi pedig az adózott nyereségágon került be.

ad B.: A nyereségági forrásból történő finanszírozás
Az előző esettel szemben itt abból kell kiindulni, hogy a fejlesztési felhasználás 

előtt az induló összegből adózni kell, méghozzá 60%-ban. Ha tehát 100 egységnyi ered
mény sorsát Kutatjuk, az ezért a pénzért beszerezhető gép értéke lényegesen alatta marad 
az előző esetben mutatottnak.

Legyen: -  az induló eredmény: 100 egység
-  a nyereségadó: 60%, azaz a ténylegesen gépbeszerzésre fordítható há

nyad 40 egység,
- a z  ÁFA: 25% -  az előzőekben vázolt visszaigénylési mechanizmussal. 

Az ÁFA-teher miatt a tényleges gépérték: 32 egység,
-  az elvárt nyereség mértékét az összevethetőség kedvéért hasonlónak té

telezzük fel, mint az előző esetben, azaz í8,75%-os eszközarányos nye
reséggel számolunk, ami abszolút értékben 6 egységnyi éves nyereség
nek felel meg. (Elméletileg kalkulálhatnánk itt is a 15 egységnyi nyere
séggel, ez azonban irreálisan magas -  46,9%-os — eszközarányos nyere
ségnek felelne meg. Ennek realizálása mezőgazdasági üzemeinkben 
szinte teljesen kizárt),

-  az amortizáció: 20%, a beruházásra fordított 32 egység után.
A kalkuláció eredményei:

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. összesen

elvárt nyereség 6 6 6 6 6 30
le: adók 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 18
adózott nyereség 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12
amortizáció 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 32
adózott
eredmény 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44

Mindebből az következik, hogy az adózatlan nyereségből történő gépbiztosítás a 
szabad rendelkezésű forrásokat éves szinten is és az 5 év halmozásában is lényegesen ki
sebb mértékben növeli, mint az amortizáció terhére történő beszerzés. Ez egyértelműen 
a két változat adóigényében mutatkozó eltérések következménye.

A hitelből történő gépbiztositás hatásai. A hitelből történő gépbeszerzéshez minde
nek előtt az kell, hogy a yállalat találjon olyan bankot (vagy egyéb pénzintézetet), amely 
kész az igénybevevő feltételeit alapul véve hitelt nyújtani. A hitelezés feltételei napjaink
ban nem könnyűek. Kiejeződik ez elsősorban a szigorodó feltételekben és a növekvő hitel
kamatokban.

Legyen: -  az igénybevett hitel összege: 100 egység
-  az ÁFA: 25% (a korábbiakban részletezett egyéb tényezőkkel együtt)
-  a lejárati idő: 5 év, évenként egyenlő részletekben
-  a hitelkamat: 20% -  a mindenkori kintlévőségeket alapul véve
-  évi amortizáció: 20%
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— elvárt nyereség: a korábban már figyelembevett 18,75%-nyi az eszköz
érték %-ában. (azaz 80 x 0,1875 = 15 egység/év)

-  nyereségadó: 60%.
Ezek alapján a kalkuláció eredménye:

Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. összesen

Elvárt nyereség 15 15 15 15 }5 75
le: hitelkamat 20 16 12 8 4 60
adózatlan *

nyereség -5 -1 3 7 11 15
le: adók - - '  1,8 4,2 6,6 12,6
adózott nyereség -5 -1 1,2 2,8 4,4 2,4
amortizáció 16 16 16 16 lé 80
le: hiteltörlesztés 20 20 20 20 20 100
adózott eredmény - 9 -5 -2 ,8 -1 ,2 -0 ,4 -17 ,6

Az öt kalkulált év közül csupán az utolsó, 5. évben volt kimutatható a szabad ren
delkezésű források növekedése. Ebből eredően tisztes negatívum termelődik ki az öt év 
halmazaidban. A kedvezőtlen eredmény oka egyértelműen következik a viszonylag magas 
hitelkamatból, amely folyamatos teherként nyomja az igénybevevőt.

A lízingből történő gépbiztositás hatásai. A lízing jellemzőivel e helyütt nem kívá
nunk foglalkozni.-Az induló feltételeket tekintve legyen:

-  a futamidő: 5 év,
-  a lízingdíj: 160 egység, ami azt jelenti, hogy a lízinget igénybevevő vállalat az ere

deti gépérték 160%-át köteles részletekben, költségei terhére megfizetni a bérbe
adónak,

-  a lízingdíj fizetési üteme: 30, 30, 25, 10, 5%/év, (a valqs viszonyok között ettől 
lényegesen eltérő ,törlesztési ritmus”-sal is találkozhatunk).

Mindebből az következik, hogy az adózatlan nyereségből történő gépbiztosítás a 
szabad rendelkezésű forrásokat éves szinten is és az 5 év halmozásában is lényegesen ki
sebb mértékben növeli, mint az amortizáció terhére történő beszerzés. Ez egyértelműek a 
két változat adóigényében mutatkozó eltérések következménye.

A hitelből történő gépbiztosítás hatásai. A hitelből történő gépbeszerzéshez minde
nek előtt az kell, hogy a vállalat találjon olyan bankot (vagy egyéb pénzintézetet), amely 
kész az igénybevevő feltételeit alapul véve hitelt nyújtani. A hitelezés feltételei napjaink
ban nem könnyűek. Kifejeződik ez elsősorban a szigorodó feltételekben és a növekvő hi
telkamatokban.

Legyen: -  az igénybevett hitel összege: 100 egység,
- a z  ÁFA: 25% (a korábbiakban részletezett egyéb tényezőkkel együtt)
-  a lejárati idő: 5 év, évenként egyenlő részletekben
-  a hitelkamat: 20% -  a mindenkori kintlévőségeket alapul véve
-  évi amortizáció: 20%
-elvárt nyereség: a korábban már figyelembevett 18,75%-nyi az eszköz

érték %-ában. (azaz 80 x 0,1875 = 15 egység/év)
-  nyereségadó: 60%
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Ezek alapján a kalkuláció eredménye:

Megnevezés . 1 3. |1 4. 11 5. összesen
évben

elvárt nyereség 15 15 15 15 15 75
le: hitelkamat 20 16 12 8 4 60
adózatlan nyeres. -5 -1 3 7 11 15
le: adók - - 1,8 4,2 6,6 12,6
adózott nyereség -5 -1 1,2 2,8 4,4 2,4
amortizáció 16 16 16 16 16 80
le : hiteltörlesztés 20 20 20 20 20 100
adózott eredmény -9 -5 -2 ,8 -1 ,2 0,4 -17 ,6

Az öt kalkulált év közül csupán az. utolsó, 5. évben volt kimutatható a szabad 
rendelkezésű források növekedése Ebből eredően tisztes negatívum termelődik ki az öt 
év halmazatában. A kedvezőtlen eredmény oka egyértelműen következik a viszonylag 
magas hitelkamatból, amely folyamatos teherként nyomja az igénybe vevőt.

