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HEREFORD BORJAK VÁLASZTÁSI EREDMÉNYE*

3. Közlemény: Genotípus x környezet kölcsönhatás

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 6 . 489-496.________________________ ^

FÖRDŐS ATTILA -  MÁRTON ISTVÁN -  KELLER KRISZTIÁN -  BENE SZABOLCS -
SZABÓ FERENC

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők az apa x tenyészet kölcsönhatást vizsgálták hereford fajtában, a Magyar Hereford, 
Angus és Galloway Tenyésztők Egyesülete adatbázisán. Az értékelésben 8 tenyészbika, két tenyé
szetben, 1998-2001 között született, 630 ivadékának (293 bikaborjú és 337 üszőborjú) adata szere
pelt. A vizsgált tulajdonság a választás előtti napi súlygyarapodás (SGY) és a 205. napra korrigált 
választási súly (KVS) volt. Az értékelt tényezők között a tenyészetet, a tehén elléskori életkorát, a szü
letés évét, a születés évszakát és az ivart mint fix hatást, az apát, valamint az apa x tenyészet köl
csönhatást mint véletlen hatást vizsgálták. A két tenyészetben („A’'-,.B”) adott tulajdonság esetén 
kapott teljesítmények között genetikai korreláció (rg), a tenyészbikák rangsora alapján pedig rang
korrelációs (r̂ ang) számítást végeztek. Az adatfeldolgozáshoz Harvey's (1990) Least Square Maximum 
Likelihood Computer Program-oX és SPSS 9.0 far Windows programot használtak.

Az eredmények a következőképp alakultak: rg= SGY^  ̂-  SGYg: 0,69; KVS^  ̂-  KVSb: 0,33 és rrang= 
SGY: 0,11(P>0,05); KVS: -0,26(P>0,05). Az eredmények szerint, hereford fajtában, a két vizsgált 
tulajdonság esetében statisztikailag igazolható apa x tenyészet kölcsönhatás van.

SUMMARY

Fördős, A. -  Márton, I. -  Keller, K. -  Bene, Sz. -  Szabó, F : Weaning performance of Hereford 
calves. 3rd Paper: Genotype x environment interaction

The interaction of sires and populations in the Hereford beef cattle breed was examined in this 
study, using data from the Association of Hungárián Hereford, Angus and Galloway Breeders. Data of 
630 progenies (293 males and 337 females) born between 1998-2001, from eight sires from two 
populations, were evaluated. Preweaning daily gain (PDG) and 205-day weight (205dW) were 
analysed. Population, age of cows, year of birth, season of birth and the sex of calves were considered 
as fixed effects, while sire and sire x population were treated as random effects. Among the same per
formance data in the two populations, („A”-„B '’) genetic correlation (rg), while by the gradiation of sires 
ránk correlation (r̂ am,), were evaluated. Data were analysed using Harvey’s (1990) Least Square 
Maximum Likelihood Computer Program and SPSS 9.0 fór Windows.

Results were as follows: r = PDG^-PDGb: 0,69; 205dW^-205dWg: 0,33 and PDG:
0,11(P>0,05); 205dW: -0,26(P>0,05). According to the result of our examinations, significant sire x 
population interactions were found in the cases of two traits (PDG and 205dW) in the Hereford breed.

"A munkát az NKFP (4/0057/2004 és a 4/0025/2005) támogatta.



BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A hereford a világon a legelterjedtebb kis testű húsmarhafajta, amit jó tulaj
donságainak -  kedvező szaporasági mutatóinak, könnyű ellésének, jó kondíció
tartásának, korán érésének, nyugodt vérmérsékletének -  köszönhet. Hazai szar
vasmarha tenyésztésünkben a fajta szerepe elsősorban az extenzív területek 
hasznosításában, anyatehénként való tenyésztésében rejlik. A hereford vérségű 
húshasznú tehénállományokat nagytestű fajtákkal kombinálják, így a gyenge táp
lálóértékű tömegtakarmányokon az átlagosnál jobb minőségű hízóalapanyagot 
gazdaságosan állíthatnak elő. Nagy létszámának és széles körű elterjedtségének 
köszönhetően a világ számos részén végeztek tudományos vizsgálatokat a fajtá
val, a genotípus x környezet kölcsönhatás témakörében is. {Horn és Dohy, (1970) 
megfogalmazásában a genotípus x környezet kölcsönhatás, állattenyésztési szem
pontból azt jelenti, hogy az eltérő genetikai felépítettségű egyedek adott környezet 
hatására különbözőképpen reagálnak, illetve azonos genotípusú egyedek eltérő 
miliőviszonyok között más-más fenotípusos értéket mutathatnak. A fajtára vonat
kozó közlemények egy részét korábbi cikkeinkben {Szabó és mtsai, 2007a; Bene 
és mtsai, 2007) már bemutattuk, néhány további pedig a következőkben látható:

Cundiff és mtsai (1966) hereford és angus borjak, 205. napra korrigált válasz
tási súlyát tartalmazó adatbázison vizsgálták milyen mértékben befolyásolják azt 
a fő hatások (tehén kora elléskor, ivar, fajta, legelő típusa, születési évszak, te
nyészet) illetve ezen hatások kölcsönhatásai. Eredményeik szerint az említett fő
hatások mindegyike jelentős de ezen hatások interakciói közül csak az ivar x te
nyészet, születési évszak x legelő típus, születési évszak x tenyészet kölcsön
hatásokat találták jelentősnek.

Bertrand és mtsai (1985,1987) amerikai szarvatlan hereford állományok vá
lasztási teljesítményében jelentkező apa x teny/régió és apa x kortárs csop/teny 
interakciókat vizsgálták. A régiók között 0,64-es átlagos genetikai korrelációs ér
tékeket kaptak.

Butts és m tsa i{^97^) két hereford vonallal, két környezetben végezték kísér
letüket. Mindkét vonalba tartozó állomány felét a másik környezetbe szállították, 
így négy szubpopulációt alakítottak ki. Vizsgálatukban mindkét ivar esetén a szü
letési, a választási, és az éveskori súlyban, szignifikáns vonal x környezet köl
csönhatást találtak.

Koger és mtsai {^979) két környezetben (Florida/Mountana), két egymással ro
kon és két egymással nem rokon hereford vonal reprodukciós teljesítményében fel
lelhető genotípus x környezet kölcsönhatást vizsgáltak. A kísérlet felépítése meg
egyezett Butts és mfsa/( 1971) által alkalmazott metodikával. A vonal x környezet köl
csönhatást jelentősnek találták a vemhesülési arányban és a választott borjak szá
mában. A kísérlet folytatásaként, Burns és mtsai (1979), a vonal x tenyészet köl
csönhatás jelentőségét vizsgálták születési súly, választás előtti napi súlygyarapo
dás, 205. napos súly, testhossz, kondíció pontszám, tehenek éves produkciója ese
tében. Az említett tulajdonságok mindegyikéban jelentősnek találták a kölcsönhatást.

Pahnish és m tsai(^9B3) hereford üszők, Pahnish és m tsai(1985) hereford bi
kák választás utáni teljesítményében megnyilvánuló vonal x tenyészet kölcsönha
tást vizsgálták és az összes tulajdonság esetében jelentősnek találták azt. 
A cikksorozat eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a tenyésztési progra
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mokban, teljesítményvizsgálatok illetve a nemzetközi szaporítóanyag- és tenyész
állatforgalom során tekintettel kell lenni a genotípus x környezet kölcsönhatásra is.

De Mattos és mtsai (2000) vizsgálatainak célja az volt, hogy feltárja a válasz
tási súlyt befolyásoló esetleges genotípus x környezet kölcsönhatásokat az USA 
különböző régiói, illetve az USA, Kanada és Uruguay között, hereford populációk
ban. Eredményeik alapján, miszerint nem találtak kölcsönhatást, erősen megfon
tolandó egy olyan populációgenetikai vizsgálat hereford fajtában, amely a 3 ország 
állományát egy populációnak tekinti.

Hasonlóan De Mattos és mtsai (2000) munkájához, Lee és Bertrand (2002), 
argentin, kanadai, uruguayi, USA-beli hereford populációkban vizsgálták válasz
tási súly, születési súly és választás utáni súlygyarapodás esetén a genotípus x 
ország kölcsönhatás jelentőségét. Eredményeik szerint, jelentős kölcsönhatás 
csak a választás utáni súlygyarapodásban volt.

Korábbi cikkeinkben (Szabó és mtsai, 2007a; Bene és mtsai, 2007) már be
számoltunk a hereford borjak választási eredményét befolyásoló környezeti té
nyezőkről, a választási tulajdonságok populációgenetikai paramétereiről és a be
csült tenyészértékekről. E munkánkban a hereford borjak választási eredményei
ben megnyilvánuló apa x tenyészet kölcsönhatásra vonatkozó vizsgálataink ta
pasztalatait mutatjuk be.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatunkat a Magyar Hereford, Angus és Galloway Tenyésztők Egyesüle
te által rendelkezésünkre bocsátott adatbázis alapján végeztük. Az értékelésben 
8 tenyészbika, két tenyészetben, 1998-2001 között született, 630 ivadékának (293 
bikaborjú és 337 üszőborjú) adata szerepelt. Mindegyik bikának, mindkét tenyé
szetben voltak ivadékai. A borjak száma bikánként 9 és 199 között változott. 
A vizsgált tulajdonság a választás előtti napi súlygyarapodás (SGY) és a 205. nap
ra korrigált választási súly (KVS) volt. A variancia komponenseket REML mód
szerrel határoztuk meg. A modell a következő fix hatásokat tartalmazta: tenyészet, 
a tehén elléskori életkora, a születés éve, a születés évszaka és az ivar. Véletlen 
hatások az apa és az apa x tenyészet kölcsönhatás voltak. A borjak életkora -  
születéstől választásig -  mint kovariáló hatás szerepelt a választás előtti napi súly
gyarapodás esetében.

A apák tenyészértékbecsléséhez apamodellt alkalmaztunk, ami egy olyan ve
gyes modell, mely fix és véletlen hatásokat vesz figyelembe. Alkalmazásához csak 
az apa ismeretére van szükség, az egyed többi rokoni kapcsolatára nem. A becs
lést Harvey's (1990) Least Square Maximum Likelihood Computer Program segít
ségével végeztük.

A tenyészetek közötti genetikai korrelációkat adott tulajdonság esetén az aláb
bi képlet segítségével számoltuk {Dickerson, 1962):

r

ahol: rg = genetikai korreláció
= apa X tenyészet kölcsönhatás varianciája 
= apa varianciája
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A tenyészbikák között kialakult rangsor alapján rang-korrelációs koefficiens 
számítást végeztünk. Az adatokat Microsoft Excel XP program segítségével ren
deztük, majd SPSS 9.0 szoftverrel, Restricted Maximum Likelihood módszer alap
ján variancia komponenseket becsültünk és rang-korrelációs koefficiens számítást 
végeztünk.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A REML módszerrel becsült variancia forrásokat és azok hozzájárulását az 
összvarianciához az 1. fáö/ázaf szemlélteti.

1. táblázat
Varianciaforrások és arányuk az összvarianciában

Tulajdonság (1)
Variancia forrás (4)

Apa (5) Apa X Tenyészet (6 )
Fenotípusos- 
variancia (7)

Súlygyarapodás 
kg/nap (2 )

1,15x10-3±1,18x10-8 
(3,22%)

5x10^±1,2x10-7
(1,40%)

0,03567

205. napos súly 
kg (3)

13,81±11,12
(0,91%)

27,86±183,18 
(1,85%)

1504,04

Table 1: The contribution o f source o f varianca to totál variance, % 
traits (1); preweaning daily gain (2); 205th day weight (3); variance component (4); sire (5); sire x 
population interaction (6); phenotypic variance (7 )

Az apa hozzájárulása az összvarianciához, súlygyarapodás esetén 3,22%, 
205. napos súly esetén pedig csupán 0,91% volt. Hazai és külföldi irodalmak 
{Burfening, 1982; Nunn és mtsai, 1978; Benyshek, 1979; Tess és mtsai, 1984; 
Bertrand és mtsai, 1985,1987; Szabó és mtsai, 2007) az apa hozzájárulását a tel
jes fenotípusos varianciához, súlygyarapodás esetén 1,8-9,60%, választási súly 
esetén 0,2-7,10% között találták.

Az apa X tenyészet kölcsönhatás mindkét tulajdonság esetén kevesebb mint 
2%-ban járul az összvarianciához mégis -  figyelembe véve az apák közötti csekély 
változékonyságot -  jelentősnek mondható. A két vizsgált tulajdonsággal kapcso
latban becsült interakciós komponensek (1,40%-1,85%) hasonlóak mint amit a ha
zai és külföldi irodalmakban (0-17,20%) találhatunk (Nunn és mtsai, 1978; Czakó 
és mtsai, 1979; Buchanan és Nieisen, 1979; Tess és mtsai, 1984; Pahnish és 
mtsai, 1983; Bertrandés mtsai, 1985, ^987; Kiautschek, 1989; Baumung és mtsai, 
1989; Notter és mtsai, 1992; Ferreira és mtsai, 2001; Lengyel és mtsai, 2003).

A két tenyészetben, a teljesítmény adatok között számolt genetikai korreláció
kat a 2. tóö/ázaí tartalmazza. Robertson (1959) szerint a genotípus x környezet in
terakciónak akkor van jelentősége, ha a különböző tenyészetekben mért azonos 
tulajdonságok közötti genetika korreláció 0,8-nál kisebb. Az eredményekből jól lát
szik, hogy a genotípus x környezet kölcsönhatás mindkét tulajdonság esetén je
lentősnek bizonyult, mivel az említettnél kisebb (r = 0,69-0,33) genetikai korrelá
ciós együtthatókat kaptunk. Hasonló, 0,8-nál kisebb értékeket kaptak vizsgálatuk 
során Páni és mtsai (1977); Buchanan és Nieisen (1979); Soto-Murillo és mtsai
(1993); Lengyel és mtsai (2002, 2003).
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2. táblázat
Genetikai korre lációk

„B" tenyészet (2)
„A” tenyészet 

(1)
Súlygyarapodás 

kg/nap (3)
205. napos súly 

kg (4)
Genetikai korrelációk (rg) (5)

Súlygyarapodás 
kg/nap (3)

0,69 —

205. napos súly 
kg (4)

— 0,33

Table 2: Genetic correlations 
,,A” population (1); „B " populalion (2 ); preweaning daily gain (3); 205th day weight (4); genetic 
correlations (5)

A 3. táblázat az értékelt bikák tenyészértékét mutatja. A tenyészértékeket apa- 
modellel értékeltük. A becsült tenyészértékek alapján a bikák rangsorát a 4. táblá
zat és az 1. ábra szemlélteti.

3. táblázat
A tenyészbikák becsült tenyészértéke (apa-modell)

Apa
KLS(2)

Ivadékok szánna 
(3)

Súlygyarapodás 
kg/nap (4)

Tenyészérték (1)

Tenyészet (6 )

205 napos súly 
kg (5)

„A" „B" „A" „B" „A” „B"

14239 35 26 0,00 13,86 0,00 -2,85
14621 17 199 -16,60 -40,19 -0,15 ^ ,9 3

14815 11 109 -3,11 -69,18 - 0,02 - 10,01

14838 14 9 5,74 -33,90 0,10 -8,04
14839 16 18 -10,39 65,89 -0,16 13,10
14842 15 18 7,59 2,88 0,06 1,71
14843 18 45 22,96 44,08 0,25 4,54
14844 17 63 -6,19 16,56 -0,07 6,46

Table 3: Breeding value ofsires (sire-model) 
estinnated breeding value (1); sires' number (2); nunnber of progeny (3); preweaning daily gain (4); 205th 
day weight (5); population (6 );

A táblázatokból és az ábrán jól látszik, -  amit már a variancia komponensekből 
számolt genetikai korrelációs értékek is sugalltak -  hogy az apa x tenyészet kölcsön
hatás oly mértékű volt, hogy az rangsor változást idézett elő a két környezetben.

Akiszámított rang-korrelációs koefficiens -  5. tóö/ázaf- r̂ ang = Y: 0,11; KVS: 
-0,26 volt, és nem volt szignifikáns, ami azt jelenti, hogy a tenyészbikák egyik kör
nyezetben mutatott teljesítményéből sem vonhatunk le következtetést, a másik 
környezetben várható teljesítményükre vonatkozólag. Hasonlóan mostani ered
ményeinkhez Klautschek (1989); Müller(^99^), Ferreira és m tsai(2001), Lengyel 
és mtsai (2002) is 0,8-nál kisebb rangkorrelációs értékeket kaptak.
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4. táblázat
A tenyészbikák rangsora a két tenyészetben (apa-modell)

Apa
KLS(2)

Súlygyarapodás 
kg/nap (4)

205 napos súly 
kg (5)

Tenyészet (6 )

„A” „B” „A” „B"
14239 4. 4. 4. 5.

14621 8 . 7. 7. 6 .

14815 5. 8 . 5. 8 .

14838 3. 6 . 2 . 7.

14839 7. 1 . 8 . 1 .

14842 2 . 5. 3. 4.

14843 1 . 2 . 1 . 3.
14844 6 . 3. 6 . 2 .

Table 4: Banking ofsires (sire-model) 
as in Table 3. (2,4-6)

1. ábra; Tenyészbikák rangsorváltozása (205. napos súly) 

„ A ” ten yészet „ B ” tenyészet

( 1.) 14839 

(2 .) 14843 

(3 .) 14844 

(4 .) 14239 

(5 .) 14842 

(6 .) 14838 

(7 .) 14621 

(8.) 14815

Fig. 1 : Reranking of sires

Jelen hereford fajtára vonatkozó eredményeink megegyeznek a korábbi ma
gyar tarka, charolais és limousin fajták esetében végzett saját {Fördős és mtsai 
2008abc) vizsgálatunk megállapításaival, ahol is olyan mértékij apa x tenyészet 
kölcsönhatást találtunk, amelyek a különböző tenyészetekben, tenyészkörzetek- 
ben rangsorváltozást idéztek elő a tenyészbikák között.
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5. táblázat
Rang korrelációk

Tenyészet (1) .A" (2 ) ,,B"(3)

Rangkorrelációk SGY (r,anq) (4)
A ” (2 ) — 0,11 P>0.05
„B" (3) 0,11 P>0,05 —

Rangkorrelációk KVS (r̂ ang) (4)
.A” (2 ) — -0,26 P> 0,05
„B" (3) -0,26 P> 0,05 —

Table 5.: Ránk correlations 
population (1); „A" population (2); „B" population (3); ránk correlations (4)

KÖVETKEZTETÉSEK

Összességében elmondható, hogy mindhárom vizsgálati módszerrel jelentős 
apa X tenyészet kölcsönhatást találtunk a választás előtti súlygyarapodás és a 
205. napos választási súly esetében hereford fajtában.

A kölcsönhatást oly mértékűnek találtuk, ami a tenyészbikák rangsorváltozását 
is előidézte a két környezet között. Ebből az eredményből azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy a tenyészértékbecslési eljárás megbízhatósága csökken a vizs
gált két tulajdonság vonatkozásában, ha az interakciókat figyelmen kívül hagyjuk. 
Vizsgálataink tapasztalatai alapján, hasonlóan más tenyészértékbecslési eljárá
sokhoz (pl.: BREEDPLAN) -  javasolható az apa x tenyészet kölcsönhatás figye
lembe vétele.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A gyakorlati tapasztalatok és tudományos kutatások eredményei szerint a szarvasmarhatartásban 
és -tenyésztésben további erőfeszítésekre van szükség a nehézellések és a halvaszületések, korábbi 
szóhasználattal holtellések gyakoriságának a mérséklésére, a jelenség okainak és hatásainak a tisz
tázására. Fel kell mérni mindazokat a tényezőket, amelyek közvetlen veszteségeket okoznak. A jelen
ség értékelésében figyelembe kell venni egyéb faktorokat is, az ellések számát, a borjú ivarát, az első 
ellési életkort, az évszakot, a vemhesség alatti takarmányozást. Az ellés lefolyásának a megítélésé
ben figyelembe kell venni a genetikai komponensek közül: a közvetlen anyai és apai hatásokat és köl
csönhatásokat. Mindezekhez alapvető fontosságú az ellési adatok teljes körű nyilvántartása ahhoz, 
hogy pontosabban lehessen becsülni az apaállatoknak és leányaiknak az ellés lefolyására gyakorolt 
hatását, a tenyészérték meghatározását erre a tulajdonságra nézve, valamint figyelembe lehessen 
venni a termékenyítő bikák kiválasztását ebből a szempontból a párosítások során. A végső cél a gaz
dasági veszteségek csökkentése, az állatok jólléti állapotának a javítása, a fogyasztók tej és tejtermé
kek iránti bizalmának a növelése.

SUMMARY

Szűcs, E. -  Gulyás, L. -  Cziszter, L. T -  Demirkan, I. -  Szenei O.: RECENT RESEARCH 
FINDINGS ON STILLBIRTH AND DIFFICULT CALVING IN CATTLE PRODUCTION (REVIEW)

Findings of research and experiences gained in commercial practice reveal a necessity to continue 
development towards easing calving difficuity and preventing stillbirth in dairy cattle, mainly by 
examining causes and effects. Direct costs, such as calf loss, dam death, labour, veterinary assistance 
and other influencing economic factors over the longer term, e.g. higher culling rate, reduced miik yield 
and fertility, have to be evaluated and interpreted. The effects of non-genetic factors, parity, the sex of 
a calf, age at first calving, season, level of nutrition during gestation and their supposed modes of action 
alsó have to be considered. In the genetic model fór calving trait estimates, the following components 
have to be included: direct and maternal effect and direct-maternal interaction, Thus, accurate and 
complete reporting of calving ease and stillbirth data is critical fór several reasons: to increase the 
accuracy of sire calving ease and daughter calving ease evaluations and to allow the development of 
national stillbirth evaluations. The farmer, on the basis of these reports, can enhance future sire 
selection opportunities fór the herd. The aim is to reduce economic losses, to improve animal welfare 
and to reflect consumer concern with reference to miIk and dairy products.

•Készült a (1) „Perinatális mortalitás kóroktani és immunológiai vizsgálata" című, GAK-2005-CALVES 05 jelű és 
O M FB-00174/2006 számú kutatási téma, valamint a (2) „A New Approach on Different Aspects of Welfare, 
Environment and Food Interactions in Central and South-Eastern Europe with the Use of ICT" című, LLP-LdV-TOI- 
2007-TR-002 számú Leonardo da Vinci Innovációs Transzfer projekt keretében.



BEVEZETÉS

A tejtermelő tehenészetekben és a húsmarhatartásban egyaránt jelentős gon
dot okozó probléma a holtellés, vagy újabb szakkifejezéssel a borjak halvaszüle
tése és az ellési komplikáció, ideértve a nehézellést is. A holtellések aránya, az el
múlt évtizedekben, a hazai tapasztalatok szerint is egyre inkább növekszik az el- 
lést követő 24. vagy 48. órában (Szenei és mtsai, 1981; Báder és mtsai, 2009). 
Következésképp, a szarvasmarha-tenyésztő szakembereknek a jelenség fokozó
dása miatt mindenképpen foglakozni kell a témával. A borjaikat nehezen ellő üszők 
és kifejlett tehenek esetében, az ellést követően, az egészségi állapotot, az újra- 
vemhesülést és a tejtermelést egyaránt befolyásoló, rontó hatással is számolnunk 
kell. Gyakori mind az anyaállat, mind a borjú elhullása, de szintén gyakoriak a ne- 
hézellés következtében előforduló holtellések. Olykor még a komplikációk nélkül vi
lágra jött, normális testtömegű borjú is lehet élettelen, vagy elhullhat közvetlenül az 
ellés után. A nehézelléses és a holtelléses esetek gyakoriságával összefüggésben 
jelentős különbségek fordulhatnak elő bizonyos bikáktól származó apai ivadékcso
portok, családok, vagy a tehén apaságával összefüggő ellések között. Főképp az 
intenzív tejtípusú szarvasmarhafajták esetében komoly veszélyt jelent a elmúlt év
tizedek fejleménye pl. a vonalak beszűkülése, a szelekciós nyomás.

A nehézellés és a holtellés gyakori előfordulása nyilvánvalóan nemcsak etikai 
és állatvédelmi szempontból elfogadhatatlan, hanem a következményeként oko
zott gazdasági veszteségek miatt is. Nyilvánvaló, hogy a tehén életében az egyik 
legjelentősebb stresszhatást okozó szakasz az ellés és az ellést követő időszak. 
Következésképpen, a jelenségből eredő veszteség nemcsak a borjúszaporulatot 
érinti és jelent veszteséget az üzemek számára, hanem komoly gondot okoz a te
henek egészségi állapota szempontjából is. A helyzet, tendenciáját tekintve, az 
utóbbi években folyamatosan romlott.
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A KÉRDÉS JELENLEGI ÁLLÁSA

A szarvasmarha tartásában a holtelléses esetek növekedése egyre több gon
dot okoz, éppen ezért szükségszerű a témára vonatkozó új kutatási eredmények
nek és ismereteknek az áttekintése.

A nehézellés és a holtellés egymással összefüggő jelenség, mégsem azonos 
problémáról van szó, ugyanis a holtellések mintegy felében egyáltalán nem lehet 
nehézellésről beszélni (Philipsson, 1996). A nehézellés összetett szó, a görög 
„dys" -  nehéz, kínokkal járó, rendkívüli, szokványostól eltérő -  és a „tokos” -  szü
letés -  szavakból származik. A nehézellés tehát azt jelenti, hogy az előhasi üsző, 
vagy a többször ellett, kifejlett tehén képtelen világra hozni borját külső segítség 
nélkül.

A holtellés definíciója: a borjú már nem él, holtan jön a világra, vagy az ellés 
után 24 órán belül elpusztul és legalább 260 napos vemhességből származik. Ha 
a holtan világra jött borjú 215. napos vemhesség előtt születik meg, akkor veté
lésről van szó. A témában az egyik első közleményt Berglundés Philipsson (1992) 
jelentették meg és kimutatták, hogy egyes tenyészbikák borjai között gyakoribb a 
holtellés. A gyakorlatban általánosan elfogadott vélemény, hogy a holtelléses ese



tek az ellés lefolyására, nehézellésre vezethetők vissza. Ugyanakkor, az ellési 
komplikációk állandó jelenléte miatt Gustafsson és mtsai (2007) szerint nehéz el
fogadtatni azt a véleményt, hogy a holtellések arányának a fokozódása nem a ne- 
hézellésekkel van összefüggésben.

A tehén ellése és a borjú világra jötte a termelési ciklus egyik legkritikusabb fá
zisa, mégis, Philipson és mtsai (^979), valamint McDermott és mtsai (1992) sze
rint az előbbiekben leírt tényállásból következik, hogy az ellés körüli probléma két 
szaporodásbiológiai esemény, fogalom köré csoportosítható, nevezetesen a ne
hézellés és a holtellés. A holtellések és a nehézellések következményei súlyos, 
közvetlen károkat, a borjú vagy a tehén, vagy mindkettő elhullását, koraellést, de 
közvetett gazdasági károkat is okoznak a megnövekedett állatgyógyászati költsé
gek, a ráfordítások növekedése, és a többletmunka miatt. A nehézellés esetében 
több szerző foglakozik, pl. a borjú egyediségével összefüggő, vagy az anyai ha
tásokkal. A legfontosabb tényezőnek a borjú születési súlya tűnik, de jelentősége 
van a tehén medence-méreteinek is. A holtellés esetében a borjú egyedi és az 
anyai hatás még nem kellően tisztázott. Miután a holtellések bizonyos esetekben 
összefüggésbe hozhatók a nehézelléssel, a jelenség, a nehézelléssel összefüg
gő és a nehézelléstől független kategóriába sorolható. McDermott és mtsai {\QQ2) 
kanadai húsmarha állományokban végzett vizsgálatik eredményei alapján úgy vé
lik, hogy akár elsőborjas, akár többször ellett tehenekről van szó, a nehézellések 
gyakorisága egyrészt egyedi, anyai hatásoktól függő kockázati tényezőkre, más
részt az adott tenyészetben közrejátszó környezeti körülményekre vezethetők 
vissza. A nehézelléses esetek, főleg előhasi üszők esetében, szoros összefüg
gésben vannak a holtellésekkel, és mindkét jelenség mérsékeltebb gyakoriságú a 
többször ellett teheneknél. Közismert az a tény, hogy a nehézellés jelentős hatást 
gyakorol a holtellések gyakoriságára, azonban mindkét jelenség esetében jelen
tős mértékű a genetikai és környezeti tényezők szerepe. Közvetlen hatást jelent a 
borjú genotípusa, de az anya hatása is közrejátszik mindkét kockázati tényező ki
alakulásában. A közvetlen hatás a borjú szerepe az ellés problémamentes lefo
lyásában, az anyai hatás a vemhes tehén képessége arra, hogy borját kompliká
ció nélkül világra tudja hozni. További tényezők a borjú születési súlya, ivara, va
lamint az, hogy hányadik ellésből származik, a tehén életkora, és az évszak.

A nehézellésektől független holtellések lehetséges okai visszavezethetők fer
tőzésekre (pl. BVD), a fejletlen placentára, az anya anyagcsere zavaraira, vala
mint a borjú veleszületett fejlődési rendellenességeire. Menedzsment probléma 
például a vemhes tehén ellés előtti nem megfelelő gondozása, vagy a felügyelet 
hiánya (Gustafsson és mtsai. 2007).

A holtellések arányának a növekedése a szarvasmarha-állományokban napja
inkban világszerte statisztikai adatokkal is alátámasztott kulcskérdéssé vált 
(Murray, 2009). A témával az egész világon foglalkoznak az Egyesült Államokat 
(Meyerés mtsai, 2001), Dániát (Hansen, 2004) és Hollandiát (Harbers és mtsai, 
2000) is beleértve. A közölt adatok szerint a holtellések aránya 10-13%-ra tehető, 
főleg a holstein fríz fajtájú, elsőborjas teheneknél. A hátterében meghúzódó okok 
nem teljesen tisztázottak. McDermott és mtsai (1992) közlése szerint a holstein- 
fríz elsőborjas tehenek holtelléseinek aránya 10-ről 12%-ra növekedett, de a két, 
vagy több borjas teheneké is 6%-ra emelkedett a korábbi 5%-os arányról. A Svéd 
Tejelőmarha-tenyésztő Szövetség tejelés-ellenőrzési szervezetének az adatai azt
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mutatják (1a és 1b ábra), hogy az elsőborjas svéd holstein-fríz (SLB) tehenek holt- 
elléseinek aránya az 1980-as évektől kezdve folytonosan emelkedik (Steinbock, 
2006). A közelmúltban a holtellések gyakorisága 10,4%, a nehézellések aránya 
pedig 6,9% volt (Swedish Dairy Association, 2005). A kedvezőtlen folyamatot vilá
gosan szemlélteti az la  és b ábra mind a holtellésekre, mind a nehézellésekre 
nézve. Természetesen a többször ellett tehenek esetében a kép kedvezőbb, a 
holtellések aránya jelentősen csökkent. Érdekes módon a svéd vöröstarka (SRB) 
fajtában az elsőborjas és többször ellett tehenek közötti különbség nem számot
tevő.
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1. ábra: Az elsőborjas és többször ellett svéd holstein és vöröstarka lapály tehenek 
holt- és nehézelléselnek gyakorisága (Steinbock, 2006)
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Fig. 1.: Annual statistics from the miik recording scheme fór stillbirth (%) and b) calving difficuity 
(%) fór heifers and cows of SRB and SLB

fór stillbirth (la ); stillbirth, % (2a), fór calving difficuity (1b); calving difficuity % (2b), SRB cows (2), SLB 
cows (3), SRB heifers (4), SRB heifers (5)



Murray (2009) legújabb összefoglaló tanulmánya szerint, az 1985-től 1996-ig 
terjedő időszakban, az Egyesült Államok tejelő marha állományában, a holtellések 
aránya 9,5%-ról 13,2%-ra emelkedett. Ugyanakkor Norvégiában a norvég vörös 
fajtákon ezzel szemben a holtellések gyakorisága az elsőborjasok esetében 3%, 
a többször ellettekél csupán 1,5% volt, s a helyzet 1978 és 2004 között nem vál
tozott. Kettőshasznosítású cseh tarka és tejtípusú holstein-fríz fajtákat értékelve 
Hradecká és mtsai (2006) sem találtak fajták szerinti eltéréseket a holtellések ará
nyában: a cseh tarkában 3,55%, a holstein-frízben 3,70% volt a gyakorisága. 
A holtelléseknek több mint a fele (58,5%) nehézelléssel párosult, ami a két érték 
közötti, azaz elhullási veszteségek, az ellés lefolyása és a nehézelléses esetek 
közötti szoros összefüggésre enged következtetni. A bikaborjak között több volt a 
holtellés (69,7%), mint az üszőborjak (30,3%) esetében. Az elsőborjas tehenek 
holtelléseinek gyakorisága (5,5%) kétszer nagyobb volt többször ellett, kifejlett tár
saikhoz képest (2,7%).
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A HOLTELLÉSEKET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

Genetikai hatások

A holtellésen, vagy halvaszületésen túlmenően, Hansen és mtsai (2003) beve
zették a borjak születés utáni elhullásának, azaz a posztnatális mortalitásnak (PM) 
a fogalmát. A tejtípusú borjak (n = 841 921) születés utáni elhullására nézve dáni
ai holstein adatbázison becsülték a nevezett értékmérő tulajdonság genetikai pa
ramétereit. Életkor szerinti bontásban, négy bináris (0-től 1-ig terjedő) változót ele
meztek, amelyekben becsülték az elhullás kockázatát különböző időszakokban: 
1-14. napos (D1-14), 15-60. napos (Dl 5-60), 61-180. napos (D61-180) kor kö
zött és a felnevelés teljes időszakában 1-től 180. napos korig (D l-180). A négy 
időszakaszban az elhullási paraméterek közvetlen öröklődhetősége h^ = 0,001-tői 
0,008-ig terjedő értékek között változott és minden esetben szignifikáns volt. A h  ̂
értékek a születés utáni D61-180 és D1-180 napos életkor tartományban voltak 
a legnagyobbak. Az anyai öröklődhetőség értékei meglehetősen mérsékelteknek 
bizonyultak h^ = 0,0002-től 0,0015-ig terjedő nagyságrendekkel és csak a D1-14, 
valamint D1-180 életkor tartományokban voltak statisztikailag biztosítottak. A szer
zők véleménye szerint, a borjak születés utáni mortalitása a tejelő szarvasmarha 
tenyésztésében, más gazdasági szempontból fontos tulajdonságok mellett, figye
lembe vehető a tenyésztési programokban. A tulajdonság tenyészértéke megle
hetős biztonsággal becsülhető, hiszen az értékelt apaállatoktól nagy létszámban 
születnek borjak. Dán holstein tehenekben Thomasen és mtsai (2006) kutatása
ikban az ellési vonatkozású paraméterekkel összefüggő közvetlen és anyai gene
tikai komponenseket elemezték. A közvetlen apai hatások öröklődhetőségét 
Hansen (2004) egy másik tanulmányban magasabbnak, h  ̂= 0,05-0,19 értékűnek 
találta, mint az anyai nagyapa hatását (h^ = 0,04-0,06). Az ellési tulajdonságok kö
zött becsült közvetlen apai hatások genetikai korrelációi jelentősen meghaladták 
(0,69-0,93) az anyai nagyapai hatások közötti értékeket (0,01-0,62). Genetikai
lag az ellés paramétereire nem csupán maga a borjú van hatással, hanem anyai 
hatások is jelentős mértékben érvényesülhetnek (Meijering, 1984). Az ellések



lefolyására gyakorolt közvetlen genetikai és környezeti, valamint anyai genetikai 
és környezeti hatásokat az idézett szerező által szerkesztett 2. ábrán szemléltet
jük. Az anya testalakulása, elsősorban a farszélesség, a medencenyílás és annak 
a hajlásszöge jelentős tényező, de a borjú méretei és fizikai erőnléte is. 
A közvetlen additív genetikai hatás voltaképpen a születendő borjúnak a hatása, 
és ez az apaállatok közötti különbségek függvénye. Az anyai genetikai hatás az 
anya ellésre való alkati alkalmasságát, képességét jelenti a borjak anyai nagyapái 
közötti varianciával (lányok csoportja). Következésképpen adott borjúra nézve az 
anyai nagyapák hatásait is figyelembe kell venni.

Az apai hatások által kiváltott genetikai trend magába foglalja az összes iva
dékvizsgált tenyészbikajelölt hatását. Hollandiában például az anyai hatások mel
lett, a holtellésre/nehézellésre vonatkozó tenyészérték minden bikára vonatkozó-

2. ábra: Az ellések lefolyására gyakorolt közvetlen genetikai és környezeti, valamint anyai genetikai 
és környezeti hatások (l^eijering, 1984)
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Fig. 2.: Effect of direct and maternal effects on calving 
maternal grandsire (1) dam (2), sire (3), calf (4), e. g. pelvic dimensions (5), e.g. size (6 ), dystocia (7), 
stillbirth (8 )



an rendelkezésre áll. Harbers és mtsai (2000) szerint a tulajdonságok öröklődhe- 
tősége meglehetősen alacsony.

Az ellések lefolyásával összefüggésben Thomasen és mtsai (2006) géntérké
pezéssel, genetikai markerezéssel végeztek QTL (Quantitative Trait Loci) azaz a 
mennyiségi jellegekért felelős lókuszokra vonatkozó vizsgálatokat, meghatározva 
azokat a tulajdonságokat, amelyek hatással vannak a közvetlen és anyai hatá
sokra. Sok-jellemzős, sok-módszeres (Multitrait és multiple) variancia komponen- 
ses megközelítéssel két olyan pleiotrop QTL-t mutattak ki, amelyek közvetlen ha
tással vannak a borjú testnagyságára és a nehézellésre, és két QTL-t, amely köz
vetlen és anyai hatást gyakorol a holtellésre. A dán holstein-fríz szarvasmarha te
nyésztési programban az azonosított QTL-ek fontos szerepet játszanak, mivel a 
kombinált szelekciós indexben viszonylag nagy gazdasági súllyal szerepelnek. 
Az ellés lefolyásának a javításában tehát hatékony szerepet tölthetnek be azok a 
genetikai markerek, amelyek a túlélést és a holtellést befolyásolják anélkül, hogy 
hatással lennének a borjú testnagyságára.

