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1. BEVEZETÉS 

 

1. 1. Előzmények, témafelvezetés 

 

A házinyúlnál különös jelentősége van az anyai hatásnak, az anya 

és az ivadékai közötti szoros kapcsolatnak (KHALIL ÉS MTSAI, 1986; 

ROCHAMBEAU, 1988, 1997; BLASCO, 1996). Az anyai hatáson belül 

megkülönböztetünk méhen belüli (pl. a magzatok száma és méhen belüli 

elhelyezkedése) és szoptatás alatti anyai hatást (anyai viselkedés, és 

főként az egy szopósnyúlra jutó tej mennyisége). A magzatok és a 

szopósnyulak életben maradása és növekedése nagyrészt az anyától függ, 

de ez a hatás a hizlalás későbbi időszakában, sőt esetenként még az 

anyanyulak termelésében is kimutatható. 

Az 1. ábra a nyulak életszakaszainak hosszát mutatja a 

megtermékenyüléstől a tenyésztésbe vételig. 

 

 
1. ábra Az egyes életszakaszok hossza és aránya 

megtermékenyítéstől a tenyésztésbe vételig 

 

A magzati élet 31-33 napja az egész felnevelési időtartam 21-23%-

át teszi ki, ha az általánosan elterjedt 16-17 hetes kori tenyésztésbe vételt 

vesszük alapul. A szoptatási időszak hossza a tenyésztésbevételig eltelt 

TERMÉ-
KENYÍ-
TÉS 

FIALÁS VÁLASZTÁS  TENYÉSZTÉS-
BEVÉTEL 

 

       

vemhesség 
21-23% 

szoptatás
15-23%   felnevelés 

54-64% termelés 

       
-4,5  0  3 4 5  16-17 életkor (hét) 
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időtartam 15-23%-a, attól függően, hogy a korábbi, 3-4 hetes kori vagy a 

hagyományos 5 hetes választással számolunk. A felnevelési időszaknak 

az a része, amikor a nyulakat elválasztás után az anyjuktól elkülönítve 

tartják, csak 54-64%, vagyis a tenyésztésbevételig eltelt idő alig több, 

mint fele. Mindezek alapján jól látszik, hogy milyen hosszú időt töltenek 

a kisnyulak szorosan az anyjukkal, amikor az anyai hatás közvetlenül éri 

őket. Az elválasztás utáni időszakban már csak közvetett anyai hatásról 

beszélhetünk, de ez még mindig jelentős lehet. Az anyai befolyás 

erőssége azonban az életkor előrehaladtával fokozatosan csökken. 

A nyulak tápláltsága magzati korban a méh vérellátásától, majd 

választásig az anya tejtermelésétől, az egy egyedre jutó tej mennyiségétől 

függ. Elválasztás után viszont a takarmányozási mód, a táplálóanyagok, 

vagy a takarmány mennyisége határozza meg a tápláltságot. 

Az anyanyulak a tenyésztésbevételig eltelt idő hosszához képest, 

rövid ideig maradnak termelésben. A leggyakrabban tenyésztett fajták 

általában 5-6, a hibridek 4-5 hónapos korban, a kifejlettkori testtömegük 

75-80%-ának elérésekor válnak tenyészéretté. Ezt követően, a szaporítás 

ütemétől (intenzív, félintenzív, félextenzív, extenzív) függően, alig egy 

évig maradnak tenyésztésben. A mai modern árutermelő telepeken az 

éves anyanyúl-selejtezés elérheti a 120-130%-os szintet (GUERDER, 

2001). Ebből az következik, hogy intenzív árutermelés mellett kevesebb, 

mint egy éven át termelnek az anyanyulak. Megfelelő felnevelési 

módszer esetén növekedhet a hasznos élettartam és az életteljesítmény. 

Eddig csak néhány kutató vizsgálta a felnevelési időszak alatti 

körülmények, ezen belül a születési súly, a tejellátottság és a 

növendéknyulak takarmánykorlátozásának, illetve a tenyésztésbevételi 

életkornak az anyanyulak termelésére gyakorolt hatását (BABILE ÉS 
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MATHERON, 1982; BABILE ÉS MTSAI, 1982; LEBAS ÉS COUDERT, 1984; 

SZENDRŐ ÉS MTSAI, 1989; BIRÓNÉ ÉS SZENDRŐ, 1990; MAERTENS, 1992; 

TUDELA ÉS MTSAI, 1998; BERSÉNYI ÉS MTSAI, 1999; EIBEN ÉS MTSAI 2001; 