A lízingből történő gépbiztosítás hatásai. A lízing jellemzőivel e helyütt nem kívá
nunk foglalkozni. Az induló feltételeket tekintve legyen:

-  a futamidő: 5 év
- a  lízingdij: 160 egység, ami azt jelenti, hogy a lízinget igénybe vevő vállalat az 

eredeti gépérték 160%-át köteles részletekben, költségei terhére megfizetni a 
bérbeadónak,

- a  lízingdíj fizetési üteme: 30, 30, 25, 10, 5%/év (a valós viszonyok között ettől 
lényegesen eltérő ,törlesztési ritmus” -sál is találkozhatunk.)

-  a futamidő elteltével a bérelt eszköz térítés nélkül átmegy a bérlő tulajdonába,
-  a lízingbe vett eszköz működésétől azonos nyereséget várunk el, mint a beru

házás esetén,
-  Az összevethetőség végett kínálkozik az a lehetőség, hogy az eszközarányos 

nyereség mértékét megnöveljük az itt fel nem merülő 20%-nyi amortizációval. 
Tehát az elvárt nyereség együttes mértéke: 35 egység/év.

- a z  adóterhek megegyeznek az előzőekkel: a lízingdíj-ÁFÁT-t a teljes vissza
igényelhetőség miatt figyelmen kívül hagyjuk.

Mindezek alapján a kalkuláció eredményei:

Megnevezés i .  11 2. 11 3. J 1 4. 11 5* . " összesen
évben

Elvárt nyereség 35 35 35 35 35 175
lízingdíj 48 48 40 16 8 160

adózatlan nyereség -1 3 -1 3 - 5 19 27 15

le: adók _ - - 11,4 16,2 27,6

adózott eredmény -1 3 -1 3 -5 7,6 10,8 -12 ,6

A kalkulált eredmények alapján tehát a lízing igénybevétele sem eredményezi az 
5 vizsgált év halmazatában a szaoad rendelkezésű pénzalap növekedését, sőt éppen ellenke
zőleg: veszteséges. Ez a körülmény mindenképpen megfontolásra int, különösképpen a
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lízingdíj mértéke, a törlesztés üteme és nem utolsó sorban az elvárt (vagy ténylegesen 
realizálható) nyereség tekintetében.

Megbeszélés

A tanulmány előző fejezeteiben azt kívántuk illusztrálni, hogy a különféle fejleszté
si alternatívák között a lízing mint viszonylag új finanszírozási forma milyen sajátosságok
kal bír. A lízing jellemzőinek taglalása után részleteztük a lízing alkalmazásának indíté
kait, szóltunk buktatóiról. Meggyőződéssel állítható, hogy az általános ismeretanyag Jól 
adaptálható az állattenyésztéssel összefüggi fejlesztési alternatívákra is. (Annál Is inkább, 
mivel a lízing számos országban jól bevált eszköze az állattartás fejlesztésének; a termelő- 
eszközök mellett nem ritka az állatállományok lízingje sem).

A lízing igénybevétel egyik kulcskérdése (ha nem a döntő tényező!) a lízing-gazdasá- 
gosság, illetve a lízing gazdasági alapon történő versenyeztetése az egyéb fejlesztési alter
natívákkal. A kérdés alaposabb „körüljárása” végett tanulmányunk 3. fejezetében a lízing
gazdaságosság főbb összefüggéseit taglaljuk. (Ne tévessze meg az Olvasót, hogy példáink 
kapcsán többnyire gépbeszerzésre hivatkozunk, ennek az egyszerűsítésre való törekvés 
a magyarázata. Természetesen a bemutatott kalkulációs sémák az állattenyésztési gépek 
mellett egyéb fejlesztések alternatív versenyeztetésére analóg módon igazak.) Ezen a 
helyen is hangsúlyozni kell azt, hogy a bemutatott kalkulációs sémák elsősorban példa
értékűek és nem feltétlenül számszerűségükben, sokkal inkább orientáló hatásukban le
hetnek hasznos segítői az állattenyésztési ágazatokhoz tapadó fejlesztési döntések meg
hozatalának.

A lízingalkalmazás gazdasági versenyeztetése kapcsán biztosítani kell:
-  a dinamizmust,
-  a számbavehető pozitív illetve negatív hatások korrekt figyelembevételét,
-  a közgazdasági szabályozás mindenkori előírásainak szem előtt tartását.
A közölt kalkulációs sémák ezen elvi kívánalmaknak megfelelnek, azonban gyakor

lati alkalmazásuk nehézségei között két körülményre feltétlenül utalni kell. Ezek:
-  Minden egyes lízingügylet más és más, azaz azonos „kaptafa” alapján nem minő

síthető, csakis az adott ügylet körülményeinek pontos számbavételével kalkulálhatók a 
várható gazdasági hatások. Ennek kapcsán szólni kell arról, hogy a lízing nem valamiféle 
„nemzeti ajándék”, hanem üzleti kapcsolat bérbeadó és bérbevevő között.

-  A mezőgazdasági termelés közgazdasági szabályozásának viszonylag gyakori vál
tozásai eléggé zavarják a megbízható előkalkulációs munkát. Éppen ezért a kalkulációs 
sémákat alkalmassá kell tenni arra, hogy a „menetközbeni” változások által igényelt 
aktualizálások korrekt végrehajtására is alkalmasak legyenek.

A bemutatott modellek is azt sugallják, hogy az állattenyésztési fejlesztéseket for
szírozó mezőgazdasági vállalatok közül azok érezhetik magukat viszonylag biztonságban
— fejlesztési forráslehetőségeiket tekintve - ,  amelyek számottevő amortizációs hányad
dal rendelkeznek. Nekik is számolniuk kell azonban azzal, hogy az eszközállományuk 
„szűkített újratermelése” hosszabb távon -  számottevő feszültségekhez vezethet. Ezt a 
problémakört feltétlenül társítani kell a hazai állattenyésztést egyébként is nyomasztó 
közgazdasági problémákkal — a meglevő gondok közül korrektül kivezető megoldások 
keresése kapcsán.
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Summary

Miss Cenkvári É .-Schrm dt J.: COMPARISON OF DECOMPOSITION OF FEEDS MEASURED 
BY IN VITRO AND IN SACCO METHODS

The authors examined the ruminál decomposition of dry matter and crude protein of 29 feeds 
by the Tilley-Terry in vitro and in sacco methods. The in sacco tests were carried out by 2 rumen 
fistulated cows after 6, 12, 24 and 48 hours of incubation. Out of the concentrated feeds tlje proteins 
of animal origine had the smallest rate of decomposition by both methods and proteins of extracted 
meals decomposed most. Extrudation decreased only the ruminál decomposition of proteins of wheat, 
barley and soyabean.

Significant correlation between in vitro dry matter and protein decomposition was found only 
in the brewer’s residue.