Egyéb hatások

Lombard és mtsai (2007) vizsgálatában a holtellések gyakoriságát elemezték, 
és értékelték holstein elsőborjas tehenek és borjaik morbiditását, valamint morta
litását, azok összefüggéseit a nehézelléssel. Az ellés lefolyását pontozással érté
kelték, a borjúra vonatkozóan élő és holt kategóriát alkalmaztak. Az adatgyűjtés 
az elléstől számítva 120 napos időszakra terjedt ki. Az elsőborjas teheneknek több 
mint a felénél (51,2%), a többször ellett társaik közül 29,4%-ánál volt szükség be
avatkozásra az ellés alatt. A bikaborjak 40%-ánál, az üszőborjak 33%-ánál volt 
szükség a segítségre. Csehországban, Hradecká és mtsai (2006) tarka marha 
holtelléseinek gyakoriságára kifejtett hatásokat értékelték. Az országos adatbázis 
n = 187 546 ellésre terjedt ki, a borjak 907 ivadékvizsgált apaállattól származtak. 
Az előhasi üszők és a többször ellett tehenek között a holtellések arányában je
lentős eltérést találtak (6,97% illetve 3,61%), de eltérés volt a született borjak ivara 
szerint is, ami a bikaborjak esetében 2,66%, az üszőborjak között 1,17% volt. Min
dent összevetve a holtellés gyakorisága 4,52% volt. A vemhességi idő hosszának 
az ellési komplikációkra és a holtellések arányára gyakorolt hatása mind az első
borjas tehenek, mind a többször ellett társaik esetében jelentős szerepet játszott, 
a rövidebb idejű vemhességekben gyakoribb, a hosszabbakban fokozatosan mér
séklődő tendenciával (3. és 4. ábra), az összefüggés r = 0,48, illetve r = -0,05, 
mindkét esetben statisztikailag biztosított (P<0,001).

A holstein bikaborjak és ikerborjak, az első ellésből származó, illetve az ellési 
komplikációkból nehézelléssel születettek esetében, a holtellések arányát Lombard 
és mtsai (2007) jelentősen magasabbnak, 8,2%-nak találták az üszőborjakhoz, 
egyes ellésű borjakhoz, a többször ellett tehenekhez, vagy segítség nélkül szüle
tett társaikhoz képest. Azzam és mtsai (1993) hereford húsmarhában a holtellések 
gyakoriságát és a születés utáni elhullás arányát vizsgálták a születéstől egyhetes 
életkorig terjedő időszakban az időjárási viszonyok, a nehézellés, az anyai életkor, 
a borjú testsúlyának és ivarának a szerepénere nézve, a túlélés szempontjából. 
Amennyiben nem volt beavatkozás, nehézellés esetén ötször annyi borjú hullott el, 
mint segítség esetén. A nehézellések következtében a borjak 43,6%-a elhullott.
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3. ábra: A vemhességi idő hosszának a hatása a holtellések és az ellés körüli komplikációk 
gyakoriságára (Hradecká és mtsai, 2006)

%
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Fig. 3.: Effect of gestation days on frequency of stillbirths and complications of calving 
complications at calving (1), stillbirths (2), days (3)

4. ábra: A vemhességi idő hosszának a hatása eisőborjas és többször ellett tehenekre 
(Hradecká és mtsai, 2006)

%

Fig. 4.: Effect of gestation days on frequency of stillbirths in heifers and cow 
cow (1), heifer (2 ), days (3 )

A genotípushoz, az ivarhoz és az anyai életkorhoz képest a kis testsúlyú borjak túl
élési esélye viszonylag csekélyebbnek bizonyult. A nagyobb testsúllyal született 
borjak között a holtan született borjak aránya csak a kétéves korban először ellett 
vemhes üszők esetében bizonyult jelentősebbnek. Az ellés napján mért átlagos na
pi léghőmérséklet és a csapadék a borjak életbemaradási esélyét nem lineáris mér
tékben befolyásolta. A túlélés esélye összefüggésben volt az anyai életkorral, a bor



jú ivaréval, a borjú testnagyságával és a nehézelléssel. A kétéves korban először el
lett üszők érzékenyebbek voltak a kedvezőtlenebb időjárási tényezőkre, mint az 
idősebb tehenek. Tejelő fajtájú teheneken Lombard és mtsai (2007) kimutatták, 
hogy a nehézellés, a holtellésekre és az elhullásokra csupán 30. napos korig fejti 
ki negatív hatását. Véleményük szerint jelentősen csökkenthető a tejtípusú tehe
nek nehézellésnek a borjak elhullására és a megbetegedések gyakoriságára 
kifejtett hatása. Vizsgálataik szerint a hozzáértés és a szakismeretek bővítése, a 
dolgozók oktatása fontos szerepet tölt be a tejtermelő tehenészetek technológiai 
rendszerének és a menedzsment fejlesztésében, a nehézellések számának csök
kentésében és a borjak egészségi állapotának a javításában.

Holstein fríz előhasi üszők holtellését befolyásoló kockázati tényezőket 
Franciaországban Chassagne és mtsai (1999) elemezték. A holtellések gyakori
sága 6,9% volt. A kockázatot valószínűsítő tényezőket pedig a következőkben fo
galmazták meg: vemhességi idő, ellés előtti kondíció pontszám, higiénés körül
mények, a vemhesség utolsó két hónapjában analizált biokémiai és hematológiai 
vérparaméterek, valamint az ellés körülményei. A kockázati tényezőket többszö
rös logisztikus regresszióval becsülték a következő fix hatásokkal; tenyészet, év, 
évszak, a vérminta-vételtől az ellésig terjedő időszak hossza és a kondíciópont- 
szám. A hajlamosító és kockázati tényezőket a hatásoknak kitett és nem kitett al
csoportokban (OR) a megbetegedés előfordulásától való eltérés arányában fejez
ték ki. Az eredmények arra utalnak, hogy a nehézellés és 4 fölötti kondíciópont- 
szám a holtellésre nézve szignifikáns rizikófaktor (OR = 14,6 P<0,001; illetve OR 
= 2,98 P<0,05). Ha a vemhes tehén vérképében az abszolút neutrofil leukocita 
szám nagyobb, mint 1950/mm3, akkor a holtellés kockázata mérsékeltebb (OR =
0,50, P<0,05). A holtellés következményei a magzaburok-visszamaradásos ese
tek növekedése, gyenge fogamzási eredmények és a 305. napra korrigált laktáci- 
ós tejtermelés csökkenése.

A HOLTELLÉS ÉS A NEHÉZELLÉS TÉMAKÖRÉBEN IZLANDBAN VÉGZETT 
VIZSGÁLATOK

Az utóbbi években a holtellések aránya például Izland közel 150 ezres létszá
mú tejelő tehénállományában gyorsan növekedett. Az 1980-as évek elején 
Jónmundsson (2005) közlése szerint mintegy 5% körül volt és amint az 5. ábrán 
látható, az utóbbi évtizedben ez a növekedés elérte a 10%-ot, sőt a legutóbbi 
években a 15%-ot is és csak az utóbbi két évben kezdett mérséklődni 
(Benjamínsson, 2007). Véleményük szerint a holtelléseket a következő fontosbb 
tényezők befolyásolhatják: (1) ellések sorszáma, (2) bika-, vagy üszőborjúról, vagy 
ikerellésről, esetleg hármasikrekről van-e, szó, (3) az előhasi tehén első ellési élet
kora, (4) vemhesség hossza, (5) a termékenyítő bika hatása, és (6) a beltenyész- 
tettség foka, akár az anya, akár a borjú esetében. A holtellések aránya, a vázolt 
tényezők miatt, 1,7% és 29,6% között változott.

A 6. ábra világosan szemlélteti, hogy az ellések száma jelentős mértékben be
folyásolja a holtellések gyakoriságát, ami az előhasi teheneknél majdnem kétsze
rese a többször ellett tehenekénél. A jelenség oka nem teljesen ismeretes, bár az 
adatbázisban nagyon kevés volt a magas életkort megért tehén.
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5. ábra: A holtellések száma Izland tejelőmarha állományában az 1993-tól 2006-ig terjedő 
időszakban (Benjamínsson, 2007)
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Fig. 5.: Trend in stillbirth rate o f Icelandic dairy cattle population. 1993-2006) 
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6 . ábra: Az ellések száma és a holtellések gyakorisága (Benjamínsson, 2007)
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ellések száma (2 )

Fig. 6.: Effect ofcalving number on stillbirth rate 
stillbirth rate (1), calving number (2 )

Az ivar és az ikerellés is meghatározó tényező a holtellések előfordulásában 
(7. ábra). Bikaborjak esetében a tendenciát tekintve a holtellések kockázata 
nagyobb, mint ha üszőborjakról van szó, de jelentős kockázati tényezőt jelentenek 
az ikerellések is. Az ábrán bemutatott kép az utóbbi időben még kedvezőtlenebb, 
közel 22-25%. Az egyes ellésből született bika- és üszőborjak közötti különbség 
szintén növekedett az utóbbi években. A bikaborjak között 2004-ben 17% volt a 
holtellés gyakorisága, az üszőborjak között pedig 13% volt ez az arány. A 8. ábra 
szerint 24 hónapig az első ellési életkor hatása jelentős mértékű a holtellések gya
koriságára, azt követően a helyzet stabilizálódik, a holtellések aránya azonos, 
állandó szinten marad. A vemhességi idő hossza szintén jelentős hatású. Az idé
zett tanulmányban az átlagos vemhességi idő 286,4 nap volt 6,9 napos szórással.

2 . 3.1. 6 7. 8
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7. ábra: A borjú ivarénak és az ikerelléseknek a hatása a holtellésekre (Benjaminsson, 2007) 

p- 40

Fig. 7. : Effect o f sex and multipie births 
stillbirth rate (1), buli (2), heifer (3), two bulls (4), two heifers (5), buli and heifer (6 ), triplets (7)

8 . ábra: Az anya első ellési életkorának a hatása a holtellésekre (Benjaminsson, 2007)

első ellési életkor, hónap (2)

Fig. 8.: Effect of age at first calving on stillbirth rate 
stillbirth-rate (1), age in months at torst calving (2 )

Minél jobban eltér a vemhességi idő az átlagostól, annál nagyobb lesz a holtellés 
valószínűsége, amint azt a 9. ábra szemlélteti.

Ezen a kutatások eredményei megerősítik a korábbi gyakorlati tapasztalatokat 
és a genetikai értékelések eredményeit, vagyis hogy az apai hatások adott eset
ben igen jelentősek lehetnek és jól is érvényesülhetnek. Az 50-nél több ivadékkal 
rendelkező apaállatok esetében a holtellések aránya 3 és 20% között váltakozott, 
noha a szűz üszők párosításában és termékenyítésében ezt a hatást figyelembe 
vették. A jelenségben, nagy valószínűséggel, elsősorban a beltenyésztettség foka 
játszott közre. Egyébiránt a jelen vizsgálat legfontosabb részét a beltenyésztés 
hatása képezte. Amint a 10. ábrán látható, a holtellések relatív kockázata a 
beltenyésztettség fokával egyidejűleg rohamosan emelkedik. Az anyai beltenyész- 
tettségi fok szerepe, noha szignifikáns volt, nem eléggé tisztázott még.
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9. ábra: A vemhességi idő hatása a holtellésel< gyatioriságára (Benjamínsson, 2007)

260-269. 270-279, 280-289. 290-299.
vemhességi idő, nap (2 )

Fig. 9.: Effect ofiength ofgestation on stillbirth rate 
stilibirth-rate (1), iength of gestation in days (2 )

10. ábra: A beltenyésztettség hatása a holtellések relatív kockázatára (Benjamínsson, 2007)

a beltenyésztettség foka, % (2 )

Fig. 10.: Effect of degree of inbreeding percentage of calf on the relatíve risk fór stillbirth 
relatíve risk fór stillbirths (1), degree of inbreeding of calf, % (2)

KÖVETKEZTEZTÉSEK ÉS JAVASLATOK A GYAKORLAT SZÁMÁRA

Nyilvánvaló, hogy a holtellések magas aránya gazdasági szempontból elfo
gadhatatlan. Jóllehet a tejelő szarvasmarha tenyésztésében a szelekció elsődle
ges célja leginkább a termelési tulajdonságokra összpontosul, sok olyan „másod
lagos”, jobban mondva „funkcionális" tulajdonság javítását is szem előtt kell tarta
ni, amelyek jelentősen csökkenthetik, pl. az elhullásból, vagy megbetegedésekből 
származó veszteségeket, és amelyek növelik a hosszú hasznos élettartamot. 
A funkcionális tulajdonságokat a környezeti tényezők erőteljesebben befolyásolják 
a gyengébb genetikai faktorokkal szemben, az anyai hatás mégis érvényesülhet, 
ami természetesen bonyolultabbá teszi az értékelést a holtellés és elhullás elleni



szelekcióban. Ettől függetlenül a holtellés és a nehézellés komoly anyagi veszte
ségeket okoz a tehenészetekben, ezért a tenyésztési programokban és az üze
meltetésben mindenképpen tekintetbe kell venni. A holtellés és a nehézellés által 
okozott gazdasági kár és pénzügyi veszteség Groen és mtsai (1995) szerint a bor
júszaporulat csökkenésére, a tejtermelés kiesésére, a selejtezés növekedésére, 
az állatok jólléti állapotának a romlására és a fogyasztók tejjel és tejtermékek 
fogyasztásával szembeni romló megítélésére vezethető vissza.

Ölesen és mtsai (2000) véleménye szerint a jövőben elengedhetetlen az állat
védelmi szempontokat is érvényesíteni a szarvasmarhatartásban, illetve tenyész
tésben. Dániában, a borjazási adatok felvétele már 1997 óta szerves része a hiva
talos tejelésellenőrzési rendszernek, és ezzel az egész állományban megnyílt a le
hetőség az elhullási adatok nyomonkövetésére és elemzésére. Egyebek között ez 
az információ értékes forrás lehet az állatok jólléti állapotának az értékelésében. Sőt, 
a könnyű ellés, mint funkcionális tulajdonság, figyelembe vehető a párosítási tervek 
összeállításában, különösen, ha szűz üszőkről van szó. Jelenleg még mérsékelt fi
gyelmet fordítanak a holtellések növekvő gyakoriságára. Az ellési paramétereknek 
a felvétele a szelekciós programok
ba, Kent (2009) javaslata szerint,  ̂ ^
mindenképpen indokolt. A tenyész- " holtellések értékeléséhez

bikák tenyészértéke 1978 óta hoz- ______________ 2009)
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Borjú állapota (1) Pont (2)
Élő (3) 1

Halva született (4) 2

Elhullás 48 órán belül (5) 3

záférhető az Egyesült Államok or
szágos tejtermelés-ellenőrzési adat
bázisából (Dairy Herd Improvement 
(DHI) National Association of Animál 
Breeders (NAAB). A holtelléseket -  
a program keretében -  az ellések 1 scoring system fórstiiibirth data
lefolyása alapján pontozással érté- status of calf (1), score (2), alive (3), dead at birth (4), 
kelik (1. táblázat). dead within 48 hours (5)

A kérdés jelenlegi állását figye
lembe véve egyet lehet érteni Meijering (1984) mindmáig érvényes álláspontjával, 
hiszen mind a kutatásban, mind a gyakorlatban indokoltnak, sőt szükségesnek lát
szik azoknak az erőfeszítéseknek a fokozása, amelyek a szarvasmarha-tenyész
tésben a holtellések és a nehézellések elleni fejlesztéseket célozzák, különös te
kintettel az ok és okozati tényezők és a hatások tisztázására. Értékelni kell a köz
vetlen anyagi hatásokat (borjú elvesztése, tehén elhullása, munkaerő-többlet, 
gyógykezelés), de a hosszú távú hatásokat (selejtezés, tejtermelés, termékenység) 
is. Továbbá figyelembe kell venni egyéb tényezőket, az ellések számát, a borjú 
ivarát, az első ellési életkort, az évszakot, a tehén vemhesség alatti táplálóanyag
ellátását, kondícióját valamint a szükséges beavatkozásokat. Az ellési tulajdonsá
gok genetikai értékelését ki kell terjeszteni a közvetlen, az anyai és a közvetlen, és 
az anyai kölcsönhatásokra, az apai és anyai nagyapák hatásaira. Szűz üszők ter
mékenyítésében célszerű kerülni az ellés lefolyásra hátrányos hatású apaállatok 
használatát. A teljesítményvizsgálatokban tisztázni kell az apai hatást a borjú test
súlyára, a vemhességi időre, a testméretekre és a termelési tulajdonságokra vonat
kozóan, továbbá figyelemmel kell lenni a párosítási tervek kidolgozásában és a 
kiértékelés módjára az ivadékvizsgálatokban. Alternatív stratégiákat kell kidolgozni 
továbbá a holtellés és nehézellés elleni védelemre irányuló tenyészkiválasztáshoz.
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IN MEMÓRIÁM ANKER ALFONZ’̂
(1925-1979)

Immár harminc éve annak, hogy eltávozott közülünk Anker Alfonz, és 38 éve múlt, hogy a KAHYB sertés
-  élete főműve -  állami elismerést kapott, Európában az első hibridek egyikeként.

Anker Alfonz mélységes humanizmussal átitatott családi körben született régi katonacsaládból. Szinte az 
anyatejjel szívta magába az állattenyésztés szeretetét, édesapja a Komáromi Méntelep parancsnoka volt. 
Nem véletlen ezért, hogy Anker Alfonz maga is méneskari tiszt akart lenni gyerekkora óta, mély elhivatottsá
got érezve a lótenyésztés művészete és tudománya iránt. így aligha csodálkozhatunk azon, hogy a II. világ
háború végén a Ludovika Akadémiával együtt Németországba került, majd hadifogság után a bécsi Spanyol 
Lovasiskolába. Itt majd egy évig magas szinten lovagolt. Emellett a lipicai fajta egyedeinek és származásá
nak mélyreható tanulmányozásával, felismerte a vonaltenyésztésnek egy rendkívül eredményes módszerét, 
amely a lipicai fajta fenntartásának genetikai alapját képezte, amit azonban soha nem hoztak nyilvánosság
ra az osztrákok.

Hazatérve előbb Tataremeteségen, majd Alagon a lótenyésztésnek szentelte idejét, számos szakcikke 
jelent meg, amelyek kitűntek a tárgyi ismeretek széles körével és újszerűségükkel. Az 50-es évek közepétől 
már a Mátai Ménesben dolgozott, forradalmian új genetikailag is megalapozott munkát végezve a lótenyész
tésben, ami a mai napig párját ritkítja.

A ménes állományának radikális csökkentése, majd Óhatra történt áthelyezése sikeres munkáját ketté
törte. Óhaton kezdett a mangalica nemesítésével is foglalkozni, a kimagasló eredményekről szakközlemé
nyeiből nyerhet információkat a hálás utókor. .

Sokoldalúságára jellemző, hogy Óhaton aktívan foglalkozott juh- és tyúknemesítéssel is. Életében új 
fejezet kezdődött, amikor 1962-ben Guba Sándor főigazgató meghívására a Kaposvári Felsőfokú Mezőgaz
dasági Technikum tudományos kutatója lett. A mezőgazdasági technikumban, majd a főiskolán nyílt először 
igazi lehetősége arra, hogy állattenyésztői képességeit és tudományos érdeklődését kiélhesse, elképzelése
it valóra válthassa.

Feladatát kezdetben a nagyüzemi juh- és sertésállományok szelekciója képezte. Rövid időn belül ener
giáját a sertésnemesítésre koncentrálta, megkezdve a KAHYB sertés kialakítására irányuló korszakalkotó 
munkáját. A sertéstenyésztés és hibridizáció területén végzett mintegy másfél évtizedes tevékenysége során 
nemcsak teljesen újszerű, világszerte nagy figyelmet felkeltő sertéshibridizációs módszert dolgozott ki, -  a 
folytatható keresztezési rendszert - ,  de ő tette azt a hazai nagyüzemek legszélesebb körben alkalmazott 
tenyésztési eljárásává is. Amíg a tenyésztési módszer kidolgozásához „csupán zsenialitás kellett", a gyakor
lati bevezetéséhez idehaza és külföldön már hallatlan szívósság, következetesség és racionális szervező
készség is.

A postagalamb-tenyésztés és sport iránti szenvedélye kora gyerekkorától kezdve élete végéig elválaszt
hatatlanul elkísérte. 30 év tapasztalatait e területen a Repülő keresztrejtvény című, 1972-ben megjelent pél
dátlan sikerű szakkönyvében foglalta össze. Az alkotóereje teljében írott köny^ sokat elárul szerzőjéről, a leg
komolyabb örökléstani okfejtéseket is mindvégig átszövő ironikus humora minden sorából sugárzik, egyúttal 
mély ember- és állatszeretete is.

A szívéhez talán legközelebb álló írásműből derül ki leginkább az, hogy az állatnemesítésnek legalább 
olyannyira volt klasszikus művésze, mint szaktudósa.

A szakirodalom tanulmányozásában és a személyes tapasztalatok gyűjtésében emberfelettien kitartó volt, 
amely tulajdonságát minden munkatársa, barátja irigyelte, egyúttal csodálta.

Kivételes megfigyelőképessége és memóriája legendás volt. Évtizedek múltán is pontosan emlékezett a 
különböző fajú és fajtájú tenyészállatainak nemcsak nevére és származására, de minden lényeges küllemi 
vagy teljesítményt befolyásoló tulajdonságára is. ,

Vonzotta az elismerés. Tudományban, sportban -  NB-l-es röplabdázó, NB-ll-es labdarúgó és kiváló 
lovas is volt -  elért kitüntetéseit, díjait ugyanolyan büszkén és örömmel tartotta számon, -  így az 1976-ban a 
Ka-Hyb létrehozásáért kapott Eötvös-díjat is -  mint élsportoló lányának eredményeit. Versenyző típus volt, 
nemes versenyző. ’

Rendkívüli képességei rendkívüli jellemmel párosultak. A sok nehézség és küzdelem ellenére életében 
mégis sok sikert ért el, mások rovására viszont soha semmit. Könyvének előszavában így jellemezte önma
gát; „Egész életemben szeretetet és segíteni vágyást éreztem magamban minden iránt, ami kicsi, védtelen, 
gyenge, de szenvedélyesen szálltam szembe mindig az erőssel, ha igazságtalannak éreztem, még akkor isi 
ha tisztában voltam azzal, hogy a gyengébb én vagyok’’. ’

A szenvedélyes és lankadatlan küzdelem, a lázas tempójú munka áldozatul követelte egészségét és 
végül mindössze 54 éves korában, életét is.

En magam is, aki öt éven keresztül közös döntéseink alapján közvetlen szomszédok lehettünk, és köze
li barátok, bátran mondhatom, hogy tudatosan vállalta ezt, saját szavai szerint „Ha újra kezdhetném, újra csak 
ezt csinálnám, azzal a biztos tudattal is, hogy nyugodtabb körülmények között 20-25 évvel tovább élhetnék”.

Horn Péter, akadémikus 
Kaposvári Egyetem

•Elhangzott „A sertéságazat helyzete és jövőbeni kilátásai" c. tudományos konferencián. MTA, 2009. október 28.
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A COMB SÚLYÁNAK ELŐREJELEZHETŐSÉGE NÉHÁNY 
TESTMÉRET, AZ ÉLETKOR ÉS AZ ULTRAHANG MÉRÉSI 

EREDMÉNYEK ÁLTAL 
AUBRAC ÉS CHAROLAIS HÍZÓBIKÁKBAN
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ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők célja volt, hogy vizsgálják a comb súlyát meghatározó tényezőket aubrac (n= 18) és 
charolais (n= 8 ) hízóbikák esetében. Vizsgálataikat 2007-ben végezték egy olaszországi hizlaldában 
(n= 26, életkor (ÉK): 570±6,41 nap, élősúly (ÉS): 621+60,76 kg). Az állatok főbb testméreteit -  mar
magasság (MM), farbúbmagasság (FM), övméret (ÖM) és ferde törzshosszúság (FT) -  vették fel, va
lamint ultrahang felvételt készítettek a rostélyos területéről (RO) és a fartájék bőr alatti faggyúvastag
ságáról (FAP8 ) Falco 100 Pie Medical ultrahangkészülékkel.

A testméretek átlagértékei a következők voltak: FM: 122,9 cm, FM: 130,5 cm; ÖM: 201,9 cm, FT: 
149,1 cm. A rostélyos területe, a fartájék bőr alatti faggyúvastagsága, valamint a comb súlya pedig: 
96,2 cm2, 0,70 cm és 133,5 kg.

Az élősúly és a testméretek között a következők korrelációkat számították: MM: r= 0,57 (P<0,001), 
FM: r= 0,55 (P<0,01), ÖM: r= 0,60 (P<0,001), FT: r=0,18. Igen szoros összefüggést tapasztaltak az élő
súly és a comb súlya között (r=0,93, P<0,001).

Lépésenként! regresszió-analízis alkalmazásával (backward módszer) elemezték, milyen mérték
ben befolyásolja a comb súlyát (y) az életkor (x,), a marmagasság (xg), a farbúbmagasság (X 3 ), az öv
méret (X 4), a ferde törzshosszúság (X 5 ), a rostélyos területe (xs), valamint a fartájéki faggyúvastagság 
(xy). A hét vizsgált modell közül az első esetben az összes paraméter független változóként szerepelt; 
a többszörös korrelációs együttható (R) értéke 0,70 lett (P<0,10, rs,y= 11,65 kg). A negyedik modell
ben az ÉK, MM, ÖM és a RO vettek részt (R= 0,69, P<0,01, r^xy= 10,88 kg) az elsőhöz hasonló meg
határozottsággal. Az utolsó modell csak az ÖM-ra épült: (r = 0,62, P<0,001, rsxy= 11,11 kg). Igazolha
tó volt tehát, hogy egyedül az ÖM 38%-ban határozza meg a comb súlyát. Úgy tűnik érdemes lenne 
egyes testméret adatokat kombinálni az életkorral, valamint a rostélyos ultrahanggal mért területével 
a hízómarhák combjának in vivő becslésére.

SUMMARY

Tőzsér, J. -  Szentiéieid, A. -  Domol<os, Z -  Bottura, C. -A lberti, M.: PREDICTABILITY OF THE 
ROUND’S WEIGHT USING SELECTED BODY MEASUREMENTS, AGE AND ULTRASOUND 
MEASUREMENTS IN AUBRAC AND CHAROLAIS FATTENING BULLS

The authors’ aim was to assign the factors determining the weight of round in Aubrac (n= 18) and 
Charolais (n= 8 ) fattening bulls. In 2007, experiments were carried out on an Italian fattening farm on 
fattening bulls (n= 26, live age (LA): 570+6.41 days, live weight (LW): 621 ±60.76 kg). The main body 
measurements (height at withers (HW), height at rump (HR), chest girth (CG) and slanting body length 
(SBL)) were measured, and ultrasound pictures of rib eye area (REÁ) and rump fát thickness (P8 ) was 
taken with Falco 100 Pie Medical ultrasound equipment.

The mean values of body measurements were as follows: HW: 122.9 cm, HR: 130.5 cm; CG: 201.9 
cm, SBL: 149.1 cm. The REÁ, the P8 and the weight of round were 96.2 cm^, 0.70 cm and 133.5 kg, 
respectively. Correlations between the LW and body measurements were calculated as follows: HW: 
r= 0.57 (P<0.001), HR: r= 0.55 (P<0.01), CG: r= 0.60 (P<0.001), SBL: r= 0.18. A very ciose correlation 
was revealed between the LW and the weight of round (r= 0.93, P<0.001).

This was investigated using stepwise regression analysis (backward method) how the weight of 
round (y) is affected by the LA (x,), HW (X g ) , HR (X 3 ), CG (X 4 ), SBL (xj), REÁ (X g) and P8  (X 7 ). In the



first case of the 7 models all parameters existed as independent variables, so the multiple correlation 
coefficient (R) was 0.70 (P<0.10, rsxy= 11.65 kg). In the 4'^ model, the LA, HW, CG and REAremained 
with similar R value to the first case (R= 0.69, P<0.01, rsxy= 10.88 kg). The last model consisted of only 
the CG (r= 0.62, P<0.001, rsxy= 11-11 kg). It was confirmed that the weight of round was determined in 
38 % by nothing other than CG. It seems to be worth combining several body measurements with the 
LA and ultrasound REÁ fór in vivő estimation of the round of fattening bulls.
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BEVEZETES

A szarvasmarha háziasításától l<ezdve, a nemesítő munka egyik legfontosabb 
célkitűzése a hústermelő képesség javítása. Megjegyzendő, hogy a világ marha
hústermelésének meghatározó részét még mindig a tejtermelő genotípusok adják 
annak ellenére, hogy a húshasznosítású állományok száma nő a Földön.

Napjaink húsirányú szelekciójában egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert 
a vágóértékkel és a húsminőséggel kapcsolatos értékmérő tulajdonságok. Ennek 
oka a marhahússal szemben támasztott megváltozott fogyasztói igényekben ke
resendő, vagyis többen keresik a táplálóanyagokban gazdag, sovány marhahús 
termékeket.

Köztudott, hogy a szarvasmarha vágóértékét döntően a vágott test értéke, an
nak mennyiségi és minőségi jellemzői határozzák meg, amelyek közül a szöveti 
összetétel, a hús-csont-faggyú mennyisége és aránya a legjelentősebb. A szöve
ti összetétel viszont csak ún. próbavágással, a hasított felek kicsontozásával áWa- 
pítható meg. Ehhez egyrészt az állatokat le kell vágni, másrészt a féltestek ki- 
csontozása munkaigényes, a vágóhídi technológiába nehezen illeszthető be. Emi
att a szarvasmarha-tenyésztőknek, -nemesítőknek is célja olyan módszerek ki
dolgozása és gyakorlati alkalmazása, melyekkel a tenyész- és vágóállatok test
összetétele élő állapotban, illetve a hasított test összetétele, a vágás után, cson
tozás nélkül megállapítható.

Napjainkban számos módszer ismert, azonban ezek gyakorlati alkalmazható
sága, a becslés pontossága jelentősen különbözik. Az élő állapotban történő mi
nősítés hagyományos módszere, a küllemi bírálat vagy a kondíciópontozás, a leg
több húsfajta szelekciós rendszerébe kisebb-nagyobb súllyal, beépült. Az eddigi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a szarvasmarhák típusának pontosabb megálla
pítása érdekében szükség lehet a fontosabb testméretek felvétele is.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A testméretekkel, ill. a testalakulási indexekkel kapcsolatos fontosabb hazai ku
tatási eredmények összegzését a következőkben mutatjuk be.

1. A testméretek növekedési sebességének vizsgálata

Holstein-fríz (n= 82) és magyar tarka x limousin F, (n= 92) üszőkre vonatko
zóan négy növekedési szakaszt különített el Gere és Bartosiewicz (1979) az élet
kor, az élősúly és az övméret összefüggései alapján. Részletesen elemezték ezen 
kívül a marmagasság, a törzshosszúság, a lábszárkörméret, a mellkasmélység-



és szélesség stb. testméretek növekedési sebességi értékeinek (K) alakulását az 
élősúly függvényében. Bartosiewicz és mtsai (1987) magyar tarka, magyar tarka 
X limousin F-|, holstein-fríz üszők, ill. tehenek kilenc testméretének élősúlyhoz 
viszonyított allometrikus együtthatóit számították ki. Faktor-analízissel a vizsgált 
testméretek relatív növekedési intenzitásának két egymástól független csoportját 
különítették el: I. testkapacitás-növekedés, II. váznövekedés.

2. Testméretel<, testaiakuiás elemzése a teljesítményvizsgálatokban

Az üzemi STV-ben, a charolais, hereford és magyar tarka apai féltestvér cso
portok küllemi jellemzőiben -  a vegyes apaságú kontrollcsoporthoz képest -  
rozsér (1991) érdemi különbségeket állapított meg, pl. a Pasa (6489) magyar tar
ka tenyészbika utódcsoportja (n= 10) zömökebb és mellkasban szélesebb volt 
(medence-mellkas indexük: -1-8,9%, P<0,05). Tőzsér és mtsai (1995) üzemi STV 
körülmények között a charolais fajtában igazolták, hogy a 133 napos vizsgálati idő 
alatt a növendékbikák (n=40) marmagasságában, mellkasmélységében, mellkas
szélességében és herekörméretében jelentős a növekedés: 10%; 34%; 15% és 
38% (P<0,001). Polgár és Szabó (1997) holstein-fríz bikák központi STV eredmé
nyeit értékelve (14 év, 832 bika), az ivadékok és a bikák testméretei között szigni
fikáns különbségeket mutattak ki, pl. testhosszúság: 5,7 cm; mellkasmélység: 
5,9 cm; mellkasszélesség; 3,4 cm; farhosszúság: 5,2 cm stb.

3. Különböző fajtájú tehenek és bikák testméretei és testarányai

Szabó (1990) magyar tarka x hereford Fi bikák (n=16), valamint a reciprok ke
resztezésből származó egyedek (n= 16) 13 testméretét hasonlította össze a hiz
lalás végén. A magyar tarka x hereford Fi bikák testmérete számos esetben na
gyobb volt a reciprokétól, pl. marmagasságban: 5,4 cm; mellkasszélességben: 
11,1 cm stb. A testalakulási indexekben azonban nem talált szignifikáns különb
ségeket. Domokos (1995) 650 charolais tehénre vonatkozóan közölt vizsgálati 
eredményeket. Az ún. tenyésztő típusba sorolható egyedek a 132 cm-es hazai át
lagos marmagasságot legalább 2-3%-kal (3-4 cm) meghaladták, egyúttal ferde 
törzshosszuk is 3-4%-kal (6-8 cm) volt nagyobb. A hentes típusú egyedekre ez
zel szemben a 132 cm-nél kisebb marmagasság, valamint -  természetesen -  a 
6-10 cm-rel nagyobb övméret volt jellemző. A legújabb közlések közül, Bene 
(2007) extenzív lápi körülmények között tartott, kilenc különböző genotípusba tar
tozó húshasznosítású tehén testméreteit vette fel és elemezte. A magyar szürke te
henek testméret adatait, ill. testméret indexeit Nagy és mtsai (2007) dolgozták fel.

4. Választott borjak és hízómarhák testméretei és testarányai

Holstein-fríz fajtájú apai féltestvér bika (n= 13) és tinó (n= 13) csoportok test
méreteit vágás előtt összehasonlítva. Szabó és mtsai (1993) nagyobb mar- és 
farbúbmagasságot (P<0,05), de kisebb törzshosszúságot (P<0,05) tapasztaltak a 
tinó csoport esetében. Választott (7-8. hónapos) charolais fajtájú bikaborjak két 
csoportjának (A, n= 32, marmagasság <110 cm, B, n= 27, marmagasság >110 
cm) értékelésekor Tőzsér és mtsai (1998) megállapították, hogy a 110 cm-es
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marmagasságnál kisebb csoportba (A) tartozó választott bikaborjak andrológiai 
szempqntból egyenértékűnek tekinthetők a ö  csoporttal (marmagasság >110 cm).

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben évtizedeken keresz
tül intenzív kutatómunka folyt a marhahústermelés mennyiségét, minőségét, va
lamint gazdaságosságát befolyásoló tényezők megállapítására. Kutatásaik során 
vizsgálták az ivar, a fajta, a típus, valamint a csontos hús tömegének hatását a vá
gómarhák hasított testének kereskedelmi bontás szerinti részeinek összetételére 
(Bozó és mtsai, 1992, Bozó, 1993). Sárd/(1983) különböző genotípusú növen
dékbikák hasított féltesteinek minőségét értékelve megállapította, hogy a legna
gyobb különbség az egyes genotípusok között a hasított féltestek szöveti össze
tételében van (színhús: 68-78%, faggyú: 7-14%, csont: 15-20%), ezt pedig a vá
gási % követi (56-63%). Haszonállat-előállító keresztezési kísérleteket is végez
tek holstein-fríz jellegű tehénállományra alapozva limousin, charolais és blonde 
d’Aquitaine fajták felhasználásával {Szűcs és mtsai, 1989; Kisgergeiyné és mtsai, 
1990; Baiika, 1991a,b; Szűcs 1994), valamint magyartarka x hereford állományra 
alapozva angus, shaver és charolais fajták bevonásával {Enyedi és mtsai, 1993), 
a hizodalmasság, a vágóérték és a húsminőség meghatározása céljából. Az előb
bi vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a keresztezések révén a holstein- 
frízhez viszonyítva 2-9%-os tömeggyarapodás-növelés, valamint javulás érhető 
el a húsformákban, a hasított test összetételében, illetve minőségében. Az utóbbi 
kísérlet adataiból arra következtettek, hogy az angus fajta jó végtermék-előállító, 
amennyiben a piac a kisebb élőtömegű vágómarhát igényli. A charolais igazolta 
kiváló tulajdonságait, a shaver végtermék pedig közepes eredményt adott a 
nagyobb relatív csont- és faggyúarány miatt.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az EUROP vágómarha minősítési rendszert 
olyan objektív, mérhető mutatókkal szükséges fejleszteni, amelyek a hasított 
féltestek színhús-, faggyú- és csontarányát határozzák meg, hozzájárulva ezzel a 
szarvasmarhák vágóértékének pontosabb becsléséhez, ezen keresztül pedig a 
valós húsipari értékén történő minősítéséhez (Bozó és mtsai, 1995).