POIGNER ÉS MTSAI, 2000a; ROMMERS ÉS MTSAI, 2001a és b; GYARMATI, 

2001; SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2002b). Ezekben a kísérletekben az egyes 

tényezőket általában egyenként, vagy egymástól függetlenül, esetleg két, 

maximum három hatást kombinálva vizsgáltak. A kísérletek jellemzője 

az is, hogy az anyanyulak termelését csak néhány fialáson keresztül 

követték nyomon. Gyakorlatban is alkalmazható, a teljes felnevelési 

időszakra kiterjedő módszer azonban még nem született. 
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1. 2. Célkitűzések 

 

Vizsgálataink során arra kerestük a választ, hogy: 

 

 A vizsgált tényezők (születési súly, nevelő anyák száma, 

takarmányozási mód) hogyan befolyásolják a szopós- és a 

növendéknyulak termelését, mekkora a testsúlyuk és milyen a 

kondíciójuk tenyésztésbevételkor (15,5 illetve 18,5 hetes korban)? 

 A felnevelés alatti tényezők külön-külön és együttesen hogyan 

befolyásolják az anyanyulak termelését, valamint hasznos 

élettartamát és életteljesítményét? 

 Az eredmények alapján melyik felnevelési mód és ezzel 

összefüggésben melyik tenyésztésbevételi életkor ajánlható a 

termelőknek, hogy a korábban általános felnevelési módhoz képest 

hosszabb időn keresztül, magasabb szinten termelő anyanyulakat 

tudjanak felnevelni, tenyésztésbe állítani és tartani? 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Számos kísérlet igazolja, hogy az anyai hatás, az anya és ivadékai 

közötti kapcsolat nagymértékben befolyásolja a szopós- és a 

növendékállatok termelését. Sokféleképpen határozták már meg az anyai 

hatás fogalmát. Abban megegyeznek a vélemények, hogy ez a hatás – 

különösen genetikai értelemben – már a megtermékenyülés előtt 

elkezdődik. 

Kísérleteim szempontjából csak a magzati élet és a szoptatás alatt 

jelentkező anyai hatásnak van szerepe, ezért az irodalmi adatok 

ismertetését és feldolgozását is erre vonatkozóan végeztem. 

A születési súly (magzati élet alatti tápláltság) jelentős hatást 

gyakorol a szopós- és a növendéknyulak életképességére és termelésére. 

Emellett az egy szopósnyúlra jutó tej mennyisége is számottevő 

befolyással bír. A fenti tényezők hatása egymást erősítve jelentkezik, így 

pl. a népesebb almokban kisebb az újszülött nyulak súlya és kevesebb az 

egy szopósra jutó tej mennyisége is. 

A növendék- és tenyészállatok termelését befolyásolja a felnevelés 

alatti takarmányozás, valamint a tenyésztésbevételi kor, azaz az első 

termékenyítés időpontja. 

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a kísérleteimhez 

szorosabban, illetve csak érintőlegesen kapcsolódó szakirodalmat 

témakörönként csoportosítva dolgoztam fel. 
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2. 1. A születési súly 

 

2. 1. 1. A születési súlyt befolyásoló tényezők 

 

A születési súlyt az anyanyúl genotípusa, testsúlya, a fialási 

sorszám, az anyanyúl életkora, a vehemneveléssel egyidejű szoptatás, a 

méhszarvakban fejlődő magzatok száma, a születéskori alomlétszám és a 

magzatok méhen belüli elhelyezkedése befolyásolja. 

 

Az anyanyúl genotípusa, testsúlya 

 

Az anyanyúl genotípusa, kifejlett kori testtömege meghatározó a 

születési súly szempontjából. Az óriás fajták születéskori súlya 65-70 g, a 

középnagy testű új-zélandi fehéré, kaliforniaié és a hibrideké 60 g körüli, 

a színes középnagy testűeké (pl.: bécsi kék) 55-60 g, a kistestűeké 50 g 

alatti (HOLDAS ÉS SZENDRŐ, 2002). 

Az anyanyúl testnagyságának a születési súlyra gyakorolt hatását 

fél évszázada VENGE (1953) vizsgálta. Kísérletében egy nagy és egy 

kistestű fajta mellett, a nagytestűbe átültetett kistestű- és a kistestűbe 

implantált nagytestű, valamint újszülött korban kicserélt ivadékok 

születési súlyát és növekedését figyelte (1. táblázat). A nagytestű fiókák 

születési súlya 70 g, a kistestűeké 41 g volt. A kistestűekbe transzplantált 

nagytestű utódok születési súlya kisebb volt (51g), míg a kistestű 

újszülöttek súlyára kedvezően hatott, ha a nagytestű anya hordta ki őket 

(65g). A kis és nagy testű fajták keresztezésekor a magzatok súlya az 

anya (méh) méretéhez „igazodik”, jelezvén, hogy az újszülöttek súlyát - a 

tápanyag-ellátottság mellett - a részükre rendelkezésre álló hely nagysága 
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befolyásolja (1. táblázat). Ezt igazolja az az általánosan elfogadott 

megállapítás is, miszerint az anyanyúl testnagyságának csökkenésével a 

fiókáinak születési súlya is csökken. 