At examinaition the ruminál decomposition of proteins the in sacco technics can only be substi- 
tuted by the Tilley-Terry in vitro method in case of several feedstuffs. Correlation between results 
of dry matter decomposition as measured by in vitro and in sacco methods were only found in case 
of seeds of leguminous plants and industrial by products. As fór decomposition of proteins such 
correlation was seen in case of the brewer’s residue and wheat bran.

Fig. 1. Protein decomposition of cereals in the rumen as measured by the in sacco method 
Fig. 2. Protein decomposition of cereals and extracted meals in the rumen as measured by the in sacco 

method
Fig. 3. Protein decomposition of seeds of leguminous plants in the rumen as measured by the in sacco 

method
Fig. 4. Protein decomposition of by-products of animal and plánt origin in the rumen as measured 

by the in sacco method
Fig. 5. Protein decomposition of roughages in the rumen as measured by the in sacco method
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bevezetés

Valamennyi takarmányfehérje értékét a kérődzők számára elsősorban a belőle a ctoo- 
denumot elérő fehérje, illetve aminosavak mennyisége határozza meg (29). Annak érde
kében, hogy a nagyteljesítményű kérődzők fehérjeigényét ki tudjuk elégíteni, ismerni kell,
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hogy a takarmányadag fehérjéjét milyen mértékben bontják le a bendő mikrobái, illetve, 
hogy a fehérje mekkora hányada kerüli el a bendőfermentációt (2).

Napjainkig a kérődzők fehérjeigényét és a takarmányok fehérjetartalmát nyers- 
fehérjében (N x 6,25), vagy látszólagos emészthető nyersfehérjében fejezték ki. Az újab
ban kialakított fehérjeértékelési rendszerek felismerték a bendőbeli fehérjelebontás jelen
tőségét, azaz azt a tényt, hogy az etetett takarmányból a vékonybélben a felszívódásra 
rendelkezésre álló aminosavak mennyiségét elsősorban a bendőbeli lebonthatóság határoz
za meg (3 ,4 , 5,12, 25, 26, 28). A takarmányok nyersfehérje értékét a különböző fehérje- 
értékelési rendszerek eltérő módon fejezik kj. így például Borroughs és mtsai (5) a meta- 
bolizálható fehérje, Verite és mtsai (28) a^vékonybélben emészthető fehérje, az ARC(1, 
2) a bendőben lebontatlan és lebomló fehérje fogalmát használják a takarmányfehérjék 
értékének jellemzésére.

A fehérje lebonthatóságának meghatározására többféle módszer alakult ki. Ezek a kö
vetkezőképpen csoportosíthatók: laboratóriumi módszerek (7, 27), takarmányok inku- 
bálása a bendőben szintetikus szövetű zsákokban (3, 16, 17, 18, 19, 23), mintavétel az 
oltógyomor vagy duodénum tartalmából ( 10, 14, 24, 30, 31). Egyes szerzők (15, 17) 
jelenleg a műanyagzsákos módszert, másnéven a „nylon bag” technikát tartják a leg
megbízhatóbb fehérje lebonthatóságot meghatározó modelleljárásnak. A módszert ere
detileg szálastakarmányok emészthetőségének becsléséhez fejlesztették ki (4), az utóbbi 
években azonban leginkább a fehérjeforrások bendőbeli lebonthatóságának meghatáro
zásához használják (18).

Vizsgálataink célja egyrészt az volt, hogy in vitro és in sacco módszerrel meghatá
rozzuk néhány, a hazai takarmányozási gyakorlatban etetett takarmány bendőbeli le- 
bonthatóságát. Kísérleteinkkel ezen túlmenően arra is választ kerestünk, hogy milyen 
összefüggés áll fenn a kétféle módszerrel nyert lebonthatósági eredmények között. Kí
sérleteinkkel a hazánkoan is kidolgozás alatt álló új fehérjeértékelési rendszerhez kívá
nunk újabb eredményekkel hozzájárulni.

Saját vizsgálatok

In vitro vizsgálatok. Az in vitro vizsgálatokat Tilley és Terry (27) módszerével vé
geztük. Ehhez légszáraz, átlagosan 1 mm-es szemcseméretű takarmánymintát használ
tunk. A vizsgálathoz szükséges bendőfolyadékot minden esetben ugyanattól a bendő- 
fisztulával ellátott tehéntől vettük, minden alkalommal az* etetést követően 3 órával. 
Az inokulumot a felhasználásig 39 °C-ra előmelegített hőtároló edényben tartottuk.

Kísérletünk célja a takarmányok bendőbeli lebonthatóságának megállapítása volt, 
ezért a kétlépcsős fermentációból csak az elsőt, a bendőfolyadék Donefer-féle puffer- 
oldatban (9) történő inkubálást végeztük el. A módszer második 48 órás részét, a sósa
vas pepszinnel történő mesterséges emésztést nem hajtottuk végre. Ettől eltekintve a 
vizsgálatokat minden egyéb szempontból a Tilley—Terry-féle módszert követve végez
tük. Takarmányonként 3 párhuzamos mintát és 1—1 vakpróbát vizsgáltunk.

A z in sacco vizsgálatok. A kísérleteket 2 db, bendőfisztulával ellátott magyar
tarka x holstein fríz Rj tejelő tehénnel végeztük. Az állatok a kísérlet során azonos 
takarmányadagot fogyasztottak. A napi adag 20 kg silókukorica-szilázsból, 4 kg réti
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szénából és 6 kg abrakkeverékből állt, és 103,3 MJ NEi-t, valamint 2179 g nyersfehér- 
jét tartalmazott. A takarmányozás intenzitása 2,4-szeres volt. Az előetetési időszak 
10 napig tartott. A teheneket naponta kétszer, 6 és 13 órakor etették.

A vizsgálatokat több európai laboratórium tapasztalatai alapján kialakított egysé
ges módszerrel végeztük (22). A bendőbe helyezett zsákocskák 45 iim pórusméretű 
Scrynel* nevű szintetikus anyagból készültek. A zsákok 7,5 x 10,5 cm méretűek, alul 
lekerekítettek voltak. A zsákokba 3 g takarmányt mértünk, így 1 cm2 -nyi szövetfelület
re 9,5 mg minta jutott. A légszáraz, ledarált takarmányból a bemérést megelőzően 
1 mm-es lyukbőségű szitával távalítottuk el a porfrakciót azért, hogy elkerüljük a zsák 
falán keresztül bekövetkező anyagveszteséget. A zsákocskákat egy 600 g-oes fémnehezék
hez erősítettük olyan hosszú műanyag zsineg segítségével, amely lehetővé tette a zsákok 
korlátozott mozgását a bendőben. Egy-egy alkalommal a fisztulához rögzítve átlagosan 
10 zsákocskát függesztettünk a bendőbe. Az inkubációs idő 6, 12, 24 és 48 óra volt. 
A zsákokat a bendőből történő eltávolításuk után egységes módon, laboratóriumi rázó
géppel mostuk. A mosási idő 8 x 10 perc volt. A mosóvizet minden 10 perces mosási 
periódus után cseréltük. A tökéletesen kimosott zsákokat 60 °C-on 24 órán át szárí
tottuk.