Az utóbbi évtizedben kezdődött meg a humándiagnosztikában sikerrel hasz
nált, különböző elveken (ultrahang, röntgensugár, mágneses rezonancia) működő 
képalkotó eljárások kipróbálása és gyakorlati alkalmazása a szarvasmarha-te
nyésztésben (Holló, 2001). Az ultrahangos méréstechnikát Tempie és mtsai 
(1956), valamint Claus (1957) használták először gazdasági haszonállatokon, el
sőként a szarvasmarha fajban. Azóta több kutató javasolta az ultrahangkészülék 
alkalmazását a húsmarhatartás gyakorlatában, a hizlalás befejezésének optimá
lis időpontja, illetve a vágóérték előrejelzésére ( Wiison, 1992, Robinson és mtsai, 
1993, Herring és mtsai, 1994, Wiison és mtsai, 2000), de egyúttal felhívják a fi
gyelmet a mérést és a képfeldolgozást végző személy gyakorlottságára, valamint 
a technikai feltételek meglétére. A témakör részleteinek bemutatásától eltekintünk, 
ugyanis ezt már egy korábbi tanulmányunkban megtettük (Holló és mtsai, 2005). 
A nemzetközi eredmények közlésével (1. táblázat) azt kívánjuk alátámasztani, 
hogy többek között az ultrahangos mérések eredményeire alapozva, különböző 
jellemzőkkel kombinálva, de eltérő meghatározottsági együtthatóval (R^) rendel
kező regressziós modellek alkalmasak lehetnek a hasított féltest összetételének 
jellemzésére, pl. színhús%, eladható hús a hasított féltest %-ban, fehérje tartalom 
a 9-11. borda között stb.
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1. táblázat
Néhány hasított fé ltest összetételét t>ecslő egyenlet jellemzői

Szerző (1) Műszer (2)
Egyed- 
szám, 
ivar (3)

Függő változó, y 
(4)

A modell összetevői 
(5)

Determi- 
nációs 

együttható, 
R" (6)

Wallace és 
mtsai, 1977

Scanogram
(B)

27
tinó(7)

Eladható tömeg a 
hasított féltest %-ban (11)
faggyúborítottság)(12)

Faggyúvastagság (16) 
a maron (17)
(10 mm)
Faggyúvastagság (16) a 
12/13 bordák között (18)

0,25

0,47

Simm és 
mtsai, 1983

Scanogram
(B)

39
bika(8 )

Színhús % a bal oldali 
féltestben (13)

Faggyú terület a 13. 
bordánál és a 3. ágyék
csigolyánál + életkor + 
élősúly(19)__________

0,72

Miller és 
mtsai, 1988

Aloka 210 
(R) 50

Faggyútartalom 
(kémiai elemzés)% (14)

Faggyúvastagság (16) 
a maron (17), a 12/13 
bordánál (18) és a 
faron (18) + rostélyos 
keresztmetszete(20 )

0,83

Waldner és 
mtsai, 1992

Aloka 210
(R)

60
bika (8)

Fehérjetartalom a 9-11 
borda között, (kémiai 
elemzés)% (15)

Faggyúvastagság (16) 
a 12/13 bordánál (18) 
+ élősúly (22 ) + 
farbúbmagasság (23)

0,63

Griener és 
mtsai, 1995 Aloka 500

(R)

282

tinó(7)

Eladható tömeg a hasított 
féltest %-ban (11)
(7.5 mm faggyú- 
borítottság)(12)

Faggyúvastagság (16) 
a 12/13 bordánál (18)
+ P8 + rostélyos 
keresztmetszete (20 ) -f 
élősúly (22 )

0,64

Griffin és 
mtsai, 1999

Aloka 210
(R)

20
tinó(7)

Eladható tömeg a hasított 
féltest %-ban (11)
(12,7 mm faggyú- 
borítottság)(12)________

Faggyúvastagság (16) 
a 12/13 bordánál (18) 

vese, szív és 
medence faggyú % (23)

0,38

Hassen és 
mtsai, 1999

Aloka 500
(R)

970 tinó 
és bika(9)

Eladható tömeg a hasított 
féltest %-ban (11)

Faggyúvastagság (16) 
a 12/13 bordánál (18)
+ márványozottság 
(24) + rostélyos 
keresztmetszete (20 ) + 
élősúly (22 )+ farbúb- 
magasság (21 )

0,60

May és 
mtsai, 2000

Aloka 210
(R)

202  tinó és 
üsző(IO)

Eladható tömeg a hasított 
téltest %-ban (11)
(6.4 mm faggyú- 
borítottság) (12)_______

Faggyúvastagság (16) 
a 12/13 bordánál (18) + 
rostélyos keresztmet 
szete (20) + élősúly (22 )

0,57

Wolcott,
2003 Aloka 500

(R)

828 (angus) 
329
(hereford)
214
(shorthorn)
tinó(7)

Eladható tömeg a hasított 
féltest %-ban (11)

P8 + rostélyos kereszt 
metszete (20 )+ élősúly 
(22)

0,58
0,59
0,56

Table 1: Ctiaracteristics fór equatioris to predict carcass composition from reál time ultrasound and 
live animal measurements
reference (1), equipment and technique (B-mode scanner, R: reál time scanner) (2), n of individual and 
bulls, steers or heifers (3), dependent variable (4), model components (5), coefficient of determination 
(6 ), steer (7), buli (8 ), steers and bulls(9), steers and heifers (10), sellable weight in % of the carcass 
(11), mm tat thickness (12), lean meat % in left side of carcass (13), suet content % (chemical analysis) 
(14), protein content between ribs 9-11 (chemical analysis) (15), suet thickness (16), at withers (17), 
between ribs 12-13 (18), area of suet at 13th rib and at 3th lóin vertebra + age+ live weight (19), ribeye 
area (20), hip height (21), live weight (22), kidney, heart and pelvic fát % (23), marbling (24)



Az elsősorban 18 cm-es real-time ultrahangfejjel (Falco 100, Pie Medical) vég
zett, eddigi hazai nnérések eredményei a következők:
-  Magyar szürke hízóbikák esetében, Tőzsér és mtsai (2004b) a rostélyos becsült 

területe és a csontozási paraméterek között közepes, illetve szoros összefüg
géseket számítottak (hús, kg: I. vizsgálat, r= 0,88, P<0,05; II. vizsgálat, r= 0,66).

-  A charolais fajtában megállapították, hogy az azenos környezetben nevelt bi
kák (életkor: 545 nap) és üszők (életkor: 540 nap) becsült rostélyos területe 
nem különbözött egymástól (86,4 cm^, ill. 80,2 cm^) {Tőzsér és mtsai, 2004a).

-  A charolais fajtában -  a nemzetközi eredményeket megerősítve -  Tőzsér és 
mtsai (2005a) igazolták, hogy a szarvait (n=13) és szarvatlan (n=23) tenyész
bikajelöltek vizsgált jellemzői (pl. P8, m. iongissimus dorsi területe, here
körméret) azonosak.

-  A P8 mérések megbízhatóságát (magyar tarka és holstein-fríz fajtákban), az 
egymástól független négy kezelő, két ismétlésben végzett mérései alapján, 
igen jónak találták Tőzsér és mtsai (2006): összes kezelő, n=248, r=0,993, 
P<0,001, ismételhetőség, R2=0,999.

-  Különböző fajtájú (n=51, angus, limousin, magyar tarka, charolais és charolais 
X magyar tarka keresztezett) hízóbikák különböző testtájain (P8: far, Rump fát: 
far, Back fát thickness: rostélyos) mért bőr alatti faggyúvastagsági adatok kö
zött hazánkban elsőként Töröl< és mtsai (2007) számítottak összefüggéseket, 
pl. a P8 és a Rump fát eredmények közötti kapcsolat: r=0,93, P<0,01.

-  Harangi és mtsai (2007) limousin, charolais, magyar tarka x limousin, valamint 
magyar tarka x charolais keresztezett, választás előtt álló borjak (n=31, élet
kor: 165 nap, élősúly: 188 kg) hosszú hátizom területe között szignifikáns elté
rést nem tapasztaltak (42,35 cm2, 41,22 cm2, 39,99 cm2, 38,99 cm^; P>0,10).

-  Kovács és mtsai (2007) red angus anyatehenek (összesen n=106) kondíció 
változását értékelték a bőr alatti faggyúvastagság változásának mérésével. 
Megállapították, hogy a tehenek közepes kondícióban (háti faggyú vastagság: 
3,49±0,57 cm) kezdték meg a legeltetési idényt, amely a nyári hónapokban kis
mértékben leromlott (háti faggyú vastagság: 3,41 ±0,55 cm). Kondíciójuk szept
emberre azonban feljavult (háti faggyú vastagság: 3,82±0,51 cm).

-  Harang/ és mtsai (2008) charolais növendékbikákkal végzett vizsgálatában két 
ultrahangfelvétel elkészítésének ismételhetőségére a rostélyos keresztmetszet 
esetében R2=o,961, afartájéki faggyúvastagságnál (P8) pedig R^=0,910 érté
ket határoztak meg, összesen 360 mérés alapján.
Vizsgálatunk célja volt annak megállapítása, milyen mértékben befolyásolja az 

életl<or, néhány testméret {marmagasság, farbúbmagasság, övméret, ferde törzs
hosszúság), valamint az ultrahangkészülékkel mért rostélyos terület és fartájéki 
faggyúvastagság (P8) a comb súlyának alakulását aubrac és charolais hízóbikák 
esetében.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A SZIE MKK Állattenyésztés-tudományi Intézete és a Magyar Charolais 
Tenyésztők Egyesülete 2007. februárjában végezte a vizsgálatok egyik részét, 18 
aubrac (életkor: 570±5,91 nap, élősúly: 609,2±66,70 kg) és 8 charolais (életkor: 
568±7,57 nap, élősúly: 647,5±34,96 kg) hízóbikán Olaszországban. A takarmá
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nyozás mindkét fajta esetében azo
nos, tömegtakarmányra alapozott 
volt. A bikák beállítástól vágásig (ösz- 
szesen: n=26, életkor: 570±6,41 nap, 
élősúly: 621 ±60,76 kg) ugyanabban 
az arányban és összetételben, ad libi- 
tum kapták a homogenizált takar
mányt a hizlaldában (2. táblázat).

A testméretfelvétel hagyományos 
eszközeivel (mérőbot, mérőszalag) -  
Horn (1976) javaslata nyomán - ,  az 
élősúlyméréssel egyidőben, a követ
kező testméreteket állapítottuk meg a 
vágás előtt:

2. táblázat
A bikák tervezett napi takarmányadagja (kg)

Takarmány (1) Mennyiség (2)
Kukorica szilázs (3) 6,00

Kukoricadara (4) 2,80
Száraz répaszelet (5) 2,00

Búzaszalma (6 ) 1,20

Szójadara (7) 1,10

Búzakorpa (8 ) 1,00

Árpa (9) 0,70

Glutinált korpa (10) 0,60
Bovimix ásványi kiegészítő (11) 0,20

Telített növényi zsiradék 
(dehidratált, állaga dara-szerű) (12 ) 0,15

Table 2.: Calculated daily feed portion of the 
bulls (kg)
feeds (1), amount (2), corn silage (3), corm meal (4), 
dried beet pulp (5), wheat straw (6 ), soybean meal 
(7), wheat bran (8 ), barley (9), wheat bran, glutinated 
(10), Bovimix, mineral suppl. (11), saturated plánt 
origin fát, dehydrated, in meal like condltion (12)

-  marmagasság, cm (a mar legma
gasabb pontjának távolsága a ta
lajtól).

-  farbúbmagasság, cm (a belső csí
pőszögletek csúcsának távolsága 
a talajtól),

-  övméret, cm (a mellkas körmérete, 
függőleges síkban, közvetlenül a 
lapocka mögött),

-  ferde törzshosszúság, cm (vállbúbtól az ülőgumóig).

Az ultrahangmérés helyei az alábbiak voltak a vágóhídon:

-  Rostélyos területe: a 12-13. borda között, cm^ (mérés: Falco 100, Pie Medical 
ultrahangkészülék, lineáris fej: 18 cm, hullámhossz: 3,5 MHz, mélység: 23 cm).

-  P8, fartájéki faggyúvastagság, cm: a 3. ágyékcsigolya magasságában a ge
rincoszlopra bocsátott merőleges és az ülőgumótól a gerincoszloppal párhu
zamos egyenes metszéspontján, mely a valóságban kb. 1 tenyérnyi távolságot 
jelent a gerincoszloptól (mérés: Falco 100, Pie Medical ultrahangkészülék, 
lineáris fej: 18 cm, hullámhossz: 3,5 MHz, mélység: 5 cm).

A kísérletben szereplő aubrac és charolais hízóbikák vágására és csontozásá
ra -  azonos életkorban -  Olaszországban, az OSSARI Vágóhídon került sor 2007. 
őszén. A hízóbikák súlyát a hízótelepen és a vágóhídra történő érkezés után mér
tük. A vágás és a csontozás során az ÁTK által javasolt módszert alkalmaztuk. 
A hasított féltesteket az EUROP rendszer alapján hivatalos bíráló értékelte. A jobb 
és a bal hasított féltest is kicsontozásra került. A próbavágás és -csontozás né
hány jellemzője: meleg hasított féltest súlya (383,3 kg), EUROP izom pontszám 
(E: 2 egyed, U: 24 egyed), EUROP faggyú pontszám (2,38), színhús (305,6 kg), 
csont (47,2 kg), faggyú (21,1 kg).

Az azonos életkorig, azonos környezetben történt hizlalás során az aubrac és 
a charolais fajtájú hízóbikák átlagos élősúlya statisztikailag nem különbözött egy
mástól (38,278 kg, t: 1,914, df: 23,088, P= 0,068, a= 0,05), ezért a két fajta egye- 
deit együtt értékeltük.
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Az alapadatokat az SPSS 14. programmal értékeltük: alapstatisztika, korrelá
ció-vizsgálat. A többváltozós statisztikai módszerek közül a lépésenkénti regresz- 
sz/d-anaZ/z/'s alkalmazásával (backward módszer: belépési feltétel P<0,05, kilépé
si feltétel P<0,10) elemeztük azt, hogy a comb (y) súlyát az életkor a mar
magasság (X2), a farbúbmagasság (X3 ), az övméret (X4), a ferde törzshosszúság 
(X5), a rostélyos területe (Xg), valamint a fartájéki faggyúvastagság (X7) milyen mér
tékben befolyásolja.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS

A vizsgált egyedek tulajdonságaira vonatkozó átlag- és szórásértékeket a 
3. fáö/ázaf tartalmazza.

3. tábiázat
A hízóbikák életkora, élősúlya, testméretei, valam int 

az ultrahangmérések eredményei (n= 26)

Tulajdonságok (1) Átlagérték (2) Szórásérték (3)

Vágási életkor, nap (4) 570 6,41

Vágási élősúly, kg (5) 621 60,76

Marmagasság, cm (6 ) 122,9 4,83

Farbúbmagasság. cm (7) 130,5 3,61

Övméret, cm (8 ) 201,9 7,64

Ferde törzshosszúság, cm (9) 149,1 8,77

Rostélyos területe, cm^ (10) 96,2 8,85

Fartájéki bőr alatti
faggyú vastagság, P8 , cm (11)

0,70 0,23

Comb súlya, kg(12) 133,5 13,84

Kísérletünkkel megegye
zően, 550-600 kg-ig -  ún. 
nagy súlyra -  történő hizla
lást alkalmaztak Polgár és 
mtsai (2005) vizsgálatuk
ban. A red angus és Ri 
hízóbikák (életkor: 568 nap, 
élősúly: 615 kg) átlagos 
életkora szinte azonos, élő
súlyuk pedig hasonló volt a 
jelen vizsgálatunkban sze
replő fajták adataihoz. Ezzel 
szemben viszont jelentős 
különbség mutatkozik Holló 
és Holló (2008) kísérletében 
szereplő magyar tarka hízó
bikákhoz képest (életkor:
540 nap, élősúly: 580 kg).
Az előzőleg említett két 
vizsgálatban a meleg hasí
tott felek súlya 42-43 kg- 
mal kisebb volt, mint ese
tünkben. Ezek a példák is mutatják, hogy nehéz találni olyan közleményt amely
nek adatait „teljes mértékben” fel lehetne használni az összehasonlításra. Ez nem 
véletlen, hiszen minden kísérlet körülménye más és más: a fajta, az egyedek élet
kora, a hizlalás! végsúly, a takarmányozás intenzitása stb. A rostélyos és a P8 te
kintetében Török és mtsai (2007) adatai ugyancsak kisebbek voltak (charolais és 
keresztezett egyedek, rostélyos: 82, 3 cm^, P8: 0,46 cm), mint saját adataink.

Az eddigi közlemények szerint az életkor és az élősúly általában pozitív irányú 
összefüggésben áll a testméretekkel. Ennek a ténynek egyik gyakorlati alkalma
zása is ismeretes, miszerint a magyar tarka, ill. a szimentáli szarvasmarhát te
nyésztők az övméret alapján -  egy táblázat segítségével -  becsülték állataik élő
súlyát a tápláltsági állapot három kategóriája szerint (közepes, közepesnél gyen
gébb, közepesnél jobb), pl. 200 cm-es övméret esetében az élősúlyok: 649, 604,

Table 3: Results of age, body weight, body and ultrasound 
measurements in the fattening bulls
traits (1), mean (2), standard deviation (3), age at slaughter, day 
(4), live weight at slaughter, kg (5), height at withers, cm (6 ), 
height at rump, cm (7), chest girth, cm(8 ), slanting body length, 
cm (9), rib eye area, REÁ, cm^ (10), rump fát thickness (P8 ). cm 
(11), weight of round, kg (12)
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694 kg {Horn, 1976). Vizsgálatunkban az élősúly és a testméretek között a korre
lációk a következők voltak: élősúly -  marmagasság: r= 0,57 (P<0,001), élősúly -  
farbúbmagasság: r= 0,55 (P<0,01), élősúly -  övméret: r= 0,60 (P<0,001), élősúly 
-  ferde törzshosszúság: r= 0,18.

Hazánkban az aubrac fajta vonatkozásában Szentléleki és mtsai (2005) 54 
üsző adatai alapján ezeknél az értékeknél szorosabb korrelációkat számítottak 
(élősúly -  marmagasság: r= 0,64, élősúly -  farbúbmagasság: r= 0,58, élősúly -  
övméret: r= 0,85, élősúly -  ferde törzshosszúság: r= 0,74, P<0,05).

A fontosabb testméretek felvételének szakmai indokoltságát támasztják alá vá
lasztott charolais bikaborjakkal végzett korábbi vizsgálataink eredményei is. A lé- 
pésenkénti regresszió-analízis alkalmazásával a ferde törzshosszúság (xi) és az 
övméret (X2) együttes, szignifikáns hatását mutattuk ki (R= 0,94, P<0,001) az élő
súlyra {Tőzsér és mtsai, 2000).

A felvett testméretek, valamint a vizsgált ultrahangos mérések eredményei kö
zötti összefüggéseket a 4. tóö/ázaí ismerteti.

4. táblázat
A korre lációs együtthatók és szignifikancia értékek

Tulajdonságok (1)
Comb 
súlya, 
kg (3)

Vágási 
életkor, 
nap (4)

Marma
gasság, 
cm (6 )

Farbúb
magas

ság, 
cm (7)

Övméret,
cm
(8)

Ferde 
törzs 

hosszú
ság, 

cm (9)

Rosté
lyos

területe,
cm2
(10)

Vágási életkor, nap (4) -0,06

Marmagasság, cm (6 ) 0,49** 0,05

Farbúbmagasság, cm (7) 0,46** -0,25 0,65***
Övméret, cm (8 ) 0,62* 0,20 0,44* 0,43*
Ferde törzshosszúság, cm (9) 0,10 -0,31 0,43* 0,38* 0,01
Rostélyos területe, cm2(10) 0,35* -^3,03 0,04 0,17 0,49* - 0,11

Fartájéki bőr alatti faggyú
vastagság, P8 , cm (11)

-0,08 -0,30 0,07 - 0,11 -0,16 0,30 - 0,22

*= P<0,05, **= P<0,01, ***= P<0,001

Table 4: Correlation coefficients and significance levels 
as in Table 3. (1, 4, 6-11)

Az életkor és a testméretek között csak laza összefüggéseket tapasztaltunk 
(életkor -  marmagasság: r=0,05, életkor -  farbúbmagasság: r= -0,25, életkor -  öv
méret: r=0,20, életkor -  ferde törzshosszúság: r= -0,31), hasonlóan Bene (2007), 
valamint Nagy és mtsai (2007) eredményeihez. Ennek az lehet a magyarázata, 
hogy a vizsgálatokban szereplő egyedek valós életkora és az ún. biológiai életko
ra nem egyforma.

Az egyes testméretek egymással pozitív irányú, laza, ill. közepes szorosságú 
összefüggést mutattak (r=0,38-0,65). A comb súlyával legszorosabb korreláció
ban az övméret (r=0,62, P<0,001) volt, a leglazább viszonosságot viszont a ferde 
törzshosszúsággal tapasztaltuk (r=0,10). A rostélyos területe a comb súlyával 
r=0,35-ös (P<0,05), az övmérettel pedig r=0,49-es (P<0,01) összefüggésben állt.
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Modellek
(1)

Többszörös
korrelációs

együtthatók
(R)(2 )

Determinációs
együtthatók

(Rz)
(3)

Becslés
hibája

(rsxy)(4)

1 0,70* 0,49 11,65

2 0,70** 0,49 11,34

3 0,69** 0,48 11,08

4 0,69*** 0,48 10,88

5 0 ,68 *** 0,47 10,71

6 0 ,66 **** 0,44 10,78

7x 0,62**** 0,38 11,11

•= P<0,10, •*= P<0,05, ***= P<0,01, ***•= P<0,001

Ezek az eredmények nem meglepőek, hiszen hazai és külföldi adatok is bizonyít
ják, hogy a rostélyos területe és az élősúly között pozitív irányú, legalább r=0,30-as 
kapcsolat van {Silva és mtsai, 2003, Wolcott, 2003, Tőzsér és mtsai, 2005b, 
Török és mtsai, 2008).

A regressziós modellek jellemzőit az 5-6. táblázatokban összegeztük. A 5. táb
lázatban a „lépéseknek” megfelelő többszörös korrelációs együtthatók (R), vala
mint a becslés hibái (rsxy) olvashatók.

Az első modellben a hét 5. táblázat
független változó (X1- X 7) a  többszörös korrelációs együtthatók (R), a determ inációs 
együttes hatása a comb SÚ- együtthatók (R2) és a becslés hibája (r,xy) m odellenként

lyára (y) R=0,70-es értékkel 
(P<0,10) volt jellemezhető,
11,65 kg-os becslési hiba 
mellett. A harmadik modell
ben az életkor, a marma
gasság, az övméret, a ferde 
törzshosszúság és a rosté
lyos területe szerepelt: R=
0,69, (P<0,05), rsxy= 11,08 
kg. Az elemzés során, a ne
gyedik modellbe már csak 
az életkor, a marmagasság, 
az övméret és a rostélyos 
területe kerültek mint füg
getlen változók, így a több
szörös korrelációs együttha
tó (R) értéke 0,69 lett 
(P<0,01), ami megegyezik, 
a becslési hiba pedig ha
sonló (rsxy=10,88 kg) a har
madik modellben tapasztaltakkal. Az utolsó mode//csak az övméretre épült: (r=
0,62, P<0,001, rsxy=11,11 kg). Igazolható volt tehát, hogy egyedül az övméret 
38%-ban határozza meg a comb súlyát.

Az 6. táblázat aöa\a\ a regressziós egyenletek komponenseinek változásáról 
tájékoztatnak. Érdemes megfigyelni a parciális korrelációs együtthatók „növeke
dését” az egyes lépések után: pl. övméret (első modell: r=0,41, hatodik modell; 
r=0,51). Az optimális megoldás kiválasztásakor -  a szakmai ismeretekkel össz
hangban -  lényegében két dolgot érdemes egyidőben megvizsgálni: 1. Melyik lé
pés esetében a legnagyobb az R-érték? ill. 2. A becslés hibája melyik modellben 
a legkisebb? Ezek alapján a harmadik és a negyedik modell közül az utóbbit tart
hatjuk a legjobb megoldásnak, ugyanis a determinációs együttható a 4. modell 
esetében ugyanaz, mint a harmadik modellben, továbbá a független változók szá
ma eggyel kevesebb, a becslés hibája pedig kisebb, mint a harmadik modellben.

Elemzésünk során azt is megvizsgáltuk a comb súlyának becslése kapcsán, 
milyen mértékben változott a többszörös korrelációs együttható akkor, amikor füg
getlen változóként az élősúlyt is a regressziós modellbe helyeztük. A különböző 
modellekben az R-érték a comb esetében 0,93-0,95 között változott. Ezek az

X = korrelációs együttható (r)

Table 5: Multiple correiation coefficients, determination 
coefficients and estimated standard error by modells (backward 
stepwise)
modells(l), multiple correiation coefficients, R(2), determination 
coefficients, (R2)(3), estimated standard error, (rsxy)(4), (simple 
correiation coefficient) (5)
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6. táblázat
A com b súlyára vonatkozó regresszió egyenletek összetevői modellenként

Model
(2 )* Tulajdonságok (1)

Parciális regressziós 
együtthatók(3) t-érték

(14)

Szigni-
fikancia

(15)

Parciális 
korrelációs 
együtthatók 

(r) (16)b ( l 2 ) hiba (13)

1

Állandó (3) 113,814 308,658 0,369 0,717
Vágási életkor, nap (4) -0,454 0,470 -0,966 0,347 - 0,22

Marmagasság, cm (6 ) 0,960 0,756 1,269 0,221 0,29
Farbúbmagasság, cm (7) 0,008 1,048 0,008 0,994 0,01

Övméret, cm (8 ) 0,833 0,431 1,934 0,069 0,41
Ferde törzshosszúság, cm (9) -0,133 0,331 -0,402 0,693 -0,09
Rostélyos területe, cm^ (10) 0,137 0,320 0,429 0,673 0,10

Fartájéki bőr alatti faggyú
vastagság, P8 , cm (11)

-3,250 11,793 -0,276 0,786 -0,06

2

Állandó (3) 115,229 240,361 0,479 0,637
Vágási életkor, nap (4) -0,455 0,402 -1,132 0,272 -0,25
Marmagasság, cm (6 ) 0,963 0,608 1,585 0,130 0,34
Övméret, cm (7) 0,834 0,403 2,068 0,052 0,43
Ferde törzshosszúság, cm (9) -0,133 0,319 -0,415 0,683 -0,09
Rostélyos területe, cm^ (10) 0,137 0,312 0,441 0,664 0,10

Fartájéki bőr alatti faggyú
vastagság, P8 , cm (11)

-3,283 10,671 -0,308 0,762 -0,07

3

Állandó (3) 97,021 227,628 0,426 0,674
Vágási életkor, nap (4) -0,426 0,382 -1,115 0,278 -0,24
Marmagasság, cm (6 ) 0,959 0,594 1,616 0,122 0,34
Övméret, cm (8 ) 0,837 0,394 2,126 0,046 0,43
Ferde törzshosszúság,cm (9) -0,149 0,308 -0,486 0,632 - 0,11

Rostélyos területe, cm^ (10) 0,154 0,300 0,512 0,614 0,11

4

Állandó (3) 49,128 201,417 0,244 0,810
Vágási életkor, nap (4) -0,361 0,351 -1,028 0,316 - 0,22

Marmagasság, cm (6 ) 0,824 0,515 1,600 0,124 0,33
Övméret, cm (8 ) 0,855 0,385 2,222 0,037 0,44
Rostélyos területe, cm^ (10) 0,167 0,293 0,569 0,576 0,12

5

Állandó (3) 67,348 195,772 0,344 0,734
Vágási életkor, nap (4) -0,392 0,341 -1,149 0,263 -0,24
Marmagasság, cm (6 ) 0,756 0,493 1,533 0,139 0,31
Övméret, cm (8 ) 0,974 0,318 3,065 0,006 0,55

6

Állandó (3) -144,537 66,017 -2,189 0,039
Marmagasság, cm (6 ) 0,777 0,496 1,566 0,131 0,31
Övméret, cm (8 ) 0,904 0,314 2,878 0,008 0,51

7 Állandó (3) -92,520 58,749 -1,575 0,128
Övméret, cm (8 ) 1,120 0,291 3,851 0,001 0,62

* Függő változó (y): comb súlya, kg (17)
Table 6.: Components of regression equations concerning the weight of round by models 

as in Table 3. (1,4,6-11), models (2), constant (3), partial regression coefficients, (b) (12), estimated 
standard error (13), t value (14), level of significance (15), partial correlation coeffiecients, (r) (16), 
dependent variable, y: weigfit of round, kg (17)



eredmények egyrészt -  a korábban már leírt -  testméretekkel mutatott pozitív kor
relációs együtthatókkal, másrészt viszont az élősúly és a comb súlya között meg
lévő igen szoros pozitív irányú összefüggéssel (r=0,93, P<0,001) magyarázhatók. 
Elméletileg tehát, ha a comb súlyának in vivő becslésére szolgáló regressziós 
egyenletek kialakítása lenne a célkitűzésünk, akkor a meghatározottsági együtt
ható (R2) abszolút értéke számottevően növelhető lenne a jelenlegi modellek ered
ményeihez képest. Azonban az a gyakorlat, hogy a hizlaldákban közel azonos 
életkorú egyedeket egy adott élősúly eléréséig (pl. 600 kg nagy rámájú bikák ese
tében) hizlalnak, nem támogatja az élősúly modellbe történő beillesztését.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

-  Többváltozós regresszió-analízissel igazoltuk, hogy az ún. nagy súlyra történő 
húshasznosítású bikahizlaláskor a comb súlyát önmagában az övméret 38%- 
ban befolyásolja.

-  A comb súlyának in vivő becslése az életkor, a marmagasság, az övméret és 
az ultrahangos mérés alapján becsült rostélyos területével már lehetséges; 
R= 0,69, P<0,01, a becslési hiba (rsxy=10,88 kg). A becslés megbízhatósága, 
az élősúly modellbe történő beillesztésével, elméletileg tovább lehetne növelni.

-  A hazai ultrahangos mérések napjainkban eljutottak abba az „állapotba", hogy 
a négy egyetemi központban működő kutatócsoport, egymással együtt
működve, elkezdhetnének -  a fajtát, ivart, takarmányozást figyelembe vevő -  
becslő egyenleteket kidolgozni.
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KÜLÖNBÖZŐ ÉRTÉKMÉRŐ TULAJDONSÁGOK 
ÖKONÓMIAI SÚLYOZÁSA A TEJTERMELŐ SZARVASMARHA 

TENYÉSZTÉSBEN

1. Közlemény: A TEJHOZAM HATÁSA A JÖVEDELMEZŐSÉGRE 
ÉS A FONTOSABB ÉRTÉKMÉRŐK ÖKONÓMIAI SÚLYÁRA

FEKETE ZSUZSANNA -  KELLER KRISZTIÁN -  BENE SZABOLCS -  ZSUPPÁN ZSUZSA - 
BÚZÁS GYULA -  SZABÓ FERENC

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők egy hazai tejtermelő tehenészet tényadatai alapján modellezték a tejtermelés jövedel
mezőségi mutatóit 5000-8000 kg/tehén tejhozam tartományban. Becsülték a tej-, a tejfehérje-, a tej
zsír termelés, az elléskori borjúveszteség, a tehenek és a tenyészüszők vemhesülései eredménye, va
lamit a tehenek hasznos élettartama marginális és relatív ökonómiai súlyát. Vizsgálatukhoz a Wolfés 
mtsai (2005) által kifejlesztett ECOWEIGHT 2.0.15 programcsomagot használták.

Eredményeik szerint a fedezeti összeg 75 ezer Ft-ról 164 ezer Ft-ra nőtt tehenenként. Megállapí
tották, hogy egyes értékmérők marginális ökonómiai súlya a tejhozamtól független. Ilyenek az elléskori 
borjúveszteség, az üszők termékenyülési aránya, a tejfehérje- és a tejzsír mennyisége. Más tulajdon
ságok, mint a tehenek termékenyülési aránya és hasznos élettartama marginális ökonómiai súlya vi
szont a tejhozamtól függőnek bizonyult. A vizsgált körülmények között legnagyobb relatív ökonómiai 
súlyúnak a hasznos élettartam (159-166%) mutatkozott, amit a tejfehérje mennyisége (139%), a 
tehenek termékenyülési aránya (132-135%), a tejhozam (100%), a tejzsír mennyisége (79%). az 
elléskori borjúveszteség (51%) és az üszők termékenyülési aránya (13%) követett.

SUMMARY

Fel<ete, Zs. -  Keller, K. -  Bene, Sz. -  Zsuppán, Zs. -  Búzás, Gy. -  Szabó, F : ECONOMIC 
WEIGHTING OF SELECTED TRAITS OF DAIRY HERDS. 1 st Paper: THE EFFECT OF MILK YIELD 
ON THE PROFITABILITY AND ECONOMIC WEIGHT OF SELECTED TRAITS

Input-output data in the 5,000-8,000 kg/cow miIk production rangé were calculated to indicate the 
profitability of a dairy herd in Hungary. Marginal and relatíve economic weight of miik yield, protein and 
butter fát yields, losses of calves at calving, conception rate of heifers and cows, as well as longevity 
were evaluated. Data were analysed with ECOWEIGHT 2.0.15 programme, developed by Wolf et al. 
(2005). The gross margin, i.e. the dlfference between the production value and direct costs, increased 
from 75,000 HUF to 164,000 HUF per cow. Marginal economic weight of selected performance traits 
were determined independent of miik yield. These traits were: losses of calves at calving, conception 
rate of heifers, quantity of miik protein and fát content in miik. The marginal economic weight of 
conception rate of cows and longevity proved to be dependent on mlIk yield. Longevity (159-166%) 
showed the highest relatíve economic weight, followed by protein yield (139%), conception rate of cows 
(132-135%), quantity of miik (100%), fát yield (79%), losses calves at calving (51%) and conception 
rate of heifers (13%).



BEVEZETÉS

A tejtermelés jövedelmét és jövedelmezőségét a tej-, a tejfehérje- és tejzsír ho
zam, a tej ár, a támogatás, tehát az elérhető árbevétel, valamint a termelési költsé
gek alapvetően meghatározzák. Mind a hozamok, mind a költségek alakulását olyan, 
úgynevezett funkcionális tulajdonságok is befolyásolják, mint például a tehén-, a bor
jú-, a növendék üsző kiesés, a vemhesülés eredménye, a hasznos élettartam, stb. 
Az egyes tenyésztési, termelési tulajdonságok alakulása a tejtermelés jövedelmező
ségét különböző mértékben befolyásolhatja, attól függően, hogy mekkora az adott tu
lajdonság gazdasági súlya. A tulajdonságok gazdasági jelentősége nagymértékben 
függ a tejár rendszerétől, a növendék-, a selejt marha árától, a tenyészállat utánpót
lás, a takarmányozás és az egyéb költségek alakulásától, azok arányától. Számos 
tulajdonságot kell figyelembe vennünk a tenyésztés, tenyészkiválasztás során annak 
érdekében, hogy a termelés színvonalát, gazdaságosságát generációról, generáció
ra javítani tudjuk. Fontos azonban, hogy az adott tulajdonságot oly mértékben vegyük 
figyelembe, mint amekkora annak a gazdasági jelentősége, ökonómiai súlya.

Mind hazánkban, mind külföldön széles körű gazdasági elemző munka irányul 
a tejtermelés jövedelmezőségére, versenyképességére, másrészt a tejtermelés
ben szerepet játszó tényezők, tulajdonságok gazdasági jelentőségének értékelé
sére (Béládi és Kertész, 2004, 2006, 2007, 2008). Kalmár {^990) szerint a jó te
nyésztői munka, a hozamnövelésen kívül, egyértelműen költségcsökkentő ténye
ző is. Tehát a színvonalas tenyésztői munkának köszönhetően csökkennek a költ
ségek és nem fordítva.

Geszti és Borbély (2005) szerint a tejtermelés költségeinek legfontosabb ösz- 
szetevője a takarmányozási költség, ami a vizsgált években a magyar telepeken 
az összköltség 43-50%-át adta. Az EDF (European Dairy Farmers) telepeken ez 
az arány az összköltségnek csupán a 24-26%-a volt. A kelet-német tartományok
ban a takarmányozási költség -  ami a magyar és az EDF között helyezkedik el -  
23-30% között ingadozott. A takarmányozási költségek között lévő különbség oka 
a vásárolt takarmány (tejelőtáp) magas hányadának volt tulajdonítható. A szerzők 
szerint a versenyképesség és a gazdaságosság növelése érdekében -  a magyar 
telepeknek mindenképpen csökkenteniük kell a takarmányozási költségeiket. 
Ennek megvalósításához szükség lenne a takarmányok táplálóanyag tartalmának 
rendszeres vizsgálatára, amelynek segítségével, az állategészségügyi problémák 
elkerülése mellett, csökkenteni lehetne a takarmányozási költség nagyságát és 
arányát az összköltségen belül. Juhász {^990) szerint a nyereséget eredménye
ző hozamszinthez a tejtermelő tehenészetek esetében nem elegendő a becsült 
nettó jövedelemtömeg növelése, hanem elengedhetetlen a jövedelmezőségi ráta 
javítása is. A megtakarítási lehetőségek elsősorban a takarmányozási költségek 
esetében lehetnek jelentősek.

Varga és mtsai (2005) szerint Magyarország csak akkor képes szarvasmarha
tenyésztését megtartani, ha az ágazat jövedelmezőképességét fokozni tudja. Ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha az ágazatban feltárják a rejtett veszteségek 
forrásait, és mindent megtesznek annak elhárítására. A szerzők holstein fríz állo
mányokban, 2000-2002. években, 29-40%-os selejtezéssel (kiesés, elhullás is) 
találkoztak. Adataik szerint az egy tehénre jutó gyógyszerköltség 17.350-31.460 Ft 
között változott ebben az időben.
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Hazánkban nagymértékben rontotta a tejtermelés gazdasági pozícióját az a 
tény, hogy az utóbbi hónapokban a tej ára jelentősen csökkent a korábbi mint
egy 80-90 Ft-röl 60-65 Ft/l körülire. Ilyen helyzetben a tejtermelés gazdasági 
tartalékainak feltárása, a fontosabb tulajdonságok, termelést befolyásoló ténye
zők gazdasági jelentőségének alaposabb ismerete és szem előtt tartása külö
nösen fontos.

