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MAGYAR HIDEGVÉRŰ CSIKÓK NÖVEKEDÉSÉNEK
VIZSGÁLATA SZÜLETÉSTŐL VÁLASZTÁSIG
GULYÁS LÁSZLÓ

ÖSSZEFOGLALÁS
A vizsgálatokat egy hazai tenyészetben 6 év adatait feldolgozva végezte a szerző, elemezve két ma
gyar hidegvérű méntől származó (n=88) apai féltestvér csikó születési- és 180 napos kori testsúlyát,
valamint testsúlygyarapodását genotípus, ivar és anyai ellésszám szerint.
A magyar hidegvérű és a sodrott apai féltestvér csikók a születéskori testsúly különbség 13,88 kg
(34,52 %), a 180. napos kori testsúly esetében 80,46 kg (33,08 %) és a testsúlygyarapodásban
370 g/nap (32,80 %) valamennyi szignifikáns (P<0,1%).
A kancák testsúlya és a csikók születési súlya között r=0,29, a kancák testsúlya és a csikók 180.
napi testsúlya között r-0,40 és ugyancsak a kancák testsúly és a csikók testsúlygyarapodása között
r=0,43 korreláció van. A csikók születési és a 180. napos kori testsúlya közötti korreláció r=0,89, a
születési súly és a testsúlygyarapodás közötti pedig r=0,79. A csikók 180. napos kori testsúlya átlago
san anyjuk testsúlyának 51,03 %-a.
A vizsgálatok alapján a magyar hidegvérű csikók leválasztásának, illetve értékesítésének optimális
időpontja 320-330 kg élősúly mellett 6 hónapos korban van.

SUMMARY
Gulyás, L : STUDY FÓR GRO W TH RATE OF FOALS OF HUNGÁRIÁN COLD-BLOODED HORSES
FROM BIRTH TO W EANING
Our research was carried out at a domestic horse ranch. Taking intő account 6-year averages, birth
weight, 180-day weight and weight gain of 88 paternal consanguineous foals (originating from two
Hungárián cold-blooded studs) were analysed considering the aspects of genotype, sex and matemal
foaling numbers.
Between the Hungárián cold-blooded and the crossed paternal consanguineous foals, significant
differences (P>0.1 %) in birth weight 13.88 kg (34.52 %), in 180-day weight 80.46 kg (33.08%), and in
weight gain 370 g/day (32.80 %) were found.
The following correlations relate to the mares' weight:
— foals' birth weight (r=0.29)
— foals' 180-day weight (r=0.40)
— weight gain (r=0.43).
The correlation between the foals' birth weight and the 180-day weight is, r=0.89, and that of weight
gain is, r=0.79. The foals' 180-day weight averages 51.03% of their dams' weight.
On the basis of our examinations, the optimál time fór weaning, respectively, and selling Hungárián
cold-blooded foals is at the age of six months, weighing 320-330 kgs.
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BEVEZETÉS
Magyarországon a lótenyésztés szerepe az elmúlt évtizedekben jelentősen
megváltozott. A munkaló iránti igény nagymértékben csökkent, ennek követ
keztében a hazai ló létszám az 1958. évi 724 ezerről 1992-re 80 ezerre csök
kent.
Hasznosítás szerint a hangsúly a sport- és a vágóló előállítására tevődött
át, így a lóágazat 1991. évi exportbevételének (119 171 eFt) kétharmad részét
a vágóló szolgáltatta. Az elmúlt 10 évben a vágóló export az összes árbevétel
72-90 %-át tette ki annak ellenére, hogy egyhasznú húslóállományokkal —
néhány nagyüzem kivételével — nem rendelkezünk. A vágóló és a vágócsikó a
külpiacon (Olaszország, Franciaország, Belgium) kedvezően értékesíthető és
forgalmazásukat diszkriminatív intézkedések sem akadályozzák.
A lóhús egyes nyugat-európai országokban rendkívül kedvelt, ára megha
ladja a jóminőségű marhahúsét. A fenti országok e termékből nem önellátóak
és előreláthatólag nem is válnak azzá. Ez hosszú távon is biztos piacot jelent
het, melyet célszerű lenne jobban kihasználni.
Magyarországon a Pannon Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állatte
nyésztési Karán, a gyúrói, a göllei és a bogyoszlói MgTSz-ben foglalkoznak
egyhasznú húsló- és pecsenyecsikó előállításával és a technológia részletes
kidolgozásával.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Hazánkban a lóhús- és pecsenyecsikó előállításra a magyar hidegvérű és
más külföldi hidegvérű (ardenni, breton, percheron) fajtákat vagy ezek keresz
tezett egyedeit használják.
Pigozzi (1990) az Olaszországban kitenyésztett T.P.R. (könnyű hidegvérű)
lófajtának breton ménekkel történő átkeresztezését ajánlja hústípusú változat
kialakítása céljából.
A Magyarországon tenyésztett fajták között a magyar hidegvérű még
mindig nagy jelentőségű, hiszen az állami fedezőmének közel egyötödét ez a
fajta teszi ki. Nem nagyigényű. Ha nem fogatolják, nyári időszakban a jó lege
lőn, télen csak tömegtakarmányon is megél, abrak nélkül. Könnyen kezelhető
és jóindulatú. Gyorsan fejlődik, korán tenyésztésbe vehető, termékeny, jó csi
kónevelő. Hústermelő képessége eléri, illetve meghaladja a húsmarháét, így
fogatos hasznosítás mellett, vagy legelőn tartva a csikószaporulatának húster
melése révén mindig gazdaságosan tenyészthető (Markos, 1992).
A gazdaságos lóhúselőállítást a korai tenyészérettség, termékenység, csikózási arány, a testsúlygyarapodás, a kanca tejtermelése és csikónevelő ké
pessége döntően befolyásolja.
A szezonális termelést véve figyelembe az egyhasznú húslótartás em
lékeztet a húsmarhatenyésztésre. A hagyományosan hidegvérű lovakat te
nyésztő országokban (Franciaország, Belgium) a hároméves kori fedeztetés a
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szokásos. Ennek ellenére, ahol csak a hústermelés a cél, a kétéves kori első
fedeztetés látszik helyesnek. Ezt a módszert elfogadhatónak tartják, Becze és
mtsai. (1957), Becze (1981; 1987), de Markos és Pásztory is (1993) ajánlja.
Fontos azonban, hogy a megfelelő tartási, takarmányozási feltételek rendelke
zésre álljanak.
A termékenység az egyik legfontosabb tulajdonság a hústermelésben.
Örökölhetőségi értéke rendkívül alacsony (h2 = 0,03), az ellések száma is igen
rosszul öröklődő (h2= 0,05-0,19) (Bodó és Hecker, 1992).
A hústermelés sarkalatos pontja a megszületett és leválasztott csikó. Gaz
dasági számítások szerint fogatolás esetén 66%-ot, az egyhasznú húslótartásban pedig legalább 75-80%-ot kell elérni az induló kanca létszámra
számított leválasztott csikószaporulatnak ahhoz, hogy ez a tevékenység nyere
séges legyen (Káldi, 1991).
A technológia pontos betartásával (esetenként háremszerű fedeztetéssel)
és megfelelő "odafigyeléssel" a csikózási eredmény meghaladhatja a 85%-ot is
(Bodó és Hecker, 1992).
Figyelembe kell venni, hogy a kifejlettkori testsúly szoros összefüggésben
áll a születéskori testsúllyal és az elválasztásig elért testsúlygyarapodással.
Adott fajtán belül ugyanis van olyan csikó, amelyik választásra eléri (saját vagy
anyja) kifejlettkori testsúlyának több mint az 50%-át, míg mások csak kb. 40%ig jutnak el. A fenti tulajdonságban a fajták között is különbség van. Elfogadha
tó általános követelmény, hogy a csikó 6 hónapos korára élje el a kifejlettkori
marmagasságának és szárkörméretének 70-75, testsúlyának pedig 40-45%-át
(,Bodó és Hecker, 1992).
Makray és mtsai. (1993) legelőn tartott hidegvérű kancák csikóinak 178
napos korra elért választási testsúlyát az alábbiakban adják meg: francia fajták
313,9 (±10,9) kg, gyúrói hidegvérű 288,2 (±7,0) kg, kaposvári hidegvérű 256,1
(± 8,7) kg. Az ivarnak nincs szignifikáns hatása a választási súlyra.
Stefler és mtsai. (1993) hidegvérű csikókon 63,9 kg születési és 282,2 kg
választási testsúlyt és 1521 g/nap testsúlytermelést állapítanak meg. Ugyan
csak Stefler (1991) 3 év átlagában hidegvérű csikók 175-183 napos korban
történő választásakor 1207-1749 g/nap testsúlytermelésről számol be.
Pataki (1994) a gyúrói és a göllei termelőszövetkezetben 1988. és 1992.
közötti időszakban átlagosan 190,3 napos választásnál 329,3 kg testsúlyt ál
lapít meg. A méncsikóknál 1531 g/nap, a kancacsikóknál 1462 g/nap, átlago
san 1494 g/nap volt a testsúlygyarapodás. Pataki (1990) szerint a 330-340 kgos testsúllyal leválasztott hidegvérű méncsikók 1566 g/nap, a kancacsikók
1425 g/nap, átlagosan pedig 1463 g/nap testsúlygyarapodást érnek el.
Markos (1992) fogatolt hidegvérű kancák csikóinak testsúlygyarapodását
havonkénti mérlegeléssel vizsgálva azt tapasztalta, hogy a negyedik hónapig a
napi testsúlygyarapodás növekszik, majd fokozatosan csökken a 7-9. hónapos
korig. A legtöbb a negyedik havi testsúlygyarapodás, ami néha eléri a havi 60
kg-ot. Több méncsikó esetében a 7. hónapos kori testsúly meghaladja a 400
kg-ot. A gyakorlati tapasztalat azt igazolja, hogy a hidegvérű csikókat legfeljebb
csak 7. hónapos korig érdemes szoptatni. Fontos tényező a csikóhús
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termelésben az elválasztott csikó testsúlya. A hidegvérű fajtákra az olyan nagy
növekedési erély a jellemző, ami a húsmarháét is meghaladja.
Ócsag (1971) a vágócsikót az "anyja alól" 6. hónapos korban, 300-320 kg
testsúllyal javasolja értékesítésre.
A hústermelés objektív megítélése szempontjából számításba jöhet a test
összetétel pontos meghatározása az ivadékvizsgálat folyamán, a sajátteljesítmény-vizsgálatban pedig a küllemi bírálat, a testméretek felvétele és a testsúly
megállapítása, mint indirekt szelekciós módszer (Bodó és Hecker, 1992).
Saastamoinen (1990a) 488 csikó legfontosabb testméreteit vizsgálva
megállapítja, hogy a méncsikók születéskor magasabbak, hosszabb testűek és
szélesebbek, mint a kancacsikók.
Bodó és Hecker (1992) 50 vizsgálat alapján a következő örökölhetőségi
(h2) értéket állapítja meg: marmagasság: 0,47, övméret: 0,44, szárkörméret:
0,43, testsúly: 0,46.
A kanca által termelt tej mennyiségében nagy egyedi különbségek mutat
koznak. Doreau és mtsai. (1990) szerint a hidegvérű kancák napi tejtermelése
jelentősen felülmúlja a (kisebb testsúlyú) melegvérű fajták teljesítményét. A
hidegvérű kancák a laktáció 1.-2. hónapjában 20-27 kg-os, míg a melegvérűek csak 13-15 kg-os termelést érnek el naponta.
Egyszerű számítások szerint a szoptatási periódusban 10 kg tej a csikó
egy kg gyarapodásával egyenértékű. Ha figyelembe vesszük a csikó valóságos
súlygyarapodását, úgy átlagosan napi 15-20 kg tejtermelést kell feltételeznünk.
A csikó 1 kg tejből az első hónapban 120, a második hónapban már csak
75 g súlygyarapodást ér el. A kanca tejtermelése a laktáció alatt általában a
második hónapban a legmagasabb (Bodó és Hecker, 1992).
A csikónevelő-képesség szempontjából nemcsak a tej mennyisége, hanem
annak összetétele is számit. Smolders és mtsai. (1990) a következő értékeket
tapasztalták az elléstől a laktáció 90. napjáig: zsír 0,5-1,3%; fehérje 2,0-3,3%;
tejcukor 5,8-7,1%.
Bodó és Hecker (1992) szerint a kancatej átlagos összetétele a következő:
tejzsír 0,6-2,6%; összes tejfehérje 1,6-2,8%; tejcukor 5,5-8,7%.
Csapó és mtsai. (1993a) a kolosztrum zsírtartalmát 2,8-3,0%, a laktáció 5.
napja után fejt tejét 1,0-1,4% közöttinek írják le. Nem látnak összefüggést a
tejmennyiség és a tej zsírtartalma között, és véleményük szerint a.kanca kora
sincs szignifikáns hatással a tej zsírtartalmára. A kolosztrum összes fehérjetar
talma 13,2-22,0% közötti, átlagosan 16,41%. Ez az érték a 2-5. nap között
4,13%-ra, a 8-45. nap között pedig 2,3%-ra csökken.
Doreau és mtsai. (1990) szerint a laktáció előrehaladtával a kanca tejének
a zsír- és a fehérje tartalma csökken, a tejcukor tartalma pedig növekszik.
A csikónevelő képességre, a termelt tej mennyiségére és összetételére a
szopóscsikó első két hónapban elért testsúlygyarapodása alapján lehet szelek
tálni (Bodó és Hecker, 1992).
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ANYAG ÉS MÓDSZER
Vizsgálatainkat 1988. és 1993. között a bogyoszlói „Kisalföld MgTSz.” ma
gyar hidegvérű populációjában végeztük, ahol néhány egyed kivételével, csak
ilyen fajtájú kancákat tartanak. A tenyészetet 1993. január 1-től, törzstenyészet
té nyilvánították. A gazdaságban 1987-től fedeztetési állomás működik, ahol
kizárólag sárga színű magyar hidegvérű mének fedeznek. A kancaállományt
50 férőhelyes, átalakított istállóban, lekötve tartják. Az istállóhoz tartozik egy 6
ha-os szérűskert, ahol téli időben az állatok jártatása történik. A telep melletti
legelőn az állatokat legeltetik. A legeltetési idény évente átlagosan 200-210
napig tart. A legelőre járó kancák a legelőfű mellett naponta 2-3 kg zabot kap
nak, takarmányszalmát pedig ad libitum fogyaszthatnak. Téli időszakban a
legelőfüvet 6-8 kg szénával helyettesítik. A vemhes kancák és a tenyészmének karotinpótlását napi 1-2 kg sárgarépa biztosítja. A csikók születéstől vá
lasztásig az anyjukkal együtt vannak. Részükre csikóóvodát alakítottak ki, ahol
ad libitum fogyaszthatnak zúzott zabot és lucerna szénát.
A tenyészet főbb mutatóit az 1. táblázat tartalmazza. Az 1988-1993. kö
zötti időszakban a gazdaságban 96 csikó született. A választás, illetve 180
napos kor előtt kiesett (elhullás, kényszervágás) egyedeket (n=8) nem véve
számításba, 6 év alatt 88 csikó adata került értékelésre. A 88 csikó közül 5
sodrott, 83 fajtatiszta.
1. táblázat
A bogyoszlói „Kisalföld M gTSz.”
tenyészetének főbb szaporasági mutatói
(1 9 8 8 -1 9 9 3 )
Ellések
éve
(1)
1988

Fedezte
tett kan
ca (2)
n
11

Vemlles
kan<:a
n
8

(3i

%
72,7

. Vetélés,
holtan
ellés (4)
n
1

Élő csikó
szaporulat
(5)
n
%
7
63,6

Elhullás,
kényszer
vágás (6)
n
1

Választóltt csikó
szapoirulat
(J)
n
%
6
54,7

1989

14

11

78,5

2

9

64,2

1

8

57,1

1990

23

20

86,9

4

16

69,5

1

15

65,2

1991

25

24

96,0

2

22

88,0

2

20

80,0

1992

22

21

95,4

2

19

86,3

1

18

81,8

2

21

80,8

—

72,7

1993
Átlag (8)
össz.(9)

26

25

96,2

—

—

90,1

121

109

—

23

88,5

—

—

79,3

13

96

2

—

—

8

88

—

Main prolification data at the „Kisalföld Co-operative S to ck-fa m " in Bogyoszló (1988-1993)
year of foaling (1), served maré (2), maré in foal (3), abortion; still-bom (4), live-foal-progeny (5), death;
emergency slaughtering (6), selected foal-progeny (7), average (8), totál (9)
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A 88 csikó a következő két hidegvérű mén ivadéka:
— 1801 GÖLLE-13 (164/175, 212, 26,5 cm, 880 kg)
— 2486 PÓKASZEPETK-3 (161/174, 225, 27,0 cm, 960 kg).
A hidegvérű (n=83) csikók megoszlását a 2. táblázat szemlélteti. A csikó
kat születésük után 12 órán belül, majd 30 naponként 180. napos korig, állatmérleggel, ±1 kg-os pontossággal mindig a reggeli órákban mérlegeltük. A
vizsgálatban szereplő csikók apjának és anyjának a testsúlyát is rögzítettük. A
kancák testsúlyának megállapítása első ellésük utáni 10. napon belül történt. A
vizsgált 6 éves időszakban a tenyészetben a tartási és takarmányozási körül
mények változatlanok voltak.
2. táblázat
A magyar hidegvérű csikók megoszlása (n)
(1988-1993)

Év
(1)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
Összesen
(5)

Ivar szerint
(2)
mén
kanca
(6)
(7)
3
5
6
14
9
10

2
3
6
5
9
11

47

36

Anyjuk ellési száma
. szerint (3)
első
későbbi
ellés
ellés
(8)
(9)
5
5
3
5
7
4
15
3
15
6
15
23

60

Apai származás
szerint (4)
1801
2486 PÓKASZEPETK-13
GÖLLE-13
(10)
(10)
5
—
8
—
12
—
19
13
5
14
7
71

12

összesen

(5)
5
8
12
19
18
21
83

Distribution o f Hungárián cold-blooded foals (in 1988-1993)
year(1), according to sex(2), number of foaling(3), according to the origin of the stud(4), total(5), male
foal(6), filly(7), first foaling(8), later foalings(9), number and name of the stud(10)

Vizsgálni kívántuk a következőket:
— a csikók születési, majd 30., 60., 90., 120., 150. és 180. napos kori test
súlyát és testsúlygyarapodását, figyelembe véve ivarukat, anyjuk ellési számát,
apai és anyai származásukat,
— az anyai és apai testsúlyt,
— a csikók növekedési erélyét,
— az optimális választási testsúlyt és életkort.
Az összefüggések meghatározása érdekében a kéttényezős lineáris reg
resszió analízis módszerét alkalmaztuk az anyai testsúly, a csikó születési és
180. napos kori testsúlya, illetve testsúlygyarapodása, valamint a csikó szüle
tési testsúlya, a 180. napos kori testsúlya és a testsúlygyarapodása adatokra
vonatkozóan. Az értékelés során a csikók fajta, ivar, apai származás és ellési
sorszám szerinti összehasonlítását is elvégeztük.
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VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK
A magyar hidegvérű csikók születési testsúlyának évenkénti és ivar sze
rinti adatait a 3. táblázat mutatja.
A vizsgálat 6 éve átlagában a magyar hidegvérű méncsikók (n=47) szüle
tési testsúlya 55,2±5,85 kg, a kanca csikóké (n=36) 52,6±5,93 kg, két ivar átla
gában (n=83) 54,1 ±5,99 kg. A mén és kanca csikók közötti különbség 2,56 kg,
nem szignifikáns. Az apai féltestvér sodrott csikók születési testsúlya 40,2±2,68
kg, ami 13,9 kg-mal (34,5%-kal), szignifikánsan (P<0,1%) kisebb, mint a ma
gyar hidegvérű csikóké. A különbség, a gyakorlat számára a kis létszám (n=5)
ellenére is, figyelemre méltó.
3. táblázat
A magyar hidegvérű csikók születési testsúlya (kg)
Év(1)
1988
1989
1990
1991
1992
1993
6 év
összesen (5)

Méncsikó(2)
n
X

Kancacsikó(3)
n
X

n

összes csikó(4)
s
X

CV%

3
5
6
14
9
10

52,66
49,20
51,66
56,00
57,56
57,80

2
3
6
5
9
11

44,50
48,33
48,33
51,40
53,33
57,63

5
8
12
19
18
21

49,40
48,87
50,00
54,79
55,44
57,71

5,72
3,48
5,50
4,67
4,80
6,17

11,59
7,12
11,02
8,53
8,67
10,70

47

55,19

36

52,63

83

54,08

5,99

11,08

Body weight o f Hungárián cold-blooded foals at foaling (kg)
year(1), colt(2), filly(3), totál number of foals(4), total(5)

A magyar hidegvérű csikók apai származása- és anyjuk ellesi száma sze
rinti születési testsúlyát a 4. táblázat szemlélteti.
Az 1801 GÖLLE-13 utódai (n=71) 54,2±6,21 kg-os, a 2486 PÓKASZEPETK-3 utódai pedig (n=12) 53,7±4,63 kg-os testsúllyal születtek. A két
mén utódai közötti különbség 6 év átlagában csupán 0,5 kg, amely természe
tesen nem szignifikáns.
Ha külön vizsgáljuk a mének csikóinak születési testsúlyát a csikók anyái
nak ellési száma szerint, akkor azt tapasztaljuk, hogy az első elléséből született
2486 PÓKASZEPETK-3 utódok (n=9) +2,44 kg-mal, a későbbi ellésbő! szüle
tettek pedig (n=3) +4,92 kg-mal születtek nagyobb testsúllyal mint az 1801
GÖLLE-13 csikói, de a kis egyedszám (n=9, illetve 3) miatt ebből megalapozott
következtetés nem vonható le.
A születési súly tekintetében megállapíthatjuk, hogy az első ellésből szüle
tett csikók (n=23) 50,0±3,00 kg-mal, míg a későbbi ellésből születettek (n=60)
55,7+6,11 kg-mal jöttek a világra. A különbség 5,71 kg (11,43%), amely szig
nifikáns (P<0,1%).

488

Gulyás: MAGYAR HIDEGVÉRŰ CSIKÓK NÖVEKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA
4. táblázat
A magyar hidegvérű csikók születési testsúlya
apai származásuk és anyjuk ellési száma szerint (kg)
Apa (1)

Anya (4)
Első ellésből
született (5)
Későbbi ellés
ből született (6)
Öszn
szeX
sen
s
CV%
(3)

1801
GÖLLE-13 (2)
n
X

2486
PÓKASZEPETK-3 (2)
n
X

összesen

(3)
n

X

14

49,0

9

51,4

23

50,0

57
71

55,4

3
12

60,3

60
83

55,7

—

54,2
6,2
11,5

—

53,7
4,6
8,6

—

54,1
6,0
11,1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Body weight o f Hungárián cold-blooded foals at foaling according to the orign of the stud and the
number offoalings ofthe mares
stud(1), number and name ofthe stud(2), total(3), mare(4), foals from the first foaling(5), foals from later
foalings(6)

Megállapítható az 5. táblázatból, hogy a csikók születési testsúlya anyjuk
ellési számával, az elsőtől a negyedik ellésig fokozatosan nő, majd lassan
csökken. A legnagyobb különbség +5,1 kg (10,11%) az első és a második ellés
között mutatkozik.
5. táblázat
A magyar hidegvérű csikók születési testsúlya
anyjuk ellési száma szerint (kg)

Egyedszám(2) n
Csikó születési
súlya (3)
x
%

1.
23

2.
16

50,0
100,0

55,0
110,1

Kanca ellési sorszáma (1)
3.
4.
12
9
56,4
112,9

56,7
113,4

5.
6

6 .-1 1 .
17

55,7
111,4

55,2
110,6

Body weight o f Hungárián cold-blooded foals at foaling according to the number offoalings o fth e ir
mares (kg)
number of foaling (1), number of species (2), body weight of the foals (3)

A magyar hidegvérű csikók testsúlyát a születéstől a 180. napos korig a 6.
táblázat mutatja.
Ebből megállapítható, hogy 180. napos korra a kancacsikók (n=36) 317,3
(±20,06) kg-os, a méncsikók (n=83) 323,7 (±20,08) kg-os testsúlyt érnek el. Az
ivar szerinti különbség 11,2 kg (3,52%), nem szignifikáns.
Apai származás szerint a különbségek minimálisak, hiszen az 1801
GÖLLE-13 utódok (n=71) 324,3 (±20,23) kg-os, míg a 2486 PÓKASZEPETK-3
utódok (n=12) 320,1 (±19,64) kg-os testsúlyúak a 180. napon.
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6. táblázat
A magyar hidegvérű csikók testsúlya (kg)
Ivar szerint
(1)
X

Testsúly
születéskor (4)
30. nap
60. nap
120. nap
150. nap
180. nap

55,19
106,21
160,63
257,61
295,87
328,51

Apai származás
szerint (5)
X

Testsúly
születéskor (4)
30. nap
60. nap
90. nap
120. nap
150. nap
180. nap
Anyjuk ellési
száma alapján(7)
Testsúly
születéskor (4)
30. nap
60. nap
90. nap
120. nap
150. nap
180. nap

54,15
104,59
158,36
209,62
254,00
292,12
324,26

Méncsikó (2)
(n = 47)
s
5,85
10,60
14,87
18,88
18,48
18,91
1801 GÖLLE-13
(n = 71) (6)
s
6,21
9,91
13,73
16,53
17,81
18,60
20,23

CV%
10,61
9,98
9,26
7,33
6,25
5,75

CV%
11,47
9,48
8,67
7,89
7,01
6,36
6,24

Első ellésből született (8)
(n = 23)
s
CV%
X
49,95
97,13
148,69
198,47
242,60
280,34
312,39

3,00
6,17
10,16
12,01
12,95
12,88
13,36

6,02
6,35
6,83
6,05
5,33
4,59
4,27

X

Kancacsikó (3)
(n = 36)
s

CV%

52,63
101,05
153,02
246,72
285,22
317,33

5,93
8,37
11,57
15,91
17,87
20,06

11,28
8,28
7,56
6,45
6,26
6,32

2486 PÓKASZEPETK-3
ín = 12) (6)
s
CV%
X
53,66
100,33
151,25
201,41
246,33
286,08
320,08

4,63
10,00
14,54
18,77
21,07
20,52
19,64

8,64
9,97
9,61
9,32
8,55
7,17
6,13

Későbbi ellésből született (9)
(n = 60)
CV%
s
X
55,66
106,60
160,65
212,25
256,83
295,43
327,98

6,11
9,94
13,90
17,16
18,70
19,21
20,63

10,97
9,33
8,65
8,08
7,28
6,50
6,29

Body weight o f Hungárián cold-blooded foals (kg)
according to sex(1), colt(2), filly(3), body weight at foaling(4), according to the origin of the
stud(5), number and name of the stud(6), according to serial number of foaling(7), first foaling(8), later
foalings (9)

Az anyjuk első elléséből született csikók (n=23) testsúlya 312,4 (±13,36)
kg, míg a későbbi ellésekből születetteké (n = 60) 328,0 (±20,63) kg. A különb
ség 15,6 kg (4,99%), és szignifikáns (P<0,1%).
Az apai féltestvér csikókat összehasonlítva megállapítható, hogy a hideg
vérű csikók 323,7 (±20,89) kg-os, a sodrottak pedig 243,2 (±15,28) kg-os test
súlyt érnek el a 180. napos korra. A különbség 80,5 kg (33,1%), amely szignifi
káns (P<0,1%). Az összefüggés hasonló a két genotípus születési testsúlyában.
A két genotípus növekedési erélyét az 1. ábra mutatja.
A magyar hidegvérű csikók súlygyarapodását a 7. táblázat mutatja.
A súlygyarapodást vizsgálva a mén csikók (x=1518 g/nap) és a kancacsi
kók (x=1471 g/nap) közötti különbség, 47 g/nap, nem szignifikáns.
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1. ábra: A magyar hidegvérű és sodrott csikók testtömegének
alakulása (kg)

életkor (nap)(2)

Fig. 1.: Distribution o f the body weihts o f crossed foals (warm-blooded x cold-blooded F i)
weight(kg)(1), age(day)(2), rossed(3), cold-blooded(4)

7. táblázat
A magyar hidegvérű csikók testsúlygyarapodása (g/nap)

A csikók megoszlása (1)

Ivar
szerint (2)
Apai
származás
szerint (5)
Anyjuk ellési
száma
szerint (7)
összes
csikó (10)

Méncsikó (3)
(n = 47) •
Kancacsikó (4)
(n = 46)
1801 GÖLLE-13
(n = 71)
2486 PÓKASZEPETK-3
(n = 12) (6)
Első ellés (8)
(n =23)
Későbbi ellés (9)
(n=60)
(n= 83)

X

s

CV%

Minimum

Maximum

1518

78

5,11

1378

1711

1471

84

5,68

1283

1606

1501

83

5,51

1283

1711

1480

88

5,93

1311

1633

1458

68

4,65

1311

1561

1513

84

5,56

1286

1711

1498

83

5,56

1283

,

1711

Body weightgain (gfday) o f Hungárián cold-blooded foals
distribution of foals(1), according to sex(2), colt(3), filly(4), according to the origin of the stud(5), number
and name of the stud(6), according to the number of foaling(7), first foaling(8), later foalings(9), totál
foals(10)
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Az apai származás szerinti eltérés sem szignifikáns, hiszen a különbség
csak 21 g/nap. A csikók anyjának ellési száma szerinti vizsgálatból megállapít
ható, hogy az első ellésből született csikóknál x=1458 g/nap, míg a későbbi
ellésből születetteknél x=1513 g/nap a súlygyarapodás. A különbség 55 g/nap,
ami szignifikáns (P<1,0%).
A magyar hidegvérű csikók átlagosan 1498 g/nap, az apai féltestvér sod
rott csikók pedig csak 1128 g/nap súlygyarapodást mutatnak. A különbség 370
g/nap (32,8%), és szignifikáns (P<0,1%).
A magyar hidegvérű csikók súlygyarapodásának havi alakulását a 2. ábra
mutatja.
Megállapíthatjuk, hogy a legnagyobb súlygyarapodási értékek a születéstől
számított első három hónapban mutatkoznak, ezen belül is elsősorban a 30. és
60. nap között (1779 g/nap). A 90., illetve a 120. nap után a napi súlygyarapo
dás fokozatosan csökken és a 150. és 180. nap között már 1080 g/napra mér
séklődik. A megállapítások részben megegyeznek az irodalmi adatokkal, azzal
az eltéréssel, hogy nálunk a maximális testsúlygyarapodás a 30-60. nap kö
zötti időre esik.
A magyar hidegvérű csikók születési súlya, 180. napos testsúlya, súly
gyarapodása és anyjuk testsúlya közötti korrelációs értékeket a 8. táblázat tar
talmazza.