A zsákokban visszamaradt takarmányminták szárazanyag-tartalmát a MSZ 6830-3 
szerint, nyersfehérje-tartaljnát az MSZ 6830—4 szerint határoztuk meg.

Valamennyi vizsgált takarmányt 6 -6  ismétléssel (tehenenként 3 ismétlés) vizs
gáltuk.

A z eredmények értékelésének módszerei. Az átlagos takarmányfehérje lebomlás 
(EPD, %) mértékét kétféle értékelési módszer alapján számítottuk ki.

a) (prskov és McDonal(23) elgondolása alapján:

EPD = a + ÍLUL 
c + k

ahol

a = lebontható fehérjerész
b = lebonthatatlan illetve lassan lebomló fehérjerész
c = a fehérje bomlási sebessége
k = a lebontatlan fehérje bendőből történő kiáramlásának mértéke
k = 0,05 (életfenntartó takarmányozási szinten)
k = 0,08 (nagyteljesítményű tehenek takarmányozása esetén)

Az a, b és c értékeket a 6, 12, 24 és 48 órás inkubálás után nyert fehérje lebomlási
eredmények grafikus ábrázolásával állapítottuk meg.

b) Kristensen és mtsai (13) modellje szerint:
n

EPD = 2 1  [pD(ti* l)-PD(ti)31 f(ti; tM )] 
i = o

•Züricher Beuteltuchfabrik AG, Schweiz
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ahol
PD = fehérje lebomlás

ti; ti+1 = egymást követő vizsgálati időközök
f^ti tM ) = a fehérje átlagos mennyisége a zsákokban ti és ti+1 időpontok kö

zött, amely érték a következő képlettel számítható ki:
f(ti)= exP-(—k*ti)

Kísérleti eredmények. A Tilley- és Terry (27) módszerével végzett in vitro vizsgála- 
tok eredményei az 1. táblázatban találhatók.

Valamennyi vizsgált takarmány szárazanyag- és nyersfehérje lebonthatóságát figye
lembe véve megállapítható, hogy a mester^ges inkubáció során a nyersfehérje lebomlás 
12%-kal nagyobb a szárazanyag lebomlásnál. Kivételt csak a pelyhesített gabonamagvak 
csoportja képez, ahol a szárazanyag lebomlása nagyobb 13%-kal. A vizsgált takarmányok 
szárazanyag lebonthatósága az egyes csoportok átlageredményeit tekintve 26,3% (szálas
takarmányok) és 78,4% (pelyhesített gabonamagvak) között változik. A nyersfehérje le- 
bonthatóság 10%-kal szűkebb intervallumban ingadozik: a legkisebb értéket (42,1%) 
az állati eredetű takarmányok, a legnagyobb lebonthatóságot (85,7%) az extrahált darák 
esetében kaptuk.

A búza és az árpa nyersfehérjéje a többi gabonamagnál mintegy 26%-kal nagyobb 
lebonthatóságú, értéke megközelíti a könnyen lebontható nyersfehérjét tartalmazó hü
velyes magvak és az extrahált darák lebonthatóságát. A pelyhesítés feltételezett, fehérje 
lebonthatóságot csökkentő hatását csupán az árpa, búza és a szójabab esetében tapasz
taltuk.

A szárazanyag- és fehérje lebonthatóság között a szálastakarmányoknál a legna
gyobb (31,7%) az eltérés. A hőkezelés 6,6%-kal rontotta a lucernaliszt nyersfehérje le
bonthatóságát a lucernaszénához viszonyítva.

Az állati eredetű takarmányok csoportjában figyelhető meg a legkisebb száraz
anyag és nyersfehérjelebomlás. A különböző gyártási helyekről származó sörtörkölyök 
lebonthatósága között jelentős, átlagosan 13%-os különbség áll fenn.

A szálastakarmányok in vitro módszerrel mért szárazanyag, valamint nyersfehérje 
lebonthatósága között csak igen laza az összefüggés (r=0,21). A gabonamagvak és az álla
ti eredetű takarmányok csoportjában közepes (r=0,46-0,63), a hüvelyesmagvak, vala
mint az extrahált darák esetében szoros (r=0,80—0,84) a korreláció a szárazanyag és a 
nyersfehérje lebomlás között. A melléktermékek vizsgált lebonthatósági értékei között 
nagyon szoros, szignifikáns (r=0,99, p=0,01%) összefüggést állapítottunk meg.

In sacco módszerrel vizsgálva a takarmányok lebonthatóságát azt találtuk, hogy 
a nyersfehérje-tartalom az inkubációs idő függvényében exponenciális módon csökken. 
A vizsgált takarmányok nyersfehérje tartalmának lebomlási dinamikáját jelző lebomlási 
értékek a 2. táblázatban találhatók. A különböző takarmányok nyersfehérje lebontha
tóságát az inkubációs idő függvényében az l.a )-e) ábrákon szemléltetjük.

Egyes takarmányok, mint pl. a kukorica, a búza, a szójabab és a borsó nyersfehérje 
tartalma a 48 órás inkubáció során teljesen lebomlott. Közülük a szójabab, valamint a 
b#rsó fehérjéje már 24 óra alatt teljes egészében lebomlott. De Boer és mtsai (8) kísér
letében a szójafehérje lassabban épült le, ugyanis 12, illetve 24 óra alatt csak 67,0%, 
valamint 86,1% lebomlást mértek.
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1. táblázat
A vizsgált takarm ányok in vitro módszerrel m ért szárazanyag és nyersfehéije 

lebonthatósága

Takarmány (1) Szárazanyag
(31)

Nyersfehéije
(32)

lebomlás, % (33)

Kukorica (2) 70,1 56,4
Árpa (3) 80,7 74,5
Búza (4) 81,1 81,3
Cirok (5) 59,9 31,9
Zab (6) 56,6 68,0

Pelyhesített kukorica (7) 79,0 60,7
Pelyhesített árpa (8) 75,7 64,2
Pelyhesített búza (9) 83,0 77,0
Pelyhesített cirok (10) 75,9 59,5

Szójabab (11) 61,4 83,3
Lóbab (12) 59,4 82,1
Borsó (13) 65,4 78,3

Pelyhesített szójabab (14) 60,6 83,1
Pelyhesített lóbab (15) 76,1 8-5,5

Extrahált napraforgódara (16) 62,4 87,8
Extrahált napraf.+ 1,5% Protek (17) 62,1 89,1
Extrahált repcedaia (18) 58,9 81,5
Extrahált szójababdara (19) 70,5 84,5