 

1. táblázat A genetikailag nagy- és kistestű nyulak növekedése attól 

függően, hogy saját anyjuk fialta és nevelte fel őket, vagy az embriókat a 

másik fajtába ültették, illetve a nyulakat újszülött korban kicserélték 

(VENGE, 1953) 

 
Nagytestű Kistestű 

Normál 

születés és 

nevelés 

Kistestű 

fajtába 

transzplan-

tálva 

Újszülött 

korban 

kicserélve 

Normál 

születés és 

nevelés 

Nagytestű 

fajtába 

transzplan-

tálva 

Újszülött 

korban 

kicserélve 

Élet-

kor 

(nap) 

Testsúly, g 

0 70 51 60 41 65 55 

7 180 113 145 97 173 110 

14 306 160 248 164 287 160 

21 390 244 396 220 398 206 

28 613 372 561 299 495 329 

42 1152 721 1100 517 793 585 

56 1573 1232 1402 694 949 709 

 

VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ (1992) két alomlétszámra és két 

növekedési erélyre szelektált vonalat hasonlítottak össze. A 

súlygyarapodásra szelektált, nagyobb testű állományokban a születési 

súly szignifikánsan nagyobb volt, mint az anyai vonalakban. 
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A fialási sorszám, az anyanyúl életkora 

 

Az első fialáskor az alomlétszám és a születési súly lényegesen 

elmarad a későbbi fialások átlagos értékétől (MATHERON, 1982; BASELGA 

ÉS MTSAI, 1992; VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ, 1992; ARGENTE ÉS MTSAI, 

1996). 

VÁSQUEZ ÉS MTSAI (1997) először fialó anyanyulaknál 12%-kal 

kisebb születési súlyt mértek, és a szopóskori mortalitás (ha nem is 

szignifikáns mértékben) nagyobb volt ezekben az almokban. XICCATO ÉS 

MTSAI (2004a) az először fialt anyanyulak esetében szintén 

szignifikánsan kisebb születési súlyt mértek, mint ugyanezen nyulak 2., 

illetve 3. fialásakor. 

VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ (1992) a többször fialt 

anyanyulaknál szignifikánsan nagyobb alomlétszámot és nagyobb 

születéskori egyedi súlyt jegyeztek fel. A születési súlyban tapasztalt 

különbséget egészen 4 hetes korig ki tudták mutatni, de a multipara 

anyák ivadékai még 11 hetesen is 12%-kal nagyobbak voltak, mint az 

először fialt anyával nevelt egyedeké. 

POIGNER (2000) kísérleti eredményei szerint az első fialás 

alkalmával az alomlétszám 8%-kal kisebb, mint a 2-6. fialásnál. Emellett 

az első alomban az újszülöttek egyedi súlya is mintegy 10%-kal kisebb, 

mint a későbbi vemhességekből világra jött utódoké. 

XICCATO (1996) szerint az első fialásból született nyulak kisebb 

súlya azzal magyarázható, hogy a nullipara anyanyúl a takarmányból 

felvett energiát a vehem építése mellett még saját súlyának növelésére is 

fordítja. A későbbi fialásoknál viszont már nem kell a test építésére is 
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energiát fordítani. Ugyanakkor a takarmányfogyasztás (táplálóanyag 

felvétel) is nagyobb. 

PARIGI-BINI ÉS XICCATO (1998) az első laktáció alatt tapasztalható 

jelentős negatív energia-egyensúlyról számolt be. XICCATO ÉS MTSAI 

(2004b) olyan kísérletet állítottak be, melyben egyidejűleg vizsgálták a 

fialási sorszám (1-3.) és a választási kor (21, 26 vagy 32 napos kor) 

hatását az anyanyulak termelésére, és az energia egyensúly alakulására. 

Tapasztalataik szerint az első fialáskor megfigyelt 20,5%-os energia 

hiány a harmadik fialásra 9,2%-ra csökkent. Ugyanez az érték 32 napos 

választás esetén 19,4%, míg 21 napos választáskor csak 8,0% volt. 

FORTUN ÉS MTSAI (1993) fialás után vemhesült, és egyidejűleg 

szoptató vagy nem szoptató anyai csoportokat hasonlítottak össze. A 

vemhesség 28. napján a magzatok súlya 20%-kal nagyobb volt az utóbbi 

csoportban annak ellenére, hogy a szoptató anyanyulak 78%-kal több 

takarmányt fogyasztottak. A szoptatott ivadékok száma is befolyásolja a 

méhben fejlődő magzatok növekedését (FORTUN ÉS LEBAS, 1994). 