2. á b ra : A magyar hidegvérű csikók testtömeg-gyarapodásának
alakulása (g/nap)
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Fig. 2.: Distributíon o f weght-gain o f Hungárián cold-blooded foals (g/day)
weight gain (g/day)(1), age(day)(2)
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8. táblázat
A magyar hidegvérű csikók testsúlya és súlygyarapodása,
valamint anyjuk testsúlya közötti korrelációs értékek

Megnevezés

Kanca
testsúlya(2)

0)

(kg)

Csikó
születési
testsúlya(3)

Csikó
180. napos
testsúlya(4)

(kg)

(kg)

Csikó súly
gyarapodása^)
(g/nap)

Kanca testsúlya(2)

(kg)
Csikó születési súlya(3)

(kg)

0,29

Csikó 180. napos súlya(4)

(kg)
Csikó súlygyarapodása(5)
(g/nap)
Csikó 180. napos test
súlya anyja testsúlyának
%-ában(6) (%)

0,40

0,89

0,43

0,79

0,98

-0 ,6 4

0,45

0,42

0,38

Body weights and weight gains o f Hungárián cold-blooded foals in correlation with the body weight
o f the mares
description (1), body weight of the mares (kg) (2), body weight of the foal at foaling (kg) (3), body weight
of the foal at the age of 180 days (4), body weight gain of the foal (g/day) (5), weight of the foal at 180
days in the percentage of the mare’s weight (6)

A vizsgált korrelációs értékekből megállapítható, hogy a hidegvérű kancák
testsúlya (x=636,3 kg) gyengén közepes (r=0,29) pozitív korrelációban van a
csikójuk születési testsúlyával, közepes korrelációban áll a csikójuk 180. napos
testsúlyával (r=0,40) és súlygyarapodásával (r=0,43).
A hidegvérű csikók születési testsúlya (x=54,1 kg) viszont szoros pozitív
korrelációban van mind a 180. napos kori testsúlyukkal (r=0,89), mind a test
súlygyarapodásukkal (r=0,79).
A csikók 180. napos kori testsúlyát anyjuk súlyához viszonyítva meg
állapítható, hogy a hidegvérű kancák (x=636,3 kg) csikói anyjuk testsúlyának
51 %-át, míg a félvér kancák (x=466,0 kg) apai féltestvér csikói 52 %-át érték
el. E tekintetben az eltérő genotípusok között alig mutatkozik különbség
(±0,97%). Az 50 % fölötti értékek a csikók jó növekedési erélyét mutatják.

KÖVETKEZTETÉS
A magyar hidegvérű csikók születési testsúlya 6 év átlagában 54,1 kg. A
két ivar közti különbség 2,56 kg, nem szignifikáns. Az apai féltestvér sodrott
csikók születési testsúlya 40,2 kg, amely 13,88 kg-mal (34,52%-kal), szigni
fikánsan (P<0,1%) kisebb, mint a magyar hidegvérű csikóké. Az anya fajtája, a
szakirodalmi közlésekkel megegyezően (Hammond, 1938); Fiadé, 1965);
Saastamoinen, 1990/a), nagymértékben meghatározza a csikó születési testsú
lyát. A két magyar hidegvérű mén utódainak születési testsúlyában statisztikai
lag biztosított különbség nincs.
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A magyar hidegvérű csikók születési testsúlya anyjuk negyedik elléséig
növekszik, majd fokozatosan csökken. A kancák első elléséből született csikók
testsúlya 50,0 kg, míg a későbbi ellésekből születetteké 55,7 kg, 5,71 kg-mal,
szignifikánsan (P<0,1%), nagyobb.
A 180. napos testsúly kancacsikóknál (n=36) 317,33 kg, méncsikóknál
(n=47) 328,5 kg, 11,18 kg-mal több, megegyezően a Saastamoinen (1990)
által közöltekkel. A csikók átlagos testsúlya 323,7 kg. Apai származás szerint
szignifikáns különbség nincs.
A kancák első elléséből született csikókhoz viszonyítva a későbbi ellések
ből született csikók 180. napos korban 15,59 kg-mal, szignifikánsan (P<0,1%),
nagyobb súlyúak voltak.
Az apai féltestvér sodrott csikók 180. napos testsúlya csak 243,2 kg, amely
80,46 kg-mal, szignifikánsan (P<0,1%), kisebb, mint a hidegvérűeké.
A magyar hidegvérű csikók súlygyarapodását vizsgálva a méncsikók
(x=1518 g/nap) és a kancacsikók (x=1471 g/nap) közötti különbség
47 g/nap, ami nem szignifikáns. Az apai származás szerinti különbség csupán
21 g/nap. A csikók anyjának ellési száma szerinti vizsgálatból megállapítható,
hogy az első ellésből született csikók 55 g-mal gyarapodnak többet naponta a
későbbi ellésből születetteknél.
A magyar hidegvérű csikók átlagosan 1498 g/nap, az apai féltestvér sod
rott csikók pedig csak 1128 g/nap súlygyarapodást mutatnak. A különbség 370
g/nap (32,8%), amely szignifikáns (P<0,1%). A legnagyobb testsúlygyarapodási
értékek, — a Bodó és Hecker (1992) által is leírtakkal megegyezően — a szü
letéstől számított 30. és 60. nap között mutatkoznak.
Megállapítható, hogy a hidegvérű kancák testsúlya gyenge (n=0,29) pozitív
korrelációban áll a csikójuk születési testsúlyával, és közepes pozitív korre
lációban van a csikójuk 180. napos testsúlyával (r=0,40) és súlygyarapodá
sával (r=0,43). A hidegvérű csikók születési testsúlya szoros pozitív korreláció
ban van mind a 180. napos testsúlyukkal (r=0,89), mind a súlygyarapodásukkal
(r=0,79).
A 180. napos korra a hidegvérű csikók anyjuk testsúlyának az 51 %-át, a
sodrottak pedig 52 %-át érték el.
Szabadtartásban a hidegvérű kancák felügyelet mellett, de emberi segít
ségnyújtás nélkül könnyen ellenek. A vizsgálat eredményei megegyeznek a
többi hazai (kaposvári, göllei, gyúrói) tenyészet tapasztalataival, így az ország
bármelyik, megfelelő adottságokkal rendelkező tájegysége alkalmas lehet
húslótartásra.
A fajtatiszta hidegvérű állomány fölénye (370 g/nap) szembetűnő a sod
rotthoz képest.
Megállapítható, hogy egyhasznú hústermelésre a nagytestű, jó növekedési
erélyű hidegvérű kancáktól és ménektől származó csikók a legalkalmasabbak.
A csikót még választás előtt, legkésőbb 6. hónapos korban, 320-330 kg-os
élősúllyal a legcélszerűbb értékesíteni.
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DEVELOPMENT OF SELECTION INDICES
FÓR INDIGENOUS HENS OF IRÁN
KAMALI, M. ALI — TÓTH, SÁNDOR — SZALAI, ISTVÁN

SUMMARY
Data of body weight at 12 weeks of age (W W 12), egg weight (AEW 30- 32) egg production (EP) and
age at sexual maturity (ASM) of 2853 indigenous Iranian birds were used to construct one conventional
and four restricted selection indicies. In the restricted indices one of the four variables was restricted
(kept at the original level). Heritability of traits and indices, expected gain in traits and net merit, relatíve
efficiency of indices, correlation between indices and net merit were evaluated. It was shown that the
lowest heritability had the egg production (0.28) and the highest one (0.70) the body weight at 12 weeks
of age. Heritability of indices did nőt differ significantly except in the restricted index of egg production
(R2; h2i=0.734). The conventional index showed the most improvement in net merit (4.04) and the
restricted index of egg production showed the least (1.767). Relatíve efficiency of restricted indices
changed between 0.44-0.94 in comparison with the conventional index. It was proved that evaluation of
efficiency of an index on the basis of its heritability alone can be misleading. There were no big
differences in the number of generations (4.04—4.66 generations) necessary to exploit the whole stan
dard deviation of indices except fór the restricted index fór egg production (2.04 generations)
This study shows that restricted indices result in lower efficiency of improvement than the
unrestricted ones, bút they provide good means fór profit maximization in populations of gene
reservation.

ÖSSZEFOGLALÁS
Kamali, M. Ali - Tóth S. - Szalai /.; SZELEKCIÓS INDEXEK ŐSHONOS IRÁNI BAROMFIFAJTÁK
SZÁMÁRA
2853 őshonos iráni tyúk 12 hetes testtömege, ivarérési időpontja, tojástermelése és tojásaik tömege
szerepeltek egy konvencionális és 4 korlátozott index változóiként. A szerzők a korlátozott indexekben a
négy változó közül az egy-egy változót az eredeti szinten fixálták és csupán háromnak a változását tették
lehetővé. Megbecsülték a jellegvonások és az indexek öröklődhetőségét, az egyes jellegvonásokban,
valamint a nettó (ökonómiai + genetikai) értékben bekövetkezett változásokat, a korlátozott indexeknek a
konvenciális indexhez viszonyított hatékonyságát, az indexek és a nettó érték közötti összefüggéseket. A
legkevésbé öröklődőnek (h2=0,28) a tojástermelés, a legjobban öröklődőnek (h2=0,70) a 12 hetes test
tömeg mutatkozott. Az indexek öröklődhetőségében alig tértek el egymástól, kivételt képzett a tojáster
melés korlátozott indexe (R2), amely h2i=0,734 értéket mutatott. A nettó értékben a legnagyobb előreha
ladást (4,04) a konvencionális index, a legkisebbet (1,767) a tojástermelés korlátozott indexe jelezte. A
korlátozott indexek hatékonysága 0,44-0,94 között változott a konvencionális 1,00 hatékonyságához
viszonyítva. Az indexek hatékonyságának megítélése egyedül öröklődhetőségük alapján nem bizonyult
eléggé megbízhatónak. Nem volt nagy különbség az indexek között, az indexek teljes szórásának ki
használásához szükséges generációk számában (4,04-4,66 generáció) i=0,931 szelekciós intenzitás
esetében; kivételt képezett a tojástermelés korlátozott indexe (2,04 generáció).
A tanulmány szerint bizonyos feltételek esetében a korlátozott indexek jobban elősegítik a genetikai
változást, mint a konvencionális indexek, ugyanakkor kisebb előrehaladás érhető el velük a nettó érték
ben. A korlátozott indexek kedvezően alkalmazhatók a profit növelési céllal a génbank populációkban.
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INTRODUCTION
Selection indices are linear functions of observable phenotypic value of
different traits used to improve two or more economical characteristics (Smith,
1936; Hazel, 1942). On the basis of this statement, index selection can be used
to improve the performance of indigenous hens of Irán. To improve
characteristics it is more economical to select on the basis of several traits.
This method of selection may produce a slower rate of progress, bút if we
select several traits at the same time we can then consider the effect of traits
on each other. Fór this reason the response over generations can be higher
than that which can be attained by single trait selection.
Since performance recording is the most important and expensive part of
selection procedures, to decrease costs we must avoid extra and useless
recording. On the other hand, it is possible that ignorance of one trait in
selection will result in decreased efficiency of prediction and causing the
ranking of individuals to change sharply.
The state of a trait must be genetically controlled during the selection
procedure. The selection index provides the possibility fór restriction of somé
characteristics and insurance that certain specified traits will nőt change
genetically, thus economically in the wrong direction.
In this study one conventional index and four restricted indices were
constructed fór economical traits that are important fór Iranian poultry farmers.
The first model was based on four traits consisting of body weight at week 12
(WW12), egg percentage (EP) until about 36 weeks of age; age at sexual
maturity (ASM) and average egg weight at week 30 and 32 (AEW30-32) of
age. The other indices were constructed by restriction of one of the traits in the
conventional index. The coefficients of each index and other important
parameters fór comparing different indices were alsó computed and evaluated
to find the best one according to the prevailing condition.

LITERATURE REVIEW
At first Smith (1936) applied Fisher's concept of discriminate function fór
selection according to net merit (genetic-economic value) among plánt
varieties. Hazel (1943) expanded Smith's (1936) technique of selection fór net
merit among individual animals. The selection index can be designed to allow
the change of somé traits and at the same time to hold the response of other
traits to zero (without changing). This is the restricted selection index of
Kempthorne and Nordskog (1959J. Tallis (1962) extended Kempthorne and
Nordskog's (1959) methodology by setting the response of somé traits to a
fixed amount while genetic gains in others could be maximum. This method is
called optimum selection index. Akbar et al. (1983) expanded method of Tallis
(1962) to construct restricted and optimum indices. He proposed equations fór
construction of restricted and optimum indices by modifying the handling of the
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generál case so the index (I) and the net merit (H) could consist of an unequal
number of traits.
Akbar et al. (1983a) stated that somé loss could be expected theoretically
in efficiency due to restriction. The relatíve efficiency of three selection
methods (independent culling level, tandem and index selection method) was
evaluated by Akhtar et al. (1987).
Kempthome and Nordskog (1959) calculated the maximum response to
restricted selection index in poultry flock.
Akbar et al. (1983b) presented a method fór estimation of selection
intensity required to attain a specific genetic change in one generation of
selection; they alsó investigated the effects of restriction on the heritability and
efficiency of index. They used these formulas fór optimum index and restricted
index respectively.

MATERIALS AND METHODS
The data fór this study was collected from the third generation of Iranian
indigenous hens at a research farm in Farse Province, Irán. Previous selection
of these hens was based on production of survivors between age at the first
egg and 90 days of production. In this study forty-two percent of the highest
order of hens were allowed fór parents of the next generation. The cocks were
selected according to their full-sibs and half-sibs production.
In practice, three hens were mated individually and naturally with one cock
in the mating cage that had bigger dimensions than a normál cage. Full-sib and
half-sib mating were avoided to minimise inbreeding.
The following traits were recorded from the first egg until 90 days of
production and used in this study.
Body weight at 12 weeks o f age (WW12): This was recorded by weighing
the birds in the moming before feeding, using a spring scale with one gram
interval. The birds were alsó weighed on the hatching day, and the day of the
first egg.
Age at sexual maturity (ASM): The age at the first egg was accepted fór
this trait.
Egg percentage (EP), was calculated by the following formula:
Ep=
egg production
xim }
totál days in recording
Average egg weight in week 30-32 (A E W 30-32), was obtained by weighing
the eggs individually by electronic scale with 0.1 g intervals.
In this study we constructed one conventional index and four restricted
indices. The conventional index was composed of four traits, while in the
restricted indices, one of the traits used in the conventional index was
restricted. The procedure applied in the conventional index was based on
Hazel's method (1943), and the restricted selection indices were constructed
according to Kempthome and Nordskog (1959). The breeding value of each
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individual was obtained by measuring own, full-sisters’, and half-sisters'
performance.
The selection index was defined as I=b 1x 1+ b 2x2....bnxn, where the b/s are
derived optimum weight coefficients fór characters, Xj.
The
genetic
economic
value
of
index
is
defined
as
H=a1g1+a2g2 ...+aigi...angn, where the aj's are economic values corresponding to
one unit of x T h e problem is to obtain a set of values fór the bj's which
maximized the correlation between I and H. The desired solution to the bi ’s is
obtained from a set of simultaneous linear equations. These can most
conveniently be represented by mátrix notation as follows: Pb = Ga
In these formulas "P" is variance-covariance mátrix of phenotypic values,
"G" is variance-covariance mátrix of genotype values,"6" is vector of unknown
b, 's which required solution. The "á" is vector of ai's that are relatíve economic
values on the basis of net profit fór corresponding characters. Setting H = G x á
and inverting the P mátrix led to the solution of the b's. Thus b = P '1.H
or:
A11A 12A 13A 14
bi
P l l P l 2P l 3P l 4
31
=
bi
A21A 22A 23A 24
P 2 l P 22 P 23 P 24
X
X
^2
A31A32A33A34
bi
P31P32P33P34
a3
A41A42A43A44
- 34,
. bi
_ P 41 P 4 2 P 4 3 P 44 _
where the py's are the elements of the inverted P mátrix.
Restricted indices fór poultry were presented by Kempthorne and Nordskog
(1959). In these indices the genetic change in one or more traits remained
zero. This index was solved by setting up several matrices in the following
equation: b =[l*-F1G*(G*P1G'*)‘1G*]P'1Ga
where
I* is identity mátrix with 1’s in the diagonal and zero's elsewhere
G* are the rows of "G" fór which the traits are nőt to change
G'* is the transpose of G*.
Other parameters are the same as described above.
We have used nested or hierarchical unbalanced design to compute the
variance-covariance component. The method of calculation is described by
Becker (1967).
The structure of the usual poultry breeding flock makes the following
statistical model appropriate fór expressing the individual production as a linear
function of certain parameters and random variables:
Yíjk jj.+otj+Pj+ejjk
Where Yijk is the record of the /Ah progeny of the /th dam mated to the /’th
sire; n is the common mean; otj is effect of the /’th sire; Py is the effect of the /th
dam mated to /’th sire and eijk is the uncontrolled environmental and genetic
deviation attributable to the individuals.
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The following relationships exist from the above definition fór mátrix
equations:
(Variance of index) a 2i = b'Pb
(Variance of merit) g 2h = á'Ga
(Covariance of net merit and index) a m = B'éá
(Variance of genetic index) o-2„ - = S'Gb
Here H* is the genetic index and it has been defined by Un and Allaire
(1977) asfollows: H*=b'g.
From the last equation the heritability of index was calculated by the
following formula:
h

2

CF1" ’

i = — —

<7 1

The response to selection (RH) and the correlated response (CR|) were
calculated as follows: RH=i*o - 1
cov(l,A)
—
o i
where S, is the selection differential fór the i-th trait, “i” is selection
intensity, cti is standard deviation of index (A k b a r e t a l1983b), Aj is breeding
value of “i-th” trait and cov(l, A.) = ^A., + b2Ai2 + b3Al3 + b4Al4.
CR, = Sia , = itT,

RESULTS AND DISCUSION
The variance-covariance mátrix fór phenotypic and genotypic values is
presented in Table 1 and 2.
Table 1.
Phenotypic variance-covariance mátrix

W W 12(1)
ASM(2)
EP(3)
AEW 3o-32(4)

W W 12(1)
9054.4154
-170.2344
45.017469
78.291817

ASM(2)
-170.23
203.1
-10.295
4.4172

EP(3)
45.01747
-10.2952
214.5314
3.605616

AEW 3o-32(4)
78.2918
4.41721
3.6562
8.2904

Fenotípusos variancia-kovariancia mátrix
testtömeg 12. hetes korban(1), ivarérés életkora(2), tojástermelés %(3), átl. tojástömeg 30-32. hetes
életkorban(4)
Table 2.
Genotypic variance-covariance mátrix

W W 12(1)
ASM(2)
EP(3)

A E W 30-32(4)

W W 12(1)
6345.7
-0.9015
1.3455
2.0363

Genetikai variancia-kovariancia mátrix
lásd 1. táblázat(1-4 )

ASM(2)
-0.901
112.6
-0.871
0.336

EP(3)
1.34548
-0.87141
61.3719
0.19958

A EW 30-32Í4)
2.036258
0.336168
0.199577
4.343401
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The relatíve economic values were calculated on the basis of net profit
earned from each unit of higher production as a result of genetic improvement.
These values fór the traits of WW12, ASM, EP and AEW30-32 were:-0.0087,
-0.1143, 1.00 and 0.0083, respectively.
The mátrix equations arranged to compute the regression coefficients of
selection index can be seen in Table 3.
Table 3.
Mátrix equation fór calculation of b's

W W 12(1)
ASM(2)
EP(3)

_ A E W 30-32(4)
W W 12(1)
ASM(2)
EP(3)
_AEW3o-32(4)

WW12(1)
9054.4154
-170.2344
45.017469
78.291817
WW12(1)
6345.7
-0.9015
1.3455
2.0363

ASM(2)
-170.23
203.1
-10.295
4.4172
ASM(2)
-0.901
112.6
-0.871
0.336

EP(3)
45.01747
-10.2952
214.5314
3.605616
EP(3)
1.34548
-0.87141
61.3719
0.19958

A E W 30-32(4) "
78.2918
4.41721
3.60562
8.2904

b1
b2
b3

x

-b4
-

A E W 3o-32(4 ) '
2.036258
0.336168
0.199577
4.343401

-0.0087
-0.1143
1.00
0.0083

X

Mátrix egyenlet a regressziós koefficiensek kiszámítására
lásd 1. táblázat( 1-4)

This equation has been solved by inverting the phenotypic mátrix multiplied by the product of the genotypic mátrix and economic vector. The result of
this equation is a "b" vector that is the coefficient of the index (Table 4).
Table 4.
Solution of mátrix equation and the regression coefficients
WW12(1)
b1
b2

=

ASM(2)

"

AEW 3o-32(4) "

0.781633

0.014169

EP(3)
-0.000125

0.815897

0.576555

0.012554

-0.015737

-0.005078

-0.0087
X

-0.1143

-0 .0 0 9
=

-0.061

b3

0.008170

0.027565

0.2885

-0.008574

1

0.285

b4

-7.5744

-0.412448

-0.106904

0.583974

0.0083

0.011

A mátrix egyenlet megoldása és a regressziós koefficiensek
lásd 1. táblázat(1 -4 )

The selection index fór improvement of native hens of Irán is therefore:
I = -0.009(WW12) - 0.061 (ASM) + 0.285(EP) + 0.011 (AEW30.32)
The restricted indices were constructed on the basis of the mátrix equation
proposed by Kempthorne and Nordskog (1959). The b's fór these indices are
shown in Table 7. This equation was solved with the Excel 5.0 program. The
final equations of the restricted indices are as follows:
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Iri = -0.0085(WW12)
lR2 = -0.0085(WW12)
lR3 = -0.0070(WW12)
lR4 = 0.0000(WW12)

- 0.060(ASM)
- 0.073(ASM)
+ 0.002(ASM)
- 0.052(ASM)

+ 0.285(EP) - 0.004(AEW30-32)
+ 0.001 (EP) + 0.117(AEW30-32)
+ 0.288(EP) - 0.034(AEW3o-32)
+ 0.285(EP) - 0.072(AEW3o-32)

Comparison of indices
Different criteria are proposed in order to compare different kinds of
indices. These are: heritability of index (h2i), expected gain in the net merit
(Ah), relatíve efficiency of index (RE), expected genetic gain in each trait (Agi),
and correlation between index and merit (£w )We have evaluated these
parameters and the results can be seen in Table 5., 6. and 7.
Table 5.
Heritability o f traits on the basis of sire, dam, or síre plus dam variance components
Source(5)
Sires (S)(6)
Dams (D)(7)
S+D(8)

W W 12(1)
0.52
0.88
0.70

ASM(2)
0.529
0.579
0.554

EP(3)
0.252
0.320
0.286

AEW 3o-32(4)
0.5052
0.5426
0.5239

A jellegvonások öröklődhetősége, apai, anyai és anyai + apai variancia komponenseken alapuló
becslés
lásd 1. táblázat(1-4 ), forrás(5), apai(6), anyai(7), apai és anyai(8)

As it is shown in Table 5, the heritability of traits except in the case of EP,
are relatively sufficient and can be expected to attain a reasonable response to
selection fór these traits. The cost of including any variable is usually measured
by the expected genetic gain in the traits (Agi, Table 6.). This table shows the
contribution of each variable (head of columns) to the indices (rows). It alsó
allows us to compare the expected gains in characteristics attained by
application of the indices. Fór example, with a hypothetical selection intensity
of i = 0.931 (58% cull) the restricted index of EP (index R2) and AEW (index
R1) show higher genetic gain in WW12 than the conventional index bút other
indices show lower gain in WW12. The restricted indices did nőt improve ASM
more than the conventional index except in the case of R2. The EP in all of the
restricted indices shows an increase bút the AEW 30.32 shows a decrease in
comparison to the conventional index and even the restriction causes a
decrease in AEW30-32 . This result shows that if the AEW 30.32 is important to the
breeder the conventional index is the best. Otherwise the restricted index is
suggested fór preservation of unchanged egg weight.
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Table 6.
Expected genetic gain (Agj) fór each trait in different indices
W W 12(g)(1)
-1 1 .5 9
-1 2 .0 9
-2 6 .2 0
-1 0 .9 9
0.00

C(5)
Ri(6)
R2(6)
R3(6)
R4(6)

ASM(days)(2)
-1.514
-0.860
-4.010
-5E-16
-1.420

EP %(3)
3.765
3.990
-4E -16
4.375
4.089

AEW 30-32 g(4)
0.010
0.000

-0.051
-0.026
-0.063

Agj,: expected genetic gain of each trait (WW12, ASM, EP, A EW 30-32) after one generation;
C: conventional index(5); R1 to R4 restricted indices(6)
A jellegvonásokban bekövetkezett genetikai változás (Agj) indexek szerint
lásd 1. táblázat(1-4), konvencionális index(5), korlátozott indexek R i-R 4(6), Rí = korlátozott 3 0 -3 2
hetes átl. tojástömeg, R2 = korlátozott tojástermelés , R3 =korlátozott ivarérési időpont, R4= korlátozott
12 hetes testtömeg

lf one or more traits are restricted the coefficients of the index will alsó change.
These changes do nőt seem to depend only on the correlation with other traits.
Variance of index (a2i) alsó changes as a result of trait restriction and this
change is inverse to changes in heritability of corresponding traits (Fig. 1).
From Table 7, can be seen that the conventional index has the highest
variance and the conventional index is more efficient than the restricted
indices: the relatíve efficiency (RE) of restricted indices are lower than the con
ventional one. The correlation between index and merit ((.m) in the case
Fig.1. : Opposite trend in change of heritability of traits
and variance of restricted indices as result of restiction
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1. ábra: A jellegvonások öröklődhetőségi értéke és a korlátozott indexek varianciája változási
irányának összehasonlítása
szaggatott cr2/(1), folyamatos vonal h2i(2)
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conventional index (C) is higher than in the case of restricted indices. The difference in i m between R2 and the conventional index is higher than between
others, and this trait (EP) has the highest economic weight and the lowest
heritability (Table 5). It seems that these two items (heritability of the trait and
economic weight) may have an influence on the magnitude of change in í m . A
higher amount of ( m is more desirable nőt only because it means a stronger
connection and so a higher influence, bút because in this case, the index shows
more expected genetic gain in the selected population. Restriction of indices
decreases the correlation between index and merit, so the gain will alsó
decrease.
The heritability of indices (h2i) was computed according to Lin and Allaire’s
(1977) methodology. The h2i in the restricted index fór EP (R2) was higher than
that of the conventional index, bút the h2i of other indices did nőt change so
much (Table 7; Fig. 4). These comparisons show, when one trait with low
heritability is restricted, the restriction has a high effect on the change of h2
and improves the efficiency of the index, bút when the traits are nearly equal in
heritability the restriction has no great effect on the efficiency (Fig. 2).
Fig. 2. Effect o f trait restiction on the change of net m erit (A h ) and heritability of indices (h2i)

2. ábra: A nettó érték (VW és az öröklödhetőségi érték (h2d, változás irányának összehasonlítása
a korlátozott indexekben
szaggatott vonal az index öröklödhetőségi értéke(1), a folyamatos vonal a nettó érték Változásirányát
mutatja(2)

From Figure 2 and Table 7 it can be seen that the change in heritability in
restricted indices do nőt necessarily move in the same direction as the change
in the selection efficiency.
Expected genetic gain in merít (A h) and selection response are the two
terms which give the same result in the restricted and the conventional index.
Ah is alsó a useful criterion fór evaluation of the indices. In this study the
expected gain in merit ( A H) of the conventional index was higher than in the
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restricted indices (Table 7). The response of R2 was the lowest in this
parameter (Fig. 3). This result shows that care must be taken in restriction of
traits having high economic weight.
Theoretically, it would take about 2 to 5 generations to exploit the whole
standard deviation of index (oi) by using a selection intensity of 0.931 (1/a, in
Table 7). If somebody decides to exploit all of the genetic change in one
generation on the basis of a=SD/a2i and a=1, then i=cri, selection intensity
must be used (Akbar et al., 1983b). In this case it would be necessary to cull a
very high proportion of the flock which is practically impossible.
Fig. 3.: Effect of trait restriction on the expected genetic gain (A h )

■ Conventional index(1)

0 Restricted index(2)

3. ábra: A jellegvonás-változás korlátozásának hatása a genetikai előrehaladásra
C = konvencionális index, R1- R4 korlátozott index, A h = a nettó genetikai érték változása egy generáció
folyamán. A baloldali skála a változás mutatója, a sötét oszlop a konvencionális index, a világos oszlopok
a korlátozott indexek esetében elért változás nagyságát jelzik i=0,931 szelekciós intenzitás esetében
Fig. 4. : Effect of trait restriction on heritability of indices(h2()

4 ábra: A jellegvonás-váttozás korlátozásának hatása

az index őrőklődhetőségi értékére (h2D

506

K am alietal.: SELECTION INDICES FÓR HENS OF IRÁN

CONCLUSIONS
The following conclusions can be extracted from Tables 6. and 7. and
Figures2., 3. and 4. :
— The restricted selection indices in somé cases improve the genetic gain
more than the unrestricted index and keep the restricted trait at a desirable
level (Table 6). Their application however would result in a lower efficiency in
improving the net merit.
— The heritability of index did nőt show appreciable change except in
restriction of characters with low heritability and high economic value.
— The genetic change in one trait should nőt always be viewed as the
optimál one, bút if the preservation of traits or gene pool is the object, the
restricted selection indices provide good means fór maximizing the profit and
preserving the genes.
— Evaluation of efficiency of an index oníy on the basis of its heritability
would be misleading.
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A SELYEMHERNYÓK SZAPORÍTÁSÁNAK ÉS
TERMELÉSÉNEK FONTOSABB KÉRDÉSEI
1. Közlemény: A FEJLŐDÉSI SZÜNET FELFÜGGESZTÉSE
A TOJÁSOK SAVAS KEZELÉSÉVEL
PAPP ZOLTÁN

ÖSSZEFOGLALÁS
Az európai selyemhernyó fajták egynemzedékű — monovoltin — fajták, ami azt jelenti, hogy a lepetézést követően a tojásokban végbemenő embrionális fejlődés meghatározott szakaszában bekövetkezik
egy nyugalmi állapot, egy fejlődési szünet, az ún. diapauza, amelynek időtartama 9,5-10 hónap. A
termelés szempontjából fontos tényező a diapauza mesterséges kiküszöbölése, mert ez lehetőséget
nyújt — ugyanabban az évben — több lárvanemzedék felnevelésére, és így a gubóhozam növelésére.
Az európai és hazai klimatikus viszonyok között, az eperfák vegetációs periódusa alatt három hernyó
nemzedéket — tavaszi, nyári, őszi — lehet felnevelni. A nyári és őszi neveléshez szükséges hernyómennyiséget csak a diapauza mesterséges felfüggesztésével — a tavaszi nevelésből származó lepkék
által lerakott tojásokból lehet biztosítani.
A szerző kidolgozta a diapauza felfüggesztésének hazai technológiáját, a tojások savas kezelésének
módszerével. Meghatározta a kezelő oldat koncentrációját, fajsúlyát, hőmérsékletét és a kezelés időtar
tamát. Az eljárás könnyen kivitelezhető és a kezelt tojások jó kelési százalékkal rendelkeznek.