Lucernaszéna (20) 33,9 66,8
Lucemaliszt (21) 29,5 62,2
Rétiszéna (22) 29,6 64,2
Árpaszalma (23) 25,4 36,1
Búzaszalma (24) 13,0 60,6

Halliszt (25) 23,8 48,0
Toll-liszt (26) 35,2 57,2
Vegyes állatifehérje-liszt (27) 38,2 21,0

Sörtörköly (nagykanizsai) (28) 36,2 50,7
Sörtörköly (kőbányai) (29) 25,6 42,0
Búzakorpa (30)
a  ________________________________ _———---------------------- —

59,9 88,2

In vitro decomposition o f  dry matter and protein content o f  the feeds 
feed (1), maizc (2), barley (3), wheat (4), sorghum (5), oat (6), extruded maize (7),extruded barley 
(8), extruded wheat (9), extruded sorghum (10), soya bean (11), horse bean (12), pea (13), extruded 
soyabean (14), extruded horse bean (15), extracted sunflower meal (16), extr. sunflower m eal+1.5% 
Protek (17), extr. rapeseed meal (18), extr. soyabean meal (19), alfalfa hay (20), alfalfa meal (21), 
meadow hay (22), barley straw (23), wheat straw (24), físh meal (25), feather meal (26),jnixed 
animal-protein meal (27), brewer’s residue from Nagykanizsa (28), brewer’s residue from Kőbánya 
(29), wheat bran (30), dry matter (31), erude protein (32), decomposition (33)
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2. táblázat
A vizsgált takarmányok in sacco megállapított nyersfehéije lebomlása 

az inkubációs idő függvényében

Takarmány (1)
6 12 1 24 48

inkubációs idő, óra (31)

Nyersfehérje lebomlás, % (32)

Kukorica (2) 28,3 33,3 40,4 100,0
Árpa (3) 86,1 88,3 94,1 94,6
Búza(4) 91,9 92,7 96,0 100,0
Cirok (5) '  4,9 5,2 34,7 79,2
Zab (6) 85,2 87,4 93,1 93,5

Pelyhesített kukorica (7) 34,6 41,8 74,8 100,0
Pelyhesített árpa (8) 56,4 77,0 92,8 93,5
Pelyhesített búza (9) 44,8 47,8 78,4 97,5
Pelyhesített cirok (10) 17,8 2 í,l 56,7 64,0

Szójabab (11) 60,3 79,9 100,0 100,0
Lóbab (12) 60,4 86,8 97,2 97,6
Borsó (13) 52,6 82,6 100,0 100,0

Pelyhesített szójabab (14) 34,4 64,1 100,0 100,0
Pelyhesített lóbab (15) 76,5 92,3 97,7 97,9

Extr. napraforgódara (16) 92,1 96,1 96,7 97,8
Extr. naprf. ♦ 1,5% Protek (17) 89,8 96,3 98,3 98,0
Extr. repcedara (18) 79,3 82,5 93,3 94,2
Extr. szójababdara (19) 57,3 82,8 95,9 100,0

Lucemaszéna (20) 63,3 77,7 83,5 84,8
Lucemaliszt (21) 62,1 75,7 82,5 83,5
Réti széna (22) 26,3 50,2 75,7 80,4
Árpaszalma (23) 30,4 43,7 49,6 44,2
Búzaszalma (24) 45,9 48,5 57,3 ^5,9

Halliszt (25) 20,2 24,0 33,9 57,8
Toll-iiszt (26) 29,6 35,6 38,4 50,5
Vegyes állatifeh. liszt (27) 57,4 58,5 68,1 79,0

Sörtörköly (nagykanizsai) (28) 53,2 56,4 74,7 84,2
Sörtörköly (kőbányai) (29) 38,6 48,2 60,1 78,8
Búzakorpa (30) 84,9 90,0 98,0 95,9

In sacco decomposition o f  crude protein in dependence o ftim e  ofincubation  
identical with Table 1. (1 -3 0 ), incubation period, hours (31), decomposition of crude protein, % (32)
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3. táblázat
A vizsgált takarmányok in sacco m ért átlagos bendőbeti fehérje lebomlása

Takarmány (1)
EPD1

k=0,05

EPD1

k=0,08

EPD2

k=0,05

EPD2

k=0,08
%

Kukorica (2) 48,5 41,9 47,1 45,2 39,44 ; 355
Árpa (3) 91,2 89,7 78,9 72,3 75,74; 795
Búza(4) 94,6 • 93,7 82,6 75,9 633; 79,34
Cirok (5) 27,0 20,3 22,7 14,4 485
Zab (6) 90,3 * 88,9 78,0 71,6 693; 83,34

Pelyhesített kuk. (7) 54,4 45,1 49,8 39,6 354
Pelyhesített árpa (8) 75,1 68,5 69,2 59,9
Pelyhesített búza (9) 68,1 1 61,7 57,7 47,5
Pelyhesített cirok (10) 44,7 38,6 34,2 26,1

Szójabab (11) 78,8 72,2 73,7 63,9 233; 774 ; 72
Lóbab (12) 81,9 75,3 74,1 64,9
Borsó (13) 77,9 69,8 72,4 62,2

Pelyhesített szójabab 63,8 52,8 64,3 52,2
Pelyhesített lóbab (15) 89,6 85,9 79,3 71,5

Extr. napraf. dara (16) 93,1 92,3 83,2 76,9
Extr. napr. ♦ 1,5% Protek (17) 94,8 93,4 82,9 76,3
Extr. repcedara (18) 88,6 86,1 75,8 68,7
Extr szójababdara (19) 79, ,3 72,0 72,7 62,9

Lucemaszéna (20) 75,4 71,5 67,9 60,7
Lucemaliszt (21) 73,9 69,9 65,9 58,9
Réti széna (22) 51,6 42,4 50,1 40,0
Árpaszalma (23) 41,8 38,0 35,2 31,4
Búzaszalma (24) 53,4 51,6 44,0 39,9

Halliszt (25) 29,3 25,5 28,9 22,9 57,94 ;2 0 s
Toll-liszt (26) 37,1 34,0 33,1 28,7
Vegyes állatifeh. liszt (27) 65,2 62,9 56,8 50,4 40 5

Sörtrököly (nagykanizsai) (28) 67,4
t

63,2 58,0 50,3 133; 475
Sörtörköly (kőbányai) (29) 51,5 45,9 46,7 40, 8
Búzakorpa (30) 90,5 88,3 79,1 72,5

1. Qrskov és McDonald (23) szerint
2. Kristensen és mtsai (13) szerint
3. Crawford és mtsai (7) szerint
4. De Bover és mtsai (8) szerint 
5*NRC (21) alapján

Average decompositon o f  crude protein as measured by the in sacco method 
identical with Table 1. (1 -30 ),
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5. ábra. Szálastakarmányok in sacco módszerrel mért bendőbeli fehérjelebonthatósága

A pelyhesítés fehérjelebomlást csökkentő hatása a takarmányok többségénél csak 
a 6 és 12 órás inkubáció során figyelhető meg. 24 és 48 órás bendőben tartózkodás után 
a pelyhesített takarmányok le bont hatos ága majdnem eléri, egyes esetekben (pl. kukorica, 
cirok) meghaladja a nem pelyhesített takarmányokét. A nagy nyersfehéije tartalmú 
extrahált darák már a bendőbe juttatás után néhány órával nagymértékben lebomlanak.