Régi törekvés, hogy a tejtermelést befolyásoló értékmérő tulajdonságokat gaz
dasági szempontból súlyozzuk. Ezzel már /-/azé/(1943) is próbálkozott, aki egy- 
egy értékmérő relatív ökonómiai súlyát a nyereség változásaként határozta meg. 
Szerinte a gazdasági súly a nyereség olyan változása, amelyet egy bizonyos ér
tékmérő alakulása vált ki a többi értékmérő állandósága mellett. Amer és mtsai
(1994) szerint az ökonómiai érték az adott értékmérő tulajdonság abszolút javítá
sából eredő haszon, az ökonómiai súly pedig egy értékmérő relatív javulásából 
származó haszon.

Néhány fejlett szarvasmarhatenyésztő országban ma már alapos ökonómiai 
elemzéssel határozzák meg, hogy a különböző értékmérők miként befolyásolják 
az ágazat gazdasági eredményét és ezek alapján súlyozzák azokat. Az ökonómi
ai súlyokat a tervezés, és a tenyészértékbecslés mellett, a szelekciós indexek ki
alakításában is figyelembe veszik (Balaine és mtsai, 1981; Kalmár, 1990; Széles 
és mtsai, 2000; Kalmár és Keszi, 2001; Ózsvári, 2003; Wolfova és mtsai, 2005, 
2007c; Kellerés mtsai, 2008ab; Szabóné, 2008). Visscherés mtsai (1994) legel
tetésre alapozott tehenészetben is számoltak ökonómiai súlyokat, és erre a célra 
egy tenyészetmodellt fejlesztettek ki. A korlátozó tényező a rendelkezésre álló ta
karmány mennyisége volt. A tejmennyiség, a zsír, a fehérje, a testsúly és a hasz
nos élettartam gazdasági súlyait a megfelelő nyereségegyenletek differenciálásá
nak útján számolták ki. Reinsch (1993) 104 német, szimmentáli marhát tartó gaz
daságban a tejmennyiség, tejzsír, tejfehérje, tejleadási sebesség, illetve két bor- 
jazás között eltelt idő gazdasági súlyát határozta meg, tej- és zsírkvótát feltéte
lezve. Eredményei szerint a tej fehérjetartalma volt a legnagyobb gazdasági súlyú 
tulajdonság. Wolfova és mtsai (2007b) holstein-fríz és cseh tarka állományokra 
bioökonómiai modellt fejlesztettek ki (ECOWEIGHT 2.0.15) és használták tenyé
szetek ökonómiai súlyozására. Eredményeik szerint a tej mennyisége bizonyult a 
legnagyobb ökonómiai súlyúnak. A genetikai szórás mértékét Reinsch (1993), 
Söiknerés mtsai (2000), Wünsch és Bergfeld(200^) számításai alapján vették fi
gyelembe. öööner (1994) arra a következtetésre jutott, hogy a tejtermelő képes
ség gazdasági súlya növekvő fajlagos tejhozam mellett csökkenő tendenciájú. 
Legnagyobb gazdasági súlyúnak a hasznos élettartamot találta. Az említett szer
zők eredményei közötti eltérés minden bizonnyal a körülmények, az árak, a költ
ségek különbözőségéből adódik.

Kevés információnk van a hazai tejtermelés jövedelmét befolyásoló fontosabb 
tulajdonságok ökonómiai súlyáról. Emiatt célul tűztük ki, hogy értékeljük a tejelő 
szarvasmarha-ágazat gazdaságosságát, és megvizsgáljuk a különböző hozam
szinteken a fedezeti összeget és jövedelmezőséget, valamint számszerűsítsük a 
fontosabb tulajdonságok marginális és relatív ökonómiai súlyát.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

Vizsgálatunkhoz, 2008-ban, egy holstein-fríz tehenészetben, saját készítésű kér
dőív segítségével gyűjtöttünk alapadatokat. A telep átlagos tehénlétszáma 490 volt.

A modellszámításunkban használt alapadatok három csoportra oszthatók. Ezek 
egyrészről telepen mért valós adatok, másrészt ezekből meghatározott kalkulált ér
tékek, harmadrészt pedig szakirodalmi forrásmunkák alapján feltételezett inputok.

A tehenek tejhozama 5000 és 8000 kg/tehén/év között ingadozott. Ezért a mo
dellben különböző termelési szinteket határoztunk meg (5000, 5500, 6000, 6500, 
7000, 7500, 8000 kg). A munka során a tehenek éves tejhozamát függő változó
ként kezeltük, a többi paramétert pedig változatlanul hagytuk.

Az állatok elhelyezése kötetlen, mélyalmos rendszerű istállókban történt, ame
lyekhez karámok csatlakoztak. A tehenek takarmányozását komplett monodiétára 
alapozták, egész évben silókukorica szilázsból és abrakból álló keveréket etettek 
kis mennyiségű szénával kiegészítve. A fejést naponta kétszer, halszálkás rend
szerű, stabil fejőházban végezték. A borjakat a föcstejes időszak után egyedi, sza
badtéri ketrecekben nevelték kb. 60. napos korukig, majd ezt követően, féléves ko
rukig, csoportosan tartották őket. A tenyésztendő üszők termékenyítése 390 kg 
élősúly elérésétől történt.

A tehenészet, a tejet (szerződés szerint) 65 Ft/kg alapáron értékesítette, amely 
alapár 3,7 g/1 OOg-os tejzsír és 3,3 g/1 OOg tejfehérje tartalomra vonatkozott. Ettől el
térő összetételű tej értékesítése esetében ± 600 Ft/tejtejzsír kg és ± 900 Ft/tejfehérje 
kg korrekciót alkalmazott a felvásárló tejipar. A tehenészet a kvótának megfelelő 
mennyiségű tejet termelt, így literenkénti kvóta támogatás további 8 Ft volt.

A modellezéshez a tehenészetben összegyűjtöttük, illetve kiszámítottuk azokat 
az alapadatokat, amelyek az alkalmazott programcsomag működéséhez szüksé
gesek voltak.

Az 1. fáö/ázaf korcsoportonként ismerteti a különböző, legfontosabb tenyész
tési, tartási és technológiai információkat, a 2. táblázatban pedig az eredményi be
folyásoló ökonómiai adatok találhatók. Ez utóbbi a telepi takarmányárakat is tar
talmazza, amelyikből a korcsoportonkénti takarmány-egységárakat számoltuk. 
A sajáttermelésű takarmányokat szűkített önköltségen, a vásárolt takarmányokat 
pedig beszerzési áron vettük figyelembe.

A szakirodalmi- és a tapasztalt tesztüzemi adatok alapján azt feltételeztük, hogy 
a termelési költség a közvetlen költségeken felül 25% általános költséget tartalmaz.

A modellszámításokat Wolf és mtsai (2005) által kifejlesztett ECOWEIGHT 
2.0.15 bioökonómiai modellel végeztük. A modell egy klasszikus, tej-, vagy kettős
hasznosítású teheneket tartó, zárt termelési rendszert, és ehhez kapcsolódó in
tenzív hizlalási rendszert kezel. A legnagyobb tételt kitevő takarmányozási költsé
geket nem a tényadatok alapján számítja, hanem a megadott takarmányfélesé
gekből azok táplálóértéke, egységára, valamint a különböző csoportokba besorolt 
tehenek táplálóanyag szükséglete alapján optimalizált adagokból kalkulálja. 
Az egyéb költségeket a megadott üzemi adatok alapján számítja.

A vizsgálatokban, egy tehénre átlagosan 3 termékenyítést vettünk figyelembe 
és feltételeztük, hogy a 3. termékenyítés után nem vemhesülő teheneket selejte
zik. A tehenészeten kívül egyéb korcsoportok (szopós-, itatásos- és választott bor
jú, növendék és tenyész üsző, hízóbika) költségeivel és árbevételével, vagyis a
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A modellszámftáshoz felhasznált Input adatok. I.
1. táblázat

Szopós 
és itatásos 

borjú (1)

Választott
borjú

(2)

Tenyész-
üsző
(3)

Tehén (4)

Nyitó (születési) testtömeg, kg (5) 30-35 80 180 560
Napi súlygyarapodás, kg/nap (6 ) 0,8 0,8 0,6
Életkor a korcsoport kategória végén, nap (7) 60 180 820
Korcsoportban töltött idő, nap (8 ) 60 120 640
Záró testtömeg (kifejlett-kori), kg (9) 80 180 560 650
Kiesés, selejtezés, % (10) 10 20
Átlagos eladási testtömeg, kg (11) 60 180 500 620
Eladási ár. Ft/kg (12) 530 400 800 250
Takarmányadag egységára. Ft/kg/állat (13) 240 94 24 28
Takarmányozási veszteség, % (14) 10 10 10 10
Alomszalma szükséglet, kg/nap/állat (15) 4.5 4,5
Trágya mennyisége, kg/nap/állat (16) 22 27 32
Vízfogyasztás, l/nap/állat (17) 20 45 80

Table 1. : Input data I.
suckling calf (1). weaned calf (2), heifer (3), cow (4), birth weight, kg (5), daily weight, gain kg/day (6 ), 
age at the end of the age groups category, day (7). duration in the age group, day (8 ), mature weight, 
kg (9), culling % (10), average markét body weight, kg (11), markét price, HUF/kg (12), standard price 
of miik producing ration, HUF/kg/animal (13). nutrient loss, % (14). straw litter requirement, 
kg/day/animal (15), quantity of manure, kg/day/animal (16), water consumption, liter/day/animal (17)

tejhasznú ágazat egészével számoltunk. így a kalkulált árbevétel a tej értékesí
tésből, a kvóta támogatásból, a bikaborjú, illetve hízott bika valamint selejttehén 
és -üsző, valamint trágya eladásból származott.

A kalkulált jövedelmi, jövedelmezőségi mutatók az alábbiak voltak:

Termelési érték = árbevétel + támogatások 
Termelési költség = közvetlen költség + 25% általános költség 
Fedezeti összeg = termelési érték -  közvetlen költség 
Jövedelem (ágazati eredmény) = termelési érték -  termelési költség 
Jövedelmezőség = jövedelem/termelési költség x 100

Vizsgáltuk a fontosabb tulajdonságok marginális ökonómiai súlyát, ami súly azt 
jelenti, hogy a tulajdonság, a termelési mutató egységnyi változása menyire mó
dosítja a tehenenkénti jövedelmet. E mutatót, a hivatkozott programcsomag se
gítségével, az adott tulajdonság jövedelem-függvényének (ev/) parciális derivált
jaként határoztuk meg az alábbiak szerint:

ev. hprofit
bTV, TV, = TV,

ahol a profit = tehenénként évente számított nyereség; TV = „I” tulajdonság érté
ke; TV|ay = „I” tulajdonság átlaga a populációban

2 2

5
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2. táblázat
A modellszámításhoz felhasznált Input adatok. II.

Megnevezés (1)
Figyelembe vett egységár 

(ill. költség)(2 )

Alomszalma, Ft/kg (3) 4

Trágya, Ft/kg (4) 1
Víz, Ft/l (5) 0.3

Termékenyítő anyag, Ft/adag (6 ) 3500

Elhullott állat elszállítás. Ft/állat (7) 40000

Állatorvosi kezelési költség, Ft/óra (8 ) 2200
Dolgozók bére. Ft/óra (9) 900

Tejpótló tápszer. Ft/kg (10) 423

Borjútáp, Ft/kg (11) 71

Lucernaszéna. Ft/kg (12) 25

Réti széna. Ft/kg (13) 25

Silókukorica szilázs. Ft/kg (14) 10

Lucerna szenázs. Ft/kg (15) 10

Fűszéna, Ft/kg (16) 15

Abrakkeverék, Ft/kg (17) 80

Répaszelet, Ft/kg (18) 0,7

Nedves kukorica, Ft/kg (19) 25

Tejelőtáp, Ft/kg (20) 85

Melasz, Ft/kg (21) 0.5

Table 2.: Input data II.
denomination (1), considered standard price (cost) (2). straw, HUF/kg (3), manure, HUF/kg (4), water, 
HUF/liter (5), semen, HUF (6 ). transportation of dead animal. HUF/animal (7), veterinary treatment cost. 
HUF/hour (8 ), workers' wage, HUF/hour (9), miik substitute, HUF/kg (10), calf starter, HUF/kg (11), 
alfalfa hay, HUF/kg (12), meadow hay, HUF/kg (13), maize silage, HUF/kg (14). alfalfa silage HUF/kg 
(15), gras hay, HUF/kg (16). compound feed, HUF/kg (17), beet pulp, HUF/kg (18), high moisture 
maize, HUF/kg (19), compound feed fór cows, HUF/kg (20). molasses, HUF/kg (21)

A gazdasági súlyok számításához szükség van a különböző tulajdonságok 
genetikai szórásértékeire is. Ezeket különböző szerzők közlései alapján, a 3. táb
lázatban szereplő adatokkal vettük figyelembe.

Vizsgáltuk az értékelt tulajdonságok, teljesítménymutatók relatív ökonómiai sú
lyát is, ami az adott tulajdonság gazdasági jelentőségét egy másik tulajdonság 
gazdasági értékének százalékában, vagy arányában fejezi ki. A relatív ökonómiai 
súlyokat, a marginális ökonómiai súlyokból, a következő képlet segítségével {evrj} 
számoltuk:

evr,= 100 — —
^^milk Smiik

ahol: evj = adott tulajdonság marginális ökonómiai súlya; S| = adott tulajdonság 
genetikai szórása; ev^ük = 305 napos tejtermelés marginális ökonómiai sú
lya; Smiik = 305 napos laktációs tejtermelés genetikai szórása
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3. táblázat
A fontosabb tejtermelési tulajdonságok genetikai szórásértékel

Értékmérő (1)
Mérték

egység (2 )
Érték (3) Forrás (4)

Két ellés közti idő (5) nap (6 ) 7,5 Reinsch, 1993

Halva születés (7) %
0,013
2,5*

Reinsch, 1993

Hasznos élettartam (8 )
év (9) 

nap (6 ) 
év (9)

0,28
183
0,3*

Böbner 1994, 
Reinsch, 1993 
Heckenberger 1991

Ellés nefiézségi fokozata (10) %
0,041

30
Reinsch, 1993 
Heckenberger, 1991

Nefiéz ellés aránya (11) % 4,1 Böbner, 1994

Tejmennyiség (305 napos lakt. tejterm.) (12)
kg
kg

300
365
656*

Reinsch, 1993 
Böbner, 1994

Tejzsír (13) kg
%

21
0 ,2 2 * Reinsch, 1993

Tejfehérje (14) kg
%

15
0,09*

Reinsch, 1993

Termékenyülési arány (15a) 
üszők (15b) 
tehenek (15c)

%
%
%

5
1,5*
2 *

Böbner, 1994

'Holstein fríz fajtára jellemző SD értékek Reinsch, 
2001 nyomán(16)

1993; Sölknerés mtsai, 2000; Wünsch és Bergfeid,

Table 3.: Genetic standard deviations 
performance traits (1), unit of measure (2), value (3), source (4), calving interval (5), day (6 ), stillbirth 
(7), longevity (8 ), year (9), calving ease (10), difficult parturition ratio (11), miik quantity (305 days 
lactation perlőd) (12), butterfat in miIk (13), miIk protein (14), conception rate (15a), heifers (15b), cows 
(15c), standard deviation values referring to the Holstein Fresian breed(16)

Vizsgálatunkban tehát a 305 napos laktációs tejtermeléshez viszonyítottuk a 
többi tulajdonság súlyát, ezért azt 100-nak vettük. A különböző irodalmi forrás
munkák, így Wolfová és mtsai (2007b) szintén e tulajdonságot tekintették viszo
nyítási alapnak.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A vizsgálatban során kapott termelési érték és -költség, fedezeti összeg, jöve
delem és jövedelmezőség tejhozamtól függő alakulását a 4. táblázatban szemlél
tetjük. Az ott szereplő árbevétel, ami a tej-, a borjú-, a szűzüsző-, vemhesüsző-, 
selejt tehén-, valamint a trágya értékesítésből származik, a tejhozam emelkedé
sével értelemszerűen növekszik. A két szélsőértéknek vett hozamszint közötti kü
lönbség több mint 120.000 Ft. Megfigyelhető az is, hogy a tejtermelés növekedé
sével a jövedelmezőség is javul (1,3%-ról 18,9%-ra). A fedezeti összeg a tejter
meléssel egyenes arányban nő, a vizsgált 5000-8000 kg tartományban 75.422 és 
.356 Ft/tehén/év között változik. A 8000 kg-os termeléskor tapasztalt tehenenkén-



ti fedezeti összeg több mint kétszer akkora, mint amit az 5000 kg-os tejtermelés
re kaptunk. Ezek az értékek hasonlóak az AKI közleményekben (Béládi és 
Kertész, 2004, 2006, 2007, 2008) szereplőkhöz.
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4. táblázat
A tejtermelés évi bevétel, költség és jövedelem mutatói (eFt)

Átlagos tejhozam, kg/tehén (1) 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

Árbevétel, Ft/tehén (2) 322,4 342,7 362,9 383,2 403,4 423,7 444,0

Állami támogatás, Ft/tehén (3) 36,0 39,7 43,5 47,2 51,0 54,8 58,5
Termelési érték. Ft/tehén (2+3) (4) 358,4 382,4 406,4 430,4 454,4 478,4 502,5
Közvetlen költség. Ft/tehén (5) 282,9 292,1 301,3 310,5 319,7 328,9 338,1

Termelési költség. Ft/tehén (6) 353,7 365,2 376,7 388,1 399,6 411,1 422,6

Fedezeti összeg. Ft/tehén, (4-5) (7) 75,4 90,2 105,1 119,9 134,7 149,5 164,4

Jövedelem, Ft/tehén, (4-6) (8 ) 4,7 17,2 29,7 42,3 54,8 67,3 79,8

Jövedelmezőség, % (8 /6 *100 ) (9) 1,3 4,7 7,9 10,9 13,7 16,4 18,9

Table 4.: Income, cost and profit data of miik production (thousand HUF) 
average miIk production, kg/cow (1), income, HUF/cow (2), subsidization, HUF/cow (3), production 
value, HUF/cow (4), direct cost, HUF/cow (5), cost of production, HUF/cow (6 ), gross margin, HUF/cow 
(7), profit, HUF/cow (8 ), profitability, % (9)

A vizsgált értékmérő tulajdonságokra ECOWEIGHT program segítségével számolt 
marginális ökonómiai súly adatokat az 5. táblázatban foglaltuk össze. Ez azt mutatja 
meg, hogy az adott tulajdonság egységnyi változása hány Ft jövedelemváltozást ered
ményez évente teheneként. Az eredmények szerint egyes értékmérők marginális öko
nómiai súlya a tejmennyiségtől független, ilyenek az elléskori borjúveszteség, az 
üszők termékenyülési aránya, a tejfehérje- és tejzsír mennyisége. Ugyanakkor a tej
hozam alakulása hatással van a tehenek termékenyülési arányának és hasznos élet
tartamának ökonómiai súlyára. Például, ha a hasznos élettartam egy évvel növeked
ne, akkor 5000 kg tejhozam esetén ez mintegy 35.000 Ft, 8000 kg tejhozam ese
tén pedig 37.000 Ft körüli jövedelem növekedést eredményezne tehenenként.

A vizsgálatok során a fontosabb tenyésztési és termelési tulajdonságokra ka
pott relatív ökonómiai súly-adatokat a 6. táblázatban foglaltuk össze, melyek azt 
fejezik ki, hogy ha a 305 napos laktációs tejtermelés gazdasági fontosságát 100- 
nak vesszük, akkor ehhez képest a többi tulajdonság fontossága (gazdasági sú
lya) miképpen változik.

Az eredmények szerint a legnagyobb gazdasági súlyú tulajdonság a hasznos 
élettartam (159-166%), amit a tejfehérje mennyisége (139%), a tehenek termé
kenyülési aránya (132-135%), a tejhozam (100%), a tejzsír mennyisége (79%), 
az elléskori borjúveszteség (51%) és az üszők termékenyülési aránya (13%) kö
vet. Csehországban Wolfova és mtsai (2007a) -  a tej mennyiség (100%), a tej fe
hérje mennyiség (38%) és a hasznos élettartam (37%) -  eredményekről számol
nak be. Ők a tehenek termékenyülési arányát kevésbé találták fontosnak (15-18%). 
Miesenberger (^997) vizsgálatai szerint Németországban a tejfehérje mennyisé
ge (100%) bizonyult a legnagyobb gazdasági súlyúnak, és viszonylag magas 
értéket (96%) kapott a tejzsír esetében is. A hazai, a cseh és a német viszonyok
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5. táblázat
A vizsgált tulajdonságok marginális ökonómiai súlyai (eFt/tehén/év)

Átlagos tejhozam, kg/tehén (1) 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Elléskori borjúveszteség, % (2) -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 -1,35 -1,35
Termékenyülési arány, % 

üszők (3) 
tehenek (4)

0,59
4,49

0,59
4,47

0,59
4,46

0,59
4,44

0,59
4,42

0,59
4,40

0,59
4,39

Tehenek hasznos élettartama, 
év (5)

35,39 35,63 35,91 36,15 36,44 36,7 37,0

305 napos termelés, kg tej (6 ) 
tejzsír (7) 
tejfehérje (8 )

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

0,01
0,25
0,62

Table 5.: Marginal economic weights of the evaluated traits (thousand HUF/cow/year) 
miIk production kg/cow/year (1), losses of calves at calving % (2), conception rate of heifers % (3), 
conception rate of cows % (4), longevity, year (5), 305 days lactation perlőd, kg (6), 305 days butter fát 
yield kg (9), 305 days miik protein yield, kg (8 )

6. táblázat
A vizsgált tulajdonságok relatív ökonómiai súlyai (%)

Tejhozam, kg/tehén/év (1) 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000
Elléskori borjúveszteség (2) 50,65 50,67 50,67 50,62 50,62 50,65 50,67

Termékenyülési aránya 
üszők (3) 
tehenek (4)

13,16
134,65

13,16
134,13

13,16
133,60

13,16
133,07

13,16
132,56

13,16
132,03

13,16
131,51

Tehenek hasznos élettartama(5) 159,14 160,21 161,48 162,54 163,87 165,07 166,17
305 napos termelés tej (6 ) 

tejzsír (7) 
tejfehérje (8 )

100,00
78,75

139,03

100,00
78,77

139,05

100,00
78,78

139,08

100,00
78,80

139,11

100,00
78,82

139,11

100,00
78,81

139,13

100,00
78,83

139,14

Table 6.: Relatíve economic weights of the evaluated traits (%) 
as in Table 5 (1-8)

között kapott eredmények eltérése minden bizonnyal a különböző tej árrendszer
ből és az egyes termelési költségek eltérő arányaiból adódik. Ennek részletes 
elemzéséhez további vizsgálatok lennének szükségesek.

KÖVETKEZTETÉSEK

Modellszámításunk szerint a tehenenkénti tejhozam változása jelentős hatást 
gyakorolt az árbevétel, a jövedelem, ezáltal a tejtermelés jövedelmezőségének 
alakulására.
Eredményeink azt mutatják, hogy a marginális ökonómiai súly egyes tulajdon
ságok, mint az elléskori borjúveszteség, az üszők termékenyülési aránya, a tej 
fehérje- és zsírmennyisége esetében a tejhozamtól független, amíg más tulaj
donságok esetén, mint a tehenek termékenyülési aránya és a hasznos élettar
tama, a tejhozamtól függően változik.



-  A vizsgált tulajdonságok közül a legnagyobb relatív ökonómiai súlyú a hasznos 
élettartam, amit fontosságát tekintve a tejfehérje mennyisége, a tehenek ter- 
mékenyülési aránya, a tejhozam, a tejzsír mennyisége, az elléskori borjúvesz
teség és az üszők termékenyülési aránya követ. A tej jelenlegi árrendszere ala
csony szinten releválja a zsírmennyiség növekedését.

-  Vizsgálatunk körülményei között, gazdasági szempontból, a hasznos élettar
tam a megtermelt tej mennyiségénél több mint másfélszer, a tejzsír mennyisé
génél több mint kétszer fontosabbnak bizonyult.
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ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI KUTATÓINTÉZET 
60 ÉV A SERTÉSHÚSTERMELÉS SZOLGÁLATÁBAN (1949-2009)*

Az Intézet jogelődje, Darányi Ignácz minisztersége idején, 1896-ban, Magyar Királyi Állatélettani és 
Takarmányozási Kísérleti Állomásként alakult meg. Első igazgatója: TangI Ferenc volt, és táplálkozás
élettani, valamint takarmányozással kapcsolatos kutatásokkal valamint szaktanácsadással foglalkozott.

1949-ben, több intézet összevonásával, budapesti székfiellyel, Rimler Károly igazgatásával, meg
alakult az Állattenyésztési Kutató Intézet (szarvasmarfia-, SERTÉS-, jufi-, ló-, baromfi- és egyéb apró
jószág-, hal-, és méhtenyésztési, állatélettani és takarmányozási, valamint szaporodásbiológiai osztá
lyokkal). Ettől az időtől számítható hazánkban, a sertések tenyésztésével, tartásával és takarmányo
zásával főfoglalkozásszerűen folyó kutatóintézeti K+F tevékenység.

Az 1950-es években Herceghalomban megkezdődött egy új székház építése, ami 1970-re befeje
ződött, és az intézet (1970-1979 között) kiköltözött Budapestről.

Ez volt az indulás, amit 60 év alatt több átalakítás/átszervezés követett. Főbb állomásaiként meg
említhető, hogy 1980-ban megalakult az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont Gödöllőn, 
ami 1991-ben megszűnt, és az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet megint Herceg
halomba került (lásd: Az ÁTK története (1896-1996). Állattenyésztés és Takarmányozás, 1996.45.2-3.) 
Ebben az időszakban további (fő)igazgatók voltak: SchandI József, Czakó József, Keserű János, 
Holdas Sándor, Fésűs László.

2006. január 1 -tői újra egy szervezetben dolgoznak a herceghalmi és a gödöllői kutatók az Állat
tenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben (székhely: Herceghalom; Főigazgató: Rátky József). 
A szervezet hármas tagolású: állattenyésztési valamint takarmányozási főosztály (Herceghalomban), 
illetve kisállattenyésztési főosztály (Gödöllőn).

Az 1949-ben létrejött Sertés-tenyésztési osztálynak, illetve jogutódjainak nagyon sok neves szak
ember volt tagja. Közülük néhány: Kertész Ferenc, Kovács József, Horn Artúr, Konkoly Thege Sándor, 
Csire Lajos, Berek Géza, Csóka Sándor, Mentler László, Tóth Sándor, Szigeti János, Holdas Sándor, 
Vincze László, Klosz Tamás, Wittmann Mihály, Vígh László, Horváth Péter, Antal András, Bogdán Edit, 
Laky György, Papp József, Király Bertalan, Radnai László, Veszely Elli, Varga Zsolt, Makai István, és 
még sokan mások

A sertésekkel kapcsolatos kutatások azonban nemcsak ezen az osztályon folytak. Néhányan, akik
-  más részlegekben -  a sertések

• takarmányozásával foglalkoztak: TangI Harald, Kurelecz Viktor, Kralovánszky U. Pál, Kállay 
László, Szelényiné Galántai Mariann, Jécsai Györgyné, Juhász Balázs, Regiusné Mőcsényi 
Ágnes, Szegedi Béla, Keresztes Miklós, Gundel János, Szentmihályi Sándor, Votisky Lászlóné, 
Babinszky László, Dégen László, Ugodi Péter, Mátrai Tibor, Szirányi Judit, Dinnyés Lászlóné, 
Hermán Istvánné, Hullámé Fébel Hedvig

• szaporodásbiológiájával foglalkoztak; Becze József, Mátrai Tibor, Szilvási Botond, Wekerle 
László, Rátky József, Sarlós Péter, Egerszegi István

• genetikájával foglalkoztak: Fésűs László, Zsolnai Attila, Anton István
• ökonómiájával foglalkoztak: Engel György, Monori Ilona
• etológiájával foglalkoztak; Ádám Tamás, Orbán Antalné, Sárvári János, Kurucz István

Az eredményes kutatásokhoz mindig is szükség volt kísérleti helyekre. Ezek közül néhány: 
Albertfalvi Sertéstelep, Herceghalmi Kísérleti Gazdaság, ÁKI Sertésanyagcsere Istálló (1970-től), ÁKI 
Sertés-kísérleti telep. Herceghalom (1972-től), ÁKI Kísérleti Vágóhíd (1974-től), Mezőhegyesi ÁG., 
Törökszentmiklósi ÁG, és más (HUNG)ÁHIB Gazdaságok

Az intézet mindig törekedett együttműködésre az eredményesebb kutatások érdekében. Partne
reink voltak, többek között valamennyi agrárfelsőoktatási intézmény, az OMMI, a Húsipari KI, a KÉKI, 
az állategészségügyi intézetek, a MÉM(FM, FVM) Műszaki Intézet, valamint számos KGST ország 
társintézete, illetve a Lohmann AG (Cuxhaven).

(Folytatás az 564. oldalon)
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KIHÍVÁSOK A JUH FAJ SZAPORODÁSBIOLÓGIA! 
KEZELÉSÉBEN 

A VÁLTOZÓ FOGYASZTÓI IGÉNYEK HATÁSÁRA

IRODALMI ÖSSSZEFOGLALÓ

NOVOTNINÉ DANKÓ GABRIELLA -  FAIGL VERA

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzőket a 2006-ban a Journal of Reproduction and Development c. folyóiratban megjelent 
„Clean, Green and Ethical Animal Production” című cikk (Martin és Kado!<awa 2006) indította arra, hogy 
felhívja a figyelmet a változó fogyasztói igényekre és ezzel kapcsolatban az állattenyésztők feladatai
ra. Az ivari működés befolyásolására az utóbbi évtizedekben számos módszert fejlesztettek, hogy a 
juhfaj szezonalitásából adódó termelési hullámvölgyeket kiküszöböljék. A leghatásosabb a kívülről 
bevitt (exogén) hormonok alkalmazása hüvelytamponok, injekciók formájában. Ugyanakkor az utóbbi 
egy-két évben, különösen Európában, egyre nagyobb teret nyernek a gyógyszer- és hormonmentes 
állattenyésztő rendszerek, egyre inkább parancsolóvá válik a ,/öld, tiszta és etikus" („green, clean, and 
ethical") technológiák mielőbbi bevezetése. Azok a technológiák, melyek ezen elveket alkalmazzák 
most még bonyolultnak vagy drágának tűnnek, ugynakkor egyfajta kihívást is jelentenek a kutatók szá
mára a juh-élettan és -etológia alaposabb megismerésére. Várhatóan a jövőben a megváltozott 
fogyasztói igényeket kielégítve meghozzák gazdasági hasznukat is. A juh szaporodásbiológiai folya
matait természetesebben befolyásoló technikák lehetnek a különböző genetikai tulajdonságokra 
(melatonin receptor gén, Booroola gén, stresszrezisztencia) alapozott szelekciók, bizonyos takarmá
nyozási eljárások (flushing, focus feeding), a koshatás, fényprogramok, keresztezési eljárások.

SUMMARY

Novotniné Dankó, G .- FaigI, \/.: CONSUMER DEMAND-INDUCED CHALLENGES TO THE 
CONTROLOF SHEEP REPRODUCTION (REVIEW)

Due to the seasonal reproductive pattern of sheep, the production of fresh products (e.g. kephir, 
cheese, fresh meat) is nőt continous all year round. While several methods have been applied in 
attempt to manipulate reproductive seasonality in the last few decades, animal Industries today are be
ing challenged by the changing attitudes of consumers and these are having a great impact on the 
markét. There is an increasing demand fór products that are „clean, green and ethical". More „clean" 
approaches involve non-pharmacological manipulation of the endogenous control system. More 
„natural" methods fór the control of reproduction in sheep can be: selection, based on different 
genetical features (melatonin receptor gene, Booroola gene, stress resistance); certain feeding 
methods (flushing, focus feeding); ram effect; light control programs; or Crossing methods.



BEVEZETÉS

A változó fogyasztói igényelhet és ezzel kapcsolatban a változó állattenyésztői 
feladatokat figyelembe kell vennünk, ha az EU-tagországok fogyasztási igényei
hez szeretnénk igazodni a juhtermékek termelésében.

Az állattenyésztés alapvető erőforrásai biológiai eszközök, élőlények. Mivel az 
emberi tápláléklánc részei, kiemelt figyelmet érdemelnek, alapvető egészségügyi 
kockázatot jelenthetnek {Madai és Lapis, 2008). A fogyasztói társadalmat az el
múlt évek élelmiszer- és állategészségügyi „botrányai” (pl. takarmányok dioxin 
szennyezettsége, élelmiszerek melamin szennyezettsége, BSE szindróma, ma
dárinfluenza vírus stb.) gyanakvóvá és óvatossá tették, jobban igyekszünk figyel
ni arra, mi kerül a szervezetünkbe. Ha utánanézünk (pl. az interneten rákeresve) 
az „animal welfare” -  állatjóléti témakörben megjelent írásoknak, véleményeknek, 
jól látható, hogy a fogyasztóknak egyre határozottabb az igényük az általuk fo
gyasztott állati termékeket adó élőlényekkel való bánásmód, kezelés milyensége 
iránt is. A környezettudatos szemlélet terjedése szintén erősíti ezeket a „tiszta, 
zöld és etikus” elvárásokat az állati termékek előállításában terén. Sok esetben 
ezek az igények inkább média által irányítottak, tudományosan bizonyított alap 
nélkül, de a termelő feladata és érdeke fogyasztóinak igényeit kiszolgálni, a kuta
tók feladata pedig bizonyítani vagy megcáfolni és publikálni a hiedelmek esetle
ges igazságtartalmát.

A mai modern fogyasztói társadalom elvárása az is, hogy a hipermarketek pol
cain minden nap ugyanazzal a termékkel találkozzon, bármikor megvásárolhassa 
kedvelt árucikkeit. Ezt az igényt a nehéz- és könnyűipar viszonylag könnyen ki tud
ja elégíteni, a mezőgazdasági termékek egy része azonban szezonhoz kötött. 
A növénytermesztők a konzerválással, fagyasztással tudnak téli árukészletet ké
pezni, az állattenyésztők közül viszont a juhászok nehéz helyzetben vannak a ke
fir, juhtúró vagy friss vágóbárány folyamatos előállításával.

Egy átlagos juhászat legfőbb bevétele a bárányértékesítésből származik. A juh 
biológiájából adódóan a legtöbb bárány a tavasszal születik, mely időszakot túlkí
nálat és alacsony árak jellemeznek, majd az év második felétől nő a kereslet és 
emelkednek az árak. A szezonalitás miatt tehát az árbevétel rendkívül ingadozó. 
Jelentős többletbevételt, nagyobb jövedelmet lehetne elérni, ha a termék-előállí
tás folyamatos lenne. A megszerzett piaci pozíciók megtartásának is előfeltétele 
az egyenletes, megbízható termelés.

A juhászatokban az árutej- és vágóbárány előállítás folyamatosságának elő
feltétele, hogy az anyaállomány jelentős részének petefészek-működése a 
tenyész-szezonon kívül is ciklikus legyen, ami azonban nehezen egyeztethető 
össze a juh faj jellegzetes szaporodásélettani jellemzőivel.

MIT JELENT A „ZÖLD, TISZTA, ÉS ETIKUS” TERMELÉSI ELV?

Zöld
Az állattenyésztés legfontosabb környezetterhelő kibocsátásai a kérődzők 

által termelt üvegházgázok, a trágya (főképpen az intenzív telepek hígtrágyája) és 
a túlzott mértékű műtrágyázás az állati takarmányok előállítására. Ismervén az
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iparág nem kívánatos környezeti hatásait, a cél, hogy minimalizáljuk a környezeti 
terhelést és hosszútávon fenntartható technológiát alakítsunk ki. A környezetter
helés csökkentésére a mezőgazdasághoz kapcsolódó azon iparágakat is felül kell 
vizsgálnunk, melyek részt vesznek a termékek farmtól az asztalig juttatásában, 
mint pl. a szállítmányozás, a vágóhíd és a tejfeldolgozó üzemek. (Martin és 
Kadol<awa, 2006). A zöld, ezért azt jelenti, hogy a tartás-tenyésztés-feldolgo- 
zásban alkalmazott technológiák környezetkímélők és hosszútávon fenntarthatók.

Tiszta

Az állati termékek előállításakor meg kell találnunk azokat a technikákat, ame
lyek az eddig alkalmazott gyógyszerek, kemikáliák és hormonok használatát mér
séklik, esetleg helyettesítik. Némi kétséget jelent, hogy a hormonmentes állatte
nyésztés iránti igényt elsősorban a piaci nyomás teremti meg, hiszen az eddig 
publikált tudományos munkák alapján a hormonkezelések ritkán hagynak marad
ványszert a szervezetben a betartott egészségügyi várakozási határidő után. Rá
adásul számos vizsgálat azt mutatta ki, hogy a kezeletlen állatokból származó ter
mékek is ugyanannyi hormont tartalmaznak, mint kezelt állatoktól származó 
(Martin és Kadokawa, 2006). A f/szfa jelentése tehát, hogy a termelőknek olyan 
gyakorlati technikákat keli alkalmazni, melyben minél kevesebb gyógyszert, hor
mont használnak fel, vagy ezek használatát teljesen mellőzik.

Etikus

Ebben a pontban nyilvánvalóan az állatjólétre összpontosítunk, az állat maga 
van a középpontban. A kifinomult piaci igények nagy gondot fordítnak az állati jó
létre. A fogyasztók elvárják, hogy olyan állattól származzon a termék, mely hoz
záértően, együttérzően volt nevelve. A kérdés összetettségét jól jellemzi, hogy pél
dául, ha a „tiszta" elv által hajtva mellőzzük az antibiotikumok használatát, ezzel 
veszélyeztethetjük az állat jólétét {Martin és Kadokawa, 2006). Az etikusnak meg
felelő tartási- feldolgozási technológiában eszerint olyan gyakorlatot kell alkal
mazni, mely kielégíti az állatjólét és a kíméletes bánásmód követelményeit.