Azokban az anyanyulakban, amelyek 4 vagy 10 fiókát szoptattak, 37,5 

illetve 34,9 g volt a 28 napos magzatok súlya, szemben a nem szoptató 

nyulak 39,7 g-os magzataival. A sűrítetten fialó anyanyulaknál a kettős 

igénybevétel (szoptatás és vehemnevelés) miatt csökken az alomlétszám, 

a születési alom- és egyedi testsúly.  

FORTUN-LAMOTHE ÉS MTSAI (1999) egy hasonló kísérletben 

közvetlenül fialás után fedeztetett anyanyulak egyik csoportjától elvették 

az almot, a másik két csoportban 4, illetve 10 fiókát hagytak az anyák 

alatt. A vemhesség 28. napján a nem szoptató csoporthoz képest a 4 és 10 

nyulat nevelő anyákban a magzatok súlya 9, illetve 16%-kal csökkent. 

Vagyis a magzatok növekedését gátolja, ha a vemhes anyanyúl 



 13

egyidejűleg szoptat, vagyis a táplálékkal felvett energia jelentős részét a 

tejtermelésre fordítja. 

 

A méhszarvakban fejlődő magzatok száma, a születési alomlétszám 

 

A méhkapacitás BENNETT ÉS LEYMASTER (1989) meghatározása 

szerint azt a maximális embrió-, illetve magzatszámot jelenti, amelyet az 

anyaállat a beágyazódástól a fialásig a méhében táplálni (kihordani) 

képes. 

A kisebb almokat fialó anyanyulak magzatainak jobb a méhen 

belüli táplálóanyag (vér) ellátottsága, emiatt nő a születési súlyuk. Egy 

almon belül is lehetnek jelentős eltérések. Az almokon belüli szórásban a 

magzatok méhen belüli elhelyezkedésének döntő szerepe van (LEBAS, 

1982; PÁLOS ÉS MTSAI, 1996). 

Az egyes méhszarvakban fejlődő magzatok száma szintén 

befolyásolja az újszülött nyulak súlyát. LEBAS (1982) és POIGNER (2000) 

igazolta, hogy a magzatok súlya függ az egy méhszarvban levő embriók 

számától. Ezt a kapcsolatot az intakt és az egyik petefészkétől 

megfosztott anyánál is igazolták. A magzatok súlya attól függően is 

változott, hogy a szomszédos méhszarvban az átlagosnál több, vagy 

kevesebb magzat fejlődött. Vagyis az anyanyúl a vérrendszeren keresztül 

rosszabbul táplálta a magzatokat, ha egy méhszarvban több magzat 

fejlődött, illetve kevesebb tápanyag jutott egy-egy magzatra, ha a másik 

méhszarvban sok magzat helyezkedett el. 

A születési súlyt jelentősen befolyásolja az alomlétszám. Az 

alomlétszám és az egyedi születési súly között közepesen szoros, negatív 

(r=-0,33 és -0,46 közötti) fenotípusos korrelációt mutattak ki 
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(KROGMEIER ÉS DZAPO, 1991; MOURA ÉS MTSAI, 1991; POLASTRE ÉS 

MTSAI, 1992; SZENDRŐ, 1993). SZENDRŐ (1978) szerint a 6-os és a 11-es 

alomlétszám között az alomlétszám 1-gyel való növekedésével a 

születési súly 1,9g-mal csökken. 

KHALIL ÉS MTSAI (1986) szintén szoros pozitív korrelációt 

állapítottak meg az alomlétszám és az alomsúly között, illetve negatív 

összefüggést az elhullással. Igazolták azt is, miszerint az alomlétszámra 

történő szelekció hatására csökken az átlagos egyedi születési súly. 

 

A magzatok méhen belüli elhelyezkedése 

 

Az egyes méhszakaszok vérellátása különböző (DUNCAN, 1969). A 

méhszarvak petevezető (DUNCAN, 1969), illetve méhszáj (DEL CAMPO ÉS 

GINTHER, 1972) felöli végei kettős vérellátásban részesülnek, ami az itt 

fejlődő magzatok jobb táplálóanyag-ellátását eredményezi. DUNCAN 

(1969) és LEBAS (1982) a 27-28 napos magzatok súlyát vizsgálták attól 

függően, hogy a méhszarvon belül hol helyezkednek el. Egy méhszarvon 

belül 2-4 magzat esetén a petevezető felőli végét találták a 

legkedvezőbbnek. A méhszáj felé haladva a magzatok súlya csökkent. 