Az állati eredetű takarmányok esetében még 24 órás inkubálás után is csak kis
mértékű lebomlás tapasztalható. A halliszt lebomlási dinamikája kísérletünkben jól 
egyezik a De Boer és mtsai (8) által mérttel (0 óra; 15,8%, 24 óra; 32,6%).

A 6, 12, 24 és 48 órás inkubálás során kapott nyersfehérje lebomlási eredmények 
alapján kiszámított átlagos fehérje lebonthatósági értékek (EPD) a 3. táblázatban talál
hatók.

Az in sacco módszerrel mért nyersfehérje lebonthatósági értékek jól egyeznek a 
Tilley és Terry-féle in vitro inkubálás során Kapott eredményekkel mind az adatok nagy
ságrendje, mind a takarmánycsoportokra jellemző lebonthatósági sorrend tekintetében.

A gabonamagvak közül ezúttal is a kukorica és a cirok fehérjéje bizonyult a legke
vésbé lebonthatónak. A pelyhesítés lebonthatóságot csökkentő hatását az in sacco mód
szerrel mérve is csak az árpa, a. búza és a szójabab esetében tudtuk megállapítani. A hü
velyes magvak közül in sacco módszerrel mérve is a lóbab nyersfehérje-tartalma a leg
kevésbé ellenálló a mikrobás lebontással szemben.
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A Protek* nevű készítmény, amelyet 1,5%-os koncentrációban kevertünk az extra
hált napraforgódarába, nem gyakorolt a takarmány nyersfehéije tartalmára védő hatást.

Az eltérő helyekről származó sörtörköly lebonthatósága közötti különbség in saccó 
mérve is egyértelmű, ami valószínűleg a szárítási technológiájában fennálló különbségre 
vezethető vissza.

Az állati eredetű fehérjék in sacco módszerrel mérve is a legkevésbé lebonthatók. 
Megjegyzendő, hogy a vegyes állatifehérje-liszt in vitro és in sacco mért lebonthatósága 
között jelentős a különbség (21% és 50,4%).

A 3. táblázatban feltüntettünk néhány, más szerzőktől származó eredményt is. 
Ezeket nehéz saját adatainkkal összehasonlítani, mert nem minden esetben ismert az 
átlagos lebojnlási érték kiszámításának módja. Annyi azonban megállapítható, hogy vizs
gálati eredményeink közel esnek az NRC-ben közölt adatokhoz, valamint De Boer és 
mtsai (8) eredményeihez, de kisebbek mint Crawford és mtsai (7) által közölt adatok.

A kétféle értékelési módszer közöl a Kristensen és mtsai (13) által kidolgozott 
eljárással kisebb lebomlási értékeket kaptunk mindkét intenzitási szinten. Egyúttal ezek 
az értékek esnek közelebb a hivatkozott irodalmi adatokhoz is.

Az in vitro és in sacco módszerrel mért szárazanyag, valamint nyersfehérje lebont- 
hatósági értékek között fennálló összefüggések korrelációs koefficiensei a 4. táblázatban 
láthatók.

Következtetések

Megállapítható, hogy az in vitro szárazanyag lebonthatóság, valamint az in sacco 
módszerrel mért fehérje lebonthatóság (EPD) közötti kapcsolat a vizsgált hüvelyes mag
vak, valamint ipari melléktermékek kivételével nem olyan szoros, hogy az in vitro mért 
szárazanyag lebonthatóságból nagy biztonsággal lehetne az in sacco fehérje lebonthatóság- 
ra következtetni. Különösen a gabonamagvak, valamint a szálastakarmányok esetében 
gyenge az összefüggés.

Az in vitro fehérje lebonihatóság, valamim az in sacco mért fehérje lebonthatóság 
kozöt1 íár szorosabb a kapcsuht, bár a szólastakarmányoknál, továbbá az extrahalt 
daráknál ez «‘sct^e»i sem volt szignifikáns az összefüggés. A két értékelési mód közül a 
Kristensen cs mtsai (13) által javasolt módszerrel nyert EPD értékek és az in vitro fehérje 
lebonthatóság között szorosabb a kapcsolat. A gabonamagvak, az állati eredeű takarmá
nyok, valamint a sörtörköly és a búzakorpa esetében az in vitro mért fehérje lebontha
tóságból biztonságosan lehet az in sacco mérhető EPD értékre következtetni.

összefoglalásként megállapítható, hogy a takarmányok bendőbeli fehérje lebont- 
hatóságának vizsgálatakor az in sacco technikát Tilley és Terry in vitro módszerével he
lyettesíteni csak néhány takarmánycsoport esetében lehet. Az in vitro mért szárazanyag 
lebonthatóságból csak a hüvelyes magvak és a vizsgált ipari melléktermékek, az in vitro 
fehérje lebomlásból pedig a gabonamagvak, az állati eredetű takarmányok, valamint a 
sörtörköly és a büzakorpa esetében lehet az in sacco fehérje lebonthatóságra biztonsá
gosán következtetni.

"•Central Soya Co., Inc. USA
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AJÁNLÁSOK
a MAE Állattenyésztők Társasága, az Állatorvosok Társasága 

valamint a Gépesítési Társaság közös tudományos rendezvényéről

A MAE Társaságai az állattenyésztésnek és termelési környezetének elemzését tűzte 
ki a tanácskozás tárgyául. A tanácskozás több Társaság közreműködésével megvitatta 
állattartó telepeink megújításának kérdéseit, mivel jelenleg a legtöbb állatfajban a környe
zet a termelés limitáló tényezője.

Elavult állattartó telepeink rekonstrukciójának, s ezen belül a termelési eljárások 
legújabb tudományos eredmények szerinti megújhodásnak kell átvennie azt a szerepet, 
amely elősegíti mindazon tudományos eredmények alkalmazását, amelyek csak beruhá
zás útján kerülhetnek be a gyakorlatba. Az egyre újabb elvek, módszerek és eljárások 
akkor tükröződhetnek vissza termelési gyakorlatunkban, ha az új tudományos eredmé
nyeket befogadó beruházások, így a rekonstrukció is, folyamatos tevékenység, amihez a 
kormányzat a megfelelő gazdasági környezetet megteremti.