SUMMARY
Papp, Z : THE MOST IMPORTANT QUESTIONS OF REPRODUCTION AND PRODUCTION OF
SILKWORMS. 1st Paper: INTERRUPTION OF DIAPAUSA, W ITH ACIDIC TREATMENT OF
EGGS

European silkworms are of the same sort of generation, which means that after ovulating, during a
certain period in the embryonic development of the eggs, a repose takes piacé, the so-called diapause.
Its duration is 9.5-10 months. From the point of view of production, the elimination of the diapause is a
very important factor because it allows the possibility — within the same year — to raise several
generations of larva and therefore to increase the output of cocoons.
Under European climatic conditions and those of Hungary, during the vegetation period of mulberry
trees three worm generations — spring, summer and autumn — can be raised. The quantity of worms
which is needed fór summer and autumn raising (hatched from the eggs Iáid by moths raised in spring),
can only be obtained by the artificial interruption of diapause.
The author worked out the technology of interruption of diapause through acidic treatment of the
eggs. The author determined the concentration of the treating solution, its specific gravity, its
temperature and the period of treatment. The procedure can easily be carried out and treated eggs have
a good hatching percentage.
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BEVEZETÉS
A selyemlepke tojásaiban végbemenő embrionális fejlődés meghatározott
szakaszában bekövetkezik egy nyugalmi állapot, mikor a sejtosztódás szünetel
és a légzés intenzitása is mérséklődik. Ezt az állapotot fejlődési szünetnek,
diapauzának nevezzük. Ezt egy hormon, a diapauza hormonja szabályozza,
amit a nőivarú báb garat alatti idegdúcának neuroszekréciós sejtjei termelnek
(Hasegawa, 1964).
A fejlődési szünet a selyemhernyó fejlődésének egyéves ciklusa alatt
mindig törvényszerűen, ritmikusan következik be és a nyár közepétől a követ
kező év tavaszáig, azaz kb. 9,5-10 hónapig tart. A diapauza időtartamát a
külső környezeti tényezők időszakonkénti változása nem befolyásolja. A fejlő
dési szünetnek három szakaszát különböztetjük meg (Mate és Dogaru, 1986):
— az első szakasz 2-3 napig tart, addig míg a fehéres, sárgás színű tojás
fel nem veszi jellemző hamuszürke színét;
— a második szakasz a tulajdonképpeni fejlődési szünet, amely a követ
kező év februárjáig tart. Ekkor az embrió a tojásburkon belül nyugalmi stádi
umban van, oxigénfelvétele minimális;
— a diapauza harmadik szakasza a “tavaszi ébredés", amikor ismét meg
indul az embrionális fejlődés a tojásban, és ez a szakasz a lárva
(selyemhernyó) kikelésével fejeződik be.
A hőmérséklet hatása csupán a fejlődési szünet első és harmadik szaka
szában érvényesül, amikor a tojásburokba zárt csíra légzésének erőteljessége
nagymértékben függ a hőmérséklettől. A második szakaszban a tojások nem
reagálnak a környezet hőmérsékletének ingadozásaira, könnyen viselik az
alacsony hőmérsékletet is, és akár -30 °C-on is képesek megőrizni életképes
ségüket (Brasla, 1980).
A fejlődési szünetben lévő tojások a páratartalommal szemben is közöm
bösek, nem így a különböző penészgombák, amelyek a magas páratartalmú
téli tárolóhelyiségben előszeretettel szaporodnak a telelő tojásokon, tönkretéve
azokat. Ezért nagyon fontos, hogy a téli tárolás alatt a helyiség páratartalma ne
haladja meg a 65-75%-ot.
A termelés szempontjából fontos tényező a diapauza mesterséges kikü
szöbölése, mert ez lehetőséget nyújt - ugyanabban az évben — több lárva
nemzedék felnevelésére, és így a gubóhozam növelésére. Az európai és hazai
klimatikus viszonyok között, az eperfák vegetációs periódusa alatt három her
nyónemzedéket — tavaszi, nyári, őszi — lehet felnevelni. A nyári és őszi neve
léshez szükséges hernyómennyiséget csak a diapauza felfüggesztésével — a
tavaszi nevelésből származó lepkék által lerakott tojásokból — lehet biztosíta
ni. Az előző évből áttelelt tojásokat nem tárolhatjuk június hónapnál tovább,
mert jelentős kelésgyengeség jelentkezik és a kikelt hernyók életképessége
nagymértékben csökken (Craiciu és Otarasanu, 1970; Matei és Dogaru, 1986).
Az irodalmi adatokból ismert az a tény, hogy a diapauza felfüggeszthető a tojá
sok savas- vagy elektromos kezelése, vagy dörzsölése révén (Brasla, 1983).
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A diapauza felfüggesztése minden egyes selyemhernyó-tenyésztő ország
ban sajátos módon kidolgozott technológia alapján történik. A hazai selyem
hernyó-tenyésztés egyik fejlesztési célkitűzése a diapauza felfüggesztésére
irányuló technológia kidolgozása.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A tojások savas kezelésére vonatkozóan több kísérletet végeztünk a
DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar (Hódmezővásárhely) Állategészségtani
Laboratóriumában. A tavaszi nevelésből származó lepkék tojásaiból kimértünk
3x2 gramm mennyiséget. A mintákat más és más fajsúlyú és koncentrációjú
HCI oldattal kezeltük. Minden próbánál más kezelési időtartamot alkalmaztunk.
A kezelés után a tojásokat desztillált vízzel lemostuk és 24 órán át szárítottuk,
majd vizsgáltuk a tojások színét. Ezután a kezelt tojásokat inkubáltuk, biztosít
va a keltetéshez szükséges hőmérsékletet és páratartalmat.
EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS
A lepetézés után 30 órával vettük kezelésbe a tojásokat és az 1. táblázat
ban bemutatottak szerint három alkalommal megismételtük a kísérletet. Ezzel
az eljárással biztosítottuk 14 kistermelő számára a nyári tenyésztéshez szük
séges hernyómennyiséget.
1. táblázat
A diapauza felfüggesztése a tojások savas kezelésével
Minta
(1)

HCI fajs úly®
g/cm

HCI cc
%

Kezelés(3)
időtartama(4)
hőfoka(5)
perc
°C

I.

1,19

37%

7

30

II.

1,09

18,5%

15

30

III.

1,07

a 37%-os HCInak 2:3 arányú
hígítása

25

30

24 óra múlva
a pete színe
(6)
sárga színű
marad(8)
szürkés lilás
szín(9)
szürke, majd
fekete(10)

Kelés meg
indulása
(7)
nem volt
kelés(11)
10-12 nap
után a kelés
megindul és
97%-os(12)
nem volt
kelés(11)

Interruption ofdiapause with acidic treatment o fth e eggs
samples(1), sp.weight(2), treatment(3), time, min.(4) temperature(5), the color of eggs(6), hatching(7),
begin or remain yellow(8), grey-vikt color(9), grey, ten black(10), no catching(11), beginning of catching
after 10-12 days(12)

Az elvégzett kísérletek alapján megállapíthatjuk, hogy a diapauza mester
ségesen, savas kezeléssel felfüggeszthető. Az általunk javasolt 1,09 g/cm3
fajsúlyú, 18,5%-os HCI oldattal 15 percig kezelt tojások esetében 97%-os ke
léseredményt értünk el.
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Hasegawa (1964), Craiciu és Otarasanu (1970) és Cetateanu és mtsai.
(1988) munkájukban megemlítik, hogy a diapauza felfüggesztését savas keze
léssel ki lehet tolni 60-80 napig, ha a tojásokat a lepetézés után 6 óráig 15°Con, majd 60 napig 5°C-on hűtőben tároljuk, és csak ezután kerül sor a tojások
savas kezelésére, majd ezt követően a keltetésre. A hűtőben való tárolással
meghosszabbítható a prediapauza állapota, mivel a tojások savas kezelése
csak ebben az állapotban eredményes. Ezt a módszert Japánban és Kínában is
alkalmazzák, ahol több hernyónemzedéket nevelnek fel egy vegetációs perió
dus alatt, intenzív tenyészetekben.
Az általunk alkalmazott módszerrel biztosítani tudjuk a kistermelők számá
ra szükséges nyári és őszi hernyómennyiséget és költségeit tekintve lényege
sen olcsóbb, mint a Kínában és Japánban alkalmazott eljárás.

KÖVETKEZTETÉSEK
— Az európai monovoltin (egy nemzedékű) selyemhernyó fajták fejlődési
szünetének felfüggesztése a gubótermelés és az ágazat jövedelmezőségének
szempontjából szükségszerű. Az eperfák vegetációs periódusa által nyújtott
takarmányozási lehetőség biztosíthatja évente legalább három selyemhernyó
generáció felnevelését.
— A tojások savas kezelését az ún. prediapauza állapotában kell elvé
gezni és figyelembe kell venni a kezelő oldat koncentrációját, fajsúlyát, hőmér
sékletét, a kezelés időtartamát.
Az általunk elvégzett savas kezelési eljárás könnyen kivitelezhető, olcsó, a
kezelt tojások jó kelési százalékkal rendelkeznek. Ezzel az eljárással biztosít
ható a nyári és őszi neveléshez szükséges hernyómennyiség.
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A SELYEMHERNYÓK SZAPORÍTÁSÁNAK ÉS
TERMELÉSÉNEK FONTOSABB KÉRDÉSEI
2.
Közlemény: IMPORT SELYEMHERNYÓFAJTÁK
(BOMBYX MÓRI L.) TERMELÉSI MUTATÓINAK VIZSGÁLATA
PAPP ZOLTÁN

ÖSSZEFOGLALÁS
A selyemhernyótenyésztés újrahonosításának alapfeltétele az importból származó selyemhernyó
fajták akklimatizálása és termelési mutatóik vizsgálata, a hazai tenyésztés megalapozása érdekében. A
szerző vizsgálta az importból származó selyemhernyó fajták gubóhozamát, a gubók tömegét, a gubóhéj
tömegét, a gubók selyemhozamát.
A szerző továbbá megállapította, hogy a hazánk klimatikus viszonyai között termelő eperfák által
biztosított takarmány és a tenyésztési technológiának megfelelő kondíciók biztosítása mellett, az import
ból származó selyemhernyó fajták genetikai potenciáljuknak megfelelő termelési eredményeket nyújtot
tak, ami a hazai továbbtenyésztésüket indokolja.

SUMMARY
Papp, Z .: THE MOST IMPORTANT QUESTIONS OF REPRODUCTION IN AND PRODUCTION OF
SILKWORMS. 2nd Paper: EXAMINATION OF EXPERIMENTAL RESULTS OF SILKWORM
PRODUCTION (BO M BYX MÓRI L.)
The primary condition of renaturalization of silkworm breeding is aclimatization of import silkworms
and examination of their experimental results of production in the interest of establishing home breeding.
The authors examined the output of import silkworms cocoons the mass of the cocoons, te mass of the
shell of the cocoons and the silk output of the cocoons.
The authors found out that the import silk-worms gave the required results of production beause of
the fodder of mulberry trees grown in the climatic conditions of our country and because of the required
breeding technology. That's why the authors think there's a reason fór their futher breeding.
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BEVEZETÉS
A selyemhernyótenyésztésben a fajta fenntartása, a törzsállomány kialakí
tása, a fajták akklimatizálása, a szelekciós munka, a hernyók biológiai életké
pességének növelése, a gubók technológiai és minőségi jellemzőinek javítása
a szaporító-állomások feladata (Cetateanu és mtsai., 1988).
A törzstenyésztésben csak kiváló minőségű, egészséges tojást szabad
keltetni. A keltető- és nevelőhelyiségnek az előírtaknak megfelelően, a maxi
mális kondíciókat kell nyújtaniuk, a tenyészetek kialakítása érdekében. A kü
lönböző életkorú hernyók számára előírt hely, hőmérséklet, páratartalom, fény
hatás és szellőztetés igény értékeit különös figyelemmel kell biztosítani és ezek
mellett természetesen kiváló minőségű takarmányról is gondoskodni kell. A
bekötéshez olyan gubóztatókat kell kialakítani, amelyek garantálják a jó for
mátumú gubók kötését (Sebestyén, 1957; Lagay, 1962; Borcescu és mtsai.,
1979).
Munkánk célja, hogy a hazánkba importált selyemhernyó fajtákat akklima
tizáljuk, elemezzük elért termelési mutatóikat, összehasonlítva származási
helyükön elért eredményeikkel, a további hazai tenyésztés megalapozása ér
dekében.

ANYAG ÉS MÓDSZER
Három import fajtával rendelkezünk; AB, B, PB.
Az AB fajtát (Alb Baneasa) Baneasai fehér, 1956-1960. között tenyésztet
ték ki egy Japánból származó fajtából. A fajtára jellemző, hogy érzékeny a
magas hőmérsékleti értékekre. Az egy nőivarú lepke által lerakott tojások szá
ma 600-650 db. A gubók tömege 2,0-2,3 g, selyemhozamuk 18,2-20,2 %
(Cetateanu és mtsai., 1988).
A B fajta (Baneasa 75) az 1970-1975. közötti szelekciós munka eredmé
nye, melynek alapjául két kínai fajta szolgált. A lárvák fejlődési periódusa 28
nap. Az egy lepke által lerakott tojások száma 650-700 db. A gubó tömege
1,9-2,0 g, selyemhozamuk 19,0-20,5 % (Cetateanu és mtsai., 1988).
A PB fajtát (Baneasa P) 1971-1976. között hozták létre a Baneasai fehér
és egy kínai fehér keresztezéséből. A lárvák fejlődési periódusának időtartama
27-28 nap. Az egy lepke által lerakott tojások száma 600-650 db. A gubók
tömege 1,9-2,0 g, selyemhozamuk 20 % (Cetateanu és mtsai., 1988).
Vizsgáltuk a különböző selyemhernyó fajták termelési mutatóit, az
egy gramm tojásból kikelt hernyók gubóhozamát, a gubó és a gubóhéj töme
gét, valamint a gubó selyemhozamát.
Vizsgálatainkat a DATE Állattenyésztési Főiskolai Karán, Hódmezővásár
helyen létrehozott szaporítóállomáson és az intézmény Állategészségtani Tan
szék Laboratóriumában végeztük. Vizsgálatunk tárgyát három import fajta —
AB, B(75), PB — (Baneasai fehér, Baneasa 75, Baneasa P), egy eltérő morfo
lógiai karakterek alapján általunk kiválasztott populáció (MS) és egy főiskolán
kon létrehozott hibrid F1-es generációja képezték.
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Minden vizsgált fajtából a keltetés megkezdése előtt kimértünk 3x1 gramm
tojásmennyiséget. A kikelt kishernyókat az életkoroknak megfelelően azonos
hőmérsékleti és páratartalmi értékeken neveltük. Különös figyelmet fordítottunk
a takarmányozásukra és helyigényükre. A helyigény tekintetében 4,2 m2-t biz
tosítottunk az 1 g tojásból kikelt kis hernyók számára. A gubókötés megkezdé
se előtt a nevelőpolcokra rácsos gubóztatókat helyeztünk. Hat nappal a bekö
tés után vizsgáltuk a gubók állapotát, konzisztenciáját és a zörgő hangot adó
gubókat érett gubóknak minősítettük. Megszámoltuk az 1 g tojásból kikelt her
nyók által kötött gubók számát, majd lemértük. Ezután megmértük egyenként a
gubók tömegét, majd zsiletpengével a gubókat kettészeltük és eltávolítottuk
belőlük a bábot, lemérve a gubóhéj tömegét.
A nevelőhelyiségben biztosított környezeti faktorok, összhangban a külső
időjárási tényezőkkel, a takarmányozás minősége, a megfelelő tenyésztőfelület
biztosítása, a rácsos gubóztatók alkalmazása révén olyan tenyésztési feltétele
ket teremtettünk, amelyek között a vizsgált selyemhernyó fajták fejlődése és
gubókötése garantálta a megfelelő termelési mutatók elérését.

EREDMÉNYEK, MEGBESZÉLÉS
Az 1. táblázat szerint elért eredmények igazolják, hogy a vizsgálat alá vett
selyemhernyó fajták termelési mutatói a fajta standardjának megfelelnek, sőt
egyes esetekben annál jobbak, mint például a B és PB fajták esetében a gubók
tömege meghaladta az előírt 2,0 grammot.
1. táblázat
A különböző selyemhernyó fajták termelési mutatói hazai kísérletekben
(Hódmezővásárhely, 1993.)
Fajta(1)
AB I.
AB II.
AB III.
B I.
Bll.
B III.

MS
F1
PB

Gubó tömege

Gubóhéj
tömege, g(3)

Selyemhozam
%(4)

Darab/kg

9(2)

(5)

1 g pete hoza
ma, kg(6)

2,13
2,45
2,40
2,05
2,24
2,26
2,15
2,30
2,41

0,39
0,47
0,43
0,40
0,44
0,47
0,49
0,48
0,49

18,3
19,2
18,0
19,5
19,6
20,7
22,7
20,8
20,3

469
408
417
487
446
442
465
435
415

2,73
3,18
3,12
2,66
2,93
2,90
2,74
2,99
3,14

Experimental results ofproduction o f different kinds ofsilkworm s
species(1), mass of cocoons(2), mass of shell(3), silk output(4), n/kg(5), production of 1 g eggs, kg(6)
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A 2. táblázatban az általunk elért termelési mutatók értékeit összehasonlí
tottuk ugyanazon fajtáknál a bukaresti Selyemhernyó Kutató Intézetben kapott
eredményekkel (Cetateanu és mtsai., 1988; Titescu és Brasla, 1986).
2. táblázat

A termelési mutatók összehasonlítása
A bukaresti kutató intézet eredményei(2)
Fajta(1)

Gubó töme

ge, 9(4)

Selyemho
zam, %(5)

1 g pete ho
zama, kg(6)

AB

2,0-2,4

18,7-19,5

B

1,9-2,1

19,5-20,5

PB

2,0-2,4

19,5-20,2

Saját kutatási eredmények(3)
1 g pete ho
zama, kg(6)

Gubó töme
ge, g(4)

Selyemho
zam, %(5)

2,5-3,0

2,1-2,4

18,3-19,5

2,7-3,18

2,7-3,0

2,05-2,26

19,5-20,7

2,66-2,93

2,6-3,1

2,2-2,41

19,5-20,3

2,8-3,14

Comparative examination o f production
species(1), results from the Research Institute in Bucharest(2), results of our own research(3), mass of
cocoons(4), silk output(5), production of 1 g eggs, kg(6)

Az összehasonlító vizsgálat eredményeiből következik, hogy a három im
port fajta gubótermelése, a gubók mennyiségi jellemzői megfelelnek, vagy
jobbak, mint a származási helyükön elért eredmények. Az importból származó
selyemhernyó fajták jól akklimatizálódtak és a technológiának megfelelő kon
díciók biztosítása mellett termelésük kiváló.

KÖVETKEZTETÉSEK
A tenyésztési technológiának megfelelő környezeti kondíciók (hőmér
séklet, páratartalom, tenyésztőfelület, takarmány, stb.) biztosítása mellett —
hazai körülmények között — az importból származó selyemhernyó fajták ter
melési mutatói megfelelnek a fajta standardjának és a származási helyükön
nyújtott eredményeknek. Egyes esetekben ezeket túl is haladják.
A megfelelő termelési mutatók eléréséhez nagymértékben hozzájárul a ki
váló minőségű takarmány, amelyet hazánk klimatikus viszonyai között a terme
lő eperfák biztosítanak.
Az elért termelési eredmények alapján kijelenthetjük, hogy a vizsgált AB,
B és PB fajták továbbtenyésztésre kiválóan megfelelnek.
Ezek a tények igazolni hivatottak a selyemhernyó-tenyésztésnek, mint
önálló ágazatnak a létjogosultságát hazánkban.
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AZ ALACSONYKERETES RAKODÓ KAPTÁR
ÉS A NAGY BOCZONÁDI FEKVŐ KAPTÁR
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

COMPARATIVE STUDY OF SMALL-FRAMED
VERTICAL HÍVES AND LARGE HORIZONTAL
BOCZONÁD HÍVES

DOHOS LÁSZLÓ (1994)okleveles agrármérnök

DOHOS,
engineer

Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgaz
daságtudományi Kar, Állattenyésztési és Takarmányozástani Tanszék

University of Agricultural Sciences, Debrecen
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Animál Breeding and Fodder Studies

Mint minden gazdasági állatfajnál, a méhé
szetben is problémát jelent a tartástechnológia
helyes megválasztása. Régóta tart a vita a fekvő
és rakodó kaptárak előnyeiről és hátrányairól.
Vizsgáltaim célja, hogy összehasonlítsam a
két kaptártípust családi vándorméhészetünkben.
A dolgozatban érintett vizsgálati időszak alatt
(1990-1993) a 60 rakodó kaptárban és a 40 fekvő
kaptárban lévő méhcsaládokra ható tényezők
mindig azonosak voltak, mindig egy napon tör tént
a kezelésük, pergetésük, így a termelési eredmé
nyek közötti különbségek visszavezethetők a
technológiai eszközrendszer alapelemére, a
kaptártípusra.
A vizsgált időszak termelési és a méz pollen
tartalmának eredményei alapján megállapítható,
hogy azonos körülmények között az alaqcsony
keretes rakodó kaptárral több méz termelhető,
ugyanakkor a fekvőkaptárakban termelt méz
minősége jobb.
Az alacsony keretes rakodó kaptár jobban ki
elégíti a méhek biológiai igényeit, emellett mun
kaműveletei jobban gépesíthetők. Az egy méhész
által kezelhető családok száma jelentősen növel
hető. A nagyobb mézhozam mellett kis mennyisé
gű fajtaméz is jól elkülöníthető benne.
A nagy Bozonádi fekvő kaptár zord telek
esetén is biztonságos telelést tesz lehetővé, még
a gyengébb családok esetében is, valamint köz
vetlenebb kapcsolatot biztosít a méhész és a
méhcsalád között.
Az alacsony keretes rakodó kaptár a jövő
kaptárja..

As in the case of all economic animal speci
es, the selection of the proper breeding
tehnologies is problematic in bee-keeping as well.
There have been arguments on the advantages
and disadvantages of horizontal and vertical hives
fór a long time.
The aim of my studies is te compare the
manageability and productivity of the two types of
hives, the quantity of the propective yields, the
quality of honey and to examine how the hives can
be adapted to the bees’ biological needs. I have
been studying the two types of hives in our family
travelling bee-farm fór eight years.
During the study period (1990-1993), the
factors affecting the bee families in 60 vertical
and 40 horizontal hives were always the same,
they were treated and run on the same days so
the differences in production were due uniquely to
the implemented system the given type of hive.
On the basis of the production results and the
pollen content of honey it can be concluded that
in identical circumstances more honey can be
produced with small-framed vertical hives,
however, the quality of honey produced in
horizontal hives is better.
The large horizontal Boczonád hive allows
safe wintering in cold conditions even fór weaker
bee families and the realtionship between the
beekeeper and the bee family is more direct.
Howerer small-framed vertical hives satisfy the
bees' biological needs better, and the phases of
production can be mechanized more easily. And
in addition to greater honey yield, a small amount
of high quality honey can be separate.
The small framed vertical hive is the hive of
the future.

T émavezető:

Supervisor:

Dr. Wladimír János,
egyetemi adjunktus

LÁSZLÓ

(1994)

certif.
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NITROGÉN BALANCE IN GROWING PIGS AT VARIOUS
PROTEIN AND AMINO ACIDS LEVELS
PROKOP, VIT

SUMMARY
The nitrogén balance was assessed in the balance experiment with eight pigs of higher genotype
(Seghers Hybrid), at a mean weight of 43 kg, in four balance periods with four levels of crude protein
and amino acids and using isoenergic mixtures. The average nitrogén and lysine intakes in groups I to
IV were 36.0, 37.6, 40.2 and 42.4, and 10.4, 12.6, 14.3 and 15.7 g per animal per day respectively.
Nitrogén digestibility amounted to 81.4, 82.5, 83.1 and 83.8% in this sequence. From the nitrogén
ingested, 46.4, 50.8, 51.3and 54.2 % were deposited. The differences in values between groups I and
IV were significant in both cases (P<0,05). Pigs in experimental groups I to IV deposited 104.2, 119.4,
128.8 and 143.7 g of crude protein daily, the difference between values in groups I and IV was signifi
cant (P<0,05). All pigs ingested on average 18.3 MJ of metabolizable energy per animal per day. The
obtained results give evidence fór the ability of pigs of the genotype employed to deposit a comparatively
large amount of protein daily although the crude protein and lysine intake did nőt reach the maximum
level of retention in the body. An increased ingestion of lysine positively affected nőt only the level of the
protein deposit, bút digestibility as well.

ÖSSZEFOGLALÁS
Prokop, V:. NITROGÉN MÉRLEG ELTÉRŐ FEHÉRJE- ÉS AMINOSAV SZINTEKEN SÜLDŐKNÉL
A szerző nyolc, 43 kg átlagsúlyú, nagyteljesítményű "Seghers" hibridsertés nitrogénbeépítését
vizsgálta négy szakaszban, négy nyersfehérje és aminosav szinten, izokalorikus takarmány
keverékekkel. Az I., II., III., és IV. csoportban a nyersfehérje-felvétel 36,0; 37,6; 40,2 és 42,4 g volt, a
lizinfelvétel pedig sorrendben 10,4; 12,6; 14,3 és 15,7 g, állatonként és naponta. A nitrogén
emészthetőség az előbbi sorrendben 81,4; 82,5; 83,1 és 83,8 %-nak bizonyult, míg a felvett nitrogén
46,4; 50,8; 51,3 és 54,2 %-a épült be. A kísérleti csoportok állatai 104,2, 119,4, 128,8, ill. 143,7 g
nyersfehérjét építettek be naponta. Az I—IV. csoportok közötti különbség mindkét utóbbi szempontból
szignifikáns (P<0,05). Átlagosan a sertések 18,3 MJ metabolizálható energiát vettek fel naponta. Az
eredmények azt bizonyítják, hogy a vizsgálatba vont genotípusú sertések képesek viszonylag nagy
mennyiségű napi fehérje beépítésére, habár a nyersfehérje és lizin bevitel nem tette lehetővé a beépítés
maximális értékét. Nagyobb lizinbevitel nemcsak a fehérje-beépülés mértékét, hanem annak emész
thetőségét is fokozta.
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The interaction between the intake and deposit of protein (N x 6.25), lysin
and energy are dominant in studies of pig growth particularly with respect to
genotype. The importance of these relationships is increased above all in meat
strains and pig hybrids, the genetic ability of which, fór the deposit of proteins in
their body, is expressly higherthan in traditional strains and hybrids.
The principles, method and results of the balance experiment are presented hereafter with the aim of contributing to the precision of protein and
lysine requirements fór young growing pigs of meat type.
LITERATURE REVIEW
The limit of protein deposition in pigs' bodies is determined genetically. If
90-110 g of crude protein are deposited daily in the classic hybrid weighing
40 kg, and these values culminated around 130 g of crude protein per day in
higher weights (Prokop, 1994), then growing pigs of modern meat types are
able to deposit even more than 200 g of crude protein daily (Campbell and
Taverner, 1985; Rao and Mc Cracken, 1990). However, under these conditions, the mean daily increment must already have reached the level of 1100—
1200 g being conditional to corresponding crude protein, amino acids, energy
intake and their levels of utilisation.
The mere amount of crude protein ingested and its respective demands
are nőt determinants precise enough. It must be accompanied by the intake or
demand fór the essential amino acids (lysine above all) and energy. Somé
relationships between these parameters must be evaluated as well particularly
the lysine/energy ratio (g/MJ ME). It should amount to 0.64 fór growing pigs of
average genotype weighing 40 kg (Simeőek et a/.; 1993), and 0.71 according to
other literature sources (C/ose, 1994; cit. Heger, 1994). According to the same
author, this ratio should amount to 0.95 in pigs of special genotype.
The other parameter investigated is the percentage of lysine in crude pro
tein (N g/100 g crude protein). This determinant fluctuates between 4.8 and 7.0
depending on the age and weight of pigs, the level of crude protein and lysine
and genotype employed. The initial constant is usually the assessed demand
fór lysine from which nőt only the optimum demand fór energy and. crude pro
tein, bút alsó the demand fór other important amino acids (threonine, sulphuric
amino acids and tryptophane above all) can be assessed on the basis of ideál
protein using proper coefficients. The LYS/THR/MET+CYS/TRP ratios fluctuate
nevertheless within the rangé of 100/60-72/50-69/17-20 (Prokop, 1994).
MATERIAL AND METHODS
Eight young Seghers Hybrid pigs of meat type with declared proportion of
56.5% of lean meat on the carcass and at final weight of 105 kg were included
in the experiment. The balance experiment was run in four balance periods
with four experimental groups using a method of Latin square. The arrange-
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ment of the experiment is shown in Table 1. The mean live weight of pigs in the
experiment amounted to 43 kg, ranging between 35 kg in the first balance period to 51.9 kg in the last one ( Table 2).
Table 1.
The arrangement of the experiment
I
II
III
A
2;6
3;7
1;5
B
2;6
3;7
4;8
C
3;7
4;8
1;5
D
4;8
2;6
1;5
I - IV experimental groups(1), A - C balance periods(2), 1 - 8 experimental pigs(3)

IV
4;8
1;5
2;6
3;7

Kísérleti elrendezés
kísérleti csoportok(l), kísérleti szakaszok(2), kísérleti sertések(3)
Table 2.
Mean live weights of pigs in balance experiment
in groups(1)
kg
in balance period(2)

I
43.6
A
35.0

II
43.2
B
40.1

III
43.1
C
45.6

IV
42.6
D
51.9

Az anyagcsere kísérletbe vont sertések átlagos élősúlya
csoportok(l), kísérleti szakaszok(2)

Four isoenergic feed mixtures with graded levels of cmde protein and amino acids (I—IV) were employed. The composition of experimental diets and their
nutritional value are presented in Tables 3. and 4. As evident from Table 3. the
continuous average increase among groups amounted to 10 g of crude protein
and 1.3 g of lysine per 1 kg of feed mixture.
Every experimental impact was verified by eight pigs (2 x 4, see Table 1.)
The individual balance periods lasted fór 9 days of which the period of adaptation lasted fór 4 days and the balance fór 5 days. Faeces and urine were sampled during the balance period. The nitrogén budget (feed, faeces, urine) and
digestibility of nutrients (feed, faeces) were investigated.
RESULTS AND DISCUSSION
The essential results of digestibility and nitrogén balance are presented in
Table 5. An obvious increase in nitrogén and crude protein intake in sequence
from groups I to IV respectively, is evident in this table. An increasing tendency
is evident alsó in values of nitrogén digestibility, while a significant difference
was reached only between groups I and IV (81.38 and 83.84 respectively).
A similar tendency was proved alsó in the course of values of nitrogén retention from nitrogén ingested. Significant differences were found between
groups I and IV (46.36 and 54.23 respectively). The differences were nőt sig
nificant in the case of values of nitrogén retention from nitrogén digested. How
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ever, the difference between values in groups I and IV were on the threshold of
significance. The course and relationships between nitrogén digestibility and
nitrogén utilization from nitrogén digested are obvious in Fig. 1.