LEBAS (1982) mindamellett azt is megfigyelte, hogy a fenti tendencia 

ellenére 4-6 magzat esetén a legkisebb magzat nem a méhszájnál, hanem 

a méhszájtól számított második pozícióban található. Ezeket a 

megállapításokat PERRY ÉS ROWELL (1969), illetve HAGEN ÉS MTSAI 

(1980) sertésekkel végtett vizsgálatai is megerősítették. LEBAS (1982) 

szerint, ha egy méhszarvban csak két magzat fejlődik, azoknak 16,5%-

kal nagyobb lesz a súlyuk, mint azoknak a magzatoknak, amelyek hat 

egyedet tartalmazó méhszarvban fejlődnek. 
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POIGNER (2000) a fent említett irodalmi adatokkal megegyező 

eredményeket kapott. Kísérletében a petevezetőtől a méhszáj felé haladva 

a magzatok egyedi súlya szintén csökkenő tendenciát mutatott. Az intakt 

anyanyulak méhszarvain belül 2-3 magzat esetén a méhszájhoz 

legközelebbi, 4-6 magzatnál a méhszájtól számított második, 7-9 

magzatnál a méhszájtól számított harmadik volt a legkisebb. A 

petevezetőtől a méhszáj felé haladva a magzatok súlyában tapasztalt 

csökkenő tendenciát, és a legkisebb és a legnagyobb súlyú magzat 

elhelyezkedését a szomszédos méhszarv „telítettsége” alig befolyásolta. 

Hasonló megfigyelésről számolt be az egyik petefészküktől megfosztott 

anyáknál azzal az eltéréssel, hogy ebben az esetben a létszámtól 

függetlenül mindig a méhszájtól számított második pozíció volt a 

leghátrányosabb. 

A fenti irodalmi adatok igazolták, hogy az újszülött nyulak 

testsúlya a magzati élet alatti (vér) táplálóanyag-ellátottságtól függ, 

vagyis a születési súly alkalmas a magzatok „tápláltságának” 

felmérésére. 

 

2. 1. 2. A születési súly hatása a szopós- és a növendéknyulak 

termelésére 

 

A születési súly fontos szerepet játszik a szopósnyulak 

életképességében és növekedésében (SZENDRŐ, 1978; VICENTE ÉS 

GARCIA-XIMÉNEZ, 1992; ARGENTE ÉS MTSAI, 1996; SZENDRŐ ÉS MTSAI, 

1996; 2001a). 

SEITZ ÉS MTSAI (1998) kísérletei szerint a 30 g-nál kisebb születési 

súlyú fiókák elhullása eléri a 77%-ot, míg a 70 g felettieké 10% körül 
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alakul. A nagyobb súllyal született fiókák a szopás ideje alatt előnyösebb 

helyzetben vannak a tejért folytatott küzdelemben. Népesebb almokban 

gyakran előfordul, hogy a kisebb, gyengébb szopósnyulak alkalmanként 

nem jutnak elegendő tejhez. Ez azonban csak akkor veszélyezteti az 

életben maradásukat, ha a következő szoptatás alkalmával sem tudnak 

tejhez jutni (HUDSON ÉS MTSAI, 1996). 

Más kísérletek szerint a dajkásítás nélküli almokban a 35 g alatti 

súllyal született fiókák életképtelenek, és a 35-45 g–os újszülötteknek is 

csak a fele éli meg az egy hetes kort. Csak az átlagos, illetve az átlag 

feletti súllyal született nyulaknál csökken a mortalitás 10% alá (SZENDRŐ 

ÉS BARNA, 1984; VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ, 1992). 

SCHULTE ÉS HOY (1995, 1997) fenotípusos összefüggést találtak a 

születési súly és a tej felvétel (r=0,43), a születési súly és a napi 

súlygyarapodás (r=0,52), valamint a születési súly és a választáskori 

testsúly (r=0,40) között. Megállapításaik szerint a kis súllyal született 

fiókák nem képesek a lemaradásukat kompenzálni. 

ARGENTE ÉS MTSAI (1996) egyoldali petefészkétől megfosztott 

anyanyulak fiókáit vizsgálták. Azokban az almokban, amelyekben a 

születéskori alomlétszám kisebb volt (6,95 élve született fióka), a 

születési súly nem befolyásolta a nyulak életben maradását. Az intakt 

anyanyulak nagyobb almaiban (8,86 élve született fióka) viszont a 

születési súly és a mortalitás között gyenge pozitív korrelációt mutattak 

ki. 