A MAE Társaságai a következő ajánlásokat fogadták el.
1.Az állattenyésztés további eróziójának megállításában az eddigieknél sokkal 

nagyobb figyelmet kell fordítani olyan állattenyésztési ágazatok fejlesztésére (húsmarha
tartás, juhtenyésztés, egyes baromfifajok), amelyeknél a teljes elsorvadás veszélye fe
nyeget.

2. Az állami költségvetés segítségére szükség van, mert az állattenyésztési ágazatok 
jövedelemtermelő képessége alacsony, az infláció magas és tartós, a termékpálya pedig 
hosszú. Amennyiben az ezredfordulóig meg akarjuk újítani állattenyésztésünk termelési 
környezetét, az állattenyésztési ágazatok rekonstrukciója számára a fenti tényezőkre ala
pozottan kell a pénzügyi intézkedéseket megtenni.

3. A rekonstrukció szolgálja a termelés komplex megújhodását, amelyben az állat
tenyésztési, takarmányozási, állategészségügyi, műszaki, ökonómiai követelmények integ
rált kölcsönhatásban érvényesülnek, és a termelés lényegesen magasabb szinten és gazda
ságosan folytatható.

4. Az állattartó telepek rekonstrukciója legyen állandó folyamat, hogy a legújabb 
tudományos eredmények bevitelére mindenkor lehetőség nyíljon. A kormány építse be 
prgramjába a folyamatosság fenntartásának pénzügyi feltételeit.

5. Az állattartó telepek felújításakor olyan termelési eljárások integrált alkalmazá
sára kell törekedni, amelyek állatbarát, emberbarát és környezetbarát termelési technoló
giák létrehozását eredményezik.

6. Az állattartás rekonstrukciója során a termelési környezet ergonómiai szem
pontból, az ott dolgozó emberek egészségének védelme, szociális és társadalmi igényeinek 
kielégítése szemszögéből is meg kell tervezni (jobb klímafeltételek, kedvezőbb munka
rend).
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7. Javasoljuk egy mértéktartó, a gyakorlatban megvalósítható, az állatok egészségé
nek megőrzését szolgáló és a termékelőállítás gyakorlatát elősegítő olyan álattenyésztési 
és állatvédelmi törvény megalkotását, amely az állatok tartásával összefüggő környezet- 
higiéniai, etológiái és etikai ismérvek összefoglalásán kívül előírja az újonnan kialakított 
és feltárt, vagy a hazai gyakorlat számára adaptált technológiai módszerek, eljárások, 
gépek és berendezések gyakorlati bevezetése előtti kötelező minősítést.

8. A MAE helyi szervezetei, a beruházó gazdaságok és a bankok éljenek azzal a le
hetőséggel, hogy a MAE minden szakterületen olyan kiváló szakértői testülettel rendel
kezik, amely kész a rekonstrukciós’beruházások igényes véleményezésére, a megfelelő 
fejlesztési javaslatok megtételére, a pénzügyi támogatások és hitelek megadásához szük
séges szakmai megalapozottság elbírálására, továbbá szakemberek speciális képzésére.
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Nemzetközi Állathigiéniai Társaság VII. kongresszusa

A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság 1991. augusztus 20-24. között rendezi VII. kongresz- 
szusát, amelynek fő gondolata „Az állathigiénia és az állati termék előállítás egysége” . Ennek kere
tében a következő fő témákat tárgyalják meg:

-  A modem állathigiénia ökológiai alapjai
-  A járványos betegségek, az összetett okú betegségek és a technopátiák megelőzésének és fel

számolásának állathigiéniai programjai
-  Fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás
-  Állathigiénia -  környezetvédelem és a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása
-  Takarmányhigiénia >
-  Toxikus anyagok az istállóban
-  A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc higiéniája
-  Állatvédelem, állategészségügy és az állati termék előállítás kapcsolata
-  Az istállók mikroflórája, élőcsíraterhelpse
-  A környezet és az állattartási technológiák minősítésének állathigiéniai és ethologiai mód

szerei.
A kongresszushoz kapcsolódóan két szatellita szimpóziumot is rendeznek a következő téma

körökben:
-  Az állatok viselkedése, mint egészségük kritériuma
-  Egyetemi alap- és postgraduális-képzés az ökológia és az állathigiénia'területén
A Szervező Bizottság (VII. Intemationalen Kongresses für Tierhygieene, Semmelweisstr. 4., 

Leipzig DDR-7010) 1990. október 15-ig fogadja el az előadások 1 gépelt oldal terjedelmű angol 
vagy német nyelvű összefoglalóit. A rendezvénnyel kapcsolatos további információk a Szervező Bi
zottságtól vagy a Nemzetközi Állathigiéniai Társaság hazai koordinátorától (dr. Rafai Pál egyetemi 
docens, Állatorvostudományi Egyetem, 1400 Budapest, Pf. 2.) szerezhetők be.
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yCJIOBHHX npOH3BOACTBa..........................................................................................................No. 2.

3. K y ö o e m -X . <Peőedb-JI. B űőuhcku: OnepaunoHHbie MeroAW AJiH H3yMeHHH (J)H3Ho-
jiorHH nHmeBapneHHH y cBHHeft............................................................................................. No. 1.

III. K y ö o e m -T . flb topou i-3 . Typoi^u: ripoAyKTHBHbie cBottcTBa HMMOpTHbix h po>K- 
AeHHbix 3Aecb OBeu KoppHeAaJie.
1. HacrpHr h AJiHHa rpe3H bi.........................................................................................................No. 5.

M. JlaKU-JJb. Bojib&: ÜHTaTenbHaH ueHHOCTb creöjiHX KyKypy3bi, B03AejibiBaeM0tt
npH pa3Hoft KycroTe n o c e B a .................................................................................................... No. 4.

H. M epenbu-A . Baznep: AnajiH3bi no AHHaMHKe coAepacaHHa coMaTHqecKHx KJieroK
B CbipOM npOH3BOAHTenbCKOM MOHOKe............................................................................... No. 1.

E. IJadoiu-T . illanva: JJaHHhie k  noBeACHHK) KopoB npn jie)KaHHH........................................No. 6.
3. neju ie-P l. Tlann-H. Ko/uiap-M . M ynu-H . B opw u: íloBeAeHHe h ih h t, oTKapnH-

BaeMbix b rpynnax pa3nHMHoft BenHqHHbi .......................................................................... No. 5.
K.-ne ÍJpueeep-T . Illanra-ft. Uoko: .QaHHbie k noBeAennio KopoB no 3a6oTeo noTOM-

............................................................................................................................................................ No. 2.
K.-ne Tlpuezep-T. E3upa<u-H. Ropa: JlaHHbie k  noBeAeHHio Tenirr MHCHoro nonb-

.............................................................................................................................................................No. 3.

484.

299

503.

561.

447.

385.
97.

481.
547.

213.

9.

239.

107.
487.

465.

551.

3.

527.

173.

69.

409.

367.

31.
519.

439.

113.

221.