MILYEN TECHNIKÁK ALKALMAZHATÓK A „ZÖLD, TISZTA ÉS ETIKUS” 
ELVEN BELÜL A JUH FAJ SZAPORODÁSBIOLÓGIÁI KEZELÉSÉBEN?

Ahhoz, hogy az alkalmazható technológiákat megtaláljuk, ismerni kell a juh faj 
jellegzetes reprodukciós sajátosságait, ezt kihasználva lehet,alkalmazni a termé
szet adta „tisztább" módszereket.

A szaporodási folyamatok szezonális jellege, a melatonin hormon

A mérsékelt égövi juhfajták jellegzetes reprodukciós sajátosságai közül a leg
fontosabb a szaporodási folyamatok szezonális jellege. A vadon élő állatok éghaj
lathoz való alkalmazkodásának legáltalánosabb formája a szaporodás szezoná
lissá válása. Ez teszi lehetővé, hogy az utódok a számukra legkedvezőbb idő
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szakban, a táplálékbőség idején jöjjenek világra, és ezzel túlélésük esélye a lehe
tő legnagyobb legyen. Az állat közvetlen és közvetett környezeti tényezők alapján 
tud alkalmazkodni a változásokhoz. Közvetlen hatások pl. a tápanyagellátás, a 
csapadék, a hőmérséklet, a predátorok vagy a kompetitív fajok jelenléte. A közve
tett hatások pedig azok, melyek előre jelzik az előbbiek alakulását, pl. a napfényes 
órák száma és ennek változása (fotoperiódus) (Malpaux, 2006).

Kiskérődzők esetében a szezonalitás és annak mértéke genetikailag megha
tározott tulajdonság, amelyet külső tényezők szinkronizálnak.

A szaporodási folyamatok szezonális jellege a ciklikus petefészek-működésnek 
a nyár végi -  őszi -  tél eleji időszakra (tenyészszezon) korlátozódásában, és en
nek megfelelően az ellések, majd az állományon belül a laktáló állatok arányának 
a tavaszi -  nyár eleji halmozódásában nyilvánul meg {FaigI és mtsai, 2005).

A fotoperiódusos információ átadásában kulcsszerepet játszó hormon a 
melatonin, avagy „a sötétség hormonja”. A melatonin a tobozmirigyben termelődő 
lipofil anyag, melynek segítségével a neuroendokrin rendszer érzékeli a nappalok 
hosszának változását. Triptofánból és szerotoninból képződik, az előállításához 
szükséges enzimek aktivitását pedig a fotoperiódus szabályozza {Hardeland és 
mtsai, 2006). A hormon a sötét időszakban termelődik, ilyenkor vérszintje legalább 
50-szerese a nappalinak. Szintje egész éjszaka magas, a világosság, a retinára 
vetülő fény hatására csökken újra. A vérben 60-80%-a fehérjékkel szállítódik, de 
ezekhez alacsony kötési affinitással kapcsolódik.

A tenyész-szezon idejének, illetve a szezonalitás mértékének befolyásolása = 
Fényprogramok

FaigI és mtsai (2007) foglalták össze a melatonin alapú ciklusindukciós techni
kák élettani alapjait. Ahhoz, hogy pontosan megértsük a fotóperiódus szabályozó 
szerepét, tisztáznunk kell, hogy ez milyen információval szolgálhat az állat szá
mára. Ha az információ csak annyi lenne, hogy egy adott napon hány órán át van 
világos, ez nem nyújtana elegendő tájékoztatást. Gondoljunk csak bele, hogy pél
dául mind az őszi, mind a tavaszi napéjegyenlőség idején 12-12 óra a sötét-vilá
gos arány. Ha a juh vadon élő őse, a muflon csak ezt érzékelné, előfordulhatna, 
hogy tavasszal lendül ciklusba és 5 hónapos vemhességet követően tél elején el
lene. Nyilvánvaló tehát, hogy a megfelelő adaptációhoz elengedhetetlen valami
lyen „fotoperiódusos memória” létezése. Az állatnak arra is'^„emlékeznie” kell, hogy 
az előző naphoz, héthez, hónaphoz képest hosszabb vagy rövidebb ideig járt fent 
a nap.

Sokáig úgy gondolták, hogy szezon befolyásolásához, a természetes fényvi
szonyokat kell utánozni. Azaz minden nap egy kicsivel rövidebb megvilágítás felel 
meg az ősznek, és minden egy kicsivel hosszabb nap imitálhatja a tavaszt. Az el
múlt évek kutatásai azonban rámutattak arra, hogy az állat ennél sokkal egy
szerűbb kód alapján tájékozódik. Az, hogy egy állat az adott fényviszonyokat rö
vid vagy hosszú nappalosnak érzékeli, a napfelkeltét követő 16-18. órában dől el. 
Ha ebben a két órában sötét van, akkor azt rövid nappalként éli meg, ha világos, 
akkor hosszúként. Létezik tehát egy „fényérzékeny ablak" a napfelkeltét követő 
16-18. órában. így nem szükséges tökéletes, teljes hosszú nappalokat előállítani, 
elegendő, ha az állatokat az éjszaka fényérzékeny (fotoszenzibilis) szakaszában
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megvilágítjuk. Ennek ismeretében francia kutatók olyan megvilágítási programo
kat fejlesztettek ki, melyek alkalmazása jelentó'sen kisebb költséget jelent, mint a 
hagyományos fényprogramok.

A „flash-melatonin” technika alkalmazásakor minden nap ugyanazon órájában 
bekapcsolják a lámpákat (fix idejű hajnali megvilágítás), amint a nap felkel, a lám
pa lekapcsolható. Legközelebb 2 óra hosszára 16-18 órával késó'bb kell ismét fel
kapcsolni (tehát pl., ha reggel 6-kor kapcsoltuk be a világítást, akkor éjszaka 
22-24 óra között). A megvilágításhoz olyan lámpa használható, melyek által kibo
csátott fény az állatok szemmagasságában legalább 200 lux erősségű.

A kiskérődzők az ún. „rövid nappalos” fajok csoportjába tartoznak, azaz az 
ivari aktivitás fokozódása a világos órák tartamának korlátozásától remélhető. 
Ezek alapján az endogén melatonin elválasztás befolyásolása a világos és sötét 
órák arányának a tudatos megválasztásával alkalmas lehet a szaporodóképesség 
és a tejtermelés befolyásolására (Huszenicza és mtsai, 2008).

Szelelició és keresztezésel< a szezonalitás csöl<l<entése érdel<ében

A „tiszta” elvhez alkalmazkodva, a hormonális ciklusindukció valódi, -  a bioter
mék-előállítás kritériumainak is megfelelő -  alternatívája az egész évben ciklikus 
petefészek-működésre való képességre történő szelekció lehet a populáción be
lül, illetve olyan fajták használata, melyek képesek az aszezonális ivarzásra.

Egyes állatfajokban különböző melatonin-receptorokat azonosítottak, melyeket 
számokkal jelölnek. Különös figyelmet érdemel az MTI receptor (korábbi nevén 
melatonin 1 vagy Mell a), melyről juh és kecske esetében is bizonyították, hogy 
előfordulása összefüggésben van a tenyész-szezonon kívüli ivari aktivitás képes
ségével. Ez a gén számos fajtában polimorfizmust mutat (Notterés mtsai 2003). 
Az egész évben ciklikus petefészek-működésre való képesség egyes fajtákban 
határozott összefüggést mutat a melatonin receptor-1 gén polimorfizmussal. Azok
ban a populációkban ahol ez az összefüggés bizonyított, az MT1 genotípus mar- 
ker génként történő meghatározása ígéretes módszerként kínálkozik az e képes
ségre való szelekcióban (FaigI és mtsai, 2007).

A Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma (DE AMTC) 
molekuláris biológiai laboratóriumában aktuálisan folyó kutatásainkban awassi, 
szapora merinó és cigája juhfajtákban vizsgáljuk a melatonin receptor-1 gén két 
mutációját és a szezonon kívüli spontán ivarzás közötti összefüggést (Árnyasi és 
mtsai, 2007, 2008).

A szelekció tehát alapulhat például az előzőekben leírt MT 1 receptor gén adott 
változatát hordozó egyedek kiválogatására. A fajtaválasztáskor használhatunk az 
állományban olyan fajtát is, mely mérsékli az alapfajtánk szezonalitását. ilyen le
het például a szapora merinó, mely nemesítésének célja volt Veress és mtsai
(1995) szerint egy merinó típusú FecB génhordozó állomány kitenyésztése, mely 
tiszta vérben és keresztezési partnerként felhasználva a magyar merinóhoz 
viszonyítva növeli a szaporaságot és csökkenti a reprodukciós folyamatok szezo
nalitását.

A trópusokon egész évben közel 12 óra világos és 12 óra sötét van, ezért az 
ottani juhokat aszezonálisnak tartják. Vitatott, hogy a trópusi fajták aszezonalitása 
megmarad-e, vagy milyen mértékben csökken a mérsékelt éghajlaton. A szomáli.
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kameruni, barbadosi és dorper fajták és keresztezéseik ilyen irányú viszgálatait 
megkezdtük a DE AMTC juh tenyéssztelepén {Kovács és mtsai, 2009).

A takarmányozás szerepe a tenyész-szezon hosszának befolyásolásában

A fotoperiódusos jel mellett az állatok tápláltsága is alapvetően befolyásolja az 
ivari aktivitás szezonalitásának mértékét. A korábbi nézetekkel ellentétben az 
energiakiegészítés általánosságban nem alkalmas a tenyész-szezon előrébb ho
zatalára (azaz a flushingnak nincs ciklusindukciós hatása), ugyanakkor a jobb kon
dícióban lévő állatok esetében a petefészek működés hoszabban marad ciklusos, 
azaz a tenyész-szezon elnyúlik.

Forcada ésAbecia (2006) eltérő kondíciójú Rasa aragonesa juhokat vizsgál
tak. A gyengébb kondíciójú csoport egyedeinek átlagpontszáma 2,3, míg a 
jóltáplált csoport esetében az átlag 2,9 volt. Az állatok ivari aktivitását nyomon kö
vetve azt találták, hogy míg a 2,9-es átlagkondíciójú csoportban a szezonális 
anösztrusz átlagosan 64 napig tartott, a rosszabb kondíciójú csoportban az 
anösztrusz 113 napos volt.

Összességében úgy tűnik tehát, hogy a tenyész-szezon kezdetét elsősorban 
a fotoperiódusos jel befolyásolja, míg a szezon lezárásában fontos szerepet 
kapnak a különböző metabolikus szignálok is. A takarmányozás és a foto
periódusos jel együttes értelmezéséhez ugyanakkor fontos megjegyeznünk, 
hogy az állat válaszreakcióját alapvetően meghatározzák genetikai adottságai. 
Kevésbé''szezonális fajtákban ugyanis a tenyész-szezont megelőzően takar
mánnyal bevitt többletenergia felülírhatja a fotoperiódusos jelet (Forcada és 
Abecia, 2006).

Ovuláció-, illetve ciklusindukció

Ajuhfaj másik jellegzetes szaporodás-élettani tulajdonsága a tüszőnöveke
désnek a tenyészszenon kívül is szabályos, hullámszerű jellege. Ez lehetősé
get biztosít a tavaszi -  nyár eleji időszakban ovuláció, illetve ciklus indukcióra. 
Erre a célra számos módszer kínálkozik. Napjainkban már hagyományos, igen 
széles körben használt, eredményes módszer a vemhes kanca szérum-gona- 
dotropinnal (PMSG-pregnant maré serum gonadotropin) kombinált 10-14 na
pos gesztagén-tartamkezelés. A módszer nemcsak indukálja, hanem szinkro
nizálja is az ovulációt, illetve a petefészek ciklikus működését, ezáltal 
egyszerűvé teszi a genetikai előrehaladás érdekében meghatározó je lentő
ségű mesterséges termékenyítés időzítését. Látits (1983) magyar merinó 
anyajuhokon végzett vizsgálatai szerint a progeszteron -i- PMSG-vel indukált 
ivarzások során az inszeminálásokat a PMSG beadása után 44-48 óra múlva, 
majd ezt követően 56-60 óra múlva kell másodszor végezni. Magyar (1994) 
booroola génhordozó szapora merinó anyák esetében 50-52 órával PMSG ke
zelés után ajánlja az egyszeri laparoszkópos termékenyítést (ún. fix idejű 
inszeminálás).

Szarvasmarhában és kiskérődzőkben az állati-termék előállítás meghatározó 
jelentőségű elemét jelentik a szaporodásbiológiai technikák, amelyeknek nem egy 
esetben nélkülözhetetlen részét képezik ezek a kezelési módszerek (Huszenicza
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és mtsai, 2008). A fogyasztóknak a hormonkészítmények alkalmazásával szem
beni tartózkodása azonban napjainkban látványosan fokozódik, illetve új elvárás
ként fogalmazódik, hogy ne használjanak az állati termék előállításakor ilyen ké
szítményeket {Martin és Kadol<awa, 2006).

A hormonális kezelések alternatívája lehet a korábban említett fényprogramok 
alkalmazása, illetve a később megtárgyalásra kerülő koshatás. Fontos azonban 
megjegyeznünk, hogy a jelenleg ismert és alkalmazott „tiszta” módszerekkel nem 
érhető el olyan mértékű szinkronitás ami például a fix idejű mesterséges termé
kenyítést lehetővé tenné.

Az ovulációs ráta befolyásolása

Az ovulációs szám elsősorban fajtától függ, de befolyásolja az anyajuh kora, a 
takarmányozás, a szezon és a hormonális kezelések is.

A fajták közül 1958-ban figyeltek fel először az ausztrál merinó ún. médium 
típusában egy ,,Booroola” nevű farmon arra, hogy kettes, hármas, sőt ötös iker- 
ellésekre is sor került. Ebből az állományból külön fajtát, a booroola merinót, 
hozták létre. Alaposan tanulmányozva a fajtát kiderült, hogy a nagy szaporasá- 
got egy gén, az ún. F (fecundity) gén determinálja. A szaporulat számának nö
velésére tehát hatékony eszközt ad az ún. nagyhatású gének (,,major gene”) ál
tal meghatározott tulajdonságok hasznosítása, ami napjainkban molekuláris bi
ológiai módszerekkel jól vizsgálható {Árnyasi, 2003). Már megszületéskor vér
mintából kimutatható, hogy az egyed génhordozó-e (homo- vagy heterozigóta 
módon) vagy sem, illetve keresztezési eljárásokkal a homozigóta kosok nem 
hordozó anyák utódaiba örökíthetik a gén egy allélját. Az FI anyaállomány he
terozigóta génhordozóként nagyobb szaporulatra képes és egy jó húsformájú 
terminál kossal befejezve a keresztezést, megfelelő számú, jó minőségű áru
alapot állíthatunk elő.

Az ovulációs számot, az egy ivarzás alatt a két petefészken összesen levált tü
szők, illetve a helyükön kialakult sárgatestek számát befolyásoló tényezők közül a 
takarmányozás szerepe sem elhanyagolható, hiszen az adott genetikai potenciál 
kifejeződését ez a környezeti tényező jelentős mértékben befolyásolja.

Régi tapasztalat, hogy az ivarzás és vemhesülés akkor a legkedvezőbb, ha a 
juhok a termékenyítési időszakban, fedeztetés előtt 3-4  héttel, energiában, szük
ség esetén fehérjében, bővebb takarmányozásban részesülnek. Jól alkalmazha
tó „tiszta” megoldás tehát ajavuló kondíciót kiváltó takarmányozás a ,,flushing”, 
melynek kedvező szaporodásbiológiai hatása minden évszakban, még az ivarzá- 
si szezonon kívül is megmutatkozik. Nem kedvez azonban a szaporodási folya
matoknak a kívánatosnál jobb kondíció vagy az egyenletesen jó tápláltsági állapot 
{Mucsi, 1997). Oldham és Lindsay (1984) szerint a luteolízis 6. napja a legkritiku
sabb a takarmányellátottság szempontjából. Ők ebben a kritikus időpontban (a cik
lus 9-12. napja között) történő csillagfürtmag kiegészítéssel értek el növekedést 
az ovulációs rátában, ami azt mutatja, hogy a megfelelően kiválasztott rövid inter
vallumra koncentrált takarmány kiegészítés is lehet eredményes. Ezt nevezzük 
focus feeding-nek, ami az állat valós, szaporodásélettani állapota által meghatá
rozott takarmányozás.
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Kosok előkészítése

A nőivar mellett a hímek nemi aktivitása is szezonálisan változik, ami többek kö
zött a hereméret, a spermatermelés és a tesztoszteronszint szezonális ingadozá
sában mutatkozik meg. Kosok esetében is igazolták kísérletesen, hogy a tenyész- 
szezont megelőzően 8  héten át alkalmazott takarmánykiegészítés segítségével a 
hereméret és a spermatermelés maximalizálható, így jobbak a termékenyülési 
eredmények. Ugyanakkor itt is nagy jelentősége van annak, hogy az állatok ne híz
zanak el, mert a túl jó kondíció már negatívan befolyásolja a szaporodásbiológiai 
mutatókat {Martin és Walkden-Brown 1995, Combrink és Schoeman 1993).

Feromonok, koshatás

Amennyire érzékeny a juh reprodukciós szempontból a fényre, éppolyan érzé
keny a szagingerekre is. Ezen szagingereket a szexferomonok váltják ki, melyek 
speciális kémiai anyagok. A hím állat feromonjai belső elválasztású folyamatokat 
indítanak meg az anyákban, a nőivarú állat feromonjai jelzik a jerke ciklusbéli ál
lapotát. A szagingerek szexuális viselkedésre, illetve párzásra késztetik úgy a kost, 
mint az anyát. A feromonok megtalálhatók a vizeletben, a hüvelynyálkahártyában, 
a gyapjúban, de mivel molekulaszerkezetük instabil, jerkékben csak a ciklus egy 
rövid fázisában vannak jelen. A hím nemi hormonok, bár stabilabb szerkezetűek, 
de kis molekulatömegük miatt illékonyak, hiszen illékonyságukban rejlik szaglás
ra kifejtett hatásuk is. Az addig izoláltan tartott kosok anyák közé bocsátása, mint 
feromon-alapú biológiai stimuláció, ún. koshatás kínálkozik (Scaramuzzi és 
Martin, 2008).

A magzat és újszülött túlélési esélyeinek támogatása

Miután mindent megtettünk, hogy anyajuhunk ovuláljon és termékenyüljön, ez
után is nagy odafigyelést igényel az embrió, majd az újszülött további sorsa. 
Az anya alultápláltsága a vemhesség idején embrióelhalást okozhat, ugyanakkor, 
paradox módon, a termékenyülés utáni túlzott fehérjebevitelnek is ez lehet a ha
tása. Ennek magyarázata hormonális (a progeszteron túl gyors ürülésével össze
függő), illetve metabolikus (sok ammónia felszabadulással járó) folyamatokban ke
resendő. Az anya nem megfelelő takarmányozása nemcsak az embrió állapotára, 
de az utód későbbi szexuális fejlődésére is kihathat. Ezek a rendellenességek a 
már említett focus feeding (élettani igényre alapozott, rövid ideig adott kiegészítő 
étred) alkalmazásával elkerülhetők. A föcstejtermelés elősegítése és a bárány élet
képessége a vemhesség utolsó hetében adott energiadús kiegészítéssel növel
hető (Martin és Kadokawa, 2006).

Az utóbbi időkben kutatók kezdenek arra figyelni (Blanche és mtsai, 2008), 
hogy az anya természete, viselkedése is nagyban befolyásolja az embrió túlélé
sét. Vizsgálatok szerint a nyugodt anyák ovulációs rátája magasabb, a szexuális 
viselkedésük jobb, az embrió túlélési esélye, az újszülött növekedési erélye, hús
minősége, ellenálló képessége jobb, mint az idegileg gyengébb, izgága anyáké. 
Gyakorlatilag tehát olyan anyákat kell szelektálnunk, melyek a stresszhatásokkal 
szemben ellenállóbbak, mint társaik.
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Az Újszülött túlélését természetesen megfelelő környezeti tényezők (hőmér
séklet, stresszmentes közeg stb.) biztosításával mi magunk is elősegíthetjük, te
hát az emberi odafigyelés, a kisbárány és anyja élettani igényeinek kielégítése ko
ronázhatja meg, vagy az odafigyelés hiánya teheti tönkre eddigi, a szaporodásbi
ológia terén tett erőfeszítéseinket.
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ÖSSZEGZÉS

A változó fogyasztói igényeket a tenyésztők, termelők nem hagyhatják figyel
men kívül, hiszen versenyhátrányba kerülhetnek, ha termékeik nem az aktuális el
várásoknak megfelelően készültek. Azok a technológiák, mely a „zöld, tiszta és 
etikus” elveket alkalmazzák most még bonyolultnak tűnnek, de várhatóan a jövő
ben a megváltozott fogyasztói igényeket kielégítve meghozhatják gazdasági hasz
nukat. Az állatban zajló alapvető élettani mechanizmusok és az ezek szabályozó 
rendszerek megismerésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a környezeti tényezők 
változtatásán keresztül növeljük a termelékenységet. Az elmondottakból követke
zően ezért minden, a faj nemi működésének szezonalitásával, az azt befolyásoló 
takarmányozási és genetikai tényezőkkel, továbbá a tenyészidőszakon kívüli ivar
zás/ovuláció kiváltására képes módszerekkel foglalkozó kutatás közvetlen módon 
a termékelőállítás, a gyakorlati tenyésztői munka hatékonyságát és gazdaságos
ságát célzó törekvések szolgálatában áll.
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A MAGYAR NAGYFEHÉR x MAGYAR LAPÁLY ÉS A SZŐKE 
MANGALICA HÚSÁNAK TÁPLÁLKOZÁSBIOLÓGIAI ÉRTÉKE 

BIOTARTÁSI ÉS -TAKARMÁNYOZÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
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TÓTH TAMÁS -  BOROS CSILLA -  ZSÉDELY ESZTER -  VIRÁG GYÖRGYI -  SCHMIDT JÁNOS

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők 12-12, magyar nagyfehérxmagyar lapály (MNFxML), Illetve szőke mangalica (MÁN) ge
notípusú sertés végeztek vizsgálatot, biotartási és -takarmányozási körülmények között. A 217 napig 
tartó etetési kísérletben egyfázisú takarmányozást folytattak, amelynek során a két csoport azonos 
összetételű takarmányt fogyasztott. A vizsgálat végén kezelésenként 10-10 állatból comb (m. 
semimembranosus), karaj (m. longissimus dorsi), valamint hátszalonna mintákat gyűjtöttek. Meghatá
rozták a karaj és a comb minták táplálóanyag- (szárazanyag-, fehérje-, zsír- és hamutartalom), ásvá
nyi anyag-tartalmát (Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Zn) és oxidatív stabilitását, illetve a hús- és hátszalonna 
minták zsírsavösszetételét.

Megállapították, hogy a legtöbb termelési (takarmányfogyasztás, átlagos súlygyarapodás, takar
mányértékesítés) és vágási paramétert (vágási súly, színhús) tekintve a MNFxML sertések értek el 
kedvezőbb eredményeket. A vizsgált MÁN húsmintáknak (comb, karaj) szignifikánsan (P<0,05) na
gyobb volt a szárazanyag-, a fehérje- és zsírtartalma a MNFxML mintákhoz viszonyítva. A MNFxML 
vizsgált húsmintáiban a P-, míg a mangalica húsmintákban a Fe-, a Cu- és a Zn-tartalom volt szignifi
kánsan nagyobb. A MNFxML comb- és karaj, továbbá hátszalonna mintáiban szignifikánsan nagyobb 
PUFA zsírsavarányt mértek. Az n-6/n-3 zsírsavak aránya a MÁN vizsgált hús- és szalonna mintáiban 
volt kedvezőbb. Az 1 hónapos mélyhűtőben (-16 °C-on) történő tárolás nem befolyásolta statisztikai
lag igazolható mértékben a vizsgált izomszövet minták eltarthatóságát. Ugyanakkor a 2 hónapos táro
lás után a MNFxML esetében statisztikailag igazolható mértékben nagyobb MDA-értéket mértek. így 
a mangalicahúsok kisebb mértékű oxidációs hajlama és késleltetett avasodása ebben a vizsgálatban 
is igazolódott.

SUMMARY

Tóth, T. -  Boros, Cs. -  Zsédely, E. -  Virág, Gy. -  Schmidt, J.: NUTRITIVE VALUE OF THE MEAT 
OF HUNGÁRIÁN LARGE WHITExHUNGARIAN LANDRACE AND BLOND MANGALICA PIGS 
RAISED ON ORGANIC FEED AND TECHNOLOGY

Performance and meat quality traits of Hungárián Large WhitexHungarian Landrace (HLWxHL) 
and Mangalica (MÁN) pigs (12-12/genotype) raised in organic conditions were studied. The pigs were 
fed with the same organic feed through the 217 days of the experiment. At the end of this perlőd, ham 
(m. semimembranosus), lóin (m. longissimus dorsi) and backfat samples were collected. Nutrient 
composltion (dry matter, protein, fát and ash), mineral content (Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Zn) and oxidative 
stability were determined fór the meat samples, as well as the fatty acid composltion fór the meat and 
backfat.

Considering most production traits (feed consumption, weight gain and feed utilizatlon) and carcass 
value (slaughter weight and meat proportion), the HLWxHL pigs performed better. The dry matter, pro
tein and fát content of the lóin and ham were significantly higher in the MÁN pigs. In MÁN pigs, 
significantly more Fe, Cu and Zn were found in the meat than in HLWxHL, bút the amount of P was mo
re in the latter. Significantly higher proportion of PUFA’s was found in the meat and backfat samples of 
the HLWxLW pigs; however, the n-6/n-3 ratio was significantly lower fór MÁN samples. One month 
storage of the meat at -16  °C in a deep freezer did nőt influence the maximum freezing time. However, 
two months storage in the same conditions led to significantly higher malondialdehyde levels in the 
case of the HLWxLW genotype. Therefore, this study alsó verified the smaller oxidative tendency and 
later rancidity of MÁN meat.



BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedekben a színhúsmennyiség növelésére irányuló szelekció lát
ványos eredményeket hozott a sertéstenyésztésben. Ugyanakkor a színhús 
mennyiségének növekedésével megváltozott a hús izomrostjainak típusa, továb
bá olyan mértékben csökkent az intramuszkuláris zsírtartalom, ami a hús érzék
szervi tulajdonságaira kedvezőtlenül hatott. Az utóbbi évtizedben azonban az int
ramuszkuláris zsír mennyisége mellett annak zsírsavösszetétele is lényeges 
szemponttá lépett elő a humán táplálkozásban. Ennek az az oka, hogy az egyes 
zsírsavaknak eltérő a szerepe a zsíranyagcserében és ebből következően az 
egészségre gyakorolt hatásuk is különböző. Ezért ma már az intramuszkuláris 
zsírtartalom növelése, és a zsírsavösszetétel kedvező irányú módosítása egyaránt 
fontos kutatási feladat. E célok megvalósításának egyik lehetősége, hogy a ha
gyományos fajtákat bevonják a keresztezési eljárásokba. Magyarországon a man
galica tekinthető ilyen hagyományos fajtának, amelyiknek -  zsírsertés lévén -  vas
tag szalonnája és élénkvörös, erősen márványozott húsa van. Közismert, hogy a 
mangalica hústermelési intenzitása kicsi, a hústermelés időtartama rövid, így az 
izomrész lassú gyarapodásával párhuzamosan a zsír fokozott mértékben épül be 
a testállományába (Gundel és mtsai, 2006; Romvári, 2006). A hazai szakiroda
lomban számos közlemény jelent meg, amelyek a mangalica húsának és zsírjá
nak zsírsavösszetételével foglalkoznak (Dworschák és mtsai, 1995; Csapó és 
mtsai, 1999; Enderés mtsai, 2002, Holló és mtsai, 2003; Szabó, 2006; Lugasi és 
mtsai, 2006). Ezek eredményei némely esetben ellentmondanak egymásnak, ami 
annak lehet a következménye, hogy a húsminőséget a fajtán kívül számos egyéb 
tényező is befolyásolja.

Csapó és mtsai (1999) vizsgálataikban árpa, kukorica, szójadara, full-fat szó
ja, napraforgódara és búzakorpa összetételű takarmányon tartott, 120-130 kg élő
súlyban levágott mangalicák húsát és szalonnáját vizsgálták. A mangalicák izom
szövetének zsírjában 11,6-13,8% sztearin-, 4 3 ^5 %  olaj-, 10-12% linói- és 0,57
0,63% a-linolénsavat mutattak ki. A szerzők az azonos takarmánykeveréken tar
tott három különböző fajta, illetve keresztezés (mangalica, magyar nagyfehérxma- 
gyar lapály, mangalicaxduroc) húsának zsírsavösszetétele között nem tapasztal
tak szignifikáns különbséget.

Ender és mtsai (2002) vizsgálatában gabona, zöldtakarmány és burgonya ösz- 
szetételű takarmányon tartott, 155 kg élősúlyban levágott mangalicák eredményeit 
hasonlították össze a szintén sok zsírt termelő német övessertés, és a német la
pálysertés adataival. A vizsgálatok eredményei szerint a mangalica sertések húsa 
lényegesen sötétebb volt a másik két csoport egyedeinek húsánál. A karaj 9%-os 
zsiradéktartalma háromszor akkora volt, mint a másik két fajtáé, ugyanakkor a to
vábbi vizsgálatokban az is kiderült, hogy ez a nagyobb zsírtartalom egyenletes, fi
nom eloszlást mutat, ami kedvező márványozottságot eredményez, és ezáltal a 
mangalica húsának kiváló steak hús jelleget biztosít. A mangalica esetében ala
csonyabb telített (SFA) és magasabb egyszeresen telítetlen zsírsav (MUFA) 
arányt mértek a húsban, továbbá azt is megállapították, hogy az intramuszkuláris 
zsiradék kis százalékban (5,61%) tartalmazott többszörösen telítetlen zsírsavakat 
(PUFA). A fogyasztók szempontjából lényeges n-6/n-3 arány mégis a mangalica 
csoportnál volt a legszűkebb (14,2:1), de még ez is jóval tágabb az optimálisnál.
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Holló és mtsai (2003) igazolták, hogy a zsír mennyisége kisebb, valamint a fe
hérjetartalom és a zsírsav-összetétel kedvezőbb, amikor mangalica sertéseket a 
szokásos 150-180 kg testsúly helyett 90-115 kg súlyban vágták le. A telített (SFA) 
és telítetlen (URA) zsírsavak aránya -  az utóbbi súlykategóriában -  a m. 
longissimus dorsi és m. semimembranosus izmokban 37:63 és 32:68 (a fenti sor
rendben) volt a kisebb vágósúlyú állatokban, köszönhetően az olajsav (C l8 :1 ) 
számottevő jelenlétének (48-51%).

Szabó (2006) 10  különböző genotípusú (7 fajtatiszta és három keresztezett állo
mány) -  köztük szőke és vörös mangalica -  sertéscsoportot hizlalt kísérleti telepü
kön. Adatai szerint a mangalicák és keresztezéseik súlygyarapodása 37%-kal ki
sebb volt a modern fajtákhoz képest. A hátszalonna zsírsavösszetételének vizsgá
latakor megállapították, hogy az SFA és az URA zsírsavak aránya kedvezőbb a vizs
gált szőke és vörös mangalica esetében, mint a ma tenyésztett kultúrfajták zsírsav
összetétele. A linói- és linolénsav mennyiségét vizsgálva megállapították, hogy az 
n- 6  és n-3 zsírsav csoportok e két fontos képviselőjének az aránya nagyon tág (na
gyobb, mint 1 0 :1 ), ami megerősíti más kutatók eredményeit is, miszerint hagyomá
nyos takarmányozás mellett a sertészsír a humán táplálkozás szempontjából fontos 
n-3 zsírsavakat csak kis mennyiségben tartalmazza {Perédi és Sütő, 2003).

Az eddig ismertetett kísérleteknél még összetettebb vizsgálatokat végeztek Lu- 
gasi és mtsai (2006), hogy meghatározzák a mangalica húsának táplálkozási ér
tékét. A kísérleti állatok részben szőke mangalica (MÁN), részben magyar 
nagyfehér hússertés és holland lapály (MNFxHL) keresztezéséből származó ár- 
tányok voltak. Mindkét sertésfajta ugyanazt a kétféle, eltérő energia-, fehérje-, ami- 
nosav- és zsírtartalmú abrakkeveréket fogyasztotta. A kétféle abrakkeverék közül 
az MNFt jelű kísérleti takarmány a fehér hússertések igényeinek kielégítésére 
szolgált, míg az MANt jelű, a Csáky-féle mangalica expressz hizlalás szempont
jainak figyelembevételével készült (Schandl és mtsai, 1956). A kétféle takarmány
keverék közötti fő eltérést az MNFt jelűben 2 0 %-ban megtalálható teljes olajtar
talmú szójabab jelentette, ami nagyobb arányú linói- és linolénsav tartalmat ered
ményezett ebben a takarmányban. Az elvégzett vizsgálatok eredményei alapján 
összefoglalóan megállapították, hogy „a mangalica húsa se nem jobb, se nem 
rosszabb, mint a jelenleg elterjedt modern fajtáké, hanem alapvetően más”.

A mangalica és a magyar nagyfehérxmagyar lapály (MNFxML) húsának táp
lálkozásbiológiai értékéről ugyancsak számos kiváló hazai publikáció látott már 
napvilágot, ugyanakkor az említett genotípusokkal biotartási- és -takarmányozási 
körülmények között még nem végeztek tudományos igényű összehasonlító kísér
leteket. Ebből következően vizsgálataink során az alábbi célkitűzéseket fogal
maztuk meg:
-  Hogyan befolyásolja a biotartás és -takarmányozás a hazánkban általánosan 

elterjedt MNFxML keresztezési kombináció, illetve a fajtatiszta szőke mangali
ca (MÁN) fontosabb termelési és vágási paramétereit?

-  Az azonos tartási és takarmányozási körülmények között felnevelt MNFxML, 
továbbá MÁN sertések húsának táplálóanyag tartalma, illetve zsírsav- és 
ásványi anyag összetétele számottevő mértékben különbözik-e egymástól?

-  Hogyan befolyásolja a hagyományos keresztezési kombináció és a mangalica 
húsának 1 és 2  hónapos, mélyhűtőben történő tárolása a comb- és a karaj 
oxidatív stabilitását (eltarthatóságát)?

ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS TAKARMÁNYOZÁS, 2009. 58. 6 ._____________________________  551



ANYAG ÉS MÓDSZER

A biotartási és -takarmányozási kísérletet a Tarnamenti-2000 Zrt. (Jászdózsa) 
bio-mangalica telepén állítottuk be, két, egyenként 1 2 - 1 2  egyedből álló csoport
tal. A kontroll csoport MNFxML keresztezésű intenzív sertés, míg a kísérleti cso
port fajtatiszta szőke MÁN egyedekből állt. Az emse-ártány arány a vizsgálati cso
portokon belül azonos (6 - 6 ) volt. A kísérletben szereplő állatokat csoportonként 
10,8 m2 területű fedett istállóba helyeztük el, amelyhez 36 m^-es kifutó tartozott. 
A sertések december és február között zárt tartási körülmények (17,5 m^/csoport) 
között voltak. A kísérlet indulásakor arra törekedtünk, hogy az állatok élősúlyában 
csak minimális legyen a különbség, ennek megfelelően a MNFxML egyedeknek
25,03 kg±0,62, míg a MÁN csoportnak 26,74 kg±1,61 volt az átlagos induló súlya. 
Ezt az élősúlyt a kísérletben szereplő egyedek átlagosan 6 6 , illetve 134 napos 
(a fenti sorrendben) életkorban érték el.

A 271 napig tartó etetési kísérletben mindkét csoport állatai ugyanazt, a 
Tarnamenti-2000 Zrt. takarmánykeverőjében előállított, és a Biokontroll Hungária 
Nonprofit Kft. által tanúsított biotakarmányt fogyasztották. Az etetett hízótáp bio
búzából, -kukoricából, -árpából, továbbá extrahált szójadarából és 3% bio- 
premixből (KSP-631-BIO, Tendre Takarmányipari Kft., Nagyigmánd) állt. A telepen 
egyfázisú sertéstakarmányozás folyik. Az állatokat a kísérlet alatt vályús etetés
sel, ad//M űm  takarmányoztuk, az ivóvíz önitatóból állt rendelkezésre. A kísérlet 
ideje alatt etetett biotakarmány kémiai összetételét, beleértve a zsírsavösszetételt 
is, a kísérlet során 5 alkalommal vizsgáltuk, és a kapott adatokat az 1. táblázatban 
foglaltuk össze. A telepi receptúrában szereplő hízósertés biopremix összetételét 
és garantált táplálóanyag tartalmát a 2. táblázatban tüntettük fel.

Az állatokat a kísérlet kezdetén és a kísérlet befejezésekor, valamint minden 
hónap elején egyedileg mérlegeltük, továbbá csoportonként nyilvántartottuk a ser
tések napi takarmányfogyasztását, illetve rögzítettük az elhullási adatokat is.

A kísérleti etetett takarmányok kémiai- (szárazanyag, nyersfehérje, nyerszsír, 
nyersrost, nyershamu) és ásványi anyag (Ca, P, Na, Mg, Fe, Cu, Zn) összetételét a 
Magyar Takarmánykódexben (2004) javasolt vizsgálati eljárásokkal határoztuk meg.