VÁSQUEZ MARTINEZ ÉS MTSAI (1999) először és többször fialt 

anyanyulak fiókáit nevelték saját, vagy a másik csoportbeli 

anyanyulakkal. A kéttényezős kísérletben a születési súly és a nevelő 

anyák eltérő tejtermelésének hatását együttesen és egymástól függetlenül 
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is vizsgálni tudták. A pré- és postnatális anyai hatást a növendéknyulak 

testsúlyában egészen 12 hetes korig ki tudták mutatni. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2001a) a fiókák születési súlya alapján három 

csoportot alakítottak ki. Eredményeik szerint a születési súly csak 3 és 6 

hetes kor között befolyásolta szignifikánsan a takarmányfogyasztást. A 

nagy súllyal született nyulak 24%-kal több tápot fogyasztottak, mint a kis 

súlyúak. A két csoport közötti eltérést, ha nem is szignifikáns mértékben, 

de még 13 hetes korban is ki tudták mutatni. A születési súly a 3-6 és a 6-

10 hét közötti súlygyarapodást is szignifikánsan befolyásolta, a nagyobb 

súllyal született nyulak 26 és 9%-kal jobban gyarapodtak, mint a kis 

újszülöttek. Ezek az eredmények megerősítik azt a korábbi megfigyelést 

(SZENDRŐ, 1986), miszerint a magzati, a szoptatás alatti és az elválasztás 

utáni növekedést – a jelentős anyai hatás ellenére – részben a genetikai 

háttér (öröklődés) határozza meg. A takarmányértékesítés minden 

életkorban, a súlygyarapodás pedig 10 hetes kor után független volt a 

születési súlytól. 

FERGUSON ÉS MTSAI (1997) megállapították, hogy a kiegyenlített 

almokban nevelkedett nyulak négy és tíz hetes kor között jobban 

gyarapodtak, mint a súly alapján heterogén almokban lévő egyedek. 

 

2. 1. 3. A születési súly (alomlétszám) hatása az anyanyulak 

termelésére 

 

BABILE ÉS MATHERON (1980), SZENDRŐ ÉS MTSAI (1989), BIRÓNÉ 

ÉS SZENDRŐ (1990), TUDELA ÉS MTSAI (1998) a születési és a felnevelés 

alatti alomlétszámnak az anyanyulak későbbi termelésére gyakorolt 

hatását vizsgálták. Eredményeik szerint kis alomban felnevelt 
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anyanyulak jobb teljesítményt értek el, mint a népes alomból származó 

egyedek. Ez a jobb eredmény nemcsak a testsúlyban, hanem a 

szaporasági mutatókban is kimutatható volt. 

TUDELA ÉS MTSAI (1998) 5-ös és 9-es almokban nevelték fel az 

anyanyulakat. Az 5-ös alomban lévő egyedek 14, 30, 90 napos korban és 

az első termékenyítéskor is nagyobb súlyúak voltak, mint a 9-es alomból 

származók. Az 5-ös alomban nevelkedő anyanyulak szaporaságban is 

felülmúlták (9,4 élve született fióka) a másik csoportot (9,1 élve született 

fióka), habár az alomsúly valamivel kisebb volt (3068 g), mint a másik 

csoportban (3330 g). 

Ezek az eredmények látszólag ellentmondanak annak, hogy az 

alomlétszámra történő szelekció, az alomnépesség genetikai javításának 

alapja a legnagyobb almokból történő kiválasztás. Más állatfajokon 

végzett kísérletek (egéren: FALCONER, 1960; sertésen: KOVÁCHNÉ ÉS 

MTSAI, 1986; HORN ÉS MTSAI, 1987) is bizonyították, hogy ebben az 

esetben a genetikai hatással szemben az anyai hatás érvényesül, ugyanis a 

kis almokból származó anyanyulak magzati és szopós korban az 

átlagosnál jobb táplálóanyag-ellátottságban részesülnek.  

Az igen népes alomból való származás azonban nem minden 

esetben hátrányos, a genetikai hatás ebben az esetben felülmúlhatja az 

anyai hatást (SZENDRŐ ÉS MTSAI, 1989; BIRÓNÉ ÉS SZENDRŐ, 1990). 

A fenti kísérletekben a magzati élet alatti (születési súly) és a 

szoptatás alatti tápláltság (tejellátottság) hatását nem lehetett elkülöníteni, 

a két hatás együttesen jelentkezett. Néhány kísérletben azonban 

függetlenül vizsgálták a születési súly hatását. 

TUOMI (1980) egy grafikai modellel vizsgálta az alomlétszám és a 

kifejlett kori testsúly közötti összefüggéseket különböző emlősállatokon. 
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Eredményei szerint pozitív korreláció van a születési súly és a kifejlett 

kori testsúly között. Igazolta, hogy a kisebb testméretű emlősöknek több 

utóda születik. A különböző fajok testméretének vizsgálatakor nagyon 

érdekes felismerésre jutott. Az 1 kg-nál kisebb emlősállatok 

alomlétszáma pozitív korrelációban van a testsúllyal. Az ennél nagyobb 

testű állatoknál (a házinyúlnál is) ez a korreláció negatív. Ugyanilyen 

összefüggéseket talált az alomlétszám és a testhossz között. 