Fig.1.: N digestibility and retention

G N digestibility(1)

B N retentioh from digested N(2)

1.
ábra: N-emészthetőség és beépülés
N emészthetőség, %(1), beépülés az emésztett N-ből, %(2)
Table 3.
Formulation of experimental mixtures and their nutritional value
Component(2)
Barley(4)
Wheat(5)
Corn(6)
Pea(7)
Soybean meal(8)
Meat-bone meal(9)
MKP PV
Biovitan P1 Super
Energofarm (fat)(10)
Premix LYS HCI(20%)
Premix MET(20%)
Premix THR(20%)

Unit(3)
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

i
34.00
43.20
14.00
—

1.00
2.00
2.00
1.00
—

1.45
0.45
0.90
100.00

II
33.70
38.75
14.00
1.00
4.80
2.00
2.00
1.00

III
30.80
36.10
14.00
2.00
9.70
2.00
2.00
1.00

—

1.35
0.50
0.90
100.00

—

1.10
0.50
0.80
100.00

Crude protein(11)
(N x 6.25)
162
169
g/kg
MJ/kg
13.1
ME
13.2
7.5
9.5
LYS
g/kg
THR
4.7
5.2
g/kg
MET + CYS
5.0
5.2
g/kg
LYS from CP(12)
%
4.63
5.38
T H R : LYS
%
63
57
MET+CYS:LYS
%
67
57
LYS : ME
0.57
0.76
I - IV experimental groups(1),
MKP PV - mineral feed supplement (see
Biovitan P1 Super - biofactors supplement (see Tab. 4.)(14)

180
13.2
10.3
6.0
5.8
5.72
58
56
0.78
Tab. 4.)(13),

IV
23.30
36.70
14.00
3.00
14.90
2,00
2.00
1.00
1.00
0.85
0.45
0.80
100.00
192
13.2
11.4
6.4
6.0
5.94
56
53
0.86

Kísérleti takarmányok összetétele, energia, fehérje és aminosav tartalma
csoportok(l), takarmány komponensek®, egység(3), árpa(4), búza(5), kukorica(6), borsó(7),
szójadara(8), hús-csont-liszt(9), Energofarm(zsír)(10), nyersfehérje(11), lizin a fehérjében(12), ásvá
nyianyag takarmány kiegészítő (lásd 4. táblázat)(13), takarmány kiegészítő (lásd 4. táblázat) (14)
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Formulation of supplements employed
MKP PV
AgrodruZtvo
Práőe

Premix
Producer(1)
Component content
in 1 kg supplement (2)
Ca
P
Mg
Na
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Pantothenic acid
Choline
LYS HCI
THR
Endox (antiox.)
Vehiculum

Biovitan P1 super
Biofaktory
Praha

Unit(3)
9
9
9
9
IU
IU
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg
-

251
72
1
62
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ad 1 kg

—
—
—
—

600,000
75,000
1,200
380
100
2
1,300
1,000
10,000
275,000
50,000
10,000
ad 1 kg

A takarmány kiegészítők összetétele
előállító(l), 1kg takarmány kiegészítő tartalmaz(2), egység(3)

The amount of deposited crude protein per animal per day differs expressly in individual groups (104.2, 119.4, 128.8, and 143.7 g). However, with
respect to high variability ofthe data in this case, the significant difference was
found only in values between groups I and IV. An almost linear course of the
increase in values of crude protein retention proves that even the highest intake per animal per day (265 g of crude protein; 15.7 g of lysine) did nőt reduce
the value of crude protein retention, i.e. the limit of exploitation was nőt
reached. The obtained absolute values of daily retention of crude protein give
evidence that a higher level of genotype employed with further eventual increases in values of crude protein retention at higher intakes of crude protein
and lysine cannot be excluded. The values of crude protein retention, about
200 g daily as presented by Rao and Mc Cracken (1990), need nőt be so wide
in that case. Values of crude protein retention in pigs of the same size and
substandard genotype (Prokop, 1994) can be presented fór comparison — they
amounted to 103 g of crude protein (81-115 g of crude protein). Pigs of even
poorer genotype were probably employed by Michelchen et al. (1978, cit. Wiesemüller, 1984), who reached the deposit of 91 g of crude protein daily under
conditions comparable with those in group IV (live weight 35-60 kg, intake of
15 g lysine and 18.4 MJ metabolizable energy per animal per day). It is alsó
remarkable that increased retention of crude protein resulted nőt only from
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higher ingestion of crude protein bút from an improvement in its utilisation. If
pigs in group IV ingested 17.8% crude protein more compared with pigs in
group I, and pigs in group IV deposited 37.9% more crude protein daily, then
the question is in composition because pigs of group IV ingested 51% more
lysine than pigs in group I. These relationships are obvious in Fig. 2.

Fig. 2. CP retention in body of pigs

2.
ábra: A nyersfehérje beépülése a sertés testébe
nyersfehérje felvétel, g/állat,nap(1), nyersfehérje beépülés, g/állat, nap(2)

The obtained values of digestibility are presented in Table 6. A moderate
bút nőt significant tendency awards increase of values in nutrient digestibility
can be registered due to fát, fibre and ash, except in the digestibility of fibre in
pigs of group IV. Comparatively, the greatest increase of values in sequence of
groups I to IV can be registered in ash digestibility where the difference be
tween the values of groups I and IV is on the threshold of significance. This
tendency probably correlates with significant differences in nitrogén digestibility
and crude protein deposition. The differences in digestibility of nitrogen-free
extracts and organic matter are unimportant.
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Table 5.
Digestibility and nitrogén balance
Parameters

Grou ps(2)

Unit(1)
I

II

III

IV

N ingested per
animal per day(3)

9

36.0

37.6

40.2

42.4

CP ingested per
animal per day(4)

g

225.0

235.0

251.0

265.0

N ingested per day
per 1 kg LW(5)

g

0.81

0.88

0.94

1.00

CP ingested per day
per 1 kg LW(6)

g

5.06

5.50

5.88

6.25

N digestibility(7)
sx

%
%

81.38*
0.83

82.46ab
1.38

co *00

83>84b
0.50

N deposited
from N ingested(8)
sx

%
%

46.36"
2.58

50.83"b
2.20

51.29ab
2.09

54.23b
1.74

N deposited
from N digested(9)
sx

%
%

58.09*
3.15

61.93
2.22

61.32
2.17

65.67**
2.12

CP deposited per
animal per day(10)
sx

g
g

104.2*
8.9

119.4ab
13.5

128.8ab
14.8

143.70
11.1

CP = N x 6.25 (crude protein)(11)
Values with different superscripts differ significantly at (P<0,05)(12)
* - difference on the threshold of significance(13)
Em észthetőség és nitrogén mérleg
egység(1), csoport(2), naponta állatonként felvett N(3), naponta állatonként felvett nyersfehérje(4),
naponta 1kg élősúlyra számított N-felvétel(5), naponta 1kg élősúlyra számított nyersfehérje felvétel(6),
N-emészthetőség(7), felvett N-ből beépült(8), emésztett N-ből beépült(9), állatonként naponta beépített
nyersfehérje(IO), CP=Nx6.25(nyersfehérje)(11), a különböző indexekkel megjelölt esetek egymás között
szignifikánsan különböznek(12), * - különbségek a szignifikancia küszöbön

The obtained results give evidence proving the ability of pigs of the genotype employed to deposit a comparatively large amount of crude protein daily,
even though crude protein and lysine intake did nőt reach the maximum level
of deposition. An increased ingestion of lysine affected positively nőt only the
level of crude protein deposition bút alsó digestibility.
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Table 6.
Nutrients digestibility
Parameters

Unit(1)

Fat(3)
sx
Fibre(4)
sx
Ash(5)
sx
Nitrogen-free extracts(6)
sx
Organic matter(7)
sx

Groups(2)
I
63.15
3.38
52.02
2.97
43.12*
2.76
90.21
0.34
86.39
0.52

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

II
63.04
3.45
54.19
2.53
43.90
2.56
90.35
0.44
86.60
0.64

III
63.99
3.31
55.44
1.78
46.74
2.45
91.05
0.28
86.96
0.60

IV
65.60
0.88
52.68
1.70
48.47*
1.87
90.74
0.24
86.91
0.29

* - difference on the threshold of significance(8)
Táplálóanyagok emészthetősége
egység(1), csoportok(2), zsír(3), rost(4), hamu(5), N-mentes kivonható anyag(6), szervesanyag(7)
* - különbségek a szignifikancia küszöbön(8)
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REPLACING SOYBEAN MEAL WITH SUNFLOWER MEAL
IN BROILER RATIONS AND ITS EFFECTS ON THE
PERFORMANCE OF CHICKS AND CARCASS TRAITS
SHERIF Kh. El— GIPPERT, TIBOR— GERENDÁI, DÓRA Ms.

SUMMARY
This experiment was conducted to study the possibilities of replacing soyben meal with sunflower
meal (SFM) in broiler diets during growing and finishing periods. All one-day old chicks were fed starter
ration up to 19 days of age. From 19 up to 45 days of age the feed was changed to the experimental
diets. A totál of 264 Ross meat type chicks were used, 33 chicks in each treatment in three replicates.
Eight experimental diets were formulated and used. The control diet contained soybean meal at a level
of 20 % and three mixtures (A, B and C) of sunflower meal (solvent extracted) and sunflower seed were
used in piacé of soybean meal in other experimental diets. Mixtures A and B were used at levels of 5, 10
or 15 % in the diet, bút mixture C was used at a level of 10 %. The criteria of response were weekly
chick body weight, growth rate, body weight gain, feed consumption, feed conversion and a slaughter
test at the end of the experiment. The results are summarized as follows: regarding the whole period
(from 19-45 days of age) no significant differences were found among treatments in body weight,
growth rate, body weight gain, feed consumption and feed conversion. Although significant differences
were observed among treatments in giblets percentage, differences in other carcass components and
abdominal fát percentage were nőt significant.
Generally, it can be concluded that soybean meal could be replaced with sunflower meal (solvent
extracted) supplemented with lysine, methionine and energy at up to 75 % in grower and finisher diets
(15 % from the diet) fór broiler chicks without adverse effects on broiler performance or carcass traits.

ÖSSZEFOGLALÁS
Sherif, Kh. Ef-G ippert T.-Gerendai D.: A SZÓJADARA HELYETTESÍTÉSE NAPRAFORGÓ
DARÁVAL BROILERTAKARMÁNYOKBAN ÉS ENNEK HATÁSA A TERMELÉSI ÉS VÁGÁSI
PARAMÉTEREKRE
A kísérlet célkitűzése a szójadarának, napraforgódarával való (sunflower meal — SFM) helyettesít
hetősége a broilercsirkék takarmányában a növekedési és a befejező szakaszban. A naposcsibék a
starter (indító) takarmányt 19. napos korukig fogyasztották. A kísérleti takarmány etetése 19-45. napos
korban történt. A vizsgálatban 264 Ross hústípusú csirke szerepelt, kezelésenként 33, három ismétlés
ben. Nyolc fajta takarmánykeverék került kialakításra. A kontroll takarmány 20 % szójadarát tartalmazott,
míg az extrahált napraforgót és a napraforgómag darát, amelyek a szójadara helyett szerepeltek a kísér
leti takarmányokban, 3 féle keverék tartalmazta (A, B és C). Az A és a B keverék 5, 10 vagy 15, míg a C
keverék 10 %-ban szerepelt a takarmánykeverékben. A hetente vizsgált tulajdonságok: testsúly, súlygyarapodás, takarmányfogyasztás és -értékesülés, a kísérlet végén vágópróba.
Az eredmények szerint, a teljes periódus alatt (1 9 -4 5 . napos korban), a testsúly alakulásban, a ta
karmányfogyasztásban és -értékesülésben szignifikáns eltérés a kezelések között nem volt. Az ehető
belsőségek %-ában szignifikáns különbségek voltak megfigyelhetők, míg más vágási tulajdonságokban
és az abdominális zsír %-ában nem.
Általánosságban megállapítható, hogy a szójadara a nevelő és befejező broiler tápokban max. 75 %bán (a teljes keverék 15 %-ában) helyettesíthető lizinnel, metioninnal és energiával kiegészített extrahált
napraforgódarával anélkül, hogy az állatok termelési és vágási paramétereire hátrányos hatással lenne.
A tanulmány szerint a korlátozott indexek kevésbé hatékonyak a nem korlátozottakhoz viszonyítva,
de kedvező hatásfokkal alkalmazhatók profit növelési céllal génbank populációkban.
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INTRODUCTION
Soybean meal is considered the main source of plánt protein in poultry
diets. In many countries there is nőt a sufficient amount of soybean meal fór
feeding poultry. Fór this replacement of soybean meal with sunflower meal in
rations fór broiler chicks, it was important to continue confirmatory work on its
feeding value.
In rations containing high levels of sunflower meal the lysine is the first
limiting amino acid if the ration is nőt corrected with other proteins or synthetic
amino acids (Rád and Keshavarz, 1976; Raya et al., 1989; Gippert, 1994).
Temperton et al. (1965) have found that when soybean meal was replaced with
sunflower meal in growing chick rations, the diet was as satisfactory as the
soybean meal diet and the cost of feed was reduced. Waldroup et al. (1970)
have reported that a 15-20 % sunflower meal level was the maximum which
could be tolerated by growing chicks. Rád and Keshavarz (1976) and Raya et
al. (1989) have results indicating that soybean meal could be replaced partly
with sunflower meal in rations fór broiler chicks with no adverse effects on
growth and feed conversion. Zatari and Sell (1990) have found that the diets of
10 or 20 % sunflower meal fór broiler chicks had no effect on body weight gain
bút decreased feed efficiency. The use of 6 % animal-vegetable fát in the diet
increased weight gain and improved feed efficiency at all levels of sunflower
meal in the diet. Boonlom cheva-isarakul and Suchon tangtaweewipat (1991)
have obtained results indicating that broiler chicks fed sunflower seed diets
gained more than the chicks in the control group. Feed consumption decreased
with increasing sunflower seed in the diet, which consequently improved the
feed conversion ratio significantly. Liver and pancreas weight decreased, bút
abdominal plus visceral fát increased when sunflower seed was fed. Musharaf
(1991) has found that, high-fiber sunflower seed meal can be used at 25 % of
broiler diets supplemented with lysine and methionine. Ibrahim and EL Zubeir
(1991) have reported that sunflower seed meal supplemented with lysine can
be used in broiler chick diets at up to 30 % with no adverse effect on growth.
Gippert (1992) has found that in grower diets fór broiler chicks extracted
soybean meal can be substituted with extracted sunflower meal without
adverse effect on the performance if the feed mixture was supplemented with
lysine and energy. Gippert (1994) has results indicating that extracted sun
flower meal after mechanical treatment, supplemented with lysine at levels of
10-15 % can be applied with good results in the broiler grower and finisher
diets. Hegedűs and Fekete (1994) have reported that extracted soybean meal
can be substituted partly or entirely with extracted sunflower meal in broiler and
laying hen diets when supplemented with lysine, methionine and equal energy
level.
The following experiment was conducted to study the possibilities of
replacing soybean meal with sunflower meal (SFM) in broiler rations during
growing and finishing periods and its effects on the performance of chicks,
abdominal fát and carcass components percentage.
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MATERIALS AND METHODS
Ross broiler chicks were used in this experiment. All one-day old chicks
were housed in batteries and provided with 24 h light/day and were given a
starter diet and water ad libitum up to 19 days of age. Then the experimental
period was started. A totál of 264 chicks were used in this study. All chicks were
weighed and wing banded individually. They were divided intő 24 groups of 11
chicks each, and randomly assigned to eight treatments, with three replicates.
The initial average weight of chicks in all treatments was equal (438.7±3 g).
The chicks were housed in batteries with feed and water supplied ad libitum
from 19 to 45 days of age.
Eight experimental diets were formulated and used. The control diet
contained 20 % soybean meal and three mixtures (A, B, and C) of sunflower
meal were used in piacé of soybean meal in other diets. Mixtures A and B were
used at levels of 5,10 or 15 % in the diet, bút mixture C was used at a level of
10 %. These levels replaced 25, 50 and 75 % of soybean meal in the control
diet. Sunflower mixtures were formulated from sunflower meal and sunflower
seed to increase the mixture's energy content, and synthetic lysine and
methionine were used to adjust the mixture's amino acid content. The
experimental diets were formulated to contain almost the same crude protein
and metabolizable energy (ME) as the control diet. Composition and proximate
chemical analysis of the diets and sunflower meal mixtures are presented in
Tables 1. and 2. respectively.
During the experimental period, the criteria of response were weekly chick
body weight, growth rate according to Brody (1945), body weight gain, feed
consumption and feed conversion. At the end of experiment (45 days of age)
10 birds from each treatment, whose body weights were near the average
value ofthe respective treatment were selected and slaughtered. The slaughter
test was done to determine the body parts and organs, abdominal fát and totál
edible parts percentage.
Chemical analysis of the diets and sunflower meal mixtures were carried
out according to AO.AC.(1980).
Processing of data and statistical analysis were performed using statistical
software (Statgraphics, STSC Rockville, MD, USA) on IMB AT personal com
puter. The model was used to estimate the significant differences, one-way
analysis.

RESULTS AND DISCUSSION
Data of live body weight are shown in Table 3. Analysis of variance
indicated that, there is no significant differences among treatments during the
experimental period from 19-45 days of age. This results agree with those
obtained by Raya et al. (1989), Zatari and Sell (1990) and Gippert (1992) who
found no significant differences in body weight or body weight gain when they
used sunflower meal to replace soybean meal in rations fór broiler chicks.
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Table 1.
Conposition and chemical analysis of experimental diets
Diets

Control

5%

10%

15%

5%

10%

15%

10%

A

A

A

B

B

B

C

lngredients:(1) %
Yellow corn(2)

56.13

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

56.00

Wheat(3)

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

Soybean meal (47%)(4)

20.00

15.00

10.00

5.00

15.00

10.00

5.00

10.00

10.00

15.00

Sunflower mixture A(5)

—

5.00

Sunflower mixture B(5)

—

—

Sunflower mixture C(5)

—

—

—

—

5.00

—

10.00

—

15.00

—
—

10.00

—

—

—

—

—

—

Fish meal(6)

5.89

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

MCP(7)

1.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Common salt(8)

0.25

0.25

0.25

0,25

0.25

0.25

0.25

0.25

6.00

Limestone(9)

1.10

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

1.13

Vit.+Min. premix*(10)

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

Methionine
Total(11)

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
19.81

Calculated value(12)
Crude protein, %(13)

20.45

20.16

20.01

19.76

20.21

19.91

19.61

Crude fiber, %(14)

2.96

3.17

3.38

3.59

2.66

2.36

2.07

3.30

Calcium, %

0.90

0.92

0.92

0.93

0.92

0.92

0.93

0.92
0.73

Phosphorus, %

0.70

0.72

0.73

0.74

0.72

0.73

0.74

Lysine, %

1.12

1.13

1.13

1.14

1.13

1.14

1.14

1.13

Met.+Cys.,%

0.87

0.89

0.91

0.92

0.90

0.92

0.94

0.87

12.92

12.97

ME (MJ/kg)
ME (Kcal/kg) 3057

12.79

12.79

12.79
3057

12.79
3066

12.83

12.87

3057 .

3057

20.45

20.15

19.95

19.94

20.15

19.95

19.55

20.00

3.00

3.12

3.45

3.55

2.50

2.25

2.00

3.25

3076

3088

3100

Analysed(15)
Crude protein, %(13)
Crude fiber, %(14)

A, B, C: Sunflower meal mixtures used in experimental diets(16)
*: Per kg of diet: Vit. A 7840 I.U; Vit. D3 2009 I.U; Vit. Ka 3.8 mg; Vit. Bi 3.52 mg; Vit. B2 9 mg; Vit.
B6 5.28 mg; Vit. Bi2 0.015 mg; Pantothenic acid 25 mg; Niacin 35 mg; Choline chloride 1750 mg; Ca
8.89 g; P 2.66 g; NaCI 2.45 g; Mn 60 mg; Fe 45 mg; Cu 8 mg; Zn 50 mg; I 3 mg; Se- 0.15 mg; and
Ethoxyquin 125 mg(17)
A kísérleti tápok összetétele
összetevők(l), kukorica(2), búza(3), szójadara (47%-os)(4), napraforgódara keverék A, B, C(5), hal
liszt^), monokalcium foszfát(7), takarmánysó(8), takarmánymész(9), vitamin és nyomelem premix(10),
összesen(11), számított értékek(12), nyersfehérje(13), nyersrost(14), analizált értékek(15), a kísérletben
etetett napraforgódara keverékek(16), 1 kg takarmányban(17)

Growth rate fór chicks is presented in Table 4. The analysis of variance fór
growth rate indicated significant differences among treatments fór the 26-33,
33-40 and 40-45 days of age periods, with no stable trend, which might be due
to the different developmental stage of chicks. Regarding the whole period
of study from 19-45 days of age, no significant differences were observed
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among treatments. This results are in keeping with those obtained by Ibrahim
and EL Zubeir (1991), who found that, sunflower seed meal can be used in
broiler chick diets up at to 30 % with no adverse effect on growth.
Table 2.

Composition and chemical analysis of sunflower meal mixtures

Ingredients(l) %
Sunflower meal (40%)(2)
Sunflower seed(3)
Lysine
Methionine
Total(4)
Calculated value(5)
Crude protein, %(6)
Crude fiber, %(7)
Ether extract, %(8)
Lysine, %
Met.+Cys., %
ME (MJ/kg)
ME (Kcal/kg)
Analysed(9)
Crude protein, %(6)
Crude fiber, %(7)

A

Mixtures
B

C

85.78
11.87
2.20
0.15
100.00

76.42
20.90
2.35
0.33
100.00

69.04
28.01
2.54
0.41
100.00

42.25
11.24
6.70
3.28
1.61
10.64
2543

41.31
10.84
10.31
3.31
1.70
11.49
2746

40.58
10.53
13.15
3.39
1.71
12.16
2906

42.30
11.35

41.35
10.85

40.60
10.55

Napraforgódara keverékek összetétele
összetétel^), napraforgódara(40%-os)(2), héjtalanított napraforgómag(3),
értékek(5), nyersfehérje(6), nyersrost(7), nyerszsír(8), analizált értékek(9)

összesen(4),

számított

Table 3.

Live body weight of broiler chicks (g) ( x ±SE)

Treatments(2)
Control(3)
5 % SFM A*(4)
1 0 % SFM A(4)
1 5 % SFM A(4)
5 % SFM B*(4)
1 0 % SFM B(4)
15 % SFM B(4)
10 % SFM C*(4)

19
432.4± 7.1
434.7± 8.7
433.2± 8.8
434.8±10.0
447.3± 7.8
443.2± 8.2
441.4± 8.0
442.7± 7.7

26
911.5±14.0
907.0±13.1
909.7±14.8
908.6±19.9
921.4±15.8
903.2±17.5
910.6±15.5
914.1 ±14.2

Age in days(1)
33
1315.6±27.0
1325.0±27.1
1281.7±26.8
1290.3±30.3
1385.9±24.1
1322.1 ±25.5
1336.1 ±26.5
1296.4±25.9

40
1720.3±38.0
1681.5±32.5
1754.2±36.3
1759.7±43.9
1793.3±28.5
1705.0±33.9
1729.5±40.7
1710.5±32.6

45
1989.7±39.8
2008.3±35.0
2053.6±40.8
2049.4±49.1
2153.5±38.1
2032.1 ±43.8
2092.3±49.3
2041,7±41.2

* Sunflower meal mixtures used in experimental diets (see Table 2.)(4), n=33/treatment(5),
No significant differences were observed among treatments at all ages(6)
A broilercsirkék átlagos élősúlya ( g , x ±SE)
kor, nap(1), kezelések(2), kontroll(3), a kísérleti tápokban használt napraforgódara keverék, lásd 2.
táblázat(4), n=33/kezelés(5), a vizsgált időszakban szignifikáns különbség nem volt a kezelések kö
zött^)

Data fór body weight gain, feed consumption and feed conversion is shown
in Table 5. Analysis of variance fór this data shows that there were no
significant differences among treatments at all periods with one exception of
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Table 4.

Growth rate of broiler chicks (g, x ±SE)
Periods in days(1)
Treatments(2)

19-26

26-33

3 3 -4 0

Control(3)

71.28±0.87

35.96±0.99bcd

26.53±1.01bc

19-45

40—45
14.68±0.74c

128.24±1.09

70.57±1.24

37.08±1.09*

23.75±0.95°

17.83±0.51a

128.66±1.16

1 0 % SFM A(4)

71.12±1.03

33.80±1.09d

31.11 ±1.05a

15.77±0.67bc

130.37±1.17

1 5 % SFM A(4)

70.54±1.18

34.51 ±1.17cd

30.67±0.93a

15.27±0.57c

129.58±1.42

69.26±0.80

40.22±0.80a

25.70±1.14bc

18.13±0.74a

130.99±1.07

68.21 ±1.25

37.65±0.64ab

25.23±0.97bc

17.38±0.78ab

128.03±1.18

1 5 % SFM B(4)

69.44±0.80

37.46±0.74ab

25.39±1.04bc

18.98±0.61a

130.02±0.86

10 % SFM C*(4)

68.22±1.59

34.28±1.43cd

27.54±1.19b

17.54±0.96ab

127.43±1.50

5 % SFM A*(4)

5 % SFM B*(4)
1 0 % SFM B(4)

* Sunflower meal mixtures used in experimental diets(4) n=33Areatment(5),
within a column with no common superscripts are significantly different at P<0.05(5)
A broilercsírkék növekedési üteme (g, x ±SE)
növekedési szakasz, nap(1), lásd 3. táblázat(2-4), ^
szignifikánsan eltérnek(6)

egy oszlop átlagai közös felirat nélkül,

body weight gain from 33-40 days of age when the differences were significant. Perusal of this data during the entire period from 19-45 days of age
shows no significant differences among treatments. This results are in keeping
with those obtained by Temperton et al. (1965) and Raya et al. (1989), who
found that when soybean meal was replaced with sunflower meal in growing
chick rations, the diet was as satisfactory as a soybean meal diet.
Table 5.