A kísérletben állatok vágására a Pásztorhús Kft. (Eger) vágóhídján került sor, 
ahol kezelésenként 1 0 - 1 0  állatból comb (m. semimembranosus), hosszú hátizom 
(m. longissimus dorsi), valamint hátszalonna mintákat gyűjtöttünk. Ezt követően 
megállapítottuk a húsminták táplálóanyag- (szárazanyag-, fehérje-, zsír-, hamu
tartalom) és ásványi anyag-tartalmát (Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Zn), illetve a comb- 
és hosszú hátizom, továbbá a hátszalonna zsírsavösszetételét. A táplálóanyagok 
meghatározását a Magyar Takarmánykódex (2004), míg a zsírsavösszetételt az 
extrakciót követően {Folch és mtsai, 1957) a Magyar Szabványban (1992, MSZ 
ISO 5508) leírtak szerint végeztük el. A makro- és mikroelemek meghatározása 
ICP-AES módszerrel történt, Optima 3000 (Perkin Elmer, USA) készülékkel, a ma
gyar szabványokban (1985) leírtak alapján (MSZ-08-1783/26; MSZ-08-1783/27; 
MSZ-08-1783/28; MSZ-08-1783/29; MSZ-08-1783/30; MSZ-08-1783/31; MSZ-08- 
1783/32; MSZ-08-1783/33; MSZ-08-1783/34).

Az etetett takarmány, illetve a hús- és szalonnaminták zsírjának zsírsavössze
tételét HP Agilent Technologies 6890N (Agilent Technologies Inc., USA) típusú 
gázkromatográffal határoztuk meg.
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A kísérletben etetett biotakarmány vizsgált táplálóanyag-tartalma (g/kg tak.) 
és zsírsavösszetétele (az összes zsírsav %-ában)

1. táblázat

Táplálőanyag-tartalom (1)

Szárazanyag (2) 
Nyersfehórje (3) 
Nyerszsír (4)
Nyersrost (5) 
Nyershamu (6)
DEs (MJ/kg takarmány) 

(számított érték) (7) 
MEs (MJ/kg takarmány) 

(számított érték) (8)
Ca
P
Na
Mg
Fe (mg/kg tak.)
Cu (mg/kg tak.)
Zn (mg/kg tak.)________

913
115

33.8
45.9
48.0

14.1

13,7
7.8
4.8
2.4
1.4 
125
9.9 

93,5

Zsírsavősszetétel (9)
C l 2:0 
C14:0 
C l 6:0 
C17:0 
C18:0 
C20:0

0,01
0,11
11,95
0,08
3,26
0,39

Zsírsavösszetétel (9)
C21:0 0,03
C22:0 0,35
SFA 16,18
C14:1 0,03
C16:1 0,14
C17:1 0,04
C18:1 22,68
c-C18:1 1,00
C20:1 0,95
C22:1 0,04
MUFA 24,88
018:2 (n-6) 54,57
018:3 (n-3) 3,71
C20:2 (n-6) 0,03
C20:5 (n-3) 0,01
C22:2 0,03
PUFA 58,35
UFA 83,23
n-6/n-3 14,67
Egyéb zsírsav (10) 0,59

Table 1.: Nutrient (g/kg feed) and fatty ad d  composition (in percent o f totál fatty acids) o f natural 
(bio) diets
nutrient content (1), dry matter (2), crude protein (3), ether extract (4), crude fibre (5), crude ash (6), 
DEs (MJ/kg feed) (calculated value) (7), MEs (MJ/kg feed) (calculated value) (8), fatty add (9), nőt 
identified fatty add (10)

2. táblázat
A blopremix (KSP-631-BIO) összetétele és garantált táplálóanyag tartalma

Összetétel (1) Garantált értékek (7)

Takarmánymész (2) 54,47 Na (%) 5,50
MCP 14,90 A-vitamin (NE/kg) (9) 166.667
Takarmányliszt (3) 14,24 D3-vitamin (NE/kg) (10) 28.334
Takarmánysó (4) 14,11 E-vitamin (mg/kg) (11) 667
Adalékanyagok (5) 2,28 K-vitamin (mg/kg) (12) 33,30
Összesen (6) 100 Mn (mg/kg) 1.083

Garantált értékek (7) Zn (mg/kg) 
Fe (mg/kg)

2.600
1.950

Szárazanyag (8) 88,0 Cu (mg/kg) 433
Ca (%) 
P (%)

23,3
3,30

Se (mg/kg) 8,12

Gyártó: TENDRE Takarmányipari Kft, (Nagyigmánd) (9)

Table 2.: Ingredients (%) and guaranteed values o f vitamin and mineral mixture (KSP-631-BIO) 
composition (1), lime (2), wheat flour (3), salt (4), additives (5), totál (6), guaranteed values (7), dry 
matter (8), vitamin A (9), produced by TENDRE Feed Ltd. (Nagyigmánd) (9)



A húsok oxidációs stabilitásának (TBARS érték) vizsgálata egy ill. két hónapig, 
-16  °C-os mélyhűtőben végzett tárolást követően történt. A vizsgálatot Spekol 10 
(CarI Zeiss, Jena) típusú készülékkel végeztük. A TBARS értéket Ramanathan és 
Das (1992) módszerével állapítottuk meg.

A kapott adatok statisztikai értékelését az SPSS 12.0 tor Windows program 
(SPSS Inc., Chicago, USA) segítségével, az adatok homogenitás vizsgálatát pe
dig a Levene’s teszt alkalmazásával végeztük el. A választott szignifikancia szint: 
P<0,05 volt.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

A kísérlet alatt etetett biotakarmány (1. táblázat) energia- és nyersfehérje-tar- 
talma a Magyar Takarmánykódex (2004) sertések táplálóanyag-szükségletére vo
natkozó értékeitől több tekintetben is eltért. Az említett ajánlás genotípus „B” 
(tisztavérűek és keresztezéseik) csoportba tartozó állatok esetében a hizlalás alatt 
(30-110 testsúly kg) 13,5, illetve 13,2 DEs MJ/kg (110 kg felett ugyancsak 13,2 
MJ/kg) energiatartalmú, míg 30-40 kg élősúly között 165 g/kg, 40-70 kg élősúly 
között 160 g/kg, 70-110 kg élősúly között 145 g/kg, 110 kg felett pedig 135 g/kg 
nyersfehérje tartalmú takarmányt javasol etetni. Az Állattenyésztési és Takarmá
nyozási Kutatóintézetben kifejezetten a mangalica hízósertések részére kidolgo
zott ajánlás szerint az elzsírosodás csökkentése érdekében 1 0 0  kg élősúly felett 
mérsékelni kell az etetett tápok energiaszintjét (12,7 DE MJ/kg), ugyanakkor nö
velni kell a fehérje- és a lizinkoncentrációt (Gundel és mtsai, 2004).

Gundel és mtsai (2005, 2006) szerint a mai sertések igényeinek megfelelő táp 
etetése nem javítja egyértelműen a mangalica hizlalás eredményeit. Az elvégzett 
kísérletek ugyanis azt igazolták, hogy a genetikai adottságok hatása a súlygyara
podásra és takarmányértékesítésre nagyobb, mint a táplálóanyag ellátásé.

Jelen kísérletünkben igazodtunk a biotakarmányozási eljárások előírásainak 
megfelelő telepi gyakorlathoz. Sajnos ez egy energiában és fehérjében kiegyen
súlyozatlan (energia tekintetében túlzó, fehérje vonatkozásában hiányos) takar
mánykeverék etetését jelentette mind a kísérletben szereplő fehér hússertések, 
mind a mangalicák esetében. Az 1. fáb/ázaf adataiból az is látható, hogy az ete
tett bio takarmánykeveréknek jelentős PUFA- és MUFA-tartalma volt (58,35%, 
illetve 24,88%, a fenti sorrendben). A telítetlen zsírsavak (UFA) közül az olajsav 
(C l 8:1) 22,68%-ot, míg a linolsav (C18:2) 54,57%-ot tett ki az összes zsírsavon 
belül. A telített zsírsav (SFA) csoportban a palmitinsav (Cl 6:0) dominált. Az etetett 
takarmánykeveréknek tág n-6/n-3 zsírsav aránnya (14,67:1) vollt.

A MNFxML, illetve a mangalica sertések átlagos élősúlyának alakulására vo
natkozó adatok a 3. táblázatban találhatók meg. A 271 napos hizlalási idő végén 
a mangalica sertések élősúlya átlagosan 130,2 kg, míg a fehér hússertéseké 
(MNFxML) 146,3 kg volt. Az állatok élősúlyában csak az 5. mérés (184. életnap a 
MNFxML, 252. életnap a mangalica esetében) időpontjában tapasztaltunk szigni
fikáns (P<0,05) mértékű különbséget, a szőke mangalica hízósertések javára. 
Az adatokból látható az is, hogy a hizlalási idő döntő részében a mangalica egye
dek testsúlya kismértékben meghaladta a MNFxML egyedekét, ugyanakkor az 
utolsó két mérés során (a hizlalás 240. és 271. napján) a fehér hússertések átla
gos élősúlya 3,0, illetve 16,2 kg-mal nagyobb volt.
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Mérés 1 (4)

3. táblázat
A sertések átlagos élősúlya (kg) a hizlalás) kísérletben

MNFxML(1)

Életnap (2)
66

Élősúly (3)
25,03+0,62®

Mangalica
Életnap (2)

134
Élősúly (3)

26,74±1,6ia
Mérés 2 92 35,59±3,46a 160 37,46±4,43a
Mérés 3 1 2 2 45,1115,72= 190 47,8914,92®
Mérés 4 153 53,3817,40® 221 57,93+5,83®
Mérés 5 184 65,15+8,38'= 252 74,2617,04®
Mérés 6 214 75,39+10,27® 282 82,3017,57®
Mérés 7 245 88,74113,83® 313 94,1518,45®
Mérés 8 275 99,25117,32® 343 105,9110,21®
Mérés 9 306 121,9123,13® 374 118,9112,52®
Mérés 10 337 146,3127,30® 405 130,214,41®
a,b: Azonos soron belül a különböző betűvel jelölt értékek min. P<0,05 szinten szignifikánsan különböznek (5)

Table 3.: Average weight (kg) ofp igs during the experiment 
Hungárián Large WhitexHungarian Landrace (1), weighing days (2), average weight (3), age, 
1-10 (4), different superscripts within the same row indicate significant ditferences (P<0.05) (5)

A 4. táblázatban a hizlalás és a vágás fontosabb naturális mutatóit foglaltuk 
össze. Az adatokból látható, hogy a fehér hússertések közül 2, míg a mangalica 
csoportból 1 egyed hullott el a kísérleti időszakban. A MNFxML egyedek esetében 
az elhullásra a felnevelés első időszakában, a nyári hőségben (június-augusztus) 
került sor, míg a mangalica csoportból közvetlenül a kísérlet indulásakor hullott el 
egy állat. Hazánkban a tenyészkocák legeltetéséről, továbbá a tenyészsüldők le
gelőn történő felneveléséről, illetve a tenyészkocák legeltetéses tartásáról Szendi 
(1999), valamint Alexy és mtsai (2 0 0 2 ) közölnek adatokat. Saját hízósertésekre 
vonatkozó adataink azt igazolják, hogy a biotartási és -takarmányozási körülmé
nyekhez hozzászoktathatók az intenzívebb fajták egyedei is. A hizlalás alatti

4. táblázat
A hizlalás és a vágott test fontosabb naturális mutatói

MNFxML (1) Mangalica

Induló állatlétszám (2) 12 12

Elhullás (3) 2 1

Beállításkori életkor (nap) (4) 66 134

Takarmányozási napok száma (5) 271 271

Hizlalás alatti átlagos súlygyarapodás (g/nap) (6) 448 388

Takarmányértékesítés (kg/kg) (7) 5,00 5,53

Vágott test átlagsúlya (kg) (8) 113,8 107,87

Színhús (%) (9) 57,17 -

Table 4.: Most important data of production and carcass 
as in Table 3 (1), inital number of animals, n (2), mortality, n (3), age at the beginning of thai, days (4), 
feeding days (5), average daily weight gain, ADW, g/day (6), feed conversion ratio, FCR, kg/kg (7), 
average weight at slaughter (8), lean meat, % (9)



átlagos napi súlygyarapodás + 6 6  g-mal (14,7%-kal), illetve a takarmányértékesítés 
-0,53 kg-mal (10,6%-kal) a MNFxML egyedek esetében volt a kedvezőbb.

A MNFxML, illetve a szőke MÁN eltérő összetételű abrakkeverékkel (intenzív 
és extenzív), három fázisra bontott takarmányozására vonatkozóan Gundel és 
mtsai (2005) közölnek adatokat. Az említett kísérletben az intenzív és az extenzív 
táp etetésekor a MNFxML hízóknak 172, illetve 180, míg a mangalicáknak 221, il
letve 227 napra volt szükségük a 130 kg vágósúly eléréséhez. Saját adatainkkal 
összehasonlítva (306 nap 122 kg a MNFxML, és 405 nap 130 kg a MÁN csoport
ban) háromfázisú takarmányozás esetén a súlygyarapodási adatok sokkal kedve
zőbbek voltak. A szőke mangalicára vonatkozóan jobb hizlalás alatti súlygyarapo
dást ért el Szabó (2006) is. Holló és mtsai (2003) kísérletéhez hasonlóan a man
galicára ajánlott 150 kg-os {Szabó, 1999) vágási súly helyett mi is kisebb élősúly
ban vágtuk le az állatokat. A fehér hússertés egyedek kísérletünkben átlagosan 
57,17% színhúst értek el, ami a SEUROP minősítés alapján „E”-osztályt (55-60% 
színhúst) jelent. Az extenzíven, 130 kg élősúlyra hizlalt MNFxML sertések színhús 
aránya jó egyezőséget mutat Gundel és mtsai (2005) adataival.

A comb (m. semimembranosus) és hosszú hátizom (m. longissimus dorsi) táp
lálóanyag-tartalmára vonatkozó adatokat az 5. táblázatban foglaltuk össze. Ezek 
azt igazolják, hogy a vizsgált mangalica húsmintáknak szignifikánsan (P<0,05) na
gyobb a szárazanyag-, a fehérje- és zsírtartalma a fehér hússertés mintáihoz vi
szonyítva. A mangalica sertések combjának szárazanyag-tartalma 100 g húsban 
6,21 g-mal, fehérjetartalma 0,88 g-mal, míg zsírtartalma 7,74 g-mal volt nagyobb. 
Az előbb említett értékek a mangalica hosszú hátizma esetében 7,11 g-mal, 1,32 
g-mal, 7,27 g-mal voltak nagyobbak, a fehér hússertések adataihoz viszonyítva. 
A mangalica és a magyar nagyfehérxholland lapály (MNFxHL) keresztezésű ser
tések combhúsának fő tápanyag tartalmáról Lugasi és mtsai (2006) is közölnek 
adatokat. Vizsgálatukban a mangalica sertések combjának szárazanyag-tartalma 
100 g húsban 1,5-2,2 g-mal, zsírtartalma 3,6-5,3 g-mal volt nagyobb. Ugyan
akkor -  saját adatainkkal ellentétben -  a vizsgált mangalicahús fehérjetartalma 
100 grammonként 1-1,5 g-mal kisebb volt, mint a MNFxHL egyedeké. A különb
ség fő oka az lehet, hogy a kísérletükben etetett takarmánykeverékek (3 fázisú ta
karmányozás) kedvezőbb hús fehérjetartalmat eredményeztek az intenzív fajta
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5. táblázat
A comb- és a hosszú hátizom minták táplálóanyag tartalma

Szárazanyag Fehérje Zsír Hamu
(%) (4) (%) (5) (%) (6) (%) (7)

Hosszú hátizom (1)
MNFxML (2) 28,8111,95'’ 19,3?+0,78‘> 6,84±1,08b 1,35±0,31®
Mangalica 35,92±1,59a 20,64±0,62a 14,11 ±2,4 3 a 1,39±0,31®

Comb (3)
MNFxML (2) 31,49±4,08‘> 17,86±0,80‘> 7,55±1,1lb 2,08±0,29»
Mangalica 37,70±2,95a 18,74±0,72» 15,29±3,7ea 2,20±0,23®

a,b: Azonos oszlopon belül a különböző betűvel jelölt értékek minimum P<0,05 szinten szignifikánsan különböznek (8)

Table 5.: Nutrient contents ofm . longissimus dorsi and m. semimembranosus in pigs 
m. longissimus dorsi (1), as in Table 3 (2), m. semimembranosus (3) dry matter (4), protein (5), fát (6), 
ash (7), different superscripts within the same column indicate significant differences (P<0.05) (8)
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esetében. Holló és mtsai (2003), illetve Lugasi és mtsai (2006) adataival össze
hasonlítva megállapítható, hogy az általunk alkalmazott biotartási- és -takarmá
nyozási körülmények esetén nagyobb a vizsgált húsminták szárazanyag-tartalma, 
ami feldolgozóipari szempontból és a vásárló oldaláról is egyértelműen előnynek 
tekinthető. Keresztezett mangalica sertések esetében a tartási módnak (termé
szetes Ili. zárttartás) a hús táplálóanyag összetételére gyakorolt hatását, azonos 
takarmányozás esetén Dworschák és mtsai (1995) igazolták. Bazár és mtsai 
(2008) mangalica, illetve intenzív fajták (magyar lapály, magyar nagyfehér, illetve 
MLxMNF) m. longissimus dorsi mintáit vizsgálták a NIR módszerrel. Megállapítot
ták, hogy a mangalica húsmintáinak nagyobb a zsírtartalma, továbbá véleményük 
szerint a NIR módszer alkalmas a minőségellenőrzési monitoring vizsgálatokra.

A vizsgált húsminták makro- és mikroelem-tartalmát a 6. táblázatban foglaltuk 
össze.

6. táblázat
A combhús és a hosszú hátizom ásványi anyag tartalma (100 g húsban)

Ca (mg) P(mg) Mg (mg) Na (mg) Fe (mg) Cu (pg) Zn (mg)
Hosszú hátizom (1 

MNFxML (2) 
Mangalica

8,32±0,96‘> 
10,41 ±2,04^

200,1 ±30,43 
156,6±17,0»

19,8±2,67^
20,512,42^

46,1±7,89^
40,6±5,623

0,43+0,11b 
0,91 ±0,36^

62,8±12,0‘>
107,8123,9^

0,98±0,12*> 
1,49±0,253

Comb (3) 
MNFxML (2) 
Mangalica

8,75±2,10a
9,80±1,94a

195,2±43,4a
154,9±31,0»

20,9±4,45«
19,9±3,57a

64,0±11,1«
44,1±7,55‘>

0,72±0,12b
1,07+0,26^

73,7±15,9'>
97,2±28,2^

1,34±0,38‘> 
2,06+0,44a

a,b: Azonos oszlopon belül a különböző betűvel jelölt értékek minimum P<0,05 szinten szignifikánsan különböznek (4)

Table 6.: Macro and microelement contents o f m. longissimus dorsi and m. semimembranosus in 
pigs (in lOOgmeat)
1-3 as in Table 5

Az adatokból látható, hogy a hosszú hátizom esetében a foszfortartalom a 
MNFxML fajtában szignifikánsan (P<0,05) nagyobb volt. Ugyanakkor a kalcium-, 
a vas-, a réz- és a cinktartalom a MÁN húsokban volt statisztikailag igazolhatóan 
nagyobb. A combmintákban a foszfor és a vizsgált mikroelemek vonatkozásában 
ezzel megegyező eredményt kaptunk. A combminták esetén a Ca-tartalomban 
nem, viszont a nátriumtartalom esetében szignifikánsan nagyobb (P<0,05) kon
centrációt állapítottunk meg a MNFxML húsmintáiban. Kapott adataink meg
egyeznek Lugasi és mtsai (2006) eredményeivel. Említett szerzők szerint a man
galica húsok nagyobb mikroelem-koncentrációja részben genetikailag meghatá
rozott, és összefüggésben van a fajtára jellemző lassú izomszövet-gyarapodás
sal. Dworschák és mtsai (1995) magyar nagyfehérxmangalica fajtájú (75-25% 
vérhányad az előbbi sorrendben) egyedekkel végeztek vizsgálatot szabadtartású 
(természetes) és zárt tartási körülmények között. A kísérletbe állított állatok takar
mányozása azonos volt, és vágásukra 1 2 0  kg élősúlyban került sor. Megállapítot- ■ 
ták, hogy természetes tartási mód esetén a húsminták cink-, réz- és vastartalma 
szignifikánsan nagyobb volt. Az utóbbi években, a különböző genotípusok húsá
nak ásványi anyag tartalmára vonatkozóan pl. Edmonds és Arentson (2001), 
Shaw és mtsai (2002), Hoffmann és mtsai (2003), Shelton és mtsai (2004), Ren 
és mtsai (2008), Greenfield és mtsai (2009) közöltek adatokat.



A vizsgált sertéshúsok, illetve a hátszalonna zsírsavösszetételét a 7. táblázat
ban adjuk közre. A táblázat adatai a combizomszövetre vonatkozóan azt jelzik, 
hogy a telített zsírsavarányban (SFA) nincs szignifikáns mértékű különbség a fehér 
hússertések és a mangalica között. Ezen a zsírsavcsoporton belül viszont kisebb 
mértékű, de szignifikáns különbséget tapasztaltunk a C12:0, C l 5:0, C l 7:0, C18;0 
és a C20:0 zsírsavak esetében. Valamennyi említett zsírsav aránya a MNFxML
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7. táblázat
A comb és a hosszú hátizom, valamint a hátszalonna zsirsavösszetétele 

(az összes zsírsav %-ában)

Zsírsavak (1) Comb (2)
MNFxML (2) Mangalica

Hosszú hátizom (1)
MNFxML (2) Mangalica

Hátszalonna (5)

MNFxML (2) Mangalica

C10:0
C11:0
C12:0
C14;0
C15:0
016:0
C17:0
C18:0
020:0
C21:0

0,06±0,01
0,01 ±0,00
0,07±0,0ia
1,20±0,09

0,04±0,01«
22,69±1,26
0,27±0,05a
11,15±1,30a
0,17±0,02a
0,04±0,01

0,06±0,01
0 ,01+0,00
0,06±0,01*>
1,19+0,06
0,03±0,01‘>
22,96±0,66
0,22±0,04‘>
9,90±0,59»
0,13±0,01‘>
0,04±0,01

0,05±0,01 
0,01 ±0,00 
0,07±0,01
I,17±0,07*> 
0,04±0,01^ 

23,16±0,59*> 
0,25±0,063
II,99±0,80 
0,19+0,023 
0,04±0,01

0,05±0,02 

0,01 ±0,00 
0,07±0,01 
1,35±0,08a 
0,03±0,00'> 
25,44±0,76® 
0,19±0,03b 
12,32±0,71 
0,16±0,01'> 
0,03±0,01

0,04±0,01

0,06±0,00»>
1 ,1 1±0,10'>
0,06±0,0is

2 1 ,11±0,88'>
0,36±0.07®
11,35±1,16'>
0 ,20±0 ,02«
0,03±0,01®

0,05±0,01

0,07±0,00a
1,37±0,08®
0,04±0,01‘>
25,12±0,89®
0,25±0,05'>
12,90±0,76«
0,18±0,02'>
0 ,02±0 ,00*>

SFA 35,70±2,48 34,60±1,17 36,97±1,09»> 39,65±1,40a 34,32±1,77»> 40,00±1,6ia

014:1
016:1
017:1
018:1
c-018:1
022:1

0,01 ±0,01
2,49±0,38'>
0,25±0,06
42,48±1,51
2,48±0,38*>
0,13±0,03

0,02±0,00a
2,96±0,233
0,23±0,05

44,89±1,48
2,75±0,22a
0,14±0,01

0,01 ±0,01 *> 
2,45±0,26»> 
0,22±0,05^ 
43,18±1,77 
2,50±0,22 
0,13±0,02»

0,02±0,00a
3,06±0,22«
0,17±0,03»
42,50±1,28
2,67±0,14
0 ,11± 0 ,01*>

0,0 1±0,00*>
1,79±0,24
0,29±0,08®
41,10±1,18«
2,02±0,17»
0 ,20± 0 ,02«

0 ,02±0 ,01» 
2,26±0,11 
0,20±0,04‘> 
39,93±1,07i> 
2,16±0,08^ 
0,17±0,02»

MUFA 47,84±1,88*> 50,99±1,66® 48,49±1,93 48,53+1,37 45,41 ±0,93 44,74±1,00
018:2 (n-6) 
018:3 (n-6) 
018:3 (n-3) 
020:2 (n-6) 
020:3 (n-6) 
020:4 (n-6) 
020:5 (n-3) 
022:2 
022:4 (n-6) 
022:5 (n-3)

12,81±1,62» 
0,03±0,01 
1,70±0,17» 
0,59±0,11 
0,11±0,01® 
0,44±0,13« 
0,01 ±0,00 
0,02±0,00 
0,14±0,03» 
0,10±0,01«

11,22±1,27‘> 
0,03±0,01 
1,54±0,11»> 
0,51 ±0,05 
0,09±0,01*> 
0,28±0,04*> 
0,01 ±0,00
0,09±0,01'>
0,08±0,01»

1 1 ,12±1 ,86^
0 ,02+0,01
1,59±0,12^
0,55±0,08a
0,1 1±0,02a
0,46±0,12« 
0,01 ±0,01 
0,02±0,00 
0,13±0,03® 
0,09±0,00a

9,14±0,53*> 
0 ,02±0,00 
1,32±0,07‘> 
0,40±0,02*> 
0,07±0,01'> 
0,27±0,04» 
0,01 ±0,00

0,07±0,00»>
0,07±0,00'>

16,23±1,67a
0,03±0,01
2 ,00±0,11»
0,87±0,063
0,11±0 ,01»
0,29±0,04a
0,01+0,00
0,02±0,0ia
0,13±0,03a
0,09±0,023

12,24±0,98»
0,02±0,00
1,61±0,10*>
0,60±0,05'>
0,08±0,01'>
0,15±0,02»

0,0 1±0,00*>
0,07±0,01*>
0,06±0,01'>

022:6 (n-3) 0,03±0,00 0,02±0,00 0,03±0,01 0,03±0,01
PUFA 15,98±1,83a 13,87±1,36*> 14,13±2,14a 11,37±0,56‘> 19,81±1,87a 14,84±1,04»>
UFA 63,82±2,45 64,86±1,12 62,62±1,03 59,90±1,36 65,22±1,70 59,58±1,61
n-6/n-3 7,72 7,50 7,19 7,15 8,35 7,91
Egyéb zsírsav (6)1 0,48 0,54 0,41 0,45 0,46 0,42
A comb, a hosszú hátizom és a hátszalonna mintákon belül: a,b: P<0,05 (7)

Table 7.: Fatty add composition of m. longissimus dorsi, m. semimembranosus and bad< fát ofpigs 
(in % of totál fatty acids)
as in Table 5 (1-3), fatty acids (4), back tat (4), nőt identified other fatty acids (6) different superscripts 
within the same row and same tissue indicate significant differences (P<0.05) (7)



sertésekben volt nagyobb. Az egyszeresen telítetlen zsírsavak (MUFA) 3,15 zsír
sav %-kal, statisztikailag (P<0,05) is igazolható mértékben nagyobb arányban vol
tak jelen a MÁN combizomszövetében, mint a MNFxML sertésekében. A MUFA 
csoporton belül a C14:1, C l 6:1 és a c-C18:1 vonatkozásában találtunk szignifikáns 
(P<0,05) mértékű eltérést a MÁN csoport javára. Adataink jó egyezó'séget mutat
nak Lugasiés mtsai (2006) vizsgálati eredményeivel, akik a palmitoleinsav (Cl 6 :1 ) 
és az olajsav (C l8:1), továbbá a MUFA nagyobb arányát állapították meg a man
galica combizomszövetében a magyar nagyfehérxholland lapály egyedekhez vi
szonyítva. A többszörösen telítetlen zsírsavak (PUFA) aránya 2,11 zsírsav %-kal, 
szignifikánsan (P<0,05) nagyobb a MNFxML csoportban, mint a MAN-ban. Statisz
tikailag is igazolható különbséget a C l 8:2, C l 8:3, C20:3, C20:4, C22:4 és a C22:5 
zsírsavak arányában tapasztaltunk. Az azonos takarmányozási körülmények elle
nére a zsírsavösszetételben kialakult különbségek minden valószínűség szerint a 
fajtajellegre vezethetó'k vissza. A magyar nagyfehérxholland lapály sertések comb
húsának nagyobb PUFA tartalmát a mangalicához viszonyítva (ugyancsak azonos 
takarmányozási körülmények mellett) Lugasiés mtsai(2006) adatai is igazolják. Kí
sérletükben azt is megállapították, hogy a takarmány összetétele is jelentősen be
folyásolja a zsírsav arányokat. Mindezeken túlmenően a tartási mód (szabadtartás, 
zárttartás) ugyancsak hatást gyakorol a sertéshús zsírsavösszetételére (i-lofímann 
és mtsai, 2003). Dworschál< és mtsai (1995) kísérletében a linolsav (Cl 8 :2 ) volt 
szignifikánsan kevesebb a szabadtartású sertések combizomszövetében.

Humán táplálkozás-élettani szempontból az a kívánatos, ha az n-6/n-3 zsírsa
vak aránya táplálékunkban 4:1 (Wahrburg, 2004). Adatainkból látható, hogy a 
combizomban a MNFxML esetében 7,72, míg a mangalicahúsokban átlagosan 
7,5 volt a jelzett arány. Az említett adat hasonló tendenciájú, ugyanakkor kissé ma
gasabb volt Lugasi és mtsai (2006) kísérletében. Ők ugyanis a magyar nagy
fehérxholland lapály keresztezésű sertések izomszövetében 12,1-15,5 közötti ér
tékeket, míg a mangalicára vonatkozóan 9 ,2 -9 ,6  értéket kaptak. A különbség fő 
oka az, hogy saját kísérletünkben az n-3 zsírsavakhoz tartozó linolénsav (Cl 8:3) 
aránya mind a MÁN, mind a MNFxML sertések esetében nagyobb volt az izom kö
zötti zsírban (1,54, illetve 1,70% a fenti sorrendben). A felsorolt eredmények azt 
jelzik, hogy az alkalmazott biotartási és -takarmányozási körülmények kedvezően 
befolyásolják az n- 3  zsírsavak mennyiségét, továbbá a humán egészségügyi 
szempontból nagy jelentőségű n-6/n-3 zsírsavarányt.

A combizommal ellentétben, a hosszú hátizom esetében a telített zsírsav
arányban szignifikáns különbséget mértünk a MNFxML és a MÁN között. A man
galica jelzett izomszövetében szignifikánsan nagyobb volt a mirisztinsav (C l 4:0) 
és a palmitinsav (C16:0) aránya, míg a MNFxML mintáiban a SFA-n belül a 
pentadekánsav (C l5:0), a heptadekánsav (C l 7:0) és az arachidsav (C20:0) zsír
savak aránya volt statisztikailag is igazolható mértékben (P<0,05) nagyobb.
A hosszú hátizomban az egyszeresen telítetlen zsírsavak (MUFA) arányában nem 
tapasztaltunk lényeges eltérést. Ezen a csoporton belül a C l4:1, C16:1 zsírsavak- 
aránya a mangalicahúsokban, míg a C l 7:1, C22:1 zsírsavaké a fehér hússerté
sekben volt szignifikánsan nagyobb. A combhússal egyezően a MNFxML cso
portban a PUFA aránya a hosszú hátizomban szignifikánsan, 2,76 zsírsav %-kal 
nagyobb volt, mint a MAN-ban, és ezt a különbséget a csoporton belül a legtöbb 
n- 6  (C18:2, C20:2, C20:3, C20:4, C22;4) és n-3 (C l8:3, C20:5, C22:6) zsírsav
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esetében statisztikailag ugyancsak igazolni tudtuk. Az n-6/n-3 zsírsavak arányá
ban a combhúshoz hasonló tendenciájú adatot kaptunk.

A mangalica sertések m. longissimus dorsi izmának zsírsavösszetételére vo
natkozóan Ender és mtsai (2002) közölnek adatokat, amelyeket a német öves- 
sertésével és a német lapály sertésével hasonlítottak össze. Adataikkal egyezően 
a mangalica zsírjában mi is jelentősebb mirisztinsav (C14;0) és palmitinsav 
(C16:0) koncentrációt mértünk a fehér hússertésekhez viszonyítva. Ugyanakkor 
az említett forrással ellentétben a vizsgált izomszövetben a fehér hússertésekhez 
képest nem találtunk nagyobb olajsav (C18:1) arányt. Nevezett szerzők által a ka
rajban, illetve a hátszalonnában mért 49,2%, illetve 46,7% (a fenti sorrendben) 
olajsavtartalmat táplálkozásélettanilag és technológiailag még ártalmatlannak te
kintették. Megegyezően kísérleti adatainkkal, a német övessertések és a német 
lapálysertések vizsgált hús- és szalonnamintájában jelentősebb többszörösen te
lítetlen zsírsavarányt állapítottak meg a mangalicához képest. Említettük, hogy a 
tartási mód (szabad-, ill. zárttartás, nagyüzemi tartás) is befolyásolja a sertéshús 
zsírsavösszetételét. Hoffmann és mtsai (2003) kísérletében a lapályxnagyfehér 
sertések m. longissimus dorsi izomszövetében a szabadtartású egyedek eseté
ben szignifikánsan alacsonyabb sztearinsavat (C18:0) állapítottak meg. Az emlí
tett szerzők leírták azt is, hogy a szabadtartás esetén a nagyüzemi tartású serté
sek izommintáihoz képest szignifikánsan nagyobb a linolsav (C18:2 n-6 ) és a 
PUFA zsírsavak részaránya.

A hátszalonna esetében az SFA 5,68 zsírsav %-kal, szignifikánsan (P<0,05) 
nagyobb volt a mangalica fajtában, mint a fehér hússertésekében. A MUFA vonat
kozásában nem kaptunk statisztikailag igazolható különbséget, ugyanakkor a 
PUFA zsírsavak aránya 4,97 zsírsav %-kal nagyobb (P<0,05) volt a MNFxML faj
tában. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a fehér hússertések hátszalonnájában a 
combizomhoz, illetve a hosszú hátizomhoz hasonlóan lényegesen nagyobb a 
linolsav (C18:2) aránya. A kissé nagyobb linolénsav (C18:3) növekmény miatt az 
n-6/n-3 arányban a húsmintákhoz hasonló értéket kaptunk. Különböző genotípus
ok (mangalica, magyar nagyfehérxmagyar lapály, mangalicaxduroc) esetében a 
hátszalonna zsírjának zsírsavösszetételét, továbbá a zsír koleszterin-tartalmát 
Csapó és mtsai (1999) vizsgálták. Megállapították, hogy a három genotípus között 
a telített-, a telítetlen-, illetve az esszenciális zsírsavakban, valamint a koleszterin 
tartalomban nem lehet szignifikáns különbséget kimutatni. Adatainkkal ellentétben, 
az említett szerzők vizsgálataik során a zsírsavak több mint 80%-át kitevő palmi
tinsav (Cl 6:0), olajsav (C l8:1) és linolsav (Cl 8:2) esetében nem kaptak jelentős 
különbséget a MÁN és a MNFxML egyedek mintái között. Ugyanakkor az általunk 
alkalmazott biotartási- és takarmányozási körülmények esetén mindhárom zsírsav 
vonatkozásában szignifikáns (P<0,05) különbséget tapasztaltunk a két genotípus 
között. A hát- és a hasszalonnára vonatkozóan Holló és mtsai (2003) is közölnek 
adatokat. Adataik szerint a nagyobb élősúlyban (114,14±7,70) levágott mangalica 
sertések esetében az SFA: 32,31 %-ot; a MUFA; 53,04-ot, míg a PUFA; 14,66%-ot 
tett ki. Saját vizsgálatunkban ezeknél nagyobb SFA-, és alacsonyabb MUFA-rész- 
arányt kaptunk.

A vizsgált húsok oxidációs stabilitására vonatkozó adatokat a 8. táblázatban 
foglaltuk össze. Az adatokból látható, hogy az 1 hónapig tartó mélyhűtőben 
(-16 °C-on) történő tárolás nem befolyásolta statisztikailag igazolható mértékben
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a  táblázat
A hosszú hátizom és a combhús zsírjánalc 

oxidációs stabilitása 1 és 2 hónapos mélyhűtőben 
(-16 °C-on) történő tárolása után

MDA (mg/kg hús) MDA (mg/kg hús)
(1 hónapos tárolás) (2 hónapos tárolás)

(4) (5)
Hosszú hátizom (1)

MNFxML (2) 0,52±0,25a 0,71±0,33a
Mangalica 0,36±0,10a 0,39±0,21b

Comb (3)
MNFxML (2) 0,47±0,21a 0,81±0,49a
Mangalica 0,42±0,15a 0,44±0,13a

az izomszövet minták el
tarthatóságát. Ugyanakkor 
a 2  hónapos tárolás után, a 
MNFxML sertések eseté
ben nagyobb MDA-értéket 
mértünk. A MÁN húsok 
MDA-tartalmát a tárolási 
idő csak kismértékben nö
velte meg. A kapott adata- 
tok Lugasi és mtsai (2006) 
eredményeivel egyezően 
azt jelzik, hogy a mangalica 
húsokban a nagy zsírtarta
lom ellenére a prooxidáns 
és az antioxidáns folyama
tok egyensúlyban voltak.
A MNFxML fajtájú sertések 
húsának kedvezőtlenebb 
oxidációs stabilitása a
PUFA zsírsavak nagyobb arányával állhat összefüggésben. A mangalicahúsok 
kisebb mértékű oxidációs hajlamát és késleltetett avasodását Ender és mtsai 
(2 0 0 2 ) ugyancsak igazolták.

KÖVETKEZTETÉSEK

a,b: azonos oszlopon belül a különböző betűvel jelölt értékek minimum 
P<0,05 szinten szignifikánsan különböznek (6)

Table 8.: Oxidative stability o f fát in m. Iongissimus dorsi, m. 
semimembranosus measuredby malone-dialdehyde (MDA) affér 
storing fór 1 and 2  months in a deep-freezer (-16 °C) 
as in Table 5 (1-3), MDA of 1 month, mg/l<g meat (4), MDA of 2 
months, mg/l<g meat (5),

Az elvégzett kísérlet eredményei alapján az alábbi következtetések vonhatók le:
-  A MNFxML sertések csak a MAN-hoz hasonló termelési eredményekkel hiz

lalhatok biotartási és -takarmányozási körülmények között. Jóllehet a legtöbb 
termelési- (takarmányfogyasztás, átlagos súlygyarapodás, takarmányértékesí
tés) és vágási paraméter (vágási súly, színhús) tekintetében a fehér hússerté
sek értek el kedvezőbb eredményeket.