13

K.-ne TIpuezep-T. K ecrxeüu-ft. IXüku: JJaHHbie o cobmgcth&m noBefleHHH rycett bo
nepHofle BTopcH KonyjumHH h npoflyKUHH........................................................................No. 4. 343.

77. Pa0au: Pojn, SKOJioriwecKHx <J>aKTopoB b naToreHroe h oöecrpeHHH 6oJie3Hett op-
raHOB fltixaHHH cBHHett.......................................................................................................... No. 2. 135.

H. ÍIIapdu-JJauimyHe )K. M epenm -H . Ha db: BnnaHHe Macrnra Ha coaepacaHHe ceneHHH
b MOJiOKe................................................................................................................................... No. 2. 131.

P  IíImuöt-T .  Kuiuruui-JI. Me3euiu: HcnoJTKBOBaHHe (J)HcryjiH b nmijeBOAe Ana H3y-
qeHHH nBCTbőti h H36wpaiomett cnoco6HocTH o B e u .........................................................No. 5. 471.

fi. ÜImuöt-H . Kacaiu: Mmcjih 06 yjiyquieHHH KaqecrBa npOMbiimieHHbix CMeeett koh-
uenTpaTOB....................................................................................................................................No. 6 . 490.

ülepezeüeime A. Homow-R .  Qerrep: KojnwecrBO reMOJiimroecKHx canoHHHOB h erő
H3MemeHHíi b HeKOTopbix KopMOBbix H.jiyronacT6Hmntix pacreHHHX......................No. 1. 85.

Cejieubune M. rananmu-JJb.-he ftenau: Bjithhhc coAepacaHiM rnHK03HHonaTa Ha
Hcn0Jib30BaHHe öenxa SKCTparapoBaHHoro pancoBoro rnpoTa y CBHHett...................No. 3. 279.

CejienbUHe M. ramHTau-JI.-ne Botuiuku: XHMiwecKoe h öHoJionwecKoe cpaBHHTenb-
Hoe H3yMCHHe pa3Hbix coptob ropoxa noceBHoro............................................................No. 3. 257.

)K. Cenópé: BnwiHHe B03pacra h maccu Tena Ha yöofiHbitt blixoa y Kponb^aT hobo-
3ejiaHACKott őenott nopoflbi.................................................................................................... No. 1. 47.

)K. Cendpe-M. J la m -fi. Caöo: JDUmaMHica npoflykthbhocth KponHKOMaTOK b 3aBH- 
CHMOCTH OT KOJIHMCCTBa OCOÖett B ÜOMCTaX, B KOTOpbIX OHH pORHJIHCb H Bbipa-
iUHBaJiHct....................................................................................................................................No. 2. 159.

)K. Cendpe-K. Kyturoui: C b «3l  noBeflCHHa Kpojn»qHx no BbipbiBaHHH mepcTH co cno-
COÖHOCTWO K BOenHTaHHK) KponbqaT.....................................................................................No. 4. 331.

CenmeTepu-JJb. EaiuKau—O. EapKoi4u—M. Baüdau: M3yMeHHe cHjiocyeMOcrH pa3-
nHMHblX KyKypy3HbIX THÖpHflOB......................................................................................No. 4: 351.

CtoHHe fi. IJerep: OuiocoBaHHbie őnomott MaTepHajiH, AonoJibHHTenbHbiM cyxoBOM
MeuiecTBaM.................................................................................................................................No. 2. 183.

Ül. Tizrop.-BJIHHHHe CKapMJIHB3HHe COpŐHHOBOtt KHCJIOTbl Ha pe3yJIbTaT OTKOpMa
6pottJiepoB................................................................................................................................. No. 4. 323.

Ül. Tót: MeTOfl MejieKUHH nonyjumittt rycett, Hcn0Jib30BaHHbix jvm nonyqeHHH neqeH-
k h , no BejiHqHHe npHöbiJTH npH h x  coflepxcaHHH. I., II.......................................................No. 1. 55.

Ül. ToT. -KapiuauHe M. Koean-HeyeH JJaue Bam: Ha6niofleHHeM no noflroTOBKe
rycett Ha oceHHioio HttueHOCKOTCTb h nporpaMMe ocBemeHHa b CBH3H c süim . .No. 2. 149.

Ül. T or-rnyen  Keamp B uhö: H3yMeHHe 3KBHBaneHTH0CTH peunnpoMHbix cKpeuiHBa-
HHtt b reTep03HCH0M pa3BeAeHHH rycett .......................................................................... No. 2. 153.

Ül. Tót: MoaejiH pa3MHoxeHHfl b paacBeaeHHH rycett no neqeHKe........................................ No. 3. 251.
#/. Tót: CpaBHeHHe HH<})JiaiíHH h jjoxoűhocth cyMM, BJio^ceHHbix b >khbohthoboa-

MecKHe nporpaM M bi......................................................................................................................^  397.
Ül. Tót: JlettcrBHe pbiHo»moro MexaHH3Ma b jkhbothoboűctbc...............................................No. 6 . 541.
flb. Tejibdbeum: BaHHbie o copepacaHHH 6opa h BeHrepcKHx K O p M a x .................................. No. 3. 269.
fi. Bapxedbu-fÍ.-He Badxedbu-JI. Xycap: Bnmmne cnapMJiHBaHhh pauHOHOBac cojjep-

)KamHX ÖenOK C pK3HOtt pa3HO)KHBMOCTbK), Ha MOnOMHyiO npOAyKTHBHOCTb . . .No. 1. 23.
JI. Bepeiu-fl. Bee-M. Komjioiuu: OnbiT crymeHHoro HrneHHH y BeHrepcKHx MepH-

HoccyKHx 0BUCMaT0K . ...........................................................................................................No. 1. 37.
H. Berrep: O  cojipejKaHHH KJierMaTKH, nnrHHHa h uenjnonS3bi b Hanrax BHiuax TpaB

Ha nyronocTÖHiuHbix y ro flb a x ..............................................................................................No. 4. 373.
B. Bajibeep-H. Bajibzed: CpaBHHTejibHbie aHanH3bi no oÖMeHa BemecTBaMH y Kpyn- 

Horo poraToro CKOTa, K03 h OBeu.
I. CpaBHHTejIbHOe H3yMeHHe CnOCOÖHOCTH npHHHTRH KOpMOB y ÖbFÍKOB, K03JI0B 
KaMepyHCKott KapnHKOBott K03bi, Hcnonb3yeMott b KaMecTBe MoennbHoro 
)KHBOTHoro, a Taioice y öapaHOB...........................................................................................No. 1. 75.

M. Buttmühh—A. Kupaü: TpaHcnoHflepHoe KopMJieHHe b np0H3B0ACTBeHH0M hoc-
JieAOBaHHH npOH3BOACHTenbHOCTH........................................................................................ No. 6 . 511.



Készült a RECORD Ipari Kisszövetkezet nyomdaüzemében 
Felelős vezető: Tóth Istvánné