Means of body weight gain, feed consumption, and feed conversion fór broiler chicks ( x ±SE)
Periods in
days(1)

19-45

Treatments
(2)
Control(6)
5 % SFM A*
1 0 % SFM A
15 % SFM A
5 % SFM B*
10 % SFM B
15 % SFM B
10 % SFM C*

Body weight gain
9(3)
1557.3± 41.25
1573.6± 75.50
1622.8± 70.39
1614.6±107.76
1706.2± 46.23
1588.9± 61.19
1655.1 ± 89.36
1598.9± 46.16

Feed consumption
9(4)
3248.5±116.1
3318.2±150.1
3407.4± 77.0
3375.8± 33.7
3436.3±124.9
3312.1 ±118.0
3368.2±164.4
3266.7± 49.6

Feed conversion
(5)
2.083±0.020
2.110±0.021
2.100±0.047
2.113±0.162
2.013±0,061
2.087±0.007
2.037±0.034
2.040±0.029

* sunflower meal mixturesused in experimental diets(7)
A broilercsírkék testsúlygyarapodása, takarmányfogyasztása és takarmányértékesüíése ( x ±SE)
időszak napokban(1), kezelések(2), testsúlygyarapodás(3), takarmányfogyasztás(4), takarmányértékesülés(5), kontroll(6), a kísérleti tápokban használt napraforgódara keverék(7)

The average percent of body parts and organs, abdominal fát and carcass
yield are presented in Table 6 . Analysis of variance of this data shows that no
significant differences were found among treatments with one exception of
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of giblets percentage which was significant. The results showed a significant
decrease of giblets percentage in birds fed sunflower meal. This might be due
to the natúré of fát in sunflower seeds, which is composed mainly of
unsaturated fatty acids, particularly linoleic acid. Bragg et al. (1973) reported
that fát source had a significant effect on liver size and liver fát accumulation.
Birds fed soybean oil or sunflower oil had lower liver weight and lipid content
compared with those fed animal tallow or rapeseed oil. This might be the effect
of linoleic acid concentration in unsaturated vegetable oils, wich prevents fát
accumulation in the liver. This suspected effect of linoleic acid agrees with
Boonlom cheva-isarakul and Suchon tangtaweewipat (1991) who found that
liver and pancreas weight decreased when sunflower seed was fed.

CONCLUSION
The current results shows that soybean meal can be replaced with
sunflower meal (solvent extracted) supplemented with lysine, methionine and
energy at up to 75% in grower and finisher diets (15% from the diet) fór broiler
chicks without adverse effects on broiler performance or carcass traits.
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A CUNI-STIBOL® MULTI-MIKROELEM KEVERÉK
HATÁSA A HÍZÓNYULAK FONTOSABB TERMELÉSI ÉS BIO
LÓGIAI MUTATÓINAK ALAKULÁSÁRA
JAKAB LÁSZLÓ— RAFAI PÁL— ID. BÉRES JÓZSEF— IFJ. BÉRES JÓZSEF—
KELEMEN ANDRÁS— PAPP ZOLTÁN— BRYDL ENDRE

ÖSSZEFOGLALÁS
A szerzők Cuni-Stibol® különböző adagú multi-mikroelem keverék ivóvízben történő adagolásának
hatását vizsgálták a hízónyulak fontosabb termelési, hematológiai és anyagforgalmi paramétereire labo
ratóriumi modell kísérletben.
Egy kontroll és öt kísérleti csoportot alakítottak ki csoportonként 18-18 új-zélandi fehér hízónyúlból,
melyeket 49 napon át klímalaboratóriumban optimális környezeti feltételek között tartottak és környei
55-3/Sa-jelű granulált nyúltáppal hizlaltak. Az állatok etetése és itatása ad libitum történt.
Az 1. csoport (kontroll) kiegészítés nélküli tiszta ivóvizet kapott. A 2 -6 . csoport ivóvizét literenként
7 ml 10 %-os ecetsavval megsavanyították, és a 3., 4., 5. és 6. csoport ivóvizét, a csoportok sorrendjé
ben, 0,35- 0,7-, 1,4- és 2,8 ml/l Cuni-Stibol®-lal egészítették ki.
A vizsgálati adatok szerint az ivóvízhez adott Cuni-Stibol® multi-mikroelem keverékeknek nincs ked
vezőtlen organoleptikus hatása, javítja a hízónyulak étvágyát és takarmány-értékesítését, szignifikánsan
(P<0,05 ill. <0,01) fokozza a testsúlygyarapodást. A legjobb étvágyfokozó hatást a 0,14 %-os, a legked
vezőbb napi testsúlygyarapodást és takarmányértékesítést a 0,28 %-os Cuni-Stibol® koncentráció
biztosította.
A CUNI-STIBOL®-t tartalmazó ivóvíz előnyösen hatott a brojler nyulak anyagforgalmára is, amely
kedvezőbb hematológiai állapotban, kiegyensúlyozottabb energiaforgalomban, valamint a vér megnöve
kedett Cu-, Zn- és Fe-tartalmában is megnyilvánult.

SUMMARY
Jakab, L.-Rafai, P.-Béres, J. sen.-Béres, J. jun.-Kelemen, A.-Papp, Z-Brydl, E : THE EFFECT OF
CUNI-STIBOL®, A MULTI-MICROELEMENT PREPARATION, ON THE PRODUCTION AND
BIOLOGICAL PARAMETERS OF BROILER RABBITS
The effects of CUNI-STIBOL®, a chelated, multi-microelement preparation, was tested in laboratory
model experiments with New Zealand White broiler rabbits.
One control and five experimental groups of 18 weaned New Zealand White broiler rabbits were
formed and kept in three-tier cages fór 49 days. Rabbits were provided with an
optimummicroclimate,
water and pellet feed (Környe 55-3/SA), ad lib.
The control rabbits consumed piain water, whereas the drinking water of the experimental rabbits in
group numbers: 2., 3., 4., 5. and 6., was acidified with 10 % acetic acid, while the water of group
numbers: 3.,4.,5. and 6. was alsó supplemented with CUNI-STIBOL® (0.35, 0.70, 1.4 and 2.8 ml/l ),
respectively.
CUNI-STIBOL®was readily drunk by the rabbits.The preparation improved appetite, feed
conversion rate (FCR) and daily weight gain (at P< 0.05 and 0.01). The best effect on appetite was
found in the group given the 0.14 % CUNI-STIBOL® solution, however, weight gain and FCR were most
improved by the 0.28 % concentration.
Metabolism of the broiler rabbits was alsó positively affected by the CUNI-STIBOL® treatment as judged
by the more balanced parameters of energy metabolism and better supply of Cu, Zn and Fe
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BEVEZETÉS
A Béres Rt. kutatócsoportja különböző állatfajok részére STIBOL néven
(CUNI-STIBOL®, GALLI-STIBOL®, BOVI-STIBOL® stb.) olyan ivóvízben is
adagolható multi-mikroelem keverékeket fejlesztett ki, amelyek a szükséges
mikroelemeket komplex kötésben, közvetlen felszívódásra alkalmas formában
tartalmazzák. A nyulak részére készült CUNI-STIBOL® többek között olyan
mikroelemeket (B, Ni, Se, V) is tartalmaz, melyek szükségletéről — a házinyúl
vonatkozásában — a szakirodalomban kevés adat található.
Vizsgálatunkban annak tanulmányozására vállalkoztunk, hogy a CUNISTIBOL® multi-mikroelem keverékkel kiegészített ivóvíz itatása milyen hatás
sal van a húsnyulak legfontosabb termelési mutatóira, takarmány- és vízfo
gyasztásának alakulására.
Választ kerestünk arra is, hogy a készítmény adagolása milyen biológiai
hatással jár együtt. Ennek kapcsán a hizlalási periódus végén ellenőriztük a
főbb hematológiai paramétereket, a máj működését, valamint a nyulak energiaforgalmát, illetve a vér fehérje-, makro- és mikroelem tartalmát.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
Az Állatorvostudományi Egyetem állathigiéniai tanszékének klíma-laboratóriumában, 108 új-zélandi fehér fajtájú, választott nyúlból, hat kísérleti cso
portot alakítottunk ki, csoportonként 18-18 egyeddel. Az állatokat egyszintes
hizlalóketrecekben hármasával, koruknak és testsúlyuknak megfelelő optimális
környezeti feltételek között tartottuk. A takarmányozás 55-3/Sa jelű kömyei
nyúltáppal ad lib. történt. Az ivóvizet ugyancsak korlátozás nélkül, súlyszelepes
itatókból biztosítottuk. Az etetett nyúltápba 5 %-os arányban kevert komplett
premix Fe-, Cu-, Zn-, Mn-, J- és Co-tartalma sorrendben 1517; 111; 1077; 320;
51 és 15,5 mg/kg volt.
A készítmény biológiai hatásának vizsgálatához a kísérlet végén a nyulakat elvéreztettük és a kevert (artériás és vénás) vérmintákat 50 pl heparint
tartalmazó, illetve heparinmentes kémcsövekbe gyűjtöttük, hematológiai és
anyagcsere paraméterek meghatározása céljából.
A vizsgálatok a hematológiai állapot, az energiaforgalom, a fehérje-szint,
valamint a májműködés alakulásának ellenőrzésére, illetve a makroelemek
közül a Ca, a P, a Mg, a Na és a K, a mikroelemek közül a Fe, a Cu, a Zn és a
B aktuális vérszintjeinek meghatározására terjedtek ki.
A fenti paraméterek meghatározását korábbi közleményünkben leírt mó
don végeztük (Jakab és mtsai., 1995).
A CUNI-STIBOL® készítmény stabilizálására az ivóvizet 7 ml/l 10 %-os
ecetsavval megsavanyítottuk. Tekintettel arra, hogy a híg ecetsavnak étvágy
fokozó és roboráló hatást tulajdonítanak, a kísérleti tervet úgy állítottuk össze,
hogy a vizsgált készítmény hatását ettől elkülöníthessük.
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A készítmény felhasználására vonatkozó javaslat 4 kg testsúlyra 0,2
ml/nap adagot ajánlott, de az ivóvízben kívánatos koncentráció nem volt is
mert, ezért a kísérlet megkezdése előtt 72 óránként háromszori ismétlésben
meghatároztuk a kísérleti állatok napi átlagos vízfogyasztását.
Az előperiódus alatt a nyulak napi vízfogyasztása átlagosan 8 6 ml/állat
volt, az állatok testsúlya ekkor 770-820 g közé esett. Az anyagcsere testsúlyra
(testsúly 0,75 hatványa) számított ajánlott adag oldatbeli koncentrációjának
biztosítására minden 1 I ivóvízbe 0,7 ml CUNI-STIBOL®-t mértünk be.
Ennek megfelelően a készítmény organoleptikus hatásának vizsgálatára
és optimális adagjának megállapítására a különböző kísérleti csoportok ivóvi
zét más-más, az ajánlott adag fél-, egy-, két- és négyszeres CUNI-STIBOL®
koncentrációira állítottuk be:
1 . (kontroll) csoport: kiegészítés nélküli ivóvíz,
2. csoport: ivóvíz + 7 ml/l 10 %-os ecetsavat tartalmazott,
3. csoport: ivóvíz
+ 0,35 ml/l CUNI-STIBOL®+7 ml/l 10 %-os ecetsav,
4. csoport: ivóvíz
+ 0,7 ml/lCUNI-STIBOL® +7 ml 10 %-os ecetsav,
5. csoport: ivóvíz
+1,4 ml/lCUNI-STIBOL® +7 ml/l 10 %-os ecetsav,
6 . csoport: ivóvíz
+ 2,8 ml/lCUNI-STIBOL® +7 ml/l 10 %-os ecetsav .
A kísérletünkben itatott CUNI-STIBOL® Fe-, Cu-, Mn-, Zn-, Co-, Se-, Ni-,
V- és B-tartalma sorrendben 6600; 730; 630; 2200; 100; 5; 25; 200 és 55 Mg/ml
volt.
A hizlalás 49 napig tartott, miközben a takarmányfogyasztást minden nap,
a vízfogyasztást 3-4 naponta, a testsúlygyarapodást hetente ellenőriztük. Fo
lyamatosan nyomon követtük az állatok egészségi állapotát, de az adatok fel
dolgozásánál az elhullott és beteg nyulak adataitól eltekintettünk. A kísérlet
lezárásakor az állatokat elvéreztettük, vérmintát vettünk és kórbonctani vizsgá
latot is végeztünk.

EREDMÉNYEK
A CUNI-STIBOL® hízékonyságra gyakorolt hatása
A hízónyulak főbb termelési paramétereit az 1. táblázatban foglaltuk öszsze. Az adatokból kitűnik, hogy a hizlalás 49 napja alatt a legnagyobb testsúly
gyarapodást az 5. és a 6 . csoport érte el (1618±257 illetve 1695±157 g) és a 6 .
csoport testsúlygyarapodása szignifikánsan különbözött mind a kontroll, mind a
2. (ecetsavval kiegészített vizet fogyasztó) csoportétól. A 6 . csoport állatai a
kontroll csoportnál átlagosan 232 g-mal (4,73 g/nap/állat), a 2. csoportnál pedig
212 g-mal (4,32 g/nap/állat) gyarapodtak többet. A hizlalás teljes időszakára
vonatkozó adatok elemzése szerint a CUNI-STIBOL® 0,28 %-os oldatának
itatása szignifikáns mértékben fokozta a nyulak súlygyarapodását.
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1. táblázat

A CUNI-STIBOL® itatás hatása a a húsnyulak főbb termelési mutatóira
Vizsgált
paraméterek (1)
Létszám (4)
Induló testsúly, g (5)
Záró testsúly, g (6)
T estsúlygyarapodás,
g/49nap (7)
T estsúlygyarapodás,
g/nap (8)
Takarmány fogyasztás,
g/nap (9)

Csoportok (2)
kontroll (3)

2.

3.

4.

17

17

14

17

5.
18

6.
15

971

959

984

960

1006

971

±130,5

±128,9

±1 4 0,7

±101,4

±100,7

±102
2665*

2434

2442

2524

2525

2624

± 284,6

± 308,7

± 279,5

±214,2

± 285,4

±2 0 2

1463

1483

1540

1565

1618

1695**

±218,3

± 276,7

±212,7

±215,1

±257,1

±157

29,9

30,3

31,9

33,0

34,6**

± 4 ,5

± 5 ,7

31,4
± 4 ,4

± 4 ,4

± 5 ,2

± 3 ,2

110,5

110,4

107,3

113,0

116,6

114,3

±1 3 ,3

±15,1

± 1 2 ,8

±1 4 ,4

± 1 3 ,4

±1 2 ,5

Takarmány értékesítés,
kg/kg (10)

3,70

3,65

3,41

3,54

3,52

3,30

1,93

2,07

1,93

1,93

1,76

1,88

—

3,04

6,42

Vízfogyasztás,
l/tak. kg sz. a. (11)
Cuni-Stibol®fogyasztás,
ml/49 nap.nyúl (12)

—

12,07

25,3

pl/ttkg.nap (13)
35,4
75,2
135,7
*, ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 és 0,01 szinten szignifikáns (14)

284,1

Cuni-Stibol®fogyasztás,

The effect of CUNI-STIBOL® on the production parameters o f broiler rabbits
parameters tested(1), groups(2), control(3), number of the rabbits(4), live weight at start, g(5), live
weight at conclusion, g(6), totál weight gain between day 1 and 49, g(7), average daily weight gain, g(8),
average daily feed intake, g(9), FCR(10), water consumption, l/kg feed D.M.(11), CUNI-STIBOL®
consumption, ml/49 day(12), CUNI-STIBOL® consumption, pl/bwt kg/day(13), difference from control is
statistically significant at P<0.05 and 0.01 level(14)

A CUNI-STIBOL®-lal itatott kísérleti csoportok takarmányfogyasztása a ké
szítmény koncentrációjának növekedésével fokozódott. Az is látható, hogy a
kísérlet 7 hetének átlagában az 5. csoport egyedeinek napi takarmányfogyasz
tása 116,6 g/nap volt, míg a kontroll nyulaké és a 2 . csoport egyedeié csupán
110,5- illetve 110,4 g/nap-ot ért el.
A takarmányértékesülés adatait ugyancsak az 1. táblázatban foglaltuk öszsze, amelyből kitűnik, hogy a teljes hizlalási periódusban az ivóvízzel felvett
CUNI-STIBOL® jelentős mértékben (260-400 g-mal) csökkentette az egység
nyi testsúlygyarapodásra felhasznált takarmánymennyiséget. Ez egyben azt is
jelenti, hogy a CUNI-STIBOL® itatásának eredményeként, súlygyarapodás
kilogrammonként akár 400 g keveréktakarmány is megtakarítható.
A növendék- és hízónyulak napi vízfogyasztása, optimális mikroklíma fel
tételek között, döntően a takarmánnyal felvett szárazanyag mennyiségétől
függ. A nyulak vízszükséglete általában az elfogyasztott szárazanyag kétszeres
mennyiségének felel meg. Az is ismert, hogy a nyulak az íz- és szaghibás ivó
vízből kevesebbet vesznek fel, vagy azt visszautasítják. A csökkent vízfo-
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gyasztáshoz viszont csökkenő takarmányfogyasztás társul. Kísérletünkben a
3., a 4. és a kontroll csoport vízfogyasztása azonos volt (1,93 I/ kg takarmány
szárazanyag). Az 5., a 6 . és a 2. csoport 1 kg takarmány szárazanyag felvétele
sorrendben 1,76; 1,88 és 2,07 liter vízfogyasztást vont maga után. Az adatok
azt mutatják, hogy a CUNI-STIBOL® napi adagja lényegében nem módosította
a nyulak egységnyi takarmányfogyasztására eső vízfogyasztását.
Az 1. táblázat adataiból kiszámítható, hogy 1,0-2,5 testsúly kg között a
CUNI-STIBOL® itatása az 5. csoportban 5 nappal, a 6 . csoportban pedig 7
nappal rövidíti le a hizlalási időt a kontroll csoporthoz képest.
A nyulak hizlalás alatti hetenként összegzett súlygyarapodásának adatait a
2. táblázat tartalmazza. A táblázat adatai szerint a 3. és a 4. csoport súlygya
rapodása ugyan több volt, mint a kontroll és a 2 . csoporté, a különbség azon
ban nem szignifikáns. Az 5. és a 6 . csoport testsúlygyarapodása viszont már a
hizlalás második hetétől P<0,05 szinten, a hizlalás későbbi szakaszaiban pedig
már P<0,01 szinten szignifikánsan több volt, mint a kontroll és a 2. csoporté.
2. táblázat

A CUNI-STIBOL® itatás hatása a broiler nyulak súlygyarapodására (g)
Hizlalási

Csoportok (2)

idő (1)

kontroll(3)

2.

3.

4.

5.

6.

1. hét (4)

206,8

203,5

262,1

240,1

256,9

240,3

± 9 5 ,6

±10 5,5

±115,7

± 96,9

± 9 1 ,4

±88,5

524,4

511,8

542,1

546,2

613,9*

612,0*

± 1 0 6,9

±1 1 6,5

767,4

768,5

1 .-2. hét
1 .-3. hét
1 .-4. hét
1.-5. hét
1 .-6. hét
1.-7. hét

.

±121,5

±95,1

±130,7

± 9 8 ,4

803,2,0

810,0

863,6*

871,7*
±88,1

± 1 3 1,6

±158

±137,1

±112,6

±145,2

896,8

965,3

930,7

1026,8

1108,6*

1104*

± 1 4 1,3

±198,3

± 263,7

±156,6

± 169,8

±75,9
1312,7**

1148,5

1205,3

1127,1

1234,1

1303,9*

± 166,9

±221,8

± 297,9

±179,9

± 203,1

± 73,0

1334,1

1356,2

1380,4

1389,1

1499,7*

1534,0**

±1 8 6,0

± 225,7

±164,1

± 203,7

± 207,3

±120,7

1462,7

1482,7

1540,0

1565,0

1617,5

1694,7**

±218,3

± 276,7

±212,7

±215,1

± 257,1

±157,0

*, ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 és 0,01 szinten szignifikáns (5)
The effect o fth e CUNI-STIBOL® on the cumulative weight gain, g/rabbit
as in Table 1 .(1-3), week (4), difference from control is statistically significant at P< 0.05 and 0.01 level

(5)

A kísérletben nem találtunk összefüggést a hízónyulak egészségi állapota
és CUNI-STIBOL® fogyasztása között. A hat nyúlcsoport közül a 3. és a 6 . cso
portban 3-3 elhullással végződő emésztőszervi megbetegedést diagnosztizál
tunk. A 3. és a kontroll csoportban 1-1 nyúl megbetegedése gyógyulással vég
ződött. A 3. és a 2. csoportban 1-1 állat interkurrens okok miatt pusztult el. A
nyulak elvéreztetését követő vizsgálat során kóros elváltozásokat nem talál
tunk.
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Az anyagforgalmi vizsgálatok eredményei
Az anyagforgalmat jellemző néhány fontosabb vérparaméter alakulását a
3. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat adatai szerint a vérminták hemo
globin tartalma, mind a kísérleti-, mind a kontroll csoportokban az élettani ér
tékhatáron belül ingadozott, de a CUNI-STIBOL®-lal kezelt kísérleti csopor
tokban magasabb volt a kontroliénál. A kontroll és a 6 . csoport hemoglobin
koncentrációja között (P<0,05) szignifikáns különbséget találtunk. A hematokrit
érték valamennyi csoportban a normál értéknek megfelelő volt, számottevő
különbség e tekintetben a csoportok között nem volt megállapítható.
A plazma glükóz-koncentrációja a vizsgált csoportokban az élettani érték
től nem tért el (Vetési, 1990; Weisbroth és mtsai., 1974), azonban a CUNISTIBOL®-^! és az ecetsavval kezelt csoportokban magasabb volt, mint a kont
roll csoportban.
3. táblázat

A hematológiai és anyagforgalmi vizsgálatok eredményei
Vizsgált
paraméterek (1)
Hb (mmol/l)

Csoportok (2)
Kontroll(3)

2.

3.

7,65
8,32
8,07
± 0 ,3 9
±0,92
± 0 ,46
Htc (l/l)
0,4
0,4
0,42
± 0,025
± 0,028
±0,011
Glükóz (mmol/l)
4,5
5,38
5,57
± 2 ,5 5
±1,75
± 0 ,6 9
FFA (mmol/l)
0,240
0,190
0,144*
± 0 ,10 7
±0,111
± 0 ,0 8
Triglicerid (mmol/l)
1,25
0,31*
1,0
± 0 ,8 5
±0,06
± 0 ,4 3
AST (U/l)
34
33,0
22,0*
±13
± 8 ,0
± 9 ,0
összfehérje(4) (g/l)
70,0
70,0
67,0
± 5 ,0
± 6 ,0
± 3 ,0
Karbamid (mmol/l)
7,76
8,27
7,79
± 1 ,0 3
±0,99
±0,73
*, ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 és 0,01 szinten

4.

5.

7,96
8,17
±0,61
±0,81
. 0,41
0,39
± 0,031
± 0,024
4,76
4,46
± 0 ,8 4
±1,17
0,106**
0,264
± 0,052
±0,183
0,93
1,38
± 0 ,2 4
±0,69
29,0
24,0*
± 7 ,0
± 7 ,0
70,0
69,0
± 5 ,0
± 4 ,4
8,27
8,21
±0,74
±0,77
szignifikáns (5)

6.
8,48*
±0,61
0,04
± 0 ,02
6,07
± 2 ,03
0,17
±0 ,05
1,19
±0,61
30,0
± 1 0 ,0
70,0
± 2 ,5
7,57
± 0 ,77

Results ofthe haematological and metabolic studies
as in Table 1.(1—3), totál protein, g/l (4), difference from control is statistically significant at P<0.05 and
0.01 level (5)

A 4., 5. és 6 ., valamint a 2. csoportban a vérplazma FFA-szintje (szabad
zsírsav tartalma) alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban, de valamennyi
csoportban az élettani határértékeken belül maradt (Vetési, 1990; Weisbroth
és mtsai., 1974). A kontrolihoz viszonyított különbség szignifikanciája a 3. cso
portban P<0,05, a 4. csoportban pedig P<0,01 volt.
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Az 5. csoportban a kontroll csoportnál magasabb trígliceríd értéket mértünk
és ez kedvező energiaforgalmi állapotot tükröz. Az ecetsavval kezelt nyulak (2.
csoport) vérplazmájának triglicerid szintje lényegesen alacsonyabb volt, mint a
kontroll csoportban. A különbség P<0,01 szinten szignifikáns. Az adatok nem
tértek el az élettani értékhatároktól egyik vizsgált csoportban sem.
A vérplazma AST-értéke megfelelt az élettani értéknek (Vetési, 1990;
Weisbroth és mtsai., 1974), de a CUNI-STIBOL®-lal kezelt csoportokban ala
csonyabb volt, mint a kontroliban. A különbség a 3. és az 5. csoport esetében
P<0,05 szinten szignifikánsnak bizonyult.
A vérplazma összfehérje- és karbamid szintjében nem találtunk jelentős
különbséget a különböző csoportokba tartozó hízónyulakban. A 4,6 mmol/l-nél
nagyobb karbamid értékek minden csoportban megfelelő fehérje-ellátottságra
utalnak.
A vér elektrolit-tartalmára vonatkozó adatokat a 4. táblázat tartalmazza.
A vérplazma Ca-, szervetlen P- és Mg-tartalma is minden vizsgált cso
portban kedvező ellátottságot tükrözött. A mért adatok az élettani érték felső
határa körül mozogtak.
4. táblázat

A vérplazma és -szérum makro- és mikroelem tartalma
Csoportok (2)

Vizsgált
paraméterek (1)
Ca (mmol/l)
an.P (mmol/l)

2.

3.

4.

5.

6.

3,28

3,23

3,36

3,16

3,39

3,28

± 0 ,1 7

± 0 ,25

± 0 ,26

±0 ,36

±0 ,27

±0,21

3,31

3,63

3,22

3,28

±0 ,57

± 0 ,3 4

± 0 ,2 2

Kontroll(3)

± 0 ,3
Mg (mmol/l)
Na (mmol/l)
K (mmol/l)
Fe (pmol/l)
Cu (pmol/l)
Zn (pmol/l)
B (mmol/l)

3,02*
±0 ,2 2

3,06
±0,25

1,43

1,49

1,33

1,55

1,46

1,38

± 0 ,1 9

±0 ,15

± 0 ,15

± 0 ,19

± 0 ,1 4

±0,15

135,2

132,1

133,6

132,5

134,2

136,44

± 6 ,4

± 6 ,2 2

± 3 ,2

±5 ,63

± 3 ,5 2

3,69

7,08

6,62

6,18

5,74

6,35

± 0 ,5

±1,11

± 0 ,53

±0 ,69

± 1 ,0 6

±0,95

28,68

31,28

34,43**

34,54*

31,99

32,64

± 5 ,0 3

± 5 ,2

± 3 ,1 3

±5,36

± 3 ,9 7

±7,76

6,54

12,81

11,86

± 3 ,2 6

± 2 ,8 9

13,05
± 3 ,6

12,91

15,39

± 2 ,86

±2 ,7 9

17,72*
±5 ,44

30,6

28,52

32,67

28,79

30,05

36,92*

±3,11

± 2 ,6 9

±5,31

± 4 ,68

± 4 ,5 8

±7,81

0,27

0,32

0,18

0,31

0,13

0,23

± 0 ,15

± 0 ,0 5

± 0 ,1 7

± 0 ,07

± 0 ,0 9

±0,16

* ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 és 0,01 szinten szignifikáns (4)
Macro- and microelement content o f the blood plasma and blood serum
parameters tested(1), groups(2), control(3), difference from control is statistically significant at P<0.05
and 0.01 level(4)
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A vizsgált csoportok vérének Na- és K-szintjében jelentős különbséget
megállapítani nem tudtunk, az mindkét elem esetében megfelelő volt.
A szérum Cu- és Zn-tartalma a 6 . csoportban szignifikánsan (P<0,05) ma
gasabb volt, mint a kontroll csoportban.
A CUNI-STIBOL® adagolás hatására a vérszérum Fe-koncentrációja va
lamennyi kísérleti csoportban növekedett. A kontroll csoporthoz viszonyított
különbség a 3. és a 4. csoport esetében P<0,01, illetve P<0,05 szinten szignifi
kánsnak bizonyult.
A vizsgált csoportokban a vérszérum B-tartalma, az élettani értékhatáron
belül maradt (Mertz, 1986), figyelemre méltó különbséget a csoportok között
nem tudtunk megállapítani.
KÖVETKEZTETÉSEK
A Magyar Takarmánykódex (1990) gyakorlati takarmányozási viszonyok
között, a caecotrophia miatt, nem tartja szükségesnek a nyúltápok mikroelem-,
illetve vitamin-kiegészítését. Mások csupán a Cu-, Mn- és J igényről tesznek
említést (3-, 8,5- és 0,2 mg/tak.kg; Vetési, 1990). Ugyanakkor az is ismert,
hogy a takarmányok CuS0 4 kiegészítése hízónyulak esetében hozamfokozónak bizonyult ( Vetési, 1990). Bassuny (1991) növendék nyulak takarmányának
különböző CuS0 4 kiegészítése során a takarmányfogyasztás 8,7-12 %-os,
a napi súlygyarapodás 17,3-23,4 %-os növekedéséről, a takarmány emészt
hetőségének 2-4 %-os, és a takarmányértékesülés 8-10,5 %-os javulásáról
számol be.
Saját kísérletünk adatai arra utalnak, hogy az ivóvíz CUNI-STIBOL®-lal
történő kiegészítése, a készítmény komplex hatása révén, előnyösnek bizo
nyult a húsnyúl hizlalás eredményességének javítása szempontjából, mivel:
— az ecetsavval megsavanyított ivóvízben adagolt CUNI-STIBOL®-nak
0,35-2,8 ml/l koncentrációban nem volt káros organoleptikus hatása, nem
csökkentette a nyulak egységnyi szárazanyag felvételre eső vízfogyasztását;
— a CUNI-STIBOL® 1,4-2 ,8 ml/l adagja fokozta a hízónyulak étvágyát,
hatására a takarmányfelvétel akár 5 %-kal is növekedett;
— az ivóvízben adott 1,4—2 ,8 ml/l CUNI-STIBOL® javította a hízónyulak
súlygyarapodását és a fajlagos takarmányértékesítést, hatására minden 1 kg
testtömeggyarapodás eléréséhez akár 400 g-mal kevesebb takarmánykeverék
is elegendőnek bizonyult;
— a CUNI-STIBOL® előnyösen hatott a brojler nyulak anyagforgalmára,
amely kedvezőbb hematológiai állapotban, kiegyensúlyozottabb energiaforga
lomban, valamint a vér megnövekedett Fe-, Cu-, és Zn-tartalmában is meg
nyilvánult. A kísérleti csoportok kedvezőbb hematológiai állapota feltehetően e
csoportok vérének magasabb Fe- és Cu szintjével hozható összefüggésbe.
Eredményeink jó egyezést mutatnak Bassuny (1991) megállapításival.
— a kísérleti eredmények alapján a legkedvezőbb étvágyfokozó hatást az
1,4 ml/l dózisú CUNI-STIBOL®, a legnagyobb testsúlygyarapodást és a legjobb
takarmányértékesülést pedig a 2 ,8 ml/l CUNI-STIBOL® biztosította. Az ered
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mények javulása — véleményünk szerint — elsősorban a többlet Cu-bevitelnek
tulajdonítható, amit irodalmi adatok is alátámasztanak ( Vetési, 1990; Bassuny,
1991). Nem elhanyagolható ugyanakkor a Se-nek a nyulak egyes anyagcsere
folyamataira gyakorolt kedvező hatása sem (Wojcicki és mtsai., 1991). Az
utóbbi évek kutatásai mutattak rá arra, hogy a Se komoly szerepet játszik a
pajzsmirigy-hormon anyagcserében is (Arthur és mtsai., 1993; Beckett és
mtsai., 1993).
Az 1,5 kg testsúlygyarapodás eléréséhez szükséges időnek 5, illetve 7
nappal történő lerövidülése nem csupán az időegység alatti végtermék kibo
csátás növekedését jelenti, hanem az épületek jobb kihasználása miatt a ter
melési költség csökkenését is maga után vonhatja, ami jelentősen hozzájárul
hat a termelés gazdaságosságának javításához.
Vizsgálataink alapján a gyakorlat számára a húsnyulak ivóvizének 3 ml/l
CUNI-STIBOL-lal történő kiegészítését javasoljuk.
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HOMOZYGÓTA GYNOGENETIKUS ÉS TETRAPLOID EGYEDEK ELŐÁLLÍTÁSA AFRIKAI
HARCSÁN (CLARIAS GARIEPINUS) MITOTIKUS SOKK ALKALMAZÁSÁVAL

INTRODUCTION OF DIPLOID GYNOGENESIS
AND PRODUCTION OF TETRAPLOIDS BY
THERMAL SHOCK OF AFRICAN CATFISH
(CLARIAS GARIEPINUS) EGGS

VARGA JÁNOS, IV. évfolyamos hallgató

VARGA, JÁNOS 4th year student

Agrártudományi Egyetem Gödöllő, MG Kar
Állattenyésztési Intézet, Biotechnológiai
Laboratórium

Institute of Animál Husbandry, Univ. of
Agricultural Sciences, Gödöllő, Hungary

A halon elvégezhető genommanipulációk —
gynogenezis, tri-tetraploid egyedek — kiemelkedő
jelentőséggel bírnak a halak genetikai struk
túrájának megismerésében, a beltenyésztett tör
zsek létrehozásában, a steril-, monosex popu
lációk kialakításában.
Az első mitotikus osztódás sokkolásával az
utódsejtek genomduplikációját indukálhatjuk. A
sperma genetikai anyagának inaktiválásával homozygóta, intact sperma használatával tetraploid
egyedeket nyerhetünk.
Az általánosan használt nyomássokk helyett a
könnyebben kezelhető hősokk optimalizálására
törekedtünk.
Homozygóták létrehozásakor a termékenyítés
indukálására egy genetikailag távolálló faj a Ró
zsás díszmárna (Barbus conchonius) spermáját
használtuk markerként, mivel e két faj között
életképes diploid hibrid létrejötte nem várható.
Vizsgálataink során közel 6%-ban kaptunk túlélő
egyedeket, melyek fenotípusos, majd biokémiai
(elektroforetikus) elemzése során Barbus gének
expressziójára utaló nyomokat nem találtunk.
Mivel a sokkhatás a termékenyítés után 25., ill.
35. percben történt a második poláros test eliminálódását bizonyosnak vehettük, a kikelt állatokat
homozygótáknak minősítettük.
Ennek közvetett bizonyítékaként szolgált,
hogy a hasonló paramétereken alkalmazott sokk
— intakt spermát használva — kromoszóma
vizsgálatok alapján tetraploid egyedek eredmé
nyezett (112 kromoszómával a diploid 56 helyett).