-  A vizsgált MÁN húsmintáknak (comb, hosszú hátizom) a MNFxML-hoz viszonyít
va szignifikánsan (P<0,05) nagyobb a szárazanyag-, a fehérje- és zsírtartalma, 
de ennek fő oka az eltérő vágáskori életkor volt.

-  A hosszú hátizom foszfortartalma a MNFxML kombinációban szignifikánsan 
(P<0,05) nagyobb volt. Ugyanakkor a kalcium-, a vas-, a réz- és a cinktartalom 
a MÁN húsokban volt statisztikailag igazolhatóan nagyobb. A combmintákban 
a foszfor és a vizsgált mikroelemek vonatkozásában ezzel megegyező ered
ményt kaptunk.

-  A MÁN hosszú hátizmában és a hátszalonnájában szignifikánsan (P<0,05) na
gyobb volt az SFA részaránya, a MNFxML sertések mintáihoz képest. A MÁN 
combizomszövetében ugyancsak szignifikánsan (P<0,05) nagyobb MUFA 
arányt állapítottunk meg. A MNFxML comb- és karaj-, továbbá hátszalonna min
táiban szignifikánsan nagyobb PUFA zsírsavarányt mértünk. Az n-6/n-3 zsírsa
vak aránya viszont a mangalica hús- és szalonna mintáiban volt kedvezőbb.

-  Az 1 hónapig tartó mélyhűtőben (-16 °C-on) történő tárolás nem befolyásolta 
statisztikailag igazolható mértékben az izomszövet minták eltarthatóságát.



Ugyanakkor a 2 hónapos tárolás után a MNFxML esetében nagyobb MDA-ér- 
téket mértünk. Ez, az irodalmi adatokkal egyezően, a mangalicahúsok kisebb 
mértékű oxidációs hajlamát igazolja.

A mangalicahús tápanyag-, kalcium-, vas- és réztartalma, valamint a hús- és a 
szalonna n-6/n-3 zsírsav aránya is kedvezőbb biotartási és -takarmányozási kö
rülmények között, mint a MNFxML sertésé. Az n-6/n-3 arány azonban még így is 
tágabb az egészséges táplálkozáshoz javasoltnál, ezért a kísérletek folytatásában 
célszerű lenne n-3 zsírsavakban gazdag olajokat (pl. len- és halolaj) etetni a man
galicával, ami a PUFA-tartalom növekedése mellett, a jelenleginél is kedvezőbb 
n-6/n-3 zsírsavarányt tenne lehetővé. Kísérleti adataink alapján valószínűsíthető, 
hogy a mangalicahúsok oxidációs stabilitása még ebben az esetben is csak 
kisebb mértékben romlana, mint a fehér hússertéseké.
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(Folytatás az 538. oldalról)

ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS TAKARMÁNYOZÁSI KUTATÓINTÉZET 
60 ÉV A SERTÉSHÚSTERMELÉS SZOLGÁLATÁBAN (1949-2009)

Fontosabb kutatási eredmények, nem időrendi sorrendben és a teljesség igénye nélkül:

• tenyésztés: régi fajták törzstenyészeteinek kialakítása, tisztavérű fajták tenyésztése, haszon
állat-keresztezések, specializált tenyészvonalak előállítása (klasszikus hibridizáció), 
(HUNG)ÁHIB 39 és 50 fajta (1975), iparszerű sertéstelep technológiájának kidolgozása, üze
mi teljesítmény vizsgálati módszer kialakítása, az ultrahang technika alkalmazása, malac-ko- 
ca-hízó welfare, vágóérték -  húsminőség

• takarmányozás: táplálóanyag szükségleti szabványok, takarmányozási módszerek fejleszté
se, malacok korai választása, koca-kan-hízótakarmányozás, számítógépek alkalmazása a ta
karmányozásban, potenciális sertéstakarmányok táplálóanyag tartalma, a takarmányok ileális 
emészthetősége, a takarmánygyártás új módszerei (pl. hőkezelések), sertések aminosav el
látása (kristályos aminosavak), takarmány-kiegészítők tesztelése, nedves/folyékony takarmá
nyozás, nedvesen tartósított kukorica technológiája (CCM), a takarmányozás és a vágóérték 
összefüggései, a sertészsír zsírsav összetételének módosítása

• szaporodásbiológia: mesterséges termékenyítés, mangalicák szaporodásbiológiai sajátosságai
•  genetika: stressz érzékenység, származás ellenőrzés, genomlkai vizsgálatok
• ökonómia: többváltozós gazdasági elemzések, ökonómiai modellek, ágazati elemzések
• kutatásszervezés (hosszú ideig az intézet alapfeladata volt a teljes hazai állattenyésztési ku

tatás összehangolása).

A jelen és a jövő néhány feladata a teljesség igénye nélkül: szelekciós módszerek és a vágóérték 
becslés fejlesztése, egyedi azonosításon alapuló üzemi teljesítmény vizsgálat, a technológia tűrés eto
lógiái vizsgálata, a húsminőség befolyásolása takarmányozással, funkcionális élelmiszer-előállítás ser
tésekkel, precíziós takarmányozási technológia fejlesztése, új vagy újnak tekinthető takarmányok 111. 
takarmány-kiegészítők bevezetése, genomikai kutatások, különböző fajták szaporodásbiológiájának 
vizsgálata.

De a jövő talán legfontosabb célja: fokozott mértékű együttműködés ezekben -  és más, aktuális -  
témákban, a hazai és külföldi társintézetekkel, oktatási intézményekkel, valamint -  természetesen -  a 
sertéságazat valamennyi résztvevőjével.

Gundel János
ÁTK, Herceghalom
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ÖKOLÓGIAI ÁLLATTARTÁSRA ALKALMAS 
PECSENYECSIRKÉK ÉRTÉKES HÚSRÉSZEINEK 

SZÍNVIZSGÁLATA
BAGINÉ HUNYADI ÁGNES-JANKÓNÉ ORGÁCS JUDIT

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők kísérletében összehasonlításra került a kendermagos kopasznyakú magyar tyúk, az 
S 757 hibrid és az ezek keresztezésével előállított végtermékek húsminőségi paraméterei közül a hús 
színe. Ez a fontos tulajdonság a vásárlóra elsődleges hatással van, és összefüggésben áll több, a fel
dolgozást befolyásoló értékmérő tulajdonsággal.

A mell- és a combizmok színét Minolta CR-300 típusú színmérő készülékkel mérték. Összeha
sonlították a kapott világosság (L*), pirosság (a*), sárgásság (b*) értékeket és a számított króma (C*) 
értéket. Megállapították, hogy a keresztezés hatására a kendermagos kopasznyakú magyar tyúk mell
húsának szín értékei szignifikánsan javultak, a keresztezésből származó utódok mutatói mindkét szü
lő adatait felülmúlták. A combizom színkoordinátái ugyan alatta maradtak az apai vonal értékeinek, de 
az F i egyedek statisztikailag értékelhető módon magasabb pirossági (a*) és sárgássági (b*) mutató
kat rendelkeztek, mint a kendermagos kopasznyakú.

A keresztezésből származó jércék és kakasok hasonló értékeket mutattak.

SUMMARY

Baginé Hunyadi, Á. -  Jankóné Forgács, J.: COLOR-TESTING OF VALUABLE MEAT-PARTS OF 
BROILER SUITABLE FÓR ECOLOGICAL KEEPING

The aim of this study was to compare the color of valuable meat parts (breast, thigh) -  within the 
quality parameters used fór Hungárián speckled naked neck, the S 757 hybrid and the breeds 
produced by their crossings. This feature is of preliminary importance fór consumers and is related to 
several evaluating features that influence the prepare process.

The color of the breast and thigh muscies was measured using Minolta CR-300 type color- 
measuring equipment. During measurement, the lightness (L*), redness ( a*), yellowness (b*) and the 
calculated croma C * values were compared.

The conclusion is the following: as an effect of Crossing, the breast meat color value of the speckled 
naked neck was significantly improved, surpassing the features of both parents. Although the co- 
ordinates of the thigh meat color are under the fráternál line, the F  ̂ ones have statistically more 
valuable redness and yellowness than the speckled naked neck.

The pullets and cockerels produced from the Crossing showed similar features.



BEVEZETÉS

A baromfi árutermelés lieiyzetét és jellegét a folyamatos átalakulás jellemzi.
A különleges piaci igények kielégítésével összefüggésben előtérbe került az öko
lógiai állattartás, ami a fogyasztói elvárásoknak jobban megfelelő ízvilágot ered
ményez és állatjólléti szempontból is kedvező hatású. A fent vázolt szempontok 
teljesítéséhez az ún. „ipari brojler”-től eltérő genotípusok szükségesek. Vizsgála
tainkban választ kerestünk arra, hogy az őshonos tyúkfajták némelyike, továbbá a 
külföldi ökológiai jellegű árutermelésben használatos genotípusok mennyire felel
nek meg az alternatív baromfitartás követelményeinek és az elvárt húsminőségi 
szempontoknak.

A hússzín egyike azoknak a fontos minőségi mutatóknak, amely a fogyasztó
kat vásárlásra ösztönzi, de szoros összefüggésben van a feldolgozhatóságot be
folyásoló értékmérőkkel is (pl. pH, víztartó képesség, vízkötő képesség). A mell- 
és a combhúsok színe eltérő, amelynek élettani magyarázata van. A combizmok 
színe vörösebb, mint a mellizmok színe, mert nagyobb mennyiségben tartalmaz
nak oxigén-kötő pigmentet, mioglobint.

A hús színét befolyásoló tényezők;
1 . hem pigmentek: mioglobin, hemoglobin, citokrómok és származékaik
2 . a vágás előtti tényezők; pl. genetikai háttér, takarmányozás, stressz, életkor
3. a vágás alatti és utáni tényezők pl. kábítás, véreztetés, hűtés, tovább- 

feldolgozás
A hús színének kialakításában (kb. 80%) a mioglobin játszik kulcsszerepet, 

színanyaga a hemoglobinhoz hasonlóan a hem, de a mioglobinban csak egy fe
hérjeegység van (globin). A hús színének kb. 20%-át az erekben levő vér 
mioglobin-tartalma eredményezi. A hús színe a hem vas redox állapotától függ. 
Amikor az oxigénmolekula a kétértékű ferro-mioglobinhoz kötődik, meggypiros szí
nezék, oximioglobin keletkezik. A hús mioglobin-tartalmát elsősorban az állat ge
notípusa és kora határozza meg. Általánosságban elmondható, hogy a mioglobin- 
koncentráció nő az állat korával. A stressz hatására kialakulhat a világosabb színű 
PSE hús. Ekkor a felületre került nagyobb víztartalom és denaturálódott fehérjék 
színe okozza a halványságot. DFD esetében a hús sötétbarnává válik, mivel a 
red-mioglobinhoz kötött víz gátolja a fénytörést.

A genetikai tényezők közül említést érdemel, hogy a gyors növekedésű geno
típusok húsa általában halványabb. Takarmányozással a hús színe csak kis mér
tékben befolyásolható.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Castellini és mtsai (2 0 0 2 ) az organikus termelés vágott testre és húsminőség
re kifejtett hatását tanulmányozták. A csirkék egyik felét hagyományos zárt tartás
ban, a másik felét füves kifutóval ellátott istállókban nevelték. 56. és 81. napos kor
ban vizsgálták a mellizom jellemzőit. Az organikus rendszerben tartott csirkék mell
izmának súlya a grillsúlyhoz viszonyítva több, a hasűri zsír aránya viszont keve
sebb volt. A kifutós tartású állatok mellizmának alacsonyabb volt a pH-ja és a víz
tartó képessége, mint a zárt tartásúaké. A főzési veszteség, a nyíróerő, és a több
szörösen telített zsírsavak aránya magasabb lett. A szerzők úgy vélik, hogy az or
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ganikus termelési rendszerek jó alternatív megoldások, mert jobbak az állatjóléti 
feltételek és javul a húsminó'ség.

Fanatico és mtsai (2005) választ kerestek a genotípusnak és a szabadon tartás
nak a növekedési erélyre és a grillsúly kihozatalra gyakorolt hatására. Egy lassú, két 
közepes, és egy gyors növekedésű genotípust vizsgáltak zárt- és kifutós tartásban. 
A genotípusok vágáskori élősúlya hasonló volt, de a hímivarúak szignifikánsan na
gyobb súlyt értek el, mint a jércék. A gyors növekedésű hibrid, mindkét tartási mód
ban, alacsonyabb termelési költség mellett, nagyobb mellhozamot és kedvezőbb ta
karmányhasznosítást mutatott. A lassú és a gyors növekedési erélyű genotípusok 
sípcsontjának szilárdsága a szabadtartásban nevelt csirkékénél nagyobb volt.

A hússzín objektív meghatározása, illetve minősítése fontos gazdasági jelen
tőséggel bír. Fletctier (^999) kísérletet végzett feldolgozóüzemekben vett mellhús 
minták felhasználásával. Meghatározta a mellhús színváltozatainak skáláját és 
összefüggését az izom kémhatásával és állagával. Az eredmények nem csak azt 
mutatták, hogy a mellhús színe széles skálán mozog, hanem azt is, hogy erős 
összefüggés van a mellhús színe és az izom pH-ja között.

Le Bihan-Duva! és mtsai {1999) 13 generáción keresztül csontos mellsúlyra, 
mellhúskitermelésre és csökkent hasűri zsír %-ra szelektált kísérleti vonal egye- 
deit vizsgálták. A csirke mellhús színének alakulását kontroll csoporthoz hasonlí
tották. Ennek eredményeképpen megállapították, hogy bár a szelekció nem mó
dosította a világosságot (L*), mégis halványabb húshoz vezetett, mivel a pirosság 
(a*) és a sárgásság (b*) jelentősen alacsonyabb értékeket mutatott a szelektált vo
nalban, mint a szelektálatian kontroll csoportban. Will<ins és mtsai (2 0 0 0 ) 
Angliában vizsgálták a brojlerek meilfiléjének színvariációit, valamint a végső pH 
és a szín kapcsolatát. Bizonyítható összefüggést a végső pH és a világossági ér
tékek (L*) között találtak. A sötét mellfilék magas végső pH értékkel rendelkeztek. 
Bianchi és mtsai (2 0 0 2 ) a brojler és a pulyka mellhús vastagságának és a vizsgá
landó hús hátterének a színmérés eredményeire gyakorolt hatását tanulmányoz
ták. Meghatározták 1-3 cm vastag szeleteknek a világosság (L*), pirosság (a*) és 
a sárgásság (b*) értékeit. Háttérként műanyag bevonatú fehér papírt, fehér fóliát, 
alumínium fóliát, fekete műanyag fóliát és sárga tálcát használtak. A mellhús vas
tagságának növekedésével szignifikánsan alacsonyabb L*, a* és a b* értékeket 
mértek. Amennyiben a pulyka mellhúsának vastagságát 1 - 2  cm-re emelték, akkor 
csökkent az a* és a b* érték, 1-3 cm-re történő emelés esetén csak az alacso
nyabb L* érték volt megfigyelhető. Nem változott a hús színe 2 és 3 cm között. 
Az 1 cm vastag minták színmérésekor a háttér színének szignifikáns hatása volt, 
de nem befolyásolta a háttér a színt a többszörösen vastag minták esetében.

A húsminősítéshez kapcsolódóan a szín mérése hazánkban is rendkívül elter
jedt, hiszen a színből több funkcionális tulajdonságra lehet következtetni. A világos 
húsok nedvességtartalma nagyobb, víztartó és emulzifikáló képessége rosszabb, 
mint a sötét húsoké. A baromfihús színének változatosságára Bódi (2003a) közöl 
új adatokat. Elemzi a különböző baromfifajok kívánatos hússzínét és a hússzínt 
befolyásoló tényezőket. Elsőként írta le Bódi (2003b) a pecsenyeliba húsának szí
nét jellemző értékeket a mellhús és a combhús tekintetében. A mellhúson a vilá
gossági érték 36-42, a pirosság 14-15, a sárgásság 3-5  érték között változott.
A combhús L* értéke 32-34, az a* értéke 12,5-13,5, a b* értéke 4-5  egységet ért 
el. Barbut és mtsai (2005) a csirke mellhús világossági értékének (L*) összefüg
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gését vizsgálták a mikroszerkezettel, a fehérjeextrakcióval és a pácolás minősé
gével kapcsolatban. A világosabb hús szignifikánsan kevesebb sóoldható fehérjét 
mutatott kevesebb kemény miozin lánccal, mint a sötétebb. Pálfy és Gundel
(2006) a takarmány zsírtartalmának a csirkehús színére gyakorolt hatását vizs
gálták. Különböző zsírtartalmú takarmányokkal etették a csoportokat, és vágás 
után mérték a mellhús piros szín (a*) intenzitását. Megállapították, hogy a vágás
kori átlagos 2,4 értékek a 4. nap a felére estek vissza valamennyi kezelés eseté
ben. Ezt követően jelentős mértékű emelkedés csak a szójaolajos kezelés eseté
ben következett be. Ez a színstabilitás feltehetőleg nem a zsírsavösszetétel, ha
nem a magasabb végső pH következménye. Konrád és mtsai (2008) azt tanul
mányozták, hogy a szabadtartásban nevelt fajtatiszta sárga magyar pecsenye
csirkék és a sárga magyar tyúk hústípusú kakasokkal előállított végtermék-állo
mányok értékes húsrészeinek színe mennyiben tér el az intenzíven, 42. napos ko
rig hizlalt Ross 308-as brojlerek mell- és combhúsának színétől. A vizsgálat ered
ményei azt mutatták, hogy a genotípus és a tartástechnológia együttesen befo
lyásolja a mell- és a combhús színét: az iparszerűen hizlalt brojlerekben a kifutó- 
zottan nevelt csirkékhez képest szignifikánsan alacsonyabb világossági (51,93 
vs.58,67), pirossági (1,99 vs.3,10) és sárgássági értéket (3,72 ill. 5,17) mértek. 
A combhúsok ugyanezen a paramétereinél jóval kisebb különbségeket tapasztal
tak (világosság: 54,00 ill. 53,25; pirosság: 10,34 vs.11,03; sárgásság: 7,26 ill. 
7,60). A hús krómája mind a mell-, mind pedig a combhús esetében a fajtatiszta 
sárga magyarban bizonyult a legmagasabbnak (8,44 és 14,87).

A baromfihús színének méréséhez a fent említett szerzők minden esetben 
kromamétert használtak. Hopl<ins és Fogarty (  ̂998) sertéshús színvizsgálatához 
használta ezt a műszert, ugyanígy Holló és mtsai (2003) is. Szűcs (2002) szerint 
a sertéshús vágás utáni napon történő osztályozásakor és öt minőségi kategóriá
ba való sorolásához kiváló eszközt jelent a kromaméter. Látható, hogy más állat
fajok hús színének mérésével foglalkozó kutatások esetében is többségében 
kromamétert használnak, így Brewer és mtsai (2004) is, akik a juhok hússzínét 
elemezték. Radácsi és mtsai (2008) a magyar szürke szarvasmarha szőrszín-vál- 
tozatainak megkülönböztetéséhez szintén Minolta Chromamétert használtak.

A kromamétert sokoldalú felhasználhatósága miatt nemcsak a mezőgazda
ságban, élelmiszeriparban, hanem az ipar számos területén is eredményesen 
használják. Széles körben alkalmazták humán célra, a bőr, a haj festékanyag-tar
talmának mérésére, míg egyes állatfajok esetében a szőr, a bőr pigmentált- 
ságának, illetve a húsminőségi paraméterek megállapításához. Dermatológiai 
vizsgálatok során bebizonyították, hogy az L* a* és b* értékek szoros összefüg
gésben állnak az ember bőrének és hajának pigmentáltságával. Az emberi bőr szí
nét mérték Takiwaki (1998), Brenner és mtsai (2002) és Statamas és mtsai (2004).
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A szín műszeres mérését Minolta CR-300 típusú színmérő műszerrel végeztük 
(kromaméter). A műszer a CIE D65 típusú belső lámpájával diffúz módon megvi
lágított 8  mm átmérőjű területről merőlegesen visszavert fénynyaláb intenzitásá
nak spektrális eloszlását méri a látható hullámhossztartományban.



A CIE egy eszközfüggetlen, elméleti színtér, amit a Nemzetközi Színbizottság 
(Commission Internationale de 1‘Eclairage) a szín szabványos nemzetközi méré
sére 1931-ben fejlesztett ki, 1976-ban módosították és a CIE L*a*b* nevet kapta 
(egyszerűsítve LAB-nak nevezi).

Ez egy háromdimenziós koordinátarendszerben, az ún. színtestben, egy pont 
segítségével ábrázolja a színt. Az abszcissza (a*) a zöldből a vörösbe, az ordiná- 
ta (b*) a kékből a sárgába történő átmenetet, míg a függőleges tengely a fehér és 
a fekete szín közötti világossági (L*) értéket mutatja. Az L tengelytől való távolság 
határozza meg a szín telítettségét.

A CIE L*a*b* rendszer segítségével a szín intenzitása és telítettsége egyaránt 
mérhető. Az L* (világossági érték) egy 0-tól 100-ig terjedő értékskálán a fény in
tenzitását adja meg, amely összefügg a fényvisszaverődés mértékével (az embe
ri szem által észlelt visszaverődő fény mennyisége). Az a* a szín vörös-zöld telí
tettségi értékét jelzi egy +60-tól -60-ig terjedő értékskálán, ahol a pozitív értékek 
a vörös szín intenzitására utalnak. A b* a szín sárga-kék telítettségi értékét jelzi 
szintén egy +60-tól -60-ig terjedő értékskálán, ahol a pozitív értékek a sárga szín 
intenzitására utalnak. Az (a*) és a (b*) poláris koordinátává való alakításával meg
kapjuk a Chroma (C*), vagyis az összes színtelítettségi értéket;
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C* = Va*2 + b*2

A vizsgálatokat egy több éves konzorciumi kutatás keretében végeztük. A fel
adatmegosztásban a DE Állattenyésztéstudományi Intézet végezte a teljes kuta
tásmegtervezésen túl (többek között) az alább összefoglalt húsminőségi tulajdon
ságok értékelését. Az ehhez szükséges laboratóriumi vizsgálatokat a Szegedi 
Tudományegyetem Mérnöki Karán végeztettük el, 2004-ben.

A vizsgálat anyagául a kendermagos magyar tyúk (kopasznyakú változat), az 
S 757 alternatív tartásra alkalmas. Franciaországban kitenyésztett hibrid, valamint 
a két genotípus F, ivadékai szolgáltak. Az S 757 a szabadtartásos technológiában 
leírtak szerint, a kendermagos tyúk és az F̂  utódok kísérleti telepi körülmények 
között, kifutós tartásban kerültek nevelésre, de mindegyik genotípus a szabadtar
tásos technológiában előírt takarmányozás messzemenő figyelembe vételével. Az 
állatok vágására 84. napos korban került sor.

A genotípusok mindkét ivarában (kakas, jérce) a comb- és a mellizmokban vé
geztünk színméréseket. A combok színének összehasonlításakor a m. biceps 
femoris izomcsoporton kapott színkoordinátákat használtuk az értékeléshez, mert 
leginkább ez jellemző a combhús színére és sík felülete miatt ezen az izmon a 
legjobb a mérési ismétlőképesség. A jobb és a bal combon 4-4  mérést végez
tünk. A melleken a jobb és bal lebenyen 3-3  ponton, összesen 6  helyen mértük 
a színt. Értékelés céljából az L* (világossági), az a* (pirossági), a b* (sárgasági) 
színkoordinátákon és a származtatott C* értéken varianciaanalízist végeztünk 
SPSS 13.0 statisztikai elemző rendszerrel, külön a mell- és a combizomra vo
natkozóan.



EREDMÉNYEK

A genotípusok csont nélküli mellhúsát és combhúsát vizsgálva megállapítottuk, 
hogy a kakasokból származó minkákban a hústömeg nagyobb volt, mint a jérce- 
mintákban. A kendermagos kopasznyakú x S757 keresztezés utódai mutatták a 
magasabb értékeket (1. táblázat).

1. táblázat

A genotípusok mellhúsának és combhúsának súlya
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Genotípus(1)
Mellsúly
(g)(8)

Combsúly
(g)(9)

Kendermagos kopasznyakú kakas (2) 205 264

Kendermagos kopasznyakú jérce (3) 180 251
S 757 kakas (4) 263 362
S 757 jérce (5) 258 286

Kendermagos kopasznyakú x S 757 kakas (6) 384 404

Kendermagos kopasznyakú x S 757 jérce (7) 284 281

kendermagos kopasznyakú kakas: magyar kendermagos kopasznyakú fajta kakas utódja (2) 
kendermagos kopasznyakú jérce: magyar kendermagos kopasznyakú fajta jérce utódja (3) 
kendermagos kopasznyakú x S 757 kakas: magyar kendermagos kopasznyakú x 8757 keresztezés kakas utódja (6) 
kendermagos kopasznyakú x S 757 jérce: magyar kendermagos kopasznyakú x S757 keresztezés jérce utódja (7)

Table 1.: Weight ofbreast and thigh by genotypes 
genotype(l), cock offspring of Hungárián speckled naked neck (2), puliét offspring of Hungárián 
speckled naked neck (3), cock offspring of S 757 (4), puliét offspring of S 757 (5), cock offspring of 
Hungárián speckled naked neck x S 757 (6), puliét offspring of Hungárián speckled naked neck x S 
757 (7), weight of breast meat(8), weight of thigh meat(9)

A mellhúsok színkoordinátáinak elemzése

A vizsgált egyedek mellhúsának világossági (L*), pirossági (a*), sárgasági (b*) 
értékét, valamint a krómáját (C*) a 2. fáb/ázaf tartalmazza.

1. ábra: Mellhúsok világossági (L*) értéke genotípusonként és Ivaronként

kakas(4) jérce(5) 

k. kenderm agos(l)

kakas(4) jérce(S) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5) 

k. kenderm agos x S 757(3)

Fig. 1. Breast meat lightness(L’) by genotypes and sex 
speckled naked neck (1), S 757(2), speckled naked neck x S 757 (3), cock(4), pullet(5), average of 
genotypes(6), score (7)
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A genotípusok összehasonlításakor azt tapasztaltuk, hogy a fajtatiszta kender
magos kopasznyakú mellhúsa világosabb a keresztezett utódok mellhúsánál, hi
szen az L* értékei 2-3 egységgel magasabbak. Mindkét genotípusnál sötétebb az 
S 757 izomzata. Az ivarok tekintetében a kendermagos kopasznyakú magyar tyúk 
és az S 757 hibrid esetében a jércék, a keresztezett genotípusnál a kakasoknak 
sötétebb a mellhúsa (2. táblázat, 1. ábra)

A kendermagos kopasznyakú magyar tyúk mellhúsának világossági értéke 
szignifikánsan eltér a másik két genotípusétól. Itt megfigyelhető' az ivari hatás is. 
Az S 757 és az F, között statisztikailag alátámasztható különbséget nem tudtunk 
kimutatni (3. táblázat, 5. ábra).

A pirosság mértékét tükröző adatok szerint a hímivarú egyedek mellhúsa -  ki
véve az S 757 hibridet -  rózsaszínesebb a jércékétől. Ivartól függetlenül genotí-

2. táblázat
A mellfzmok színkoordfnátáf

Szfnkoordináták(l) Ivari2)
Genotípus(3)

Kendermagos
kopasznyakú

(4)
S 757(5)

Kendermagos 
kopasznyakú x 

S 757(6)

Világossági érték 
(L*){7)

n (l1 ) 10 10 10
átlag (pont)(12) 59,87 56,14 55,76
szórási 13) 1,77 0,89 2.57
n(11) 10 10 10
átlag (pont)(12) - jérc6 58,91 55,72 57,27
Szórásit 3) • (lö; 2,27 0,88 3.34
n (1 t) genotípus 20 20 20
átlag (pont)(12) átlag • 59,37 55,93 56,61
Szőrás(13) (16) 2,13 0,89 3,03

Pirossági érték (a')(8)

n(11) 10 10 10
átlag (pont)(12)

KdKdd 1,42 0,69 1,75
szórásit 3) \ 0,56 0,23 0.88
n (1 t) 10 10 10
átlag (pont)(12)

jérce
(15) 0,95 1,36 1,16

szórási 13) 0,34 0,23 0,37
nt11) genotípus

átlag
(16)

20 20 20
átlag ipont)i12) 1.18 1,03 1,45
Szórási! 2) 0,45 0,23 0,63

Sárgássági érték (b'){9)

n|11) kakas
(14)

10 10 10
átlag (pont)i12) 1,67 3,30 6,95
szórásit 3) 1,4 0,46 1,5
n|11) jérce

11
10 10 10

átlag Ípont)i12) 3,92 6,42 6,50
Szórási 13)

l lo; 0,67 0,46 0,45
ni11) genotípus 20 20 20
átlag ioont)(12) átlag 2,81 4,86 6,67
Szórásit 3) (16) 1,42 0,46 0,97
n|11) 10 10 10
átlag (pont)i12)

KaKaS
(1A\ 1,98 3,37 7,21

szórásit 3) 1,40 0,51 1,5
n(11) 10 10 10rviOíTla ■
átlag ioont)i12)

jérc0
/i 4,06 6,56 6,50A ■

szórási 13) 0,69 0,51 0,45
n i l l ) genotípus 20 20 20
állag Ípont)i12) átlag 3,22 4,97 6,67

1 szórás(13) (16) 1,26 0,51 1 0,97

Table 2. : Colour-coordinates o f breast muscle 
colour-coordinates(l), sex(2), genotype(3), speckled naked neck(4), S 757(5), speckled naked neck x 
S757(6), lightness (L*)(7), redness (a*)(8), yellowness (b*)(9), croma(C*)(10), number of samples(11), 
average(12), SD(13), cock(14), pullet(15), average of genotype(16)
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2. ábra: M ellhúsok pirossági (a*) értéke genotípusonként és Ivaronként

2,00

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos(l)

kakas(4) jérce{5) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 2. Breastmeat redness(a') by genotypes and sex 
as In Fig. 1. (1-7)

pusra vetítve az csirkéknek volt jellemzőbb pirossági (a*) értéke (2. táblázat,
2. ábra)

A mellhúsok pirossági (a*) értéke ivari hatást mutat, de a genotípusok között 
szignifikáns eltérést nem találtunk (4. táblázat).

A kendermagos kopasznyakú x S 757 utódok kiugróan nagy sárgássági (b*) 
mutatókkal rendelkeznek, a kakasok megközelítik a jércék a 6,5 pontot. Ez azt je
lenti, hogy a mellizom színe a barnásabb árnyalat felé tolódik az élénk rózsaszín
hez képest. Az S 757 hibrid jércék is megközelítőleg ezt az értéket mutatják, a ka
kasok viszont csak a jércék mutatóinak felét. A kendermagos kopasznyakú ma
gyar tyúk 2-4  pontos értékkel marad el az előző két vizsgált csoporttól, az ivarok 
összehasonlításában magasabb b* értékeket a jércék mutatnak (2. táblázat,
3. ábra).

3. ábra: Mellhúsok sárgássági (b*) értékel genotípusonként és Ivaronként

kakas(4) jérce{5) 

k. kendermagos(l)

kakas(4) jérce{5) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5)
k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 3. Breast meat yellowness(b') by genotypes and sex
as in Fig. 1. (1-7)
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Genotípusok és nemek közötti különbségek a mellhúsok L* értékében
3. táblázat

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S 757 
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas (2) 0 0,93 4,08* 2,57* 3,70* 4,11*

Kenderm. kopaszny. 
jérce (3) 0 3,15’ 1,64 2,77* 3,19*

S 757 kakas(4) 0 -1,51 -0,39 0,03
S 757 jérce (5) 0 1,13 1,55
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas (6) 0 0,42

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 jérce(7) 0

'az  átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 3.: Lightness(L * ;  variance of breast meat by genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), differences between averages are significant, P<0,0,5 (8)

4. táblázat
Genotípusok és nemek közötti különbségek a mellhúsok a* értékében

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S 757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 0,47 -0,33 0,25 0,73* 0,57

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 -0,79* -0,21 0,26 -0,41

S 757 kakas(4) 0 0,58 1,06* 0,38
S 757 jérce(5) 0 0,48 -0,20
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas(6)
0 -0,67*

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 jérce(7) 0

*az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05

Table 4.: Redness (a ‘ ) variance o f breast meat by genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), as in Table 3. (8)

Az adatok értékeléséből kitűnik a mellhúsok sárgássági értékének szignifikáns 
különbsége a genotípusok és az ivarok között is (5. táblázat, 5. ábra). Az S 757- 
ben az ivarok között nincs számottevő eltérés, más esetben viszont a kakasok és 
a jércék értékei figyelemre méltóak.

A mellhús színének élénkségét kifejező számított C* értékeket az 1. táblázat
ban tüntettük fel. Hasonlóan a pirossági és a sárgássági tulajdonságokhoz, a ken
dermagos kopasznyakú x S 757 genotípus jércéi és kakasai teltebb mellhús színt 
mutattak a többinél C* értékeik átlagosan 3 egységgel nagyobbak. A kenderma-
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4. ábra: M ellhúsok szfntelftettségi (C*) értékel genotípusonként és Ivaronként

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos(1 )

kakas(4) jérce(5) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 4. Breast meat chroma(C') by genotypes and sex 
as in Fig. 1. (1-7)

5. táblázat
Genotípusok és nemek közötti különbségek mellhúsok b* értékében

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 -2,23* -5,26* ^ ,6 9 * -1,61* -4,73*

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 -3,03* -2,45* 0,62 -2,50*

S 757 kakas(4) 0 0,58 3,65* 0,53

S757jérce(5) 0 3,08* -0,43

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 kakas(6) 0 -3,12*

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 jérce(7) 0

*az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 5.: Yeiiowness (b‘ ) varianec of breast meat by genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), as in Table 3. (8)

gos kopasznyakú magyar tyúk és az S 757 jérce egyedek meghaladják a kakasok 
mellhúsának élénkségét (2. táblázat, 4. ábra). 

A szín telítettségét kifejező króma értékének statisztikai elemzése hasonló ten
denciát mutat a sárgásság értékeléséhez. A keresztezett egyedek jércéi szignifi
kánsan élénkebb színt mutatnak a fajtatiszta kendermagos kopasznyakúhoz és az 
S 757 hibridhez képest. Az ivarok közötti eltérés statisztikailag a fajtatiszta ken
dermagos kopasznyakú és a keresztezett egyedek esetében igazolt (6. táblázat, 
5. ábra).
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Genotípusok és nemek közötti különbségek mellhúsok C* értékében
6. táblázat

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S 757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 -2,08* -5,23* -4,51* -1,40 -4,59*

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 -3,16* -2,44* 0,68 -2,51*

S 757 kakas(4) 0 0,72 3,83* 0,64
S 757 jérce(5) 0 3,11* -0,07
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas(6)
0 -3,19*

Kenderm. kopaszny. 
xS 757 jérce(7 ) 0

'az  átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 6.: Croma(C') variance o f breast meat by genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), as in Table 3. (8)

5. ábra: A csirkemellek szfnkoordlnátálra végzett statisztikai értékelés

1 E
c-

Jelek 1-től 6-lg lásd 1. táblázat 2 -7 .

Fig. 5. Statistical descriptios o f the colour coordinates fór the chicken breasts marken 1-6 as in . 
Table 1. (2-7)
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Combhúsok színkoordinátáinak elemzése

A három genotípus combizomzatán felvett méréseredményeket a 7. táblázat 
tartalmazza.

A comb izmai élettani sajátosságból adódóan sötétebbek, mint a mellizom. Az L* 
értéket tekintve az S 757 combhúsa mindkét ivarban világosabb a másik két geno
típusénál. A genotípus átlagok 2-4 egységgel sötétebbek a kopasznyakú magyar 
tyúk és az esetében (7. táblázat, 6. ábra).

7. táblázat
A combhúsok színkoordlnátái

Színkoordináták(l)

GenotíDusO)

lvar(2) Kendermagos
kopasznyakú

(4)
S 757(5)

Kendermagos 
kopasznyakú x 

S 757(6)
n(11) 12 12 12
átlag (pont)(12) (14) 44,71 50,39 50,15
szórásit 3) 1.54 1,18 2,08

Világossági érték 
(L-)(7)

n(11)
jérce
(15)

12 12 12
átlag (pont)(12) 50,07 52,19 48,19
Szórásit 3) 1,05 1,17 1,51
n(11) genotípus

átlag
(16)

24 24 24
átlag (pont)(12) 47,39 51,29 49,17
Szórás(13) 2,94 1,18 1,89

Pirossági érték (a‘ )(8)

n (t1 ) kakas
(14)

12 12 12
átlag (pont)(l2) 14,14 13,04 10,22
szórás(13) 1,05 0,7 1,51
n (t1 )

jérce
(15)

12 12 12
átlag (pont)(12) 11,40 13,20 10,43
szórás(13) 1,23 0,7 0,93
n(11) genotípus

átlag
(16)

24 24 24
átlag (pont)(12) 12,77 13,12 10,33
Szórás(12) 1,51 0,7 1,22

Sárgássági érték (b‘ )(9)

n(11) kakas
(14)

12 12 12
átlag (pom)(l2) 4,59 11,28 10,22
szórási 13) 1,05 0,49 1,51
n{11)

jérce
(15)

12 12 12
átlag (pont)(12) 11,4 12,79 9,95
Szórás(13) 1,23 0,49 1,16
n(11) genotípus

átlag
(16)

24 24 24
átlag (pont)(12) 7,01 12,04 10,23
Szórás(13) 1,51 0,49 1,16

Króma
(C-)(10)

n(11) 12 12 12
átlag (pont)(12)

kskas
14,89 17,24 14,73

szórás(13) 1,22 0,85 1,38
n(11) 12 12 12
átlag (pont)(12) jérc6 14,81 18,38 14,42
szórás(13) 1,19 0,85 1,41
n(11) genotípus 24 24 24
átlag (pont) átlag 14,85 17,81 14,58
szórás (16) 1,21 0,85 1.43

Table 7.: Colour-coordinates of thigh muscie 
as in Table 2. (1-16)

Az S 757 hibrid kakasainak magasabb L* értéke szignifikánsan különbözött a 
többi fajta kakasinak világossági pontértékeitől. Ugyanez mondható el a jércék 
esetében is. Egyértelmű az ivarok közötti különbség a másik két vizsgált genotí
pusnál is (8. táblázat, 10. ábra).
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6. ábra: Combhúsok világossági (L*) értéke genotípusonként és ivaronként

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos(l)

kakas(4) jérce(5) kakas(4) jérce(5)

S 757(2) k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 6.: Thigh meat iightness(L') by genotypes and sex 
as in Fig. 1. (1-7)

A combhús pirossági értéke kiegyenli'tett az S 757 kakasai és jércéi között, kö
zel 13 pontos értéket értek el. Több mint 3 ponttal marad el ettől az genotípus 
átlagértéke. A hímivarú egyedek combhúsának pirossága a kendermagos ko
pasznyakú magyar tyúk esetében 3 egységgel nagyobb, mint a nőivarúaké. A ge
notípus átlaga viszont csak 0,5 értékkel kisebb az S 757 combjának pirosságánál 
(7. táblázat, 7. ábra).