POIGNER ÉS MTSAI (2000a) szerint előnyös, ha az anyanyúl nagy 

súllyal születik, viszont az alomlétszám hatását nem tudták igazolni. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002b) a fiókák születési súlya alapján három 

csoportot alakítottak ki (kicsi, átlagos és nagy), és ennek hatását 

vizsgálták az anyanyulak későbbi termelésére. A születési súly minden 

vizsgált időpontban szignifikánsan befolyásolta az anyanyulak kifejlett 

kori testsúlyát: az átlagos, vagy kis súllyal született csoportok még a 

harmadik fialáskor sem tudták behozni a lemaradásukat. A többi 

termelési tulajdonságra azonban nem gyakorolt számottevő hatást az 

anyanyulak születési súlya. 

Az eredmények bizonyítják, hogy az egészen korai (magzati) 

életkorban az előnyös vagy hátrányos helyzet (tápláltság) hatással lehet 

akár az anyanyulak termelésére is. 

 

2. 2. Tejellátottság 

 

2. 2. 1. Tejtermelés, szoptatás 

 

Az anyanyulak tejtermelése az első napon kb. 50 g körüli, majd a 

18-19. napra 220-250 g-ra nő. A laktáció a 21. nap körül éri el a csúcsát, 
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majd ezt követően az újravemhesülés időpontjától függően csökken, mint 

azt a 2. ábra is mutatja.  

 
2. ábra Az anyanyulak laktációs görbéje  

(Lebas, 1972) 

 

VENGE (1953) megfigyelései szerint az anyanyúl a fialás utáni 16-

24 órán belül szoptatja először a fiókáit. SZENDRŐ (1992) viszont azt 

figyelte meg, hogy az elsőként megszületett kisnyulak már fialás közben 

is szopnak. 

MAERTENS ÉS DE GROOTE (1991) szerint az anyanyulak 

tejtermelése a laktáció 9. napjától nem elegendő az ivadékok megfelelő 

növekedéséhez. SZENDRŐ ÉS MAERTENS (2001) a szopósnyulak 

növekedésében a szoptatás 3. hetében törést figyeltek meg, ami a nem 

megfelelő tejellátottságukat jelzi. 

Korábbi megfigyelések szerint az anyanyúl naponta általában csak 

egyszer szoptat (ZARROW ÉS MTSAI, 1965). Az utóbbi időben azonban 

néhány kutató – infravörös kamerával végzett 24 órás felvételek 
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elemzése során - napi többszöri szoptatást is megfigyelt (SCHULTE ÉS 

HOY, 1995, 1997; SEITZ ÉS MTSAI, 1997; MATICS ÉS MTSAI, 2001). 

SCHULTE ÉS HOY (1995, 1997) szerint (főleg a laktáció első két hetében) 

az anyanyulak 56,6%-a naponta két, vagy több alkalommal ment be az 

elletőládába szoptatni. MATICS ÉS MTSAI (2004) szerint a laktáció első 9 

napján az anyanyulak 25,2%-a, a 10. és a 16. nap között 21,7%-a naponta 

kétszer vagy háromszor szoptat. 

PIZZI ÉS CRIMELLA (1984) a szabadon és a naponta 15 percre a 

fészekbe engedett anyanyulak fiókáinak elhullása és súlygyarapodása 

között nem talált szignifikáns különbséget, de valamivel kedvezőbbnek 

találta a napi egyszeri szoptatást. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (1999a) olyan fiókák elhullását és 

súlygyarapodását vizsgálta, amelyeket anyjuk szabadon, naponta egyszer, 

vagy a fialás utáni héten szabadon, majd naponta csak egyszer szoptatott. 

Eredményeik szerint előnyösebb, ha az anyanyulak a fialás utáni héten 

szabadon szoptatnak, majd csak reggel engedik be őket az elletőládába. 

Ezzel szemben COUREAUD ÉS MTSAI (1998) az először fialó anyáknál az 

első 3-5 napban egyszeri, majd szabad szoptatást találta jobbnak. 

Az árutermelő telepeken általánosan elterjedt gyakorlat szerint az 

anyanyulakat naponta csak egyszer, a reggeli órákban engedik be az 

elletőládába szoptatni. A fenti kísérletek igazolták, hogy az anyák ezzel a 

módszerrel nem adnak le kevesebb tejet, mint a szabad szoptatás esetén. 