Homozygous
diploid
gynogenetic
and
tetraploid African catfish
progenies were
produced by the suppression of the first mitotic
division by applying thermal shock. The duration
of one mitotic cycle during synchronous cell
divisions (T.) as unit was used after fertilization to
express development time. After determination of
sensitive and non-sensitive periods (1.1-1.3 T.
and 1.5-1.7 T.), 40.5°C temperature was
administered fór 2 -3 minutes. Diploid gynogenesis was obtained in 6.34% survivors of
treated eggs at feeding stage from eggs fertilized
with genetically inactivated Rosy barb (Barbus
conchonius) sperm. W e have nőt found any
developing embryos using intact interspecific
sperm only. When african catfish sperm was
used fór fertilization a ratio of 25% tetraploids was
gained. The highest frequency of both gynogens
and tetraploids was observed when heat shock
was
initiated at 1.3-1.4 T.
We
used
electrophoresis and nucleoli counts fór Iden
tification of homozygosity and tetraploidy in
addition to chromosom analysis.
Mitotic gynogenetic diploids are of interest
because completely homozygous lines (clones)
can be produced in two generations as compared
to 10 or more generations needed when meiotic
gynogenesis is used. inbred lines have a wide
variety of practical and theoretical applications.
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A CUNI-STIBOL® HATÁSA AZ
ANYANYULAK SZAPORASÁGÁRA
JAKAB LÁSZLÓ— RAFAI PÁL— ID. BÉRES JÓZSEF— IFJ. BÉRES JÓZSEF—
KELEMEN ANDRÁS— PAPP ZOLTÁN— BRYDL ENDRE

ÖSSZEFOGLALÁS
Két kísérletben vizsgálták a szerzők az 1,4-2,8 ml/l koncentrációban itatott CUNI-STIBOL8 multimikroelem keverék hatását nyúltelepen termékenyített és klímalaboratóriumban fialtatott előhasi és
többször ellett anyanyulak szaporaságára és a szopóskori felnevelés eredményességére. Ellenőrizték a
fialást követő 22-23. napon elvéreztetett nyulak vérének néhány hematológiai és anyagcsere paraméte
rét, illetve aktuális makro- és mikroelem tartalmát.
A 0,14-0,28 % CUNI-STIBOL®-t tartalmazó itatóvíz kedvezően hatott a nyári hőségnapokon a szűz
nyulak párzási kedvére, de ez nem párosult azonban a vemhesülési arány javulásával.
A CUNI-STIBOL® itatás kedvező étvágyjavító hatása, mind a vehemépítés, mind a fiókanevelés idő
szakában megállapítható volt. Nőtt a takarmány- és vízfogyasztás, ami a szaporulat nagyobb születési
és nagyobb 21 naposkori testsúlyában realizálódott. A készítménnyel itatott előhasi anyanyulak a fiókák
háromhetes koráig átlagosan több, mint 400 g-mal nagyobb alomtömeget neveltek. A többször ellett
anyanyulak 600 g-mal nagyobb alomtömeg felnevelésére voltak képesek és jelentősen csökkent a
fiókák elhullási aránya.
A CUNI-STIBOL® itatása nem befolyásolta hátrányosan az előhasi és a többször fialt anyanyulak
vizsgált hematológiai és anyagforgalmi paramétereit.

SUMMARY
Jakab, L.-Rafai, P -B é re s , J.sen.-Béres, J.jun.-Kelemen, A -P a p p , Z-Brydl, E.: THE EFFECT OF
CUNI-STIBOL® ON THE REPRODUCTION OF DOES
CUNI-STIBOL®is a chelated, multi-microelement preparation, that has been developed fór rabbits.
Its effects on the reproduction parameters and nursing capacity of primiparous and multiparous does
were studied in laboratory model experiments. On day 21 after parturition, haematological and metabolic
parameters of the does were alsó studied.
The water that contained 0.14 and 0.28 % CUNI-STIBOL®, respectively, had beneficial effects on
the libidó of Virgin female rabbits in the hot summer days, however this was nőt coupled with an
improved rate of pregnancy.
CUNI-STIBOL®improved the appetite both during pregnancy and in the period of nursing. The feed
and water intake of the treated does increased, resulting in greater litter weight at birth and at day 21
after parturition. The litter weight of primiparous and multiparous treated does on day 21 was 400 and
600 gs more, respectively, with a lower rate of mortality.
CUNI-STIBOL® did nőt influence the tested haematological or metabolic parameters of does in a
negative way.
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BEVEZETÉS
Korábbi vizsgálataink során (Jakab és mtsai. 1995) megállapítottuk, hogy a
Béres Rt. kutatócsoportja által kifejlesztett CUNI-STIBOL® multi-mikroelem
keverék 1,4-2,8 ml/l koncentrációban itatva, jelentős mértékben képes a hízónyulak termelési paramétereinek javítására. A nyúlhús termelés jövedelmező
ségét azonban döntően a tenyészállomány szaporodásbiológiai helyzete és a
szopóskori felnevelés eredményessége határozza meg. Közleményünkben
arról adunk számot, hogy a mikroelemeket komplex (koordinatív) kötésben,
közvetlen felszívódásra alkalmas formában tartalmazó CUNI-STIBOL® fenti
koncentrációkban történő itatása milyen hatást gyakorol az anyanyulak terme
lésére és anyagforgalmára. Vizsgálatainkhoz két kísérletet állítottunk be:
A. Előhasi anyanyulakkal.
B. Többször fialt anyanyulakkal.

A. A CUNI-STIBOL® HATÁSA A TENYÉSZÉRETT NÖVENDÉK NYULAK
FONTOSABB TERMELÉSI PARAMÉTEREIRE (Üzemi és laboratóriumi mo
dell kísérlet)
Vizsgálatainkkal egyrészt arra kerestünk választ, hogy befolyásolható-e
CUNI-STIBOL® multi-mikroelem keverék itatásával a tenyész növendék nyulak
párzási készsége, vemhesülési aránya, vehemkihordó képessége és alomne
velő készsége. Vizsgáltuk továbbá a CUNI-STIBOL® itatás hatását az előhasi
anyanyulak takarmány- és vízfogyasztására, testsúly változására, a születési
alomlétszámra és -tömegre, az újszülött kisnyulak életképességére, valamint a
szopóskori felnevelés eredményességére.

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
A párzási készségre (receptivitásra) és a vemhesülési arányra gyakorolt hatás
vizsgálata
Kísérleteinket egy nagyüzemi nyúltelepen indítottuk nyáron, augusztusban.
A kísérlet végrehajtásához azért választottuk az év legmelegebb hónapját,
mert azt is vizsgálni kívántuk, hogy a CUNI-STIBOL® itatással kivédhető-e a
nyári meleg párzási kedvre, illetve fogamzási arányra gyakorolt kedvezőtlen
hatása.
A vizsgálatokhoz összesen 180, korábban még nem termékenyített, tenyészérett növendéknyulat választottunk ki, amelyekből három, azonos lét
számú csoportot alakítottunk ki a következők szerint:
1. csoport: kezeletlen kontroll (az ivóvíz sem ecetsavat, sem CUNISTIBOL®^ nem tartalmazott).
2. csoport (az ivóvíz literenként 7 ml 10 %-os ecetsavat és 2,8 ml CUNISTIBOL®-! tartalmazott).
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3.
csoport (az ivóvíz 7 ml/l 10%-os ecetsavat és 1,4 ml/l CUNI-STIBOL®-t
tartalmazott).
A CUNI-STIBOL® tartalmú ivóvíz savanyítása a készítmény oldatbeli sta
bilitásának fokozására szolgált. A CUNI-STIBOL® mikroelem tartalma
6600 pg/ml Fe, 730 pg/ml Cu, 630 pg/ml Mn, 2200 pg/ml Zn, 200 (jg/ml V,
100 pg/ml Co, 25 pg/ml Ni, 5 pg/ml Se és 55 pg/ml B volt. A multi-mikroelem
keverék fogyasztását követő harmadik héten kezdtük el a szűz tenyész növen
dék nyulak párosítását. A párosítást követő 10. napon tapintással ellenőriztük a
vemhesülési arányt.
A vehemépítésre és a nyulak felnevelésére gyakorolt hatás vizsgálata
A két kísérleti és a kontroll csoportból kiválasztottunk 12-12 vemhesült
előhasi nyulat és ezeket a vemhesség megállapítását követően beszállítottuk
az Állatorvostudományi Egyetem állathigiéniai tanszékének klímalaboratóriu
mába. Az előhasi nyulakat három klímakamrában, optimális mikroklíma feltéte
lek mellett, ellető dobozokkal felszerelt tűzihorganyzással védett, ponthegesz
tett battériákban, egyedileg helyeztük el.
A vehemépítés és a laktáció idején a nyulakat környei 55-3/Sa jelű táppal
ad libitum etettük és folytattuk a CUNI-STIBOL® ivóvízben történő adagolását
is. A tápban 5 %-os arányban lévő komplett premix Fe-, Cu-, Mn-, Zn-, J- és
Co-tartalma sorrendben 1517, 111, 320, 1077, 51 és 15,5 mg/kg volt. A CUNISTIBOL® tartalmú ivóvizet a kezelt csoportok a fialásukat követő három héten
át fogyasztották.
A beszállítást követően, a vehemépítés idején, majd a fialás után is heten
ként mértük az anyanyulak testsúlyát. Az utolsó mérlegelésre a szoptatás 21.
napján került sor. A fialások megkezdése előtt figyelemmel kísértük az előhasi
anyanyulak fialásra való felkészülésének jellemző viselkedését, majd a fialások
során egyedileg megmértük az újszülött fiókák születési testsúlyát és feljegyez
tük azt, hogy milyen arányban fordul elő az egyes csoportok között a kanniba
lizmus. A vehemépítés utolsó 10 napjában, majd a fialást követően a nevelés
2 1 . napjáig, naponkénti mérlegeléssel ellenőriztük az anyanyulak takarmányfo
gyasztását. Az ivóvíz fogyasztást 3-4 naponként mértük.
A laboratóriumi vizsgálatra beszállított 3. csoportban 5 előhasi nyúl elve
télt, egy nyúl pedig nem készült fel a fialásra. A vetéléseket feltehetően a be
szállításhoz kapcsolódó stressz-hatások okozták, ezt a csoportot a kísérlet
további értékeléséből kirekesztettük. A kontroll csoportban két állat vetélt el,
egy pedig Háláskor a szaporulatot felfalta. A 2. csoportban egy anya baleset
következtében elhullott, kettő pedig tőgygyulladásban megbetegedett. Mind
ezek következtében 9 kontroll és a 2. kísérleti csoportból 9 kísérleti előhasi
anyanyúl eredményeit értékelhettük.
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Az anyagforgalomra gyakorolt hatás vizsgálata
A kísérlet végén, a fialást követő 22-23. napon, az anyanyulakat elvérez
tettük és a kevert (artériás és vénás) vérmintákat 50 |j| heparint tartalmazó-,
illetve heparinmentes kémcsövekbe gyűjtöttük.
A biológiai hatás megállapítása céljából végzett anyagforgalmi vizsgálatok
kiterjedtek a hematológiai állapot, az energiaforgalom, a fehérje-ellátottság,
valamint a májműködés ellenőrzésére.
A makroelemek közül a Ca-, P-, Mg-, valamint a Na- és K-, a mikroelemek
közül a Fe-, Cu-, Zn- és a B aktuális vérszintjeit vizsgáltuk.
A vizsgálatokat korábbi közleményünkben leírt módon végeztük (Jakab és
mtsai., 1995).

EREDMÉNYEK
A szaporodási mutatókra gyakorolt hatás
A nyulak párzási készségét a CUNI-STIBOL® itatásának megkezdését kö
vető harmadik héten vizsgáltuk. A pároztatások során azt vizsgáltuk, hogy az
egyes csoportokban milyen arányban fordultak elő azok a tenyész növendékek,
amelyek már az első kísérletre párzási készséget mutattak. A receptív nyulak
aránya a 2. és 3. kísérleti csoportban 78,3-, illetve 81,7 % volt. A kontroll cso
portban ezzel szemben a bakhoz vitt nyulaknak mindössze 46,7 %-a volt haj
landó a párzásra.
Az egyszeri pároztatást követő 10. napon végrehajtott vemhességi vizsgá
lat adatai szerint a párosodott anyák közül a két kísérleti csoportban 55,3-,
illetve 55,1 % vemhesült. Ezzel szemben a párosodott kontroll tenyész növen
dékek 92,0 %-a bizonyult vemhesnek. Ha a pároztatott és vemhesült nyulak
arányát összevetjük, akkor az állapítható meg, hogy a csoportonkénti 60-60
növendék nyúlból közel azonos számú állat vemhesült: a kontroll csoportban
26, a 2. és 3. csoportban 26, illetve 27.
Ez a vizsgálati eredmény arra utal, hogy az augusztusi pároztatások során,
amikor a meleg miatt a nyulak párzási készsége csökken, a CUNI-STIBOL®
itatásával javítható ugyan a növendék nyulak párzási készsége, de a vemhesülési arány alakulása a készítménnyel nem befolyásolható.
A 2. kísérleti csoportba tartozó anyanyulak és a kontroll anyák testsúlya
sem a vehemépítés idején, sem a fialáskor, sem pedig a fialást követő 2 1 .
napon nem különbözött szignifikánsan és a testsúlyváltozások is azonosan
alakultak a két csoportban. A vemhesség 12-13. napjától a vehemépítés 2728. napjáig a kísérleti nyulak átlagos testsúlya 3225 g-ról 3545 g-ra, a kontroll
anyáké pedig 3187 g-ról 3524 g-ra növekedett. A fialást követő 21-22. napon a
kísérleti nyulak átlagos testsúlya 3518 g, a kontroll anyáké pedig 3538 g volt.
A vehemépítés utolsó 10 napjában mért adatok szerint a vemhesség utol
só hetében csökkent mind a kísérleti, mind a kontroll nyulak takarmányfogyasz
tása, de a két csoport között nem volt szignifikáns különbség, jóllehet a csők-
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kenés a kontroll csoportban volt nagyobb. A takarmányfogyasztás fialást meg
előzően tapasztalt csökkenése megszokott élettani jelenség. A takarmányfelvé
tel csökkenésének időszakában, a fialás előtti napokban, fokozódott a nyulak a
két csoport vízfogyasztási adatai azonban nem tértek el szignifikánsan.
Az előhasi anyanyulak fontosabb szaporulati mutatóit az 1. táblázat foglal
ja össze. A ebből megállapítható, hogy a kísérleti csoportban az előhasi anyák
1,44 fiókával többet fialtak almonként, az almonkénti életképes fiókák száma
pedig 1,4 4 -dal több volt, mint a kontroll csoportban. Ismeretes, hogy a nyúltartásban a fialási alomlétszám és a fialási alomtömeg egymással negatív korre
lációban van, azaz a nagyobb létszámú almokban a fiókák egyedi testsú
lya a születéskor általában kisebb. Kísérletünkben is ezt a tendenciát figyeltük
meg. A kísérleti anyanyulak által világra hozott nyúlfiókák születéskori testsúlya
1. táblázat

A CUNI-STIBOL® hatása előhasi anyanyulak főbb termelési eredményeire
Vizsgált
paraméterek (1)
Anyanyulak száma (6)

Csoportok (2)
Kontroll (3)

Kísérleti (4)

Különbségi)

9

9

0

Születési alomlétszám (7)
összes fióka (8)
fióka/alom (9)
Életképes fióka (10)
fióka/alom (9)
Életképtelen fióka (11)
fióka/alom(9)

66

79

13

7,33

8,77

1,44

55

68

13

6,11

7,55

2,11

6

5

-1

0,67

0,56

-0,11

Holt magzat (12)

5'

6

1

magzat/alom (13)

0,56

0,67

0,11

Születési alomtömeg, g (14)
összes fióka, (8)g

391

441

50

életképes fióka, (10)g

349

388

39

53,34

50,25

-3,0 9

élő létszám (17)

40

45

5

élő kisnyúl/alom (18)

4,4

5

0,6

átlagos alomtömeg, g (19)

1520

1925

405

átlagos testsúly, g/nyúl (20)

345,5

385

39,5

átlagos testsúly, g/nyúl (15)
21 napos kori (16)

The effect o f CUNI-STIBOL® on the production parameters o f primiparous does
parameters tested (1), groups (2), control (3), experimental (4), difference (5), number of does (6), litter
size at birth (7), all new-born rabbits (8), average litter size (9), number of vitai rabbits (10), number of
non-viable rabbits (11), number of still-born rabbits (12), average number of still-born rabbits (13), litter
weight at birth, g (14), average birth weight, g (15), at day 21 (16), number of alive rabbits (17), average
number of rabbits per litter (18), average litter weight, g (19), average weight, g/rabbit (20)

átlagosan 3,09 g-mal kisebb volt, mint a kontroll nyulak fiókáié. Ez a különbség
gyakorlati szempontból elhanyagolható. A két csoport életképes újszülött fiókái
születéskori testsúlyának összehasonlításából megállapítható, hogy a kísérleti
anyák életképes fiókáinak alomtömege átlagosan 39 g-mal nagyobb volt a
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kontroll csoporthoz viszonyítva. Az összes (élő és élettelen) fióka születéskor
mért tömege 50 g-mal nagyobb volt, mint a kontroll csoporté. A nevelés 21.
napjáig a kísérleti csoportban 33,8 %, a kontroll csoportban 27,3 % fióka pusz
tult el. Az elhullásokat főként a tejhiánnyal összefüggő eléhezés okozta. Ez
nem feltétlenül az anyanyúl kedvezőtlen tejtermelésével, hanem igen sokszor
a szükségesnél kevesebb csecsbimbóval magyarázható. Az új-zélandi fehér
anyanyulak általában 6 - 8 aktív csecsbimbóval rendelkeznek. Tekintettel arra,
hogy a házinyúl naponta egyszer szoptat, a csecsbimbó nélkül maradt kisnyulak a nagyobb almokban nem jutnak kellő mennyiségű tejhez és elpusztulnak.
A CUNI-STIBOL®-lal itatott anyanyulak 21 napos életkorig a nagyobb
mortalitás ellenére almonként 0 ,6 kisnyúllal többet neveltek fel, mint a kontroll
anyanyulak. A kísérleti csoportban a fiókák egyedi testsúlya 39,5 g-mal, az
alomtömeg pedig átlagosan 405 g-mal volt nagyobb 21 napos korban, mint a
kontroll csoportban. Ez annak ellenére is jelentős, hogy a különbség megbízha
tóságát statisztikai számításokkal nem sikerült megerősíteni.
Az előhasi anyákban a tapasztalatok szerint nem mindig alakul ki a fajra
jellemző anyai ösztön. Gyakran elmarad a fészek készítése, a vemhes állatok
nem tépnek szőrt, a fiókákat nem az ellető dobozba fialják, hanem a pihenőtéri
padozatra és igen gyakori a kisnyulak végtagjainak megrágása, az alomfalás
és a kannibalizmus. Ilyenirányú megfigyeléseink során azt tapasztaltuk, hogy a
kísérleti csoportban egy anyanyúlnál maradt el a szőrtépés, a kontroll csoport
ban pedig két anya nem tépett szőrt és ezek közül az egyik a fiókáit is szétszór
ta, de ennek ellenére ezeket a kisnyulakat is sikérült felnevelni.
Az anyanyulak fiókanevelő képessége jelentős mértékben függ a tejterme
léstől. A fialás utáni napokban a tejtermelés fokozódásával arányosan nő az
anyanyulak takarmány- és vízfogyasztása. A takarmányfogyasztás növekedé
sének elmaradása a tejtermelés csökkenését, vagy teljes tejhiányt eredmé
nyezhet.
Az elsőfias anyanyulak fialás utáni takarmányfogyasztását a 1. ábra mutat
ja be. Az ábrából megállapítható, hogy a tejtermelés növekedésével párhuza
mosan mindkét csoportban nőtt az anyanyulak takarmányfogyasztása. Ennek
mértéke a kísérleti csoportban nagyobb volt ugyan, de a két csoport között
lényeges különbséget megállapítani nem lehetett.
A 2. ábra az elsőfias anyanyulak vízfogyasztását mutatja be, melyen látha
tó, hogy a kísérleti anyanyulak a fialást követő 2. és 3. héten szignifikánsan
(P<0,05 és P<0,001) több ivóvizet fogyasztottak, mint a kontrollok. A kísérleti
nyulak CUNI-STIBOL® felvétele követte a vízfogyasztás alakulását. A vehemépítés idején az előhasi nyanyulak naponkénti CUNI-STIBOL® felvétele
90 pl/testsúly kg volt. A fiókanevelés idején a vízfogyasztás jelentős fokozódá
sának következtében a CUNI-STIBOL® felvétel az első héten 122 pl/ttkg, a
harmadik héten pedig 2 1 2 pl/ttkg volt.
A kísérletben a pároztatásra való előkészítés és a vehemépítés idején a
nyulak CUNI-STIBOL® fogyasztása 13 ml/nyúl volt, a fialást követő 3 hét alatt,
az anyanyulak átlagosan, ugyancsak 13 ml CUNI-STIBOL®-t fogyasztottak.
Az előbbieknek megfelelően egy anyanyúl teljes CUNI-STIBOL® felvétele
26 ml volt.
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1. ábra: Az elsőfias anyanyulak napi átlagos takarmányfogyasztása, g/nap
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Fig. 1.: Average daly feed intake o f primiparous does, g
daily feed intake, g/day(1), days after parturition(2), experiment(3), kontrol(4)

2. ábra: Az elsőfias anyanyulak napi átlagos vízfogyasztása, ml/nap
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Az anyagforgalomra gyakorolt hatás
A klinikai-kémiai ellenőrző vizsgálatok eredményeit az 2. és 3. táblázatban
foglaltuk össze.
A vérminták hemoglobin értéke a kísérleti csoportban P<0,01 szinten
szignifikánsan alacsonyabb volt ugyan, mint a kontroll csoportban, de mindkét
csoportban az élettani értékhatáron belül alakult.
A hematokrit érték valamennyi csoportban a normál értéknek megfelelő
volt, bár a kísérleti csoportban P<0,05 szinten szignifikánsan kisebb értéket
mértünk.
A glükóz a vizsgált csoportokban az élettani értéknek megfelelő volt, azon
ban a CUNI-STIBOL®-lal kezelt csoportokban magasabb volt, mint a kontroll
csoportban.
A kísérleti csoportban a vér acetecetsav-tartalma nem szignifikánsan, de
alacsonyabb, mint a kontroll csoportban.
A kontroll csoportban ugyanakkor a vérplazma FFA-értéke volt kisebb,
mint a kísérleti állatokban.
2. táblázat

A CUNI-STIBOL® hatása előhasi anyanyulak néhány hematológiai és anyagcsere paraméterére
Vizsgált

Csoportok (2)

paraméterek (1)
Hb

Kontroll (3)
(mmol/l)

7,59± 0,61

Kísérleti (4)
6,70± 0,38**

Htc

(l/l)

0,40± 0,03

0,37± 0,03*

Glükóz(5)

(mmol/l)

2,11 ± 0 ,8 6

2,44± 0,42

Acetecetsav(6)

(mmol/l)

0,02± 0,01

0,01 ±0,01

FFA

(mmol/l)

0,24± 0,09

0,31± 0,13

Triglicerid

(mmol/l)

1,30± 0,57

1,41 ±0 ,47

AST

(U/l 37 °C)

22,0± 8,00

21,0± 11,0

összfehérje(7)

(g/i)

69,0± 9,00

62,0± 8,00

Karbamid(8)

(mmol/l)

9,61 ±1, 45

7,84± 1,11*

* ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05-0,01 szinten szignifikáns (9)
The effect of CUNI-STIBOL® on the haematological and metabolic parameters o f primiparous
does
as in Table 1. (1-4), glucose(5), aceto-acetic acid(6), totál protein, g/l (7), carbamid(8), difíerence
from control is statistically significant at P< 0.05-0.01(9)

A kísérleti csoportban a kontrolinál magasabb triglicerid-értékeket mértünk,
de mindkét csoportban az élettani értékhatáron belül (Vetési, 1990; Weisbroth
ésmtsai., 1974).
A vérplazma AST-értéke is megfelelt az élettani értéknek, jelentős eltérést
megállapítani nem tudtunk. A vérplazma összfehérje-értékében sem találtunk
jelentős különbséget a két csoport eredményei között.
A kísérleti csoportban a vérplazma karbamid-értéke P<0,05 szinten szig
nifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontroll állatokban, azonban magasabb
volt, mint az élettani érték felső határa.
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3.táblázat

A CUNI-STIBOL® hatása a vérplazma és -szérum makro- és mikroelem tartalmára
(előhasi anyanyulak)
Vizsgált

Csoportok(2)

paraméterek(l)

Kontroll(3)

Kísérletig)

Ca

(mmol/l)

3,44±0,37

3,04±0,55

an.P

(mmol/l)

2,17±0,27

2,36±0,43

Mg

(mmol/l)

1,36±0,14

1,38±0,17

Na

(mmol/l)

123,0016,00

122,00±3,00

K

(mmol/l)

7,79±0,81

7,59±0,65

Fe

(pmol/l)

32,02±7,08

31,84±6,00

Cu

(|jmol/l)

14,00±4,00

11,00±2,00

Zn

(|jmol/l)

22,00±3,00

27,00±4,00**

B

(mmol/l)

0,45±0,25

0,59±0,13

*, ** = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05-0,01 szinten szignifikáns (5)
The effect o f CUNI-STIBOL® on the m acro- and microelement content o f the blood plasma and
serum o f primiparous does
as in Table 1. (1-4), difference from control is statistically significant at P< 0.05-0.01 (5)

A vérplazma Ca-, szervetlen P- és Mg-tartalma a vizsgált csoportokban az
élettani értéknek megfeleltek.
A vizsgált csoportok Na- és K-értékei között jelentős különbséget megál
lapítani nem tudtunk.
A vérszérum Fe- és Cu-értéke az élettani értéknek megfelelő volt, és nem
mutatott eltérést a két csoport egyedei között.
A szérum Zn-tartalma a kísérleti csoportban P<0,01 szinten szignifikánsan
magasabb volt, mint a kontroll állatokban.
A vizsgált csoportokban a vérszérum B-tartalma az élettani értéknek
megfelelő volt. A kísérleti csoportban kismértékben magasabb vérkoncentrá
ciót tudtunk megállapítani, mint a kontroll állatokban.