A pirosságban mutatkozó eltérések szignifikánsak az S 757 hibrid és azon utó
dok esetében, ahol ez a hibrid keresztezés! partnerként szerepelt. Az ivarok kö
zötti eltérés azonos genotípuson belül csak a kendermagos magyar tyúk esetében 
figyelhető meg (9. táblázat, 10. ábra).

7. ábra: Combhúsok pirossági (a*) értéke genotípusonként és ivaronként

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermagos(l)

kakas(4) jérce(5) kakas(4) jérce(5)
S 757(2) k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 7.: Thigh meat redness(a') by genotypes and sex
asin Fig. 1 . ( 1-7 )
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Genotípusok és nemek közötti különbségek a combhúsok L* értékében
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Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 -5,38* -5,44* -3,48* -5,68* -7,48*

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 -0,08 1,88* -0,32 -2,12*

S 757 kakas(4) 0 1,96* -0,24 -2,04

S 757 jérce(5) 0 2,20* -4,00*

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 kakas(6) 0 -1,84*

Kenderm. kopaszny. 
xS 757 jé rce(7 )

0

‘ az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 8.: Ligtitness(L') varianceof thigh meat by genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), as in Table 3. (8)

Az egyedek combhúsának sárgássági (b*) mutatóit a pirosság (a*) értékeihez 
hasonló tendencia jellemzi az S 757 és ennek keresztezett genotípusa esetében 
(7. táblázat, 8. ábra). A többi genotípusban 1,5 ponttal nagyobb sárgássági mu
tatókkal rendelkezik az S 757 mindkét ivara. A keresztezett csirkék kakasai és jér- 
céi között is minimális a különbség, a genotípus átlaga viszont közel 2  egységgel 
kisebb az előző fajtához képest. A kendermagos kopasznyakú magyar tyúk sár
gássági átlagértékei jelentősen eltérnek az S 757 combhúsának adataitól. Ebben 
a genotípusban a kakasok és a jércék közötti különbség meghaladja a 2  egy
séget.

8. ábra; Combhúsok sárgássági (b *) értéke genotípusonként és ivaronként

14

kakas{4) jérce(5) 

k. kendermagos(l)

kakas(4) jérce(5) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5)
k. kendermagos x S 757(3)

Fig. 8. : Thigh meat yellowness(b') by genotypes and sex
as in Fig. 1. (1-7)
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9. táblázat
Genotípusok és nemek közötti különbségek combhüsok a* értékében

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 2,75* 3,92* 3,71* 1,11 0,95

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 1,17* 0,97 -1,64* -1,80*

S 757 kakas(4) 0 -0,21 -2,81* -2,97*
S 757 jérce(5) 0 -2,61* -2,77*
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas(6)
0 -0,16

Kenderm. kopaszny. 
X S 757jérce(7)

0

‘ az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 9.: Redness(a') variance o f th ighm eatby genotypes and sex 
as In Table 1. (1-7), as In Table 3. (8)

9. ábra: Combhúsok színtelftettségi (0*) értéke genotípusonként és Ivaronként

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermaaosí 1)

kakas(4) jérce(5) 

S 757(2)

kakas(4) jérce(5) 

k. kendermaaos x S 7S7Í3)

Fig.9. Thigh meat chroma(C') by genotypes and sex 
as In Fig. 1. (1-7)

Az S 757 kakasainak nagyobb a sárgássági koordinátája, így a barnásabb 
combhús színe szignifikáns eltérést mutat a hímivarú fajtatiszta kendermagos ko
pasznyakú és a hímivarú utódok combhús színétől (10. táblázat, 10. ábra). A\ér- 
cék esetében ez az összefüggés csak a kendermagos kopasznyakú és a keresz
tezett egyedek esetében áll fenn. Genotípusokon belül, az ivarok közötti eltérés 
szignifikáns a kendermagos kopasznyakú és a kendermagos kopasznyakú x S 
757 között.
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A króma, vagyis a combhúsok színének telítettsége, élénksége kiugróan ma
gas az S 757 genotípus esetében (7. táblázat. 9. ábra). Következik ez abból, hogy 
mindkét ivar a* és b* értékei is sötétebbek voltak a másik két genotípushoz ha
sonlítva. A jércék fölénye a kakasokkal szemben megmaradt. A keresztezés hatá
sára a kendermagos kopasznyakú fajta ezen tulajdonsága nem javult, sőt kismér
tékű csökkenést mutat.

10. táblázat
Genotípusok és nemek közötti különbségek com bhúsok b* értékében

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
x S 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 -4,83* -5,92* -5,35* -6,68* -8,20*

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3) 0 -1,09* -0,52 -1,85* -3,36*

S 757 kakas(4) 0 0,57 -0,76 -2,28*
S 757 jérce(5) 0 -1,33* -2,85*
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas(6) 0 -1,52*

Kenderm. kopaszny. 
X S 757 jérce(7) 0

"az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 10.: YeHowness(b‘) variance o f thigh meat by genotypes and sex 
as In Table 1. (1-7), as in Table 3. (8)

10. ábra: A csirkecom bok szinkoordinátálra végzett statisztikai értékelés ábrázolása

62 

58 

L- 54 

50 

46 

42

16 
14 
12 
10 

a* 8 
6 
4 
2 
0

i  í  í  :

í
- í

1 2 3 4 5 6

 ̂ í   ̂  ̂ ; í

Jelek 1 -tői 6-ig lásd 1. táblázat 2 -7

Fig. 10. Statistical descriptios o f the colour coordinates fór the chicken thighs 
marken 1-6 as in Table 1. (2-7)
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A kendermagos kopasznyakú magyar tyúk és az S 757 combhúsának C* érté
ke között nincs szignifikáns eltérés (11. táblázat, 10 ábra). Ellenben az S 7 5 7  

combhúsának telítettebb színe a genotípus hatásának köszönhető, összehason
lítva az fakóbb színével. Az ivar hatásának tulajdonítható színeltérés az S 757 
és a kendermagos kopasznyakú x S 757 ivadékok esetében mutatható ki.

11. táblázat
Genotípusok és nemek közötti különbségek combhúsok C* értékében

Genotípus (1)
Kenderm. 
kopaszny. 
kakas (2)

Kenderm. 
kopaszny. 
jérce (3)

S757
kakas

(4)

S757
jérce
(5)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
kakas (6)

Kenderm. 
kopaszny. 
xS 7 5 7  
jérce (7)

Kenderm. kopaszny. 
kakas(2) 0 0,08 0,15 0,46 -2,36* -3,49*

Kenderm. kopaszny. 
jérce(3)

0,07 0,38 -2,44* -3,58*

S 757 kakas(4) 0,31 -2,51 * -3,65*
S 757 jérce(5) -2,83* -3,96*
Kenderm. kopaszny. 

X S 757 kakas(6)
0 -1,13

Kenderm. kopaszny. 
x S  757jérce(7)

‘az átlagok eltérése szignifikáns P<0,05 (8)

Table 11.: Croma(C') variance o f th ightm eatby genotypes and sex 
as in Table 1. (1-7), as In Table 3. (8)

KÖVETKEZTETÉSEK

Az alternatív tartásra való alkalmasság, és a vágottáru kedvezőbb húsformái 
érdekében a kendermagos kopasznyakú magyar tyúkot anyai vonalként használ
tuk fel az S 757 hibriddel történő keresztezéskor. Jelen tanulmányban néhány hús
minőségi jellemzőről számolunk be. Az F̂  utódok mellizomzatának és combizom- 
zatának színe eltért a fajtatiszta kendermagos kopasznyakú magyar fajtáétól. 
A mellhús minden mért színkoordinátája jobb értékeket mutatott. A mellhús söté
tebbé vált, az a* értékek növekedése pedig a hús pirosabb színét jelentette. Mind
két mért tulajdonságban megmaradt a kakasok fölénye a jércékkel szemben. 
Az Fi utódok sárgássági értéke és a szín telítettsége szignifikánsan nagyobb volt 
az apai és az anyai vonalhoz viszonyítva. Ezt mutatta a hús barnás tónusa, vala
mint a szín kiegyenlített, telített árnyalata. Az ivarok közötti eltérés egyik esetben 
sem volt szembetűnő.

A mellhús világosssági ( L*) és sárgássági (b*) értékének alakulása hasonló 
volt a Konrádés Kovácsné Gaál (2008) által, kifutós tartásban nevelt csirkék ada
taival (L*: 58,67 vs.57,30, b*; 5,17 ill. 4,78). A kísérletünkben a pirosság (a*) az ál
taluk mért értékeknek (a*=3 ,1 0 ) közel felét mutatta.

A combhús két egységgel sötétebbé vált a keresztezés hatására, különösen az 
anyai vonalhoz képest. A jércék fölénye szignifikánsnak mutatkozott. A kakasok és

0

0
0

0



a jércék húsa több mint 2 egységgel került lejjebb a pirossági skálán. A b* érték vi
szont az S 757 genotípus hatására szignifikánsan nagyobb, ami a hús kedvezőbb 
sárgás-barnás árnyalatában jutott kifejezésre. Ez a kedvező hatás ellenben a szín 
telítettségén nem figyelhető meg.

Konrád és Kovácsné Gaál (2008) a kifutós tartásban nevelt csirkék combhú
sán 53,26 világossági (L*) értéket mértek. Kísérletünkben a combhús sötétebb volt 
(L*= 49,28). A pirossági (a*) és a sárgássági (b*) értékek magasabban alakultak 
(a*; 11,03 ill. 12,07, b*: 7,6 ill. 9,76).

A mellsúly és a combsúly a színkoordináták értékeit nem befolyásolta olyan 
egyértelmű módon, mint azt Bianchi és Fletcher (2002) elemzésükben közölték.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kendermagos kopasznyakú magyar 
tyúk húsminőségi tulajdonságai a szín tekintetében javultak a keresztezés hatá
sára. A mellizom a*, b*, C* értékei mindkét szülőnél jobbnak bizonyultak. Bár a 
combizom esetében a színkoordináták az S 757 értékeit nem múlták felül, de je
lentős változást mutattak a fajtatiszta kendermagos kopasznyakúhoz képest.
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A GÍMSZARVAS (CERVUS ELAPHUS) MESTERSÉGES 
ETETŐHELY-HASZNÁLATÁNAK VIZSGÁLATA 

A SOPRON-FERTŐDI KISTÉRSÉGBEN

RIBÁCS ATTILA -  NÁHLIK ANDRÁS -  TARI TAMÁS -  KOCSIS MÁRTA

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők Győr-Moson-Sopron megyében, 6000 ha síkvidéki terület öt pontján helyeztek ki jelölt 
takarmányt (répaszelet-szilázst) a gímszarvas részére, télvégi időszakban. Az állatok etetőhely-hasz
nálatára a hullatékmlnták jelzőanyag-tartalma alapján következtettek.

Az etetőhelyektől mért legtávolabbi jelzőanyag-találat mintegy 4 km volt, a szilázzsal végzett téli 
takarmányozás tehát legfeljebb ilyen távolságból vonzza a gímszarvast. Az etetőhelyek vonzásterűle- 
te konvex poligon módszerrel vizsgálva 761-1695 ha között változott. A vonzásterűiet nagysága, va
lamint az etetőhasználat gyakorisága között bizonyos összefüggés megfigyelhető. Az 1,5-2 km távol
ságra lévő etetőhelyek vonzáskörzetei jelentős mértékben átfedhetik egymást. Egy adott területen élő 
egyedek több etetőhelyet is látogathatnak, nem feltétlenül a legközelebbit használják.

SUMMARY

Ribács, A. -  Náhiik, A. -  Tari, T. -  Kocsis. M.: USE OF ARTIFICIAL FEEDING PLACES BY THE 
RED DEER (CERVUS ELAPHUS) IN THE SOPRON-FERTŐD REGION (GYŐR-MOSON-SOPRON 
COUNTY, HUNGARY)

The authors placed marked feed (sugár beet pulp silage) at 5 toc/of a 6000 ha flatland in Győr- 
Moson-Sopron County fór red deer in the end of winter perlőd. Conclusions were drawn about the use 
of the feeding places on the basis of marker contents in the collected droppings. The most distant mar
kor was found 4 km from one of the feeding places; therefore, it would appear that winter feeding with 
silage attracts red deer from no further than this distance. The attraction zone of the feeding places, 
analysed using the Minimum Convex Polygon method, altered between 761-1695 ha. Certain 
correlations can be observed between the size of the zone of attraction and the frequency of the use 
of feeding places. The attraction zones of the feeding places, located 1.5-2 km apart, show a 
significant overlap. Animals living in a given piacé frequent several feeding places and do nőt 
necessarily use the nearest one.



BEVEZETÉS

A gímszarvas (Cenzus elaphus) gazdasági szempontból a legjelentősebb nagy
vadfajunk. Hazai állománya az elmúlt néhány évtizedben jelentősen növekedett 
{Faragó, 2002), ugyanakkor a természetes élőhelyek mérete és minősége több
nyire kedvezőtlenül változott. Ez részben a mezőgazdasági termelés gépesítésé
re, a művelésbe vont területek nagyságának növekedésére, részben egyéb, az 
ember által okozott tényezőkre vezethető vissza. Az emberi zavarás (hajtóvadá
szatok, agancsgyűjtés, gombázás, erdészeti munkák), az autópálya, valamint a 
kerítések hatását a gímszarvas élőhely-használatára Szemethy és mtsai (1994), 
illetve Rátiiy (2003) vizsgálták. A természetes élőhelyek csökkenése, leromlása, 
valamint a vadgazdálkodásunk fejlődése egyre inkább felvetik a kiegészítő takar
mányozás szükségességét, ehhez azonban alaposan meg kell ismernünk az adott 
faj táplálkozási sajátosságait.

Kísérletünkkel a következő kérdésekre kerestünk választ:

1. Mekkora a legnagyobb távolság, ahonnan a kiegészítő takarmányozás még 
vonzza a gímszarvast?

2 . Mekkora az etetőhelyek vonzáskörzete, vagyis az a terület, amelyről egy- 
egy etetőhely várhatóan vonzza az állatokat?

3. Az említett paraméterekben, valamint a látogatás gyakoriságában lehet-e 
lényeges különbség az etetőhelyek között?

4. Tapasztalható-e átfedés a vonzáskörzetekben, ha az etetőhelyek távolsága 
legalább 1500-2000 m? Amennyiben igen, milyen mértékű?

Valamennyi megfogalmazott kérdés a vizsgált -  télvégi -  időszakra és síkvidéki 
élőhelyre vonatkozik.

IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Egy gímszarvas éves energiaszükségletét Rónai (1986) 24 GJ-ban adja meg, 
ami egy napra kb. 6 6  MJ energiát jelent. Ez az érték bruttó energiában értendő, 
tehát a szervezetben nem teljes egészében hasznosul. Ernhaftés mtsai (1994) té
len, zárttéri tartás esetén, 100 kg élőtömegre 20-22 MJ NEm (létfenntartásra 
hasznosuló nettó energiát), e mellé 250-350 g nyersfehérjét és 350-400 g nyers
rostot javasolnak naponta biztosítani.

Bár a gímszarvas jellemzően legelő típusú faj és igényli a táplálék magasabb 
rosttartalmát, megfelelő táplálékkínálat esetén mégis előnyben részesíti a fehér
jében gazdag (magasabb nyersfehérje/nyersrost arányú) növényfajokat, mint pl. 
az akác, bodza, lucerna {Mátrai, 1994, Katona és mtsai, 2007).

Staines és mtsai {1982) skóciai gímszarvasok bendőtartalmának vizsgálatából 
arra következtettek, hogy a két ivarban eltérő táplálkozási stratégia alakult ki. A te
henek az év legnagyobb részében jobb minőségű -  fehérjében gazdagabb, ala
csonyabb rosttartalmú -  táplálékot fogyasztottak, vagyis a bikáknál jobban sze
lektáltak. Ez a különbség feltehetően abból adódik, hogy nőivarú egyedek eseté
ben az utódnevelés (vehemépítés, tejtermelés) jelentősen megnöveli az állatok fe
hérjeszükségletét. Hazai viszonylatban, egy alföldi élőhelyre vonatkozóan Ritterés
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m tsai(^999) arról számolnak be, hogy a két ivar területhasználatában is légyeges 
különbség tapasztalható. A tehenek a kevésbé záródott, gazdagabb cserjeszintű, 
mozaikosabb, változatosabb erdőállományokat kedvelik, míg a bikák egyenlete
sebben használják a területet. Az élőhely-használat és a táplálkozásbeli különbség 
között minden valószínűség szerint ok-okozati összefüggés állhat fenn.

Ernhaft és mtsai (1994) megállapították, hogy a gímszarvas táplálkozása az ál
latok kora és testtömege szerint is változik. A fiatal ünő és bika a koncentráltabb 
takarmányokat (abrakféléket) részesíti előnyben a magasabb rosttartalmú táplá
lékkal szemben. Ezt a jelenséget a szerzők a bendőműködés fejletlenségével ma
gyarázzák, de oka lehet a különbségnek az is, hogy az intenzív növekedés idő
szakában nagyobb az állatok energia- és fehérjeigénye. A szilázst leginkább a ki
fejlett tehén kedvelte.

A gímszarvas téli természetes táplálékát, több mint 80%-ban fás szárú fajok 
képezik, és a tápláléknövények fajszáma az őszi időszakhoz képest jelentősen 
csökken. Fenyves élőhelyeken különösen figyelemre méltó a tűlevél mennyiségé
nek növekedése a bendőtartalomban {Nil<odémusz és mtsai, 1988). Erdőgazda
sági szempontból a gímszarvas főleg a havas napokon okozhat jelentős mértékű 
rágáskárokat, a fás szárú növények nagyarányú fogyasztásával (WáM/c, 2 0 0 2 ). 
A fás növényi részek és a tűlevél azonban főleg rostot, és kevesebb könnyen bom- 
ló szénhidrátot tartalmaznak, így téli időszakban jelentősen csökken a bendőben 
termelődő illózsírsavak mennyisége {Niiiodémusz és mtsai, 1988). Ezt a változást
-  a táplálék gyengébb minőségén túlmenően -  a felvett táplálékmennyiség abszo
lút csökkenése is okozhatja. Régóta ismert ugyanakkor, hogy a kérődzők energia
szükségletének nagyobb részét éppen az illózsírsavak fedezik {Demeyer, 1973, 
Lebzien és mtsai, 1981, Swenson, 1984, Boi<orí -  in Schmidt, 2003).

A kiegészítő takarmányozás szempontjából legkritikusabb időszak tehát a ter
mészetes táplálékban szegény, téli hónapok, bár a természetes élőhelyek lerom
lása más időszakokban is felvetheti a kiegészítő takarmányozás szükségességét.
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ANYAG ÉS MÓDSZER

A kísérletet a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Iváni Erdészetében végez
tük el. A vizsgált terület 10x6 km (6000 ha) méretű, zömében sík vidék. Legjel
lemzőbb növénytársulásai a fenyvesek, dús, főként szedres aljnövényzettel, illet
ve a korosabb és gyér aljnövényzetű tölgyesek. Legfontosabb vadfajok a gím
szarvas és a vaddisznó, de az őz, mezei nyúl, fácán és róka is megtalálható a te
rületen. ^

Az adott terület öt pontján helyeztünk ki jelölt takarmányt március hónap ele
jén. Az etetőhelyeket úgy választottuk ki, hogy mindegyik legalább 1500 m-rel bel
jebb legyen a mintaterület határánál. A kísérletet megelőzően (télen) valamennyi 
etetőhelyen takarmányozták az állatokat.

A takarmány, a szoktatás és a kísérlet ideje alatt egyaránt, cukorgyári répa
szeletből készített szilázs volt. A vizsgálathoz minden pontra 5 -5 1 répaszeletet he
lyeztünk ki, amelyhez jelzőanyagként 25 kg (0,5%) polietilén „mesterkeveréket” is 
kevertünk. Ezek a rizsszem nagyságú műanyag szemcsék mintegy 70% polieti
lént tartalmaznak, emellett színezőanyagok találhatók bennük, ami kissé kémé-
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nyíti őket. Állaguk kedvező, mert az állatok rágását és kérődzését jól bírják, de 
annyira nem kemények, hogy rágás közben sérülést okozzanak a szájban. Ter
mészetesen valamennyi etetőhelyre más-más színnel megjelölt takarmányt szál
lítottunk ki (piros, sárga, fehér, zöld, kék).

Amikor az állatok a takarmány nagyobb részét már elfogyasztották, a területről 
gímszarvas hullaték-mintákat szedtünk. Ehhez egy 500x500 m-es négyzethálót 
„fektettünk” a területre (képzeletben), és a háló „metszéspontjain” történt a minta
vétel. Ezeket a helyeket pontosan, egy műholdas navigátor (kézi GPS készülék) se
gítségével határoztuk meg. A mintaterületet, az etetők helyét, valamint a mintavéte
li helyeket az 1. áöra szemlélteti. Minden mintavételi helyen legfeljebb 15 hullaték- 
csoportot szedtünk fel, amelyek 1 mintát képeztek. A keresés a pontok körül 150 m-es 
körzetben történt. A mintákon feltüntettük a mintavétel pontos helyét.

1. ábra: A vizsgált terület, az etetők és a m intavételi pontok elhelyezkedése

Piros e(c(ö ( 1)  

^ Narancs etelő (2)

1000 2000 3000 4000 5000 6000

♦ Zöld ctclö í5 )  

^ ^^ M inu vtielezési)ú ló/ji (^)

....... ! ..........  1...  ,

K) dobo 90W  10000

Fig. 1.: The study area, location of the feeding places and the sampling points 
the red feeding piacé (1); the yellow feeding piacé (2); the white feeding piacé (3); the blue feeding 
piacé (4): the green feeding piacé (5); the sampling network (6)
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A laboratóriumba szállítást követó'en a mintákat szárítószekrényben, 60 °C hő- 
niérsékieten megszárítottuk, majd elektromos, forgókéses daráló segítségével ap
rítottuk. A jelzőanyag megóvása érdekében az aprítás a lehető' legrövidebb ideig
-  néhány másodpercig -  tartott. Az így előkészített hullatékot 1,6  mm iyukbőségű 
körszitán szitáltuk át. A jelzőanyag-találatokat szín és mintavételi hely szerint je
gyeztük fel.

Az adatok számítógépes feldolgozásához ArcView GIS 3.2, DigiTerra Map v
2.3 és Microsoft Excel programokat használtunk.

KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉS AZOK MEGBESZÉLÉSE

A jelzőanyag-találat gyakoriság vizsgálata

A különböző színű jelzőanyagok előfordulásának gyakoriságát a 2. ábra mu
tatja be. Látható, hogy a hullatékminták laboratóriumi feldolgozása során leg
gyakrabban kék, illetve zöld színű jelzőanyagot találtunk. Ez a kétféle jelzőanyag 
azonos gyakorisággal, 13-13 esetben fordult elő, 8 - 8  mintában önállóan és to
vábbi 5-5  mintában más színű jelzőanyaggal közösen. Minden további színből (fe
hér, piros, sárga) ennél kevesebb a találatok száma. Ebből arra következtethe
tünk, hogy a kék, illetve zöld színnel megjelölt etetőket látogatták leginkább az ál
latok, azoknak volt tehát legfontosabb szerepük a kijelölt mintaterület ellátásában.

A jelzőanyag-találat gyakoriságot vizsgálva sorban a „fehér” és „piros” etetők 
következnek. Ez a két jelzőanyag szintén azonos gyakorisággal (10-10 esetben) 
fordult elő, ugyanakkor a mintaterületen való „szóródásuk” lényeges eltérést mu
tatott.

2. ábra: Különböző színű Jelzőanyagok előfordulási gyakorisága a hullatékban

Kék (2) Zöld (3) Fehér (4) Piros (5)

Jelzőanyag (1)

Fig. 2.: The frequency ofoccurrence of different colour markers in the droppings

Sárga (6)

markers (1); blue (2); green (3); white (4); red (5); yeilow (6); occurrence (number of the samples) (7)



Sárga színű jelzőanyagot csupán 4 esetben találtunk, 2  mintában önállóan, 
további 2 mintában pedig más színű jelzőanyaggal együtt. A találatok kis száma 
mindenképpen arra utal, hogy ezt az etetőhelyet ritkábban látogatták az állatok. 
Ezt alátámasztja az adott helyen tapasztalható kisebb takarmányfogyás is. Az ete
tőhely tágabb -  mintegy 1500 m-es -  körzetében helyenként nagyszámú hullaték- 
csoportot találtunk, de azok a jelzőanyagot nem tartalmazták. Ennek többféle oka 
is lehet, például az állatok inkább más -  a zöld színnel jelölt, esetleg a vizsgált te
rületen kívüli -  etetőhelyet látogattak, vagy adott területen a természetes táplá
lékkínálat is elégséges volt számukra. Az is előfordulhatott, hogy a szarvasok idő
szakos zavarás miatt látogatták ritkábban a „sárga” etetőhelyet, a nagyobb számú 
hullaték pedig korábbi -  közvetlen a kísérlet előtti -  időből való.

Az etetőhelyek vonzáskörzetének vizsgálata

Az etetőhelyek előzőekben felállított fontossági sorrendjét többé-kevésbé alá
támasztja a vonzáskörzeteik konvex poligon módszerrel történő vizsgálata is 
(3. ábra). Egy etetőhely vonzáskörzetén -  jelen kísérletben -  azt a konvex terüle
tet értjük, amelyen a megfelelő színű jelzőanyag előfordult. Jóllehet, a jelzőanyag 
ürítésének előfeltétele, hogy az állatok fogyasszanak a jelzett takarmányból, így a 
választott vizsgálati módszerrel közvetlen módon az etetőtől való eltávolodás mér
téke és iránya határozható meg. Fel kell tételeznünk azonban, hogy a táplálkozó 
egyedek túlnyomó többsége ismételten visszatér az adott etetőhelyre. Ezt igazol
ja egyrészt a kihelyezett takarmány fogyásának üteme, de még inkább az a tény, 
hogy az etetőhelyeken esetenként nagyszámú, a jelzőanyagot tartalmazó 
hullatékcsoport található. Korábbi vizsgálatok -  többek között Náhiik és mtsai
(2007) -  eredményei alapján ismert, hogy a gímszarvas viszonylag jól meghatá
rozható otthonterületen mozog. Korlátlan vándorlásának az ún. vonalas létesít
mények (autópályák, kerítések), illetve az emberi tevékenység (zavarás) ugyan
csak gátat szabnak. Az állatok legnagyobb valószínűséggel tehát a korábban em
lített -  vonzáskörzetként megjelölt -  területről keresik fel az etetőhelyet.

Legnagyobb (1695 ha) vonzásterülete a „kék” etetőnek volt, második pedig a 
zöld színnel megjelölt etető lett, 1303 ha vonzáskörzetével. A két etetőhely távol
sága légvonalban 5454 m, vonzásterületük pedig 10,7%-ban fedi egymást. Együt
tes vonzáskörzetük -  átfedés nélkül számítva -  2676 ha, ami a mintaterületnek 
(6000 ha) csaknem felét (44,6%) teszi ki. Ez egyértelműen igazolja a vizsgált te
rület ellátásában betöltött igen lényeges szerepüket.

A fehér színnel megjelölt etetőhely egy másik (a kék) etető vonzáskörzetén be
lül található, sőt még a távolabb (3557 m-re) lévő „zöld” etető vonzáskörzete is 
érinti. Ezenkívül, hozzá viszonylag közel, 1896 m-re helyezkedett el a piros szín
nel megjelölt etetőhely is. A környező (kék, zöld és piros) etetők közelsége, illetve 
nagyobb vonzáskörzete miatt a fehér színnel megjelölt etetőhelyet ritkábban, csak 
kiegészítő jelleggel használták az állatok. Ezt bizonyítják számszerű vizsgálati 
eredményeink: a kevesebb jelzőanyag-találat ( 1 0  eset), a kisebb szóródás (von
zásterület 761 ha), illetve az etető vonzáskörzetének szinte teljes átfedése 
(95,7%).

Piros színű jelzőanyagot ugyancsak 10 esetben találtunk, de a találati helyek
-  ellentétben a más színű jelzőanyaggokkal -  igen kis területre koncentrálódtak.
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3. ábra: E tetők vonzásterületének meghatározása konvex poligon módszerrel

•  Piros etetó ( 0

A Narancs etetó (2)

■ Fehér etető (3)
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Fig. 3.: Calculation o f the attraction zone o f feeding places using Minimum Convex Polygon method 
the red feeding piacé (1); the yellow feeding piacé (2); the white feeding piacé (3); the blue feeding 
piacé (4); the green feeding piacé (5); attraction zone of blue feeding piacé (6); attraction zone of green 
feeding piacé (7); attraction zone of white feeding piacé (8)

Ezen a kicsi, 70-80 ha területen nemcsak a piros, hanem a fehér, a kék, sőt a jó
val távolabbi etetőből származó zöld jelzőanyag is előfordult (egyedül a sárga 
nem). Ez minden valószínűség szerint az élőhely optimális minőségével magya
rázható. A három etetőhely közelségén túlmenően, a változatos terepviszonyok, a 
dús, cserjés aljnövényzetű erdőrészletek nemcsak bőséges táplálékkínálatot, ha
nem megfelelő takarást, vagyis búvóhelyet, nyugalmat biztosítanak a szarvasnak. 
Az állatok rejtettebb, biztonságosabb élőhelyre való visszavonulását magyaráz
hatja, hogy a „piros" etető közelében több, kisebb település is található (zavarás).

A „piros” és a „sárga" etetőhelyek vonzáskörzetét nem lehet egyértelműen be
határolni. Ennek oka a talált jelzőanyag igen kismértékű szóródása a területen (pi
ros), vagy a találatok csekély száma (sárga). A mindössze 4 esetben előforduló 
sárga jelzőanyag viszonylag nagy szóródást mutat, hiszen a találati helyek egy
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5317 m hosszú vonallal köthetők össze. Minden találat a „fehér” és/vagy „zöld” 
etető vonzáskörzetébe esik. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az említett két 
etetőhely bír legcsekélyebb jelentőséggel a kijelölt mintaterületen.

Az etetőktől mért maximális távolság vizsgálata

A maximális távolságot etetőnként, a 4. ábra szemlélteti. Az etetőhelyektől legtá
volabbi jelzőanyag-találat, vagyis a vonzáskörzet legtávolabbi pontja légvonalban -  
a piros színű kivételével -  igen hasonlóan alakult: az említett pontok mintegy 4 km 
távolságra esnek az etetőktől (4028 ± 123 m; n = 4). A „piros” etető esetében a maxi
mális távolság jóval kisebb, mintegy 3008 m, ami kiugró értéknek minősül (a = 2%).

A távolság-adatsorokat etetőnként külön-külön megvizsgálva (Dixon-próba) 
megállapítható, hogy a maximális távolság többnyire jól illeszkedik az adatsorok 
többi adatához. Egy esetben -  a „fehér” etető -  azonban a 4101 m kiugróan ma
gas érték (a = 0,5%).

4. ábra: Különböző színű jelzőanyagok legnagyobb távolsága az adott etetőtől

4500

Kék (2) Sárga (6)Zöld (3) Fehér (4) Piros (5)

Jelzőanyag (1)
Fig. 4.: The greatest distance ofdifferent colour markers from the corresponding feeding places 

as in Fig. 2. (1-6); the greatest distance from the corresponding feeding piacé, m (7)

Az etetőktől mért átlagos távolság vizsgálata

Az etetőhelyektől mért átlagos távolságot az 5. ábra etetőnként mutatja be. 
Ebben az értékelésben nem szerepelnek az adott etetőhelyen talált jelzőanyagok 
(ahol a távolság gyakorlatilag 0 ), továbbá a „fehér" etető maximális távolsága 
(4101 m, mint kiugró érték).

Megállapíthatjuk, hogy a jelzőanyag-találatok átlagos távolsága igen hasonló
an alakult az etetőhelyek többségénél, 2256 és 2602 m között változik. A „fehér” 
etetőhelyre megállapított 1088 m szignifikánsan különbözik az összes többi etető
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5. ábra: Különböző színű Jelzőanyagok átlagos távolsága az adott etetőtől

3000

'1088°
±455

Kék (2) Zöld (3) Fehér (4) Piros (5) Sárga (6)

Jelzőanyag (1)
a, b: A különböző betűvel jelölt értékek szignifikánsan eltérnek egymástól (p s  0,05) (8)

Fig. 5.: The average distance o f the different colours mari<ers from the corresponding feeding piacé 
as in Fig. 2. (1-6); the average distance from the corresponding feeding piacé, m (7); a, b: values 
marked with different letters significantly differ from each other (p s  0,05) (8)

értékétől (p á 5%). A kisebb átlagos távolság feltelietően a vonzáskörzet nagy
arányú átfedésével áll összefüggésben. Ezenkívül statisztikailag igazolható elté
rés nem volt az egyes etetőhelyek között.

A többi négy etetőhely (kék, zöld, piros, sárga) összesített, adatszámmal sú
lyozott átlaga: 2377 m.

Szemethy és mtsai (1994) konvex poligon módszerrel végzett vizsgálatai sze
rint a gímszarvas egyedek mozgáskörzete meglehetősen tág határok (150-550 
ha) között változik, mivel azt számos tényező befolyásolja. Ilyen tényezők első
sorban az adott élőhely minősége (mozaikossága, táplálékkínálata) (Ford, 
1983), az állatok kora és ivara (Clutton-Brock és mtsai, 1982, Catt és Staines,
1987, Szemethy és mtsai, 1999), valamint az emberi zavarás mértéke (Náhiik és 
rntsai, 2007). Ez utóbbi szerzők vizsgálatai szerint a gímszarvas igyekszik nyá
ri otthonterületét úgy megválasztani, hogy abban megfelelő táplálékkínálatot 
nyújtó mezőgazdasági terület is szerepeljen. Katona és mtsai (2007) ugyanak
kor azon a véleményen vannak, hogy a gímszarvas táplálékát mezőgazdasági 
területeken is elsősorban az elérhető, fás szárú növényfajok képezik, a kultúr
növények (kukorica) pedig csak másodlagos jelentőségűek. A nagy fehérjetar
talmú lucerna azonban rendszeresen szerepel táplálékában és a fűfélék szere-- 
pe is lényegesebb, mint az erdei környezetben. Catt és Staines (1987), valamint 
Pianka (1994) megállapították, hogy a kifejlett gím tehenek igen erős terület
hűséget mutatnak. Legnagyobb eltávolodásuk a magterülettől mintegy 2500 m, 
amely adat a jelzőanyag-találataink etetőtől mért átlagos távolságával mutat jó 
egyezőséget.
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KÖVETKEZTETÉSEK

Az elvégzett vizsgálatok eredményeiről az 1. táblázat nyújt áttekintést. Látha
tó, hogy kísérletünkben a legtávolabbi jelzőanyag-találat az etetőhelyektől mintegy 
4 km-re volt. Az etetőktől való eltávolodás mértékét és irányát alapvetően az egye
dek otthonterülete határozza meg, valószínűsíthető tehát, hogy télen a mestersé
ges takarmányozás -  cukorgyári répaszelet-szilázzsal -  legfeljebb ugyanilyen tá
volságból (4 km) vonzza a gímszarvast. Az etetőhelyek vonzásterülete változó 
(761-1695 ha). Méretük, illetve az átfedés mértéke között bizonyos összefüggés 
megfigyelhető. A 3 meghatározható vonzáskörzet 47,5%-ban fedi egymást, ami 
feltehetően a vizsgált etetők kis távolságára vezethető vissza. A jelzőanyag-talá
latok száma alapján, a két legnagyobb vonzásterületű etető (a kék és a zöld) bi
zonyult egyben a leglátogatottabbnak. Egyes mintákban többféle színű jelzőanyag 
is előfordult. Ez arra utal, hogy adott területről több, különböző etetőhelyet is fel
keresnek az állatok, és nem feltétlenül a legközelebbit használják.

1. táblázat
Az eredmények áttekintése

Vonzásterület (7) Jelzőanyag-találat (10)
Etetők (1) nagysága, ha

(8)
átfedése, % 

(9)
db mintában 

(11)
legtávolabbi, m 

(12)
átlagos, m 

(13)

Kék (2) 1695 32,8 13 4155
2463 (a) 
±1083

Zöld (3) 1303 38,5 13 3887
2256 (a) 

±1199

Fehér (4) 761 95,7 10 4101
1088 (b) 

±455

Piros (5) - - 10 3008
2316 (a) 

±446

Sárga (6) - - 4 3967
2602 (a) 
±1167

a, b; a  különböző betűvel jelölt értékék szignifikánsan eltérnek egymástól (p s  0,05)

Tabla 1.: Summary of results 
feeding places (1); as in Fig. 2. (1-6); attraction zone (7); area, ha (8); overlap (9); findings of markers 
(10): number of the samples (11); most distant, m (12); average, m (13); a, b; values marked wíith 
different letters significantly differ from each other (p s 0,05)
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