B. A CUNI-STIBOL® HATÁSA A TÖBBSZÖR FIALT ANYANYULAK FON
TOSABB TERMELÉSI MUTATÓIRA (Üzemi és laboratóriumi modell kísérlet)
Kísérletünkben választ kerestünk arra, hogy félintenzív szaporítást alkal
mazó nyúltenyésztő gazdaságból származó, többször ellett anyanyulakkal a
pároztatástól a fiókák 21 napos életkoráig itatott, a CUNI-STIBOL®-t 1,4-2 ,8
ml/l koncentrációban tartalmazó itatóvíz milyen hatást gyakorol az anyanyulak
szaporodási mutatóira és az egyes hematológiai, valamint anyagcsere para
méterek alakulására.
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ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK
A szaporodási mutatókra gyakorolt hatás vizsgálata
Egy nagyüzemi nyúltelepen olyan anyanyulakat vontunk kísérletbe, ame
lyek már legalább két alkalommal fialtak. A többször ellett anyákat a fialást
követő 10-11. napon termékenyítették. A két kísérleti nyúlcsoport, amely 187187 egyedből állt, a pároztatástól kezdődően kapott CUNI-STIBOL®-t az ivó
vízben. Az 1. kísérleti csoport adagja 2,8 ml/l (0,8 ml/ttkg.nap), a 2. kísérleti
csoporté pedig 1,4 ml/l (0,4 mIAtkg.nap) volt. A kontroll csoport egyedei CUNISTIBOL®^ nem tartalmazó tiszta ivóvizet fogyasztottak.
A fialás várható időpontja előtt két nappal a két kísérleti csoportból és a
kontroll csoportból 1 2 - 1 2 vemhes anyanyulat szállítottunk a tanszék klímalabo
ratóriumába. A vemhes anyanyulak elhelyezése, takarmányozása és ivóvíz
ellátása megegyezett azzal, amelyet az előhasi nyulak számára biztosítottunk.
A laboratóriumi kísérletben a kontroll csoport és a kísérleti csoportok ivóvizé
hez, a multi-mikroelem keverék oldatbeli stabilitásának fokozása céljából, lite
renként 7 ml 10 %-os ecetsavat adtunk. Ezen felül az 1. kísérleti csoport
itatóvize 2,8 ml/l, a 2. kísérleti csoport itatóvize pedig 1,4 ml/l CUNI-STIBOL®-t
is tartalmazott.
Az anyagforgalomra gyakorolt hatás vizsgálata
A vizsgálatok célja és módszere megegyezett azzal, amelyet az előhasi
anyanyulakon végzett laboratóriumi vizsgálat anyag és módszer fejezetében
ismertettünk. A klinikai kémiai ellenőrző vizsgálatokhoz vérmintákat 5 kontroll,
a két kísérleti csoportból ugyancsak 5-5 kísérleti anyanyúltól gyűjtöttünk a fia
lást követő 22-23. napon, a korábban ismertetettek szerint.

EREDMÉNYEK
A szaporodási mutatókra gyakorolt hatás
Az 1. kísérleti csoportban két állat a szállítás alatt, illetve közvetlenül ez
után elvetélt, egy anya pedig 7 jól fejlett, átlagosan 64 g testsúlyú fiókát holtan
hozott a világra, ezért 9 anyanyúl adatait tudtuk csak értékelni. A 2. kísérleti
csoportban egy vetélés kivételével minden anyanyúl lefialt, egy nyúl a megszü
letett 8 életképes fiókáját felfalta, három alom pedig a fialást követő első héten
teljesen kipusztult. Ilyen okoknál fogva ebben a csoportban 7 anyanyúl terme
lési eredményeit értékelhettük. A kontroll csoportban mind a 12 anyanyúl lefialt,
azonban egy alomban teljes, két alomban részleges alomfalás történt és 4
alom a fialás utáni két héten belül maradéktalanul elpusztult.
A vetélések és a holt magzatok világrahozatala feltehetően a szállítás
okozta stressz-hatásokkal hozható összefüggésbe. Az alomfalás okai között az
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állatmozgatással összefüggő stressz-hatás mellett szerepe lehet a nyulak nem
kielégítő ásványi anyag ellátásának, illetve a relatív vízhiánynak is.
Az 1. kísérleti csoportban, melynek egyedei a vehemépítés idején és a fialást követően 2,8 ml/l koncentrációban fogyasztották a CUNI-STIBOL®-t,
alomfalás nem fordult elő.
A fontosabb szaporodási mutatókat a 4. táblázat tartalmazza. A táblázat
adataiból megállapítható, hogy az 1 . kísérleti csoportban volt a legnagyobb
mind a fialási alomlétszám, mind pedig a fialáskori alomtömeg, illetve az újszü
lött fiókák átlagos egyedi testsúlya. Az 1. kísérleti csoportban a fialáskori
alomtömeg több, mint 100 g-mal meghaladta a kontroll csoportét. A különbség
P<0,05 szinten szignifikáns. A 2. csoportban mért fialási adatok valamivel el
maradtak a kontroll csoport értékeitől.
4. táblázat

Különböző CUNI-STIBOL® adagok hatása a többször
fialt anyanyulak főbb termelési paramétereire
Vizsgált
paraméterek(l)

Csoportok(2)
Kontroll(3)

0,8 ml/ttkg(4)

7

9

7

átlagos születési alomlétszám(6)

6,46

6,43

átlagos születési alomtömeg, g(7)

406,3

8,11
512,9*

380,1

átlagos születési testsúly, g(8)

61,8

63,2

59,1

21

45

35

3

5,44

5

1638,3*

1605*

300,9

321,3

32,9

22,7

Anyanyulak száma(5)

0,4 mlfflkg

21. napos kori(9)
élő létszám(10)
élő kisnyúl/alom(11)
átlagos alomtömeg,g(12)
átlagos testsúly, g/nyúl(13)
Elhullási arány, %(14)

. 996,4
332,1
53,5

* = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 szinten szignifikáns (15)
The effect o f CUNI-STIBOL® on the production parameters o f multiparous does
as in Table 1 .(1—3), 0.8 ml/bwt kg(4), number of does(5), average litter size at birth(6), average litter
weight, g(7), average birth weight, g(8), at day 21(9), number of living rabbits(10), average number of
living rabbits per litter(11), average litter weight, g(12), average weight, g/rabbit(13), mortality, %(14),
difference from control is statistically significant at P<0.05(15)

A 21. napos életkorig felnevelt szaporulat létszáma is az 1. kísérleti cso
portban volt a legnagyobb (5,44 nyúl/alom). A 21. napos korban mért átlagos
alomtömeg a nagyarányú elhullás miatt a kontroll csoportban volt a legkisebb.
Az 1. és a 2. kísérleti csoport 21. napos korban mért átlagos alomtömege
641,9, illetve 608,6 g-mal (P<0,05 szinten) szignifikánsan nagyobb volt, mint a
kontroll csoporté. A 4. táblázatból az is megállapítható, hogy az alomlétszám
csökkenésével a fiókák átlagos egyedi testsúlya nő. A szopóskori felnevelés
eredményességéről ezért a 2 1 . napos korig felnevelt szaporulat létszáma és
testsúlya nyújtja a legtöbb információt.
A 3. ábra mutatja be a szoptató anyanyulak takarmányfogyasztási adatait.
Az ábra bizonyítja, hogy a CUNI-STIBOL® itatóvízbeli koncentrációjának növe
kedésével arányosan nő az anyanyulak takarmányfogyasztása.

Jakab e t a l A CUNI-STIBOL* HATÁSA A NYULAK SZAPORASÁGÁRA

554

3. ábra: Többször fialt anyanyulak takarmányfogyasztása, g/nap
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Fig. 3.: Daly feed intake o f muitiparous does, g
daily feed consumption, g/day(1), weeks after parturition(2), control(3), experiment(4)

A fiókákat nevelő anyanyulak vízfogyasztását az 4. ábrán foglaltuk össze.
Az adatok arra utalnak, hogy a szoptatás első két hetében nem volt összefüg
gés a vízfogyasztás és az itatóvízben adott CUNI-STIBOL® koncentrációja
között. A szoptatás harmadik hetében viszont, amikor a legnagyobb az anya
nyulak tejtermelése és a takarmányfogyasztás, a CUNI-STIBOL® koncentráció
jának emelkedésével arányosan nőtt az anyanyulak ivóvíz fogyasztása a kezelt
csoportokban.
Az anyagforgalomra gyakorolt hatás
A vizsgálatok eredményeit a 5. és 6. táblázatban foglaltuk össze. Az 5.
táblázat adataiból megállapítható, hogy a vérminták hemoglobin- és hematokrit-értéke valamennyi csoportban a normál értéknek felelt meg, számottevő
különbség a csoportértékek között nem volt megfigyelhető.
A glükóz-érték a vizsgált csoportokban az élettani értéknek megfelelően
alakult.
Az acetecetsav-érték a kísérleti csoportokban kisebb (nem szignifikáns),
mint a kontroll csoportban, de a kapott értékek mindegyik vizsgált csoportban
az élettani értékhatáron belül voltak.
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4. ábra:

Többször fialt anyanyulak vízfogyasztása, ml/nap
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Fig. 4.: Daily waterintake o f multiparous does, ml
daily water consumption, ml/day(1), weeks after parturition(2), control(3), experiment(4)
5. táblázat

Különböző CUNI-STIBOL® adagok hatása többször ellett
anyanyulak néhány hematológiai és anyagcsere paraméterére
Vizsgált
paraméterek(l)
Hb

(mmol/l)

Csoportok(2)
Kontroll(3)

0,8 ml/ttkg(4)

0,4 ml/ttkg(4)

6,98±0,48

6,66±0,25

7,10±0,81

0,40±0,02

0,36±0,03

0,39±0,03
4,36±0,65

Htc

(l/l)

Glükóz(5)

mmol/l)

4,50±0,75

4,33±0,64

Acetecetsav(6)

(mmol/l)

0,05±0,01

0,04±0,01

0,04±0,01

FFA

(mmol/l)

0,06±0,01

0,09±0,01**

0,08±0,02

Triglicerid

(mmol/l)

0,72±0,20

0,59±0,14

0,40±0,13*

AST

(U/l)

6,00±1,0

5,00±1,0

7,00±3,0

összfehérje(7)

(g/i)

65,0±3,0

68,0±6,0

68,0±5,0

Karbamid(8)

(mmol/l)

6,36±1,25

5,74±0,92

6,55±0,72

*, ** = a kontrollhoz-viszonyított különbség P< 0,05-0,01 szinten szignifikáns (9)
The effect o f CUNI-STIBOL® on the haematological and metabolic parameters o f multiparous
does
as in Table 1 (1 -3 ), experimental(4), glucose(5), aceto-acetic acid(6), totál protein, g/l(7), carbamid(8),
difference from control is statistically significant at P< 0.05-0.01 level(9)

Az 1. kísérleti csoportban a vérplazma FFA-értéke P<0,01 szinten szigni
fikánsan nagyobb volt, mint a kontroll csoportban, azonban a mért értékek
valamennyi csoportban az élettani értéknek megfelelőek.
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A 2. kísérleti csoportban a kontroll csoportnál P<0,05 szinten szignifi
kánsan kisebb triglicerid-értéket mértünk ugyan, de a mért értékek az élettani
szintek alsó határát nem érték el a kísérleti csoportokban.
A vérplazma AST-értéke is megfelelt az élettani értéknek, jelentős különb
séget nem tudtunk megállapítani a csoportok között.
A vérplazma összfehérje- és karbamid-értékében sem találtunk jelentős
különbséget a különböző csoportok között. Az >4,6 mmol/l karbamid értékek
minden csoportban kedvező fehérje-ellátottságot jeleztek.
A vér elektrolit-tartalmának néhány vizsgált paraméterét a 6. táblázatban
foglaltuk össze.
A vérplazma Ca-, szervetlen P- és Mg- tartalma minden vizsgált csoport
ban kedvező ellátottságot tükrözött. A mért értékek az élettani érték felső hatá
ra körül mozogtak.
A vizsgált csoportok Na- és K-ellátottságában jelentős különbséget megál
lapítani nem tudtunk. A K-érték mindegyik csoportban meghaladta az élettani
érték felső határát.
A CUNI-STIBOL®-lal kezelt állatokban a vérszérum Fe-koncentrációja ala
csonyabb volt, mint a kontroll csoportban, de a különbség egyik esetben sem
volt szignifikáns.
6. táblázat

Különböző CUNI-STIBOL® adagok hatása a vérplazma és
szérum makro- és mikroelem tartalmára (többször fialt anyanyulak)
Vizsgált
paraméterek(l)

Csoportok(2)
Kontroll(3)

0,8 ml/ttkg(4)

0,4 ml/ttkg(4)

Ca

(mmol/l)

4,04±0,25

4,00±0,33

4,56±0,52

an.P

(mmol/l)

0,93±0,19

1,11 ±0,18

1,27±0,33

Mg

(mmol/l)

1,01 ±0,06

1,03±0,08

1,04±0,14

Na

(mmol/l)

120,00±3,00

118,00±1,00

120,00±8,00

K

(mmol/l)

10,08±0,92

9,49±1,17

11,22±2,15

Fe

(Hmol/I)

24,53±4,08

20,86±4,99

22,20±5,27

Cu

(Mmol/l)

9,36±3,99

9,73±4,62

6,28±0,77

Zn

(pmol/l)

23,50±1,87

20,26±2,0*

21,17±3,06

B

(mmol/l)

0,32±0,05

0,33±0,11

0,78±0,31*

* = a kontrolihoz viszonyított különbség P< 0,05 szinten szignifikáns (5)
The effect of CUNI-STIBOL® on the macro- and microelement content o f the blood plasma and
serum o f multiparous does
as in Table 5.(1—4), difference from control is statistically significant at P< 0.05(5)

A szérum Cu-tartalma a CUNI-STIBOL®-lal kezelt 1. kísérleti csoportban
magasabb, Zn-tartalom viszont P<0,05 szinten szignifikánsan alacsonyabb
volt, mint a kontroll csoportban.
A 2. kísérleti csoportban a vérszérum B-tartalma P<0,05 szinten szignifi
kánsan magasabb volt, mint a kontroll csoportban. A szérum B-tartalma mind
három csoportban megfelelt az élettani értéknek (Mertz, 1986).
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KÖVETKEZTETÉSEK
Két kísérletben vizsgáltuk az 1,4-2 ,8 ml/l koncentrációban itatott CUNISTIBOL® multi-mikroelem keverék hatását nyúltelepen termékenyített és klímalaboratóriumban fialtatott előhasi és többször ellett anyanyulak szaporaságára
és a szopóskori felnevelés eredményességére. Ellenőriztük az ellést követő
21-23. napon elvéreztetett nyulak vérének néhány hematológiai és anyagcsere
paraméterét, illetve aktuális makro- és mikroelem tartalmát.
A mérsékelt égövön a házinyúl szaporodását a fényviszonyok, a hőmér
séklet, a takarmányozás és szezonális tényezők befolyásolják. A környezeti
hőmérséklet 30 °C fölé emelkedése mindkét ivar nemi működésére kedvezőt
lenül hat ( Vetési, 1990).
A 0,14-0,28 % CUNI-STIBOL®-t tartalmazó ivóvíz fogyasztása előnyösen
hatott ugyan a szűz nyulak párzási kedvére a nyári hőségnapokon, azonban ez
nem párosult a vemhesülési arány javulásával.
Heinemann (1991) Mn-hiányos takarmányon tartott anyanyulaknál a vem
hesülési arány, az alomlétszám és -tömeg nagymértékű csökkenését észlelte.
Saját vizsgálati eredményeink szerint a CUNI-STIBOL® kedvezően hatott
az előhasi anyáknál a születési alomlétszámra. Ez arra utal, hogy a multimikroelem-komplex komponensei feltehetően elősegítik a megtermékenyült
petesejtek méhbeli megtelepedését. Kísérleti adataink szerint a CUNISTIBOL® itatásának hatására csökkent a kis születési testsúlyú, életképtelen
fiókák száma, és nőtt az életképes szaporulat aránya. Ismert ugyanakkor, hogy
a nyúltartásban a fialási alomlétszám és alomtömeg negatív korrelációban van,
azaz a nagyobb létszámú almokban a fiókák egyedi testsúlya a születéskor
általában kisebb. Kísérletünkben is ez a tendencia érvényesült.
A házinyulak táplálóanyag-felvételének szabályozása neuro-hormonális
szabályozás alatt áll (Papp és Rafai, 1988). A CUNI-STIBOL® itatása kedvező
en hatott az anyanyulak étvágyára a vehemépítés idején. Összhangban Lebas
és mtsai. (1984) tapasztalataival, a vemhesség utolsó dekádjában a takar
mányfogyasztás fiziológiás csökkenését észleltük az előhasi anyáknál, de an
nak mértéke a kezelt csoportokban kisebb volt a kontrolihoz képest. Ezzel is
magyarázható, hogy a kísérleti anyanyulak nagyobb tömegű almokat fialtak a
kontrolioknál.
Az anyanyulak fiókanevelő képessége jelentős mértékben függ a tejterme
léstől. A fialás utáni napokban a tejtermelés fokozódásával arányosan nő az
anyanyulak takarmány- és vízfogyasztása. A kísérleti előhasi anyanyulak ta
karmány- és vízfogyasztása a fialást követő 1 0 . naptól már meghaladta a kont
roll csoportét, ami a szaporulat nagyobb 2 1 . naposkori testsúlyában realizáló
dott. A CUNI-STIBOL®-lal itatott előhasi anyanyulak a fiókák háromhetes korá
ig átlagosan több, mint 400 g-mal nagyobb alomtömeget neveltek.
A fialást követő 10. napon ismételten termékenyített, többször (legalább
kétszer) ellett anyanyulakkal a pároztatástól itatott, 0,28 %-ban CUNISTIBOL®-^! kiegészített itatóvíz kedvezően hatott a születési alomlétszámra
és -tömegre. Ez megerősíti az előhasi anyanyulakkal végzett kísérletünk ha
sonló eredményét.
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A CUNI-STIBOL®-t fogyasztó kísérleti csoportokban nőtt az anyák étvágya
és takarmányfogyasztása. Ennek főként az intenzív szaporítási rendszerekben
van jelentősége, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kereske
delemben kapható nyúltápok nem fedezik kellően az anyanyulak energia- és
fehérjeigényét akkor, ha azokat már a fialást követő 1 0 . nap körül ismét termé
kenyítik. A szoptatás harmadik hetében, amikor a legnagyobb az anyanyulak
tejtermelése és takarmányfogyasztása, a CUNI-STIBOL® koncentrációjával
arányosan nőtt az ivóvíz fogyasztás is.
Részint a kísérleti csoportok megnövekedett takarmány- és ivóvíz fogyasz
tásából eredő, feltehetően jobb tejtermelés, részint a kontroll csoporténál jóval
kisebb arányú elhullás eredménye, hogy kezeletlen társaikhoz viszonyítva, a
többször ellett kísérleti anyanyulak szignifikánsan nagyobb (több, mint 600 g)
2 1 . napos alomtömeg felnevelésére voltak képesek.
A CUNI-STIBOL® itatása nem hatott hátrányosan az előhasi és többször
fialt anyanyulak vizsgált anyagforgalmi paramétereire. A laktációs csúcson lévő
többször ellett, kezelt anyák vérének nem kóros, de a kontroll csoportét megha
ladó szabad zsírsav (FFA), illetve csökkent triglicerid tartalma ugyanakkor arra
hívta fel a figyelmet, hogy a CUNI-STIBOL® itatása az energiaigény fokozódá
sát vonhatja maga után, amit az állatok, külön energia kiegészítés híján, saját
tartalékaik (depó-zsír) mobilizálásával elégítettek ki.
Vizsgálataink alapján, a gyakorlat számára, az anyanyulak ivóvizének
0,3 %-os (3 ml/l) CUNI-STIBOL®-lal történő kiegészítését javasoljuk.
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A NÖVEKEDÉSI ERÉLY ÉS A VÁGÓARÁNYOK VÁLTOZÁSA AZ
ÉLETKORTÓL FÜGGŐEN HUNGAVIS COMBI LÚDHIBRIDBEN
(Kandidátusi értkezés)

SZABÓNÉ WILLIN ERZSÉBET

Az értekezés opponensei voltak:
Kállay Béla, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa
Tóth Sándor, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa

A bizottság a szerző témaválasztását alkalmasnak találta a kandidátusi
értekezéshez. A disszertáció a vegyes hasznosítású Hungavis Combi lúdhibrid
növekedési intenzitását vizsgálta téli nevelési körülmények között. Kiemelt
figyelmet fordított az eltérő életkorú szülőktől származó tenyésztojások töme
gének és az ivarnak a növekedésre gyakorolt hatására. Heti próbavágások
során vizsgálta az egyes testrészek növekedését 0-16. hetes kor között. A
vizsgálat kibővült az élő egyedeken felvehető testméretek mérésével, és az
értékes húsrészek összetételének kémiai elemzésével, a hústermelés mennyi
ségi és minőségi viszonyainak vizsgálatával.
A Bíráló Bizottság az alábbi eredményeket emelte kis és ismerte el:
1. A télen nevelt gúnár ivadékok élőtömege 9. hetes korban a többéves
szülők hatására 14,5%-kal, a fiatal szülők hatására 16,1%-kal nagyobb, mint a
tojóivadékoké.
2. A szülők életkorából adódó lúdtenyésztojás tömege napos kortól hat az
ivadékok élőtömegére.
3. Egy gramm tenyésztojás növekmény, 7-9. hetes korra, az ivartól és a
szülői korcsoporttól függően, 3,5-12,7 g élősúlytöbbletet eredményez.
4. A téli ludak combjában a 8 . hetes kori hús:csont:bőr arány 1:0,22:0,26ról 16 hetes korra 1:0,21:0,30-ra változik. A mellben ugyanez a 8 . hetes kori
1:0,26:0,41-ről 16. hetes korra 1:0,11:0.16-ra módosul.
5. A fejhossz és a testsúly között 2-12. hetes korig szoros , pozitív korre
láció áll fenn (r=0,97-0,93).
A TMB 1992. november 26-i ülésén a jelölt disszertációját elfogadta és a
mezőgazdasági tudományok kandidátusa fokozatot megadta.
Az értekezés teljes anyaga megtekinthető az MTA Könyvtárában
(Budapest V., Arany János u. 1.) és a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Könyvtárában (Gödöllő, Páter Károly út 1.).

Szerző elme:

Gödöllői Agrártudományi Egyetem Főiskolai Kara
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
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CHANGES IN GROWTH RATES AND BODY PROPORTIONS AS A
FUNCTION OF AGE IN THE HUNGAVIS COMBI GOOSE HYBRID
(Thesis of Ph.D.)

SZABÓNÉ, WILLIN ERZSÉBET

Opponents:
Kállay, Béla Ph.D. of agricultural Science
Tóth, Sándor Ph.D. of agricultural Science
The rate of growth of the Hungavis Combi goose hybrid of dual purpose
utility and somé factors affecting it under circumstances of winter production
were investigated in this research. Special attention was paid to the effects of
egg weight and sex as a function of age of the parents. Using data from trial
slaughters, the growth of individual body parts between 0-16 weeks of age was
studied. This information was completed with an analysis of body measurements taken on live birds. Alsó a chemical meat parts, and to establish
qualitative and quantitative relationships between traits of meat production.
The following items were accepted as new scientific achievements:
1. At the age of 9 weeks, liveweight of the male (gander) progeny reared in
winter surpassed that of the female progeny by 14.5% and 16.1%, in the case
of older and younger parents, respectively.
2. Weight of hqtching eggs, varying as a function of age of parents, affects
liveweight of the progeny from day-old age on.
3. One gram increase in egg weight leads to an increase of 3.5-12.7 g in
liveweight by the age of 7-9 weeks, depending on age of parents and sex.
4. In the lég of winter geese, the meat-bone-skin ratio changes from
1:0.22:0.26 to 1:0.21:0.30 between the 8 th and 16th weeks of age. Parallel
figures fór the ration in the breast are 1:0.26:0.41 and 1:0.11:0.26, during the
same 8 -week period.
5. There is a close positive correlation (r=0.97-0.93) between head length
and body weight from the 2 nd to the 1 2 th week of life.
The Board of Scientific Qualification, on its session of 26th November in
1992. accepted the candidate's thesis and granted her the degree “Poctor of
Philosophy” (in Agricultural Science).
The complete text of the dissertation is open fór view in the Library of
the Hungárián Academy of Sciences (Budapest V., Arany János u. 1.) and at
the Library at Gödöllő University of Agricultural Sciences (Gödöllő, Páter Kár
oly út 1 .).

Author address:

Gödöllő University of Agricultural Sciences, Faculty of Gyöngyös
H-3201, Göngyös, Mátrai út 36.
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LAPSZEMLE
(Társlapjaink írják)
A Tejgazdaság 1995. évi első tematikus száma a tejzsír jegyében készült.
Átfogó közleménye az 1954-ben született “lipid elmélet” igen jelentős hatásával
foglalkozik. Az állati eredetű zsírok, köztük a tejzsír indokolatlan háttérbe szorítása, a
növényi olajokból készült margarinok megalapozatlan propagandája jelentősen vissza
vetette nemcsak a vaj, hanem a tejtermék-fogyasztást is. A cikk megalapozott érvekkel
támadja a “koleszterin szemüveg*4 okozta vakságot.
A szarvasmarha tenyésztők figyelmébe ajánljuk az „Utak és tévutak a magyar tej
vertikum fejlesztésében” című cikket, amely az ágazat 1972-1991. közötti időszakát
elemzi.
Állattenyésztő és takarmányozási szakember olvasóinknak kínál információt a tej
zsír zsírsavösszetételéről szóló közlemény.
A merinó juhok tejének zsírtartalma a laktáció előrehaladtával növekszik, a tejzsír
zsírsavösszetétel is változik, a témakörben íródott cikk rávilágít a juhtej értékére, táplál
kozási szempontból és arra, hogy a juh- és tehéntej zsírsavösszetételének különböző
sége lehetővé teszi a hamisítás megállapítását.
Értékes olvasnivalóul szolgálhat a vaj és a margarin színével, színezésével foglal
kozó cikk.
Szabványügyi szakember tollából olvashatunk a minőségszabályozás új formáiról.
Rövid ismertetők formájában kelti fel a lap olvasóinak figyelmét a Nemzetközi Tejgazdasági Szövetség bulletinjeiben megjelent közleményekre.
Nagy Zoltánné

Negyven éves a hazai baromfiipar lapja, ami jelenleg „Magyar Baromfi” címmel
jelenik meg, a Baromfi Termék Tanács hivatalos kiadványaként, a Dinasztika Kiadó
gondozásában.
A Magyar Baromfi hat hetenként jelenik meg azonos rovatokkal: Álláspont, Ter
méktanács, Szövetségek, Baromfigazdaság és piac, Szakmai műhely és Lapszemle
bontásban.
Az „Álláspont rovat aktuális" kérdéseket vet fel (pl. a pótvám, az EU-tagság, stb.),
a „Terméktanács" a rend el etekről, döntésekről, (esetleges támogatások), nemzetközi
kapcsolatokról tájékoztat, a továbbiakban a meglevő, esetleg újonnan alakuló Szövet
ségekről és ezek nemzetközi vonatkozásairól, valamint a termelés és a piac alakulásá
ról közöl híreket a lap, a szakmai műhely konferenciákról, esetleg az ezeken elhangzott
előadásokat is közölve, laboratóriumi ellenőrzések lehetőségeiről közöl adatokat. A
lapszemlében időszakos jelleggel reagál az ágazatot érintő kérdésekre.
A májusi számban, a „Szakmai műhely" keretében, a viziszárnyasok takarmányo
zási sajátosságairól kapunk tájékoztatást, a következő számban a baromfi légzőszervi
megbetegedései és egyes lúdfajták szaporodásbiológiai mutatói a téma, az augusztusi
szám a broilertáp kukoricahányadának árpával való helyettesítéséről és a lucernaliszt
alkalmazásáról a tojók takarmányozásában ad tájékoztatást.
Regiusné Mőcsényi Ágnes
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A MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA ÍRJA
A Magyar Állatorvosok Lapja szerkesztőségével történt megállapodás ér
telmében 1995. közepétől (1995. 50. 6 .) az Állattenyésztés és Takarmányozás
referálja a MÁL megjelenő számait. A lap, amelyet 1878-ban "Veterinarius"
néven alapítottak, havonta jelenik meg, a Springer Kiadó gondozásában. Tu
dományos és gyakorlati cikkeket közöl az állatorvos-tudomány és állategész
ségügy területéről. Tartalomjegyzéke a magyaron kívül orosz, német és angol
nyelven is megjelenik, a cikkek rövid magyar és részletesebb angol nyelvű
összefoglalókkal egészülnek ki.
A MÁL 1995. 50. 6 . száma elsősorban egy, a baromfi állományokban
újabban jelentkezett légzőszervi bántalommal foglalkozik. A súlyos veszteség
gel járó betegséget az Ornitkobacterium rhinotrachealle okozza, amely Magyarországon az eddigi tapasztalatok szerint elsősorban a broiler állományokat
támadja meg és napi 0,5-2 %-os elhullással járhat (Dr. Tanyi és mtsai.). Eze
ket az adatokat egészítik ki Dr. Mészáros J. és Szalay Gy. az előző cikkre adott
válaszukban. A továbbiakban a keltetőüzemek higiéniai viszonyai és a
szalmonella előfordulása, a mesterséges termékenyítés baromfiban, ennek
gyakorlata és tapasztalatai, pajzsmirigy hormon tevékenység japánfürj állo
mányban témák szerepelnek.
Az 1994. nyarán rendezett Nemzetközi Kisállat- és Lógyógyászati Kong
resszuson az 5. szekcióban elhangzott kisállatokra vonatkozó előadásokat
ismerteti a lap, rendezvényekről tájékoztat és könyvismertetéseket közöl.
Az 1995. 7. szám az Állatorvos-tudományi Egyetem és az "Alapítvány a
sertésállomány védelmére" szervezésében elhangzott előadásokat közli a ser
téspestis és a mikotoxinok tárgykörben. Ugyancsak közük a Nemzetközi Kisál
lat- és Lógyógyászati Kongresszus 6 . szekciójának: Ló- és kisállat gyógyászat
anyagát is: sebészeti beavatkozások, törések esetén, inbetegségek és -sé
rülések lovaknál, madár takarmányozási és klinikai vizsgálati tárgyú előadások,
a kisállatpraxis helyzete Németországban.
Egyetemi hír, hogy az idén márciusban kapták meg diplomájukat az első
német nyelvű évfolyam hallgatói.
Az 1995. 8 . szám az "Alapítvány a sertésállomány védelmére" rendezvény
előadásainak 2. részét közli. Megjelent többek között a klasszikus sertéspestis
ről, az európai sertéspestisről és az afrikai sertéspestisről egy-egy összefogla
ló ismertetés.
Az európai sertéspestis patológiájáról és elkülönítő kórjelzéséről, a sertés
különböző szervein bekövetkező elváltozásokról rendkívül szemléltető formá
ban, 19 színes ábrát mutat be cikkében Dr. Vetési F. Egy további munka a
sertés hólyagos betegségéről és diagnosztikai módszereiről tájékoztat.
Egy újabban leírt sertésbetegségről és diagnosztikai módszereiről is tájé
koztatást ad a lap. Ez a sertés reproduktív és légzőszervi tünetekkel járó meg
betegedése, a gyakran kékfülűségnek is nevezett az ún. PRRS, amelyet 1987ben írtak le először az USA-ban, de mára már Európában is megjelent, Hol
landiában Lelystad-vírusnak nevezték el a kórokozóját.
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Az Aujeszky-betegség diagnosztikája, mentesítési tapasztalatok, vírus
vakcinák új generációja, a malacok kolihasmenése és ödémabetegsége té
mákban közöl még cikkeket a lap.
A továbbiakban a sertés bőrbetegségeiről olvashatunk: pl. a parakeratózisról és gyógyítási tapasztalatairól és a toxinok meghatározásáról a takar
mányokban.
Az 1995. 9. számában a VI. Buiatrikus Tudományos Tanácskozáson
(Mezőhegyes, 1994. szept. 22-23.) elhangzott előadások kerültek közlésre.
A mezőhegyesi szarvasmarha-tenyésztés történetéről, az állategészség
ügy alakulásáról kapunk tájékoztatást az első két közleményben (Dr. Török és
Dr. Sümeghy). A szerzők a genetikai munka és a környezeti feltételek párhu
zamos javításának fontosságát hangsúlyozzák.
A tejelő tehenek szárazonállási menedzsmentjéről (Prof. Brand, Utrecht)
az ellés utáni szaporodásbiológiai teendőkről (Dr. Szenei) a tejelő tehenek
bendőfermentációjáról, sav-bázis anyagcseréjéről (Dr. Brydl és mtsai.), a sav
bázis és elektrolitháztartás zavarairól (Dr. Probst és Dr. Pasish, USA) elhang
zott előadásokat közli még a lap.
A tejfehérje összetétele és a tejfeldolgozás összefüggéséről, a kappakazein tejfehérje variánsok meghatározására kidolgozott új módszerről
(Banyko és mtsai., Szlovákia), a kérődzők etanol anyagcseréjéről (Dr.
Veresegyházy és mtsai.) az állatok gombás fertőzöttségéről és az antimycoticumok alkalmazásáról (Dr. Kiss Gabriella és mtsai.) olvashatunk a lapban.
Német szaklapokból kapunk válogatást ezúttal hobbiállatok (kutya, papa
gáj) gyógyításával kapcsolatban, végezetül könyvismertetéssel zárul a szám.
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22. ETOLÓGIÁI KONFERENCIA
1995. május 3-5. között került együttesen megrendezésre a Cseh és
Szolvák Etológiái Társaság 22. Etológiái Konferenciája és az I. Közép-KeletEurópai ISAE Találkozó, Stara Lesnán, a Szovák Köztársaságban.
A szervezők és a rendezők: a Cseh és Szlovák Etológiái társaság, a Nem
zetközi Alkalmazott Etológiái Társaság (International Society fór Applied
Ethology, ISAE) Közép-Kelet-Európai Csoportja és a Szlovák Tudományos
Akadémia Biotechnológiai és Genetikai Intézete.
A rendezvény három napján az etológia három témakörében hangzottak
el előadások és került sor a poszter vitákra.
Az első szekció keretében a cseh és szlovák etológus kollegák 22. találko
zójukon a laboratóriumi és az állatkerti állatok viselkedésével kapcsolatos
vizsgálataikról és tapasztalataikról számoltak be.
A második szekció, amely a rendezvény második napján zajlott az ISAE
regionális konferenciája volt, melyen már a régió etológusai találkoztak és a
gazdasági állatok viselkedése volt az előadások témája.
A harmadik szekcióban a vadon élő és hobby állatok viselkedéséről
hagzottak el előadások.
Az ISEA találkozót M.C. Appleby (University of Edinburg, UK) nyitotta meg
és a bevezető előadást is tőle hallotuk.
A gazdasági állatok etológiája témakörében az alábbi előadások hangzot
tak el:
Appleby, /M.C.(U.K.): Behaviour, housing and welfare of farm animals: costs and benefits. —
Savory, C.J.(U.K ): Do abnormal behaviours of captive birds reflect specific definits in foraging? — von
Borell, E.(Germany): How do farm animals communicate? — Marx, G.(Germany): Vocalization and
social motivated spatial orientation of chicken. — Baranyiová, £. - Holub, A(Czech Republic):
Behaviour of individualy reared piglets. — lllmann, G. - Spinka, M. - Stétková, Z.(Czeeh Republic):
Influence of nursing without milk ejection, piglets, milk intake and weight gain. — Spinka, M. - lllmann,
G. - Stétková, Z.(Czech Republic): The role of intervals between nursings in milk transfer in the
domestic pig. — Keszthelyi 7".(Hungary): ETO-FARM etology in practice — Unk, M.(Germany): Effect
of indoor and hűt housing systems on clinical and physiological indicators of pregnant and farrowing
sows. — Hrouz, J. - Hajnyé, 7".(Czech Republic): Changes in the behaviour of animals in relation to
breeding level. — Ivanov, I.D. - Djorbineva, M.(Bulgária): Types of higher nervous activity in machine
milked ewes and influence of type over functional parameters of udder and grazing behaviour. — Koétal,
L .-S a v o ry , C J.(Slovakia, U.K.) GABAergic modulation of behaviour in restrjeted-fed broiler breeders
— Sterc, J. - Novaková, V. - Babicky, A ( C z e c h Republic): Alimentary mother-litter interrelationship in
rats.

A poszterszekcióban további 12 beszámolóval ismerkedhettünk meg len
gyel, szlovák, magyar, cseh kollégák munkáiból.
Az ISAE Regionális Találkozó megrendezésére kétévente kerül majd sor. A
követkető időszakra megválasztott titkár: Lubor Konstal, Institut of Animál
Biochemistry and Genetics, Ivanka pri Dunaji, Slovakia.
Prieger Károlyné
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KÖNYVISMERTETÉS
Haraszti János és Zöldág László szerkesztésében jelent meg "A háziállatok
szülészete és szaporodásbiológiája" című könyv, a Mezőgazda Kiadó gondozá
sában, 821 oldal terjedelemben.
A szerkesztőkön kívül Huszenyicza Gyula, Solti László, Szenei Ottó,
Wekerle László működtek közre a könyv megírásában. Az általános tudnivaló
kon túlmenően öt fejezetre osztva tárgyalja a könyv a háziállatok szülészetével
kapcsolatos ismereteket, a nőivarú állatok szaprodási zavarait, az állattenyész
tési biotechnikai eljárásokat, a hím állatokra vonatkozó andrológiai ismereteket,
valamint a tőgy egészségtanát.
A könyv első része állatfajokra kitérve ismerteti a női nemi szervek ana
tómiáját és élettanát. Részletes ismereteket nyújt a vemhesség állapotáról,
valamint annak korai megállapíthatóságáról, a vemhességvizsgálat állatfajon
kénti módszereiről, valamint a gesztációs periódus zavarairól.
A második részben tárgyalják a szerzők a tehén, a koca, az anyajuh, a
kanca, valamint a kutya és a macska nemi működését és a fajonként jelentke
ző szaporodási zavarokat, a szülészeti ginekológiai beavatkozásokat.
A harmadik rész az állattenyésztésben alkalmazott biotechnikai eljárásokat
ismerteti, kitérve az embrió átültetési technikákra, az embrió mélyhűtésre, va
lamint az embrió átültetési technikákhoz kapcsolódó biotechnikai, biotechnoló
giai eljárásokra (mikrosebészet, kiméra-készítés, klónozás, génátültetés, stb.).
A mű negyedik része a hímállatokra vonatkozó szaporodásbiológiai isme
reteket foglalja össze, részleteiben kitérve a hím nemiszervek anatómiájára és
élettanára, valamint a nemi működés zavaraira.
Az ötödik rész a tőgy egészségtanát tárgyalja. A tejmirigy betegségeinek
összefoglalásában kitér a tejmirigy anatómiájára, működésének endokrin sza
bályozására, a tőgy klinikai vizsgálatára, valamint a kifejt tej vizsgálatára. A
betegségeket három fejezetre tagolja, a tejmirigy bőrének betegségei, a funk
cionális betegségek, valamint a tejmirigy gyulladása (mastitis).
A könyv, bár az agráregyetemeken és főiskolákon tankönyvként engedé
lyezett, elsősorban az állatorvostanhallgatók részére ajánlható, továbbá mind
azon szakembereknek is, akik a szaporodásbiológia illetve az egyes állatfajok
szaporodásával kapcsolatos zavarok, illetőleg betegségek iránt érdeklődnek.
(Haraszti János - Zöldág László (szerk.)(1993): A háziállatok szülészete
és szaporodásbiológiája. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 821.p.)
Dohy János
Látits György
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1995. szeptemberében, a Debreceni Agrártudományi Egyetemen Prof. Dr.
Peter Glodek, a göttingeni egyetem Genetikai Intézetének vezetője, nagy ér
deklődés mellett, vendég professzorként adta elő a sertéstenyésztés c. tárgyat.
Előadásának vázát, egy általa szerkesztett könyvben összefoglaltak adták,
melyet jó szívvel ajánlunk a hazai szakemberek figyelmébe.
A könyv a „Tierzuchtbücherei" („Állattenyésztési könyvtár”) sorozatban
(szerkesztője Prof. Dr. H. KrauBlich, München) jelent meg, 1992-ben Peter
Glodek szerkesztésében (társszerzők: W. Bollwahn, P. Hinrichs, E. Kallweit, E.
Kaim, H. Meyer, H. Plonait, D. Smidt) „Schweinezucht” („Sertéstenyésztés”)
címmel, és „Grundlagen dér Schweinezucht'’ („A sertéstenyésztés alapjai”)
alcímmel. Ez már a 9., teljesen átdolgozott kiadás Németországban (83 fotó,
ill. ábra és 129 táblázat).
A bevezető fejezetek áttekintést adnak a sertéshústermelés gazdasági je
lentőségéről, a piaci szituációkról, a sertéshústermelés üzemgazdasági
aspektusairól, valamint a törvényi szabályozásokról.
A tenyésztéssel és genetikával, a növekedéssel és vágóállat-minőséggel,
a szaporodásbiológiával, a táplálkozásfiziológiával és takarmányozással, a
betegségeket és üzemi higiéniával, valamint az ökológiával és etológiával
foglalkozó fejezetek a sertéstenyésztés biológiai alapjaival ismertetik meg az
olvasót.
A kötet egy külön része foglalkozik a sertéshús-termelés gyakorlatának
szervezési kérdéseivel, külön-külön tárgyalva ezen belül az üzem működtetést
és a sertéshús-termelés integrációs formáit.
A kiadvány fontos része, az egyes fejezetekhez kapcsolódó formában fel
sorolt nagy számú irodalom részletes ismertetése és nagy segítséget nyújt a
könyv használatához a bőséges szakregiszter.
A szerkesztő és a kiadó szerint, a könyv egyaránt meg szeretne felelni a
diákok, az érdeklődő szaktanácsadók és a gyakorlatban dolgozó tenyésztők
igényeinek. Remélik, hogy a gyakorlat orientált tanácsok egyaránt segítik a
modern sertéstenyésztés és termelés kialakulását és fejlődését.
(Glodek, P. (Ed.)(1992): Schweinezucht: Grundlagen dér Schweinezucht
9., völlig neubearbeitete Auflage, E. Ulmer Verlag, Stuttgart, 359.p.)

Gundel János
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KÖNYVISMERTETÉS
Dr. Schmidt János „Gazdasági állataink takarmányozása” c. könyvét a
Mezőgazdasági Kiadó, a Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Alap
jának támogatásával adta ki. A 355 oldal terjedelmű könyv 63 táblázaton és 26
ábrán kívül még további 53 oldalon takarmányozási táblázatokat is tartalmaz.
A két főrész közül az egyik az általános takarmányozási ismereteket
tárgyalja, külön-külön fejezetben részletezve a takarmányok kémiai összeté
telét, a gazdasági állatok emésztésének sajátosságait, a takarmányok tápláló
anyag-tartalmának mérési módszereit, valamint áttekintést ad a különböző
takarmányokról, a takarmányok tartósításának lehetőségeiről és a takarmány
előkészítési módszerekről. Külön fejezet tárgyalja a gazdasági állatok vízigé
nyét.
Háziállataink részletes takarmányozásával a könyv második része foglal
kozik. Külön-külön fejezet mutatja be a sertések, a baromfifajok, a szarvas
marhák, a juhok, a lovak és a házinyulak takarmányozását.
A „Takarmányozási Táblázatok” fejezetben a gazdasági állatok tápláló
anyag szükségletét is a rendelkezésre álló legújabb kutatási eredmények alap
ján tárgyalja a szerző, míg az egyes fajok potenciális takarmányainak táplálóér
tékére vonatkozó adatok kölönböző szerzőktől származnak.
A szerző célja — amint könyve előszavában megfogalmazta — a takar
mányozási ismeretek összefoglalása volt, elsősorban azok számára, akik ezu
tán szándékoznak állattartással foglalkozni, de úgy gondolja, hogy a közre
adott tudásanyag nemcsak a „kezdőknek”, hanem a gyakorlatban régóta dolgo
zó kollégáknak is hasznos ismereteket nyújt.
(Schmidt János (1995): Gazdasági állataink takarmányozása. Mezőgazda
Kiadó, Budapest, 355.p.)
Gundel János
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Állatorvos-tudományi Egyetem

,A borjak egészségének védelmét szolgáló Dr. Ballásch Alajos-alapítvány”
díjainak elnyerésére pályázatot hirdet

A pályázatnak a borjak egészségének védelme témakörben saját, új kuta
tási eredmény(eke)t és alkalmazásukkal a borjúnevelés eredményesebbé téte
lének leírását kell tartalmaznia.
A pályamunka megítélésének szempontjai:
— az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága,
— egy oldal teijedelmű angol nyelvű összefoglaló csatolása,
— olyan tudományos érték, amely a pályamunkát alkalmassá teszi zsűri
zett hazai szaklapokban (Magyar Állatorvosok Lapja és/vagy Állattenyésztés és
Takarmányozás — azok jogutódjai) és/vagy külföldön való közlésre.
Pályázatot nyújthat be olyan magyar állampolgár, aki a pályamunka be
nyújtásakor még nem töltötte be életének 33. évét. A fenti korhatár a társszer
zőkre is vonatkozik.
A díjazásra felhasználható összeg kb. 83.000,- Ft. Ebből kiadható egy fődíj
és két további díj.
A pályázatokat 1996. április 30-ig kell benyújtani az Állatorvos-tudományi
Egyetem Főtitkárságára (1078 Budapest, István u. 2.).
A díjak átadására az 1996/97. tanév tanévnyitó ünnepségén kerül sor.
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AZ MTA ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI BIZOTTSÁGÁ
NAK ÁLLÁSFOGLALÁSA A HAZAI TŐGYEGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉVEL
KAPCSOLATBAN
Hazánkban is, mint minden fejlett tejtermelő ágazattal rendelkező országban egyik
legnagyobb gondot okozó betegség a masztítisz. Ennek oka több forrású, nagyobb
részt üzemelésből adódik, de előfordulásában jelentős a genetikai háttér is. A
masztítisz kártétele több irányú; részben a tőgygyulladásokon keresztül tejcsökkenést
okoz, ami jelentős mértékű lehet, részben az akut tőgygyulladás következtében a tehén
hasznos élettartama rövidül meg. Ugyancsak rendkívüli jelentősége van a tejfeldolgo
zás és részben a közegészségügy terén. A masztítisz megelőzésére és mérséklésére
nemzetközileg elfogadottan és jól bevált módszerekkel a szomatikus sejtszám mérését
alkalmazzák. Hazánkban ez a munka az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft-nél,
Gödöllő-Nagyremete, folyik. A vizsgálat a törzskönyvi ellenőrzésbe vont tehénállomá
nyokra vonatkozik, azaz mintegy 1,5 millió tejmintát vizsgálnak meg ebből a szempont
ból is. Ezért a munkáért csak elismerés illeti meg őket.
Az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási, valamint Állatorvos-tudományi Bi
zottsága két együttes ülésen foglalkozott ezzel a témakörrel, mely tapasztalatainak
állattenyésztési vonatkozásait a következő állásfoglalásban terjesztjük elő:
Felismerve a masztítisz jelentőségét, a szomatikus sejtszám mérését évtizedek
óta használják a szubklinikai tőgygyulladások jelzésére és a legtöbb fejlett országban
módszert dolgoztak ki a tenyészértékbecslésben történő felhasználására is. Megállapí
tották, hogy a tőgygyulladásra való hajlam bizonyos fokig genetikailag determinált,
ezért az ivadékvizsgálati munkába ennek ellenőrzését beépítették. Ma már a legtöbb
mesterséges termékenyítő vállalat, illetve tenyésztő szervezet a bika-katalógusában
feltünteti az egyes apaállatok tenyészértékét a masztítisz „rezisztenciára” vonatkozóan.
Erre különböző képleteket dolgoztak ki, aminek alkalmazása, illetve hazai adaptálása
elsőrendű fontosságú lenne. Miután a tőgy egyes morfológiai tulajdonságai korreláció
ban vannak a szomatikus sejtszám, illetve a masztítisz rezisztenciával, ezért alaposabb
tőgybírálatok útján is remény van a tőgygyulladási hajlam csökkentésére. Együttesen
egy megfelelő, súlyozó faktorokkal ellátott képlet kialakítása lenne célszerű, amiben a
szomatikus sejtszám a tőgyalakulás, ill. a fejési sebesség megfelelő súlyozással szere
pelhetne. Ennek kidolgozása a hazai kutatás számára sem mellőzhető feladat. Kétség
telen tény azonban, hogy a tőgygyulladások kialakulását elsősorban a helyes fejési
technológia, illetve a megfelelő tőgyegészségügy alkalmazásával csökkenthetjük.
Nagymértékben befolyásoló tényező az istálló klíma, az almozás és általában a
tartási technológia. Ezek tényleges befolyására, illetve jelentőségére vonatkozóan to
vábbi vizsgálatok szükségesek.
Kiemelkedően jelentős szerepet játszik a tartástechnológiai tényezők között a fejéstechnológia és a fejés higénia.
Ugyancsak lényeges a masztítisz megelőzése szempontjából a takarmányozás,
mert több hajlamosító tényező érvényre jutását segítheti elő. Hangsúlyozottan különb
séget kellene tenni a szárazon állást követően a laktáció első 4-5 hete és a többi idő
szak között. Jóllehet szükséges lenne a tehenek adatainak rendszeres nyilvántartása
ebből a szempontból is, és ennek alapján eldönteni a populáció anyagcsere státuszát
és anyagcsere egyensúlyát illetően, de beépítése a szelekciós indexbe nem időszerű. Itt

Készült: az MTA Állattenyésztési és Takarmányozási Bizottság, valamint az Állatorvos-tudományi
Bizottság 1994. decemberében Budapesten megtartott közös ülése alapján
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elsősorban arról van szó, hogy vizsgálni kellene a tehénegyedek anyagcsere státuszát
és annak változásait esetleg genotípus-függően. Nem közvetlenül ide tartozik, de
együttes hatások állapíthatók meg az Ízületek és lábvégek egészségi állapotára vonat
kozóan is. Jó lenne, ha az ún. hajlamos állatok kiszűrhetők lennének.
Ahhoz, hogy a már jelenleg is gyűjtött masztítiszre vonatkozó adatokat szélesebb
körben hasznosítani tudjuk, alapfeltétel lenne egységes tehénazonosító szám (ENÁR)
minél hamarabb és a teljes állományra történő bevezetése. Az ENÁR bevezetése alapfeltétele a masztítisz elleni tenyésztési programok megvalósításának. Ez lehetővé tenné
azonos egyedre vonatkozóan a legkülönbözőbb célból és legkülönbözőbb helyeken
gyűjtött adatok rendezését, egységes adatbázis létrehozását és a tulajdonságok köl
csönhatásainak alapos vizsgálatát. Az így nyert adatbázisból egyaránt haszna lehetne
a tenyésztés szervezésnek, az állategészségügynek, valamint a kutatásnak. Az egysé
ges állat-megjelölési rendszer bevezetését az állattenyésztési törvény is előírja és az
EU-hoz való csatlakozásunk egyik előfeltétele. Ennek megtörténte esetén ellenőrzés alá
vonhatók lennének azok az állatok is, amelyek jelenleg nem állnak törzskönyvi ellenőr
zés alatt, és így sem a tenyésztés, sem pedig az állategészségügy számára nem jelen
tenek információs alapot. A két akadémiai bizottság úgy határozott, hogy a kérdéskör
komplexitására és jelentőségére való tekintettel egy Masztítisz Bizottság létrehozását
javasolja.
Az előbbiekben felvázolt program szervesen kapcsolódik az állatvédelmi törekvé
sekhez. A program megvalósításában ügyelnünk kell arra, hogy a masztítisz elleni
tenyésztői és technikai intézkedések, valamint az állatvédelmi szabályok szinkronban
legyenek (biológiailag kedvező hatású tartási rendszerek). Az akadémia bizottságai
javasolják, hogy a téma művelésére megállapítandó bizottság (Masztítisz Bizottság)
foglalkozzon a feladatok kutatási alátámasztásával, az eddigi és menetközben érkező
eredmények gyakorlati hasznosításával, továbbá rövid és hosszú távú stratégia kidol
gozásával.

Javaslat a további teendőkre:
1. Széleskörű kutatómunka keretében tisztázni kell a masztítiszt okozó tényezők
körében a genetikai hajlam kifejezhetőségét. Ennek alapján javaslatot készíteni az
esetleges tenyészérték-becslési alkalmazásra.
2. Célszerű bevezetni, ill. visszaállítani a tőgytulajdonságok műszeres vizsgálatát
a tenyészérték-becslésben, mindenekelőtt a bikanevelő teheneknél és az ivadékcsopor
toknál.
3. A masztítisz elleni tenyésztési műveletekhez elengedhetetlenül szükséges az
egységes egyedi megjelölést és ezzel megfelelő regisztrációt lehetővé tevő ENÁRrendszer bevezetése.
4. Újabb vizsgálati eredmények szükségesek az anyagcsere stabilitás markereinek
kimutatásához.
5. Meg kell szervezni a klinikai és szubklinikai tőgygyulladás állategészségügyi ke
zelésének és a tej ipari feldolgozhatóságának szinkronját (gátló anyagok a tejben) és a
tenyésztési visszacsatolást.
6. Mind a tejtermelést, mind a tőgy jó egészségi állapotát kedvezően befolyásoló
tartástechnológia (takarmányozás, elhelyezés, fejés, stb.) tudományos indoklással
történő terjesztése.

összeállította:
Dr. Iváncsics János

Dr. Bozó Sándor

Dr. Gundel János
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ÉRTESÍTÉS
Értesítjük Tisztelt Előfizetőinket, hogy 1996. évben az
Állattenyésztés és Takarmányozás című kiadvány ára
250,- Ft+ÁFA
Fentiek alapján az éves előfizetési díj: 1500,- Ft+ÁFA

Szerkesztőség

Rövidített útmutató a kéziratok elkészítéséhez
(Részletesen lásd Állattenyésztés és Takarmányozás, 1993. 42. 1.91-95.p.)

Az Állattenyésztés és Takarmányozás kéthavonta megjelenő tudományos folyóirat. Foglalko
zik az állatitermék-elóállítás valamennyi ágával, beleértve az összes állatfajt, azok tenyésztését,
tartását, takarmányozását és az életfolyamatokkal kapcsolatos minden kérdéskört. Közöl, első
sorban eredeti tudományos közleményeket, de egyes esetekben a tárgykörhöz tartozó szak
irodalmi áttekintéseket és szükség szerint aktuális termeléspolitikai koncepciókat. Ismertet
disszertációkat, beszámolókat tudományos rendezvényekről, összefoglalókat az egyetemek és a
kutatóintézetek kiadványaiból. A közleményeket magyar vagy angol nyelven jelenteti meg.
A kéziratok szöveges részét magyar VAGY angol nyelven, míg az összefoglalót, a táblázat- és
ábraszövegeket magyar ÉS angol nyelven kell a szerkesztőségnek megküldeni: írógéppel vagy
printerrel jól olvashatóan leírva (összesen legfeljebb 20 oldal, oldalanként 30 sor, soronként 58-60
betű), két példányban, vagy 3,5 v. 5,25'-es floppyn. A szöveges részt lehetőleg ASCII textfile-ban
(esetleg Windows-ban vagy WP-ben), a táblázatokat (és ábrákat) QUATRO PRO-ban kérjük elkészí
teni. Ez esetben beküldendő a biztonságosan csomagolt floppy és egy példány printelt anyag
(a szerkesztőség hozzájárulásával a kéziratok a fent nem említett rendszerekben is beküldhetők).
Az összefoglalókat, a táblázatokat és az ábrákat, valamint ezek jegyzékét külön-külön oldalon kell
elkészíteni.
A dolgozat tartalmáért a szerző(k) felel(nek). A kézirat (ill. a floppy) az ÁLLATTENYÉSZTÉS és
TAKARMÁNYOZÁS szerkesztőségének címére: Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
2053 Herceghalom, küldhető be.
A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség (anonim) lektoráltatja, és amennyiben szükséges
(a bíráló nevének közlése nélkül), visszaküldi a végleges változat elkészítése érdekében.
A dolgozat címe legyen tömör, fejezze ki a munka tartalmát. Meg kell adni a szerző(k) teljes
nevét, a közlemény elkészülési helyének (intézményének) pontos elnevezését magyar és angol
nyelven, továbbá a szerzők postacímét. Az összefoglaló legyen tömör, tájékoztasson a közlemény
célkitűzéséről, módszereiről, eredményeiről és következtetéseiről (maximum 1200 betű
hely /nyelv).
A bevezetés és/vagy irodalmi áttekintés tartalmazza az elvégzett kutatómunka célkitűzését,
valamint a kapcsolódó szakirodaim j referenciákat. Az anyag (ok) és módszer(ek) c. fejezet
tartalmazza a kísérlet(ek)ben felhasznált valamennyi anyag és módszer leírását, valamint az alkalma
zott biometriai eljárásokat. Az eredmények c. fejezetben kell leírni az elért eredményeket, a
hozzátartozó táblázatokkal és ábrákkal együtt. A következtetések fejezet szükség szerint
összevonható az „Eredm ényekkel, de tartalmaznia kell azok megvitatását a hazai és nemzetközi
szakirodalom tükrében. Az irodalomjegyzék csak a közleményben hivatkozott műveket tartalmaz
hatja, az első szerzők neve szerinti ABC sorrendben és valamennyi szerző családnevének
feltüntetésével. Kérjük az idegen nevek és szavak, továbbá a folyóiratok nemzetközileg elfogadott
rövidítéseinek pontos használatát.
Minden táblázatot külön lapon kérünk beküldeni. A táblázat címe legyen rövid, sorszáma a
jobb felső sarokba kerüljön, elhelyezése keresztirányú legyen, ne tartalmazzon több, mint
„meg nevezés+ nyolc számoszlop'-ot. Elkerülendő ugyanazon adatok közlése táblázatban és
ábrán. Az angol(magyar) nyelven nem érthető szöveget zárójelbe tett számmal kell jelölni, majd a
táblázat alatt, a fordítást közölni. A táblázat legjobb beillesztési helyét a szövegbe, a kézirat bal
margóján kell jelezni. Az ábrák elkészítésére, értelemszerűen mindazon előírások érvényesek, mint
a táblázatokra. Beküldendő egy példányban az eredeti méretben (max. 12,5x18,5 cm, álló) és
kivitelben vagy olyan (fekete-fehér) fényképen, ami megfelelően kontrasztos. A hátoldalon az ábra
sorszámát és a szerző nevét fel kell tűntetni.
A disszertációk ismertetését magyar ÉS angol nyelven, nyelvenként maximum 2500 betűhely
terjedelemben kell elkészíteni.
Kérjük szerzőinket, fogalmazzanak világosan és érthetően, segítsék elő, hogy szakmánk
nyelvezete mind jobban megfeleljen a szép magyar beszéd és fogalmazás követelményeinek.
A szerkesztőség fenntartja magénak a jogot arra, hogy szükség esetén, a kéziratban kisebb
javításokat, módosításokat végezhessen el (pl. magyarítás, táblázat-vagy ábramódosítás).
A kéziratból készült hasáblevonatot az első szerző részére küldjük meg, hogy a szükséges
javításokat kék színnel, a szabványos korrektúrajelekkel, az aktuális sorban, a lap jobb vagy bal
margóján elvégezve, azt három napon belül visszaküldje.
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