Nem vezettek eredményre azok a kísérletek, amelyekben 

ugyanazzal az anyanyúllal naponta kétszer vagy háromszor próbálták 

megszoptatni a fiókákat (RADNAI, 1979; HERCZEG, 1981), habár a fialás 

utáni napokon az anyanyulak többször is beugranak a fészekbe (DAVIS, 

1957). 
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A fiókák több anyától naponta többször is hajlandóak lennének 

szopni. A két anyával történő nevelés lehetőségét - a nyulat, mint 

modellállatot használva - először HARDMAN ÉS MTSAI (1970), valamint 

SPENCER ÉS MTSAI (1985a, b) próbálták ki. Egy, illetve két azonos napos 

fialt anyával nevelt nyulak termelését hasonlították össze. A kétszer 

szoptatott kisnyulak több tejet szoptak, jobban gyarapodtak. Már az első 

héten nagyobb volt a vállövi és a nyak környéki zsír mennyisége. A jobb 

táplálás miatt a zsírbeépülés később is gyorsabb volt. MCNITT ÉS MOODY 

(1988) kísérleteikben a fiókákat két anyával nevelték fel, és a kétszeri 

szoptatás hatását vizsgálták a kisnyulak növekedésére, illetve az 

emésztés-élettani mutatók alakulására. Eredményeik szerint a két anyával 

nevelt szopósnyulak 19 napos korig 84%-kal több tejet vesznek fel, mint 

a hagyományosan egy anyával nevelt társaik. A nagyon biztató 

eredmények ellenére a gyakorlati alkalmazásra nem találtak megoldást. 

PADILHA ÉS MTSAI (1999) kimutatták, hogy a laktáció csúcsa után két 

anyával nevelt, tejjel jól ellátott, és ezért a szilárd takarmány fogyasztását 

később kezdő nyulakban egyes emésztés-élettani paraméterek (gyomor 

pH, illó zsírsavak mennyisége a vakbélben) a szopósnyúlra jellemzőek 

maradnak. 

A Kaposvári Egyetemen az elmúlt években több kísérletet végeztek 

a két anyával történő neveléssel kapcsolatban (GYARMATI ÉS MTSAI, 

1999, 2000b; SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2000a, b, 2002a). Végül a gyakorlatban 

is hasznosítható megoldást dolgoztak ki. GYARMATI ÉS MTSAI (1999) első 

kísérleteikben az almokat két azonos napon fialt anyával szoptatták. 

Bebizonyították, hogy a kisnyulak hajlandóak és képesek naponta kétszer 

szopni. A hagyományos felneveléssel szemben közel kétszer annyi (3 

hetes korig 84%-kal, 5 hetes korig összesen 74%-kal több) tejet vettek 
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fel, és 21 napos korig 70%-kal nagyobb súlyt értek el, mint az egyszer 

szoptatott csoport tagjai. Megállapították, hogy a szopósnyulak 

növekedési erélye így jobban kihasználható, az elválasztás után is 

gyorsabban nőnek, és 7-10 nappal hamarabb érik el a vágósúlyt. 

GYARMATI (2001) vizsgálatai szerint a fialás után 21 illetve 25 nappal 

elválasztott anyanyulak (függetlenül attól, hogy vemhesültek-e vagy 

üresen maradtak) alkalmasak pótanyának. Ha a saját anya mellé 

pótanyaként a laktáció 21. napján leválasztott anyanyulat tettek, a 

kisnyulak tejellátottsága jelentősen javult. Attól függően, hogy a pótanya 

már vemhes volt, vagy üresen maradt, az 1., a 2. és a 3. héten sorrendben 

69, 28 és 4%-kal, illetve 61, 35 és 29%-kal több tejhez jutottak a fiókák. 

Az eredmények igazolják, hogy a két anyával történő neveléssel 

jelentősen javítható a szopósnyulak tej (táplálóanyag) ellátottsága, 

aminek a későbbi termelésre is számottevő hatása van. 

 

2. 2. 2. A tejellátottság hatása a szopós- és a növendéknyulak 

termelésére 

 

Az egy szopósnyúlra jutó tej mennyisége jelentős hatással van a 

növekedésre és az elhullásra (POIGNER ÉS MTSAI, 2000b; ROMMERS ÉS 

MTSAI, 2001b; SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2002c). A szopósnyulak életük első 3 

hetében lényegében csak az anyjuk tejével táplálkoznak, ennek 

mennyiségétől függ életben maradásuk, növekedésük, valamint részben a 

későbbi termelésük is. 

KHALIL ÉS KHALIL (1991) szignifikáns összefüggéseket találtak az 

alomlétszám és a későbbi testsúly, valamint a súlygyarapodás között. Az 

alomlétszám növekedésével párhuzamosan csökken az egy szopósnyúlra 
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jutó tej mennyisége, ezért a születéskori alomlétszám növekedésével 

párhuzamosan az egyedi választás előtti testsúly és súlygyarapodás 

szignifikánsan csökken.  

VENGE (1953) kísérleteinek eredményeiből (1. táblázat) kitűnik, 

hogy 3 hetes korig a szopósnyulak súlyát a nevelő anya súlya 

(tejtermelése) jelentősen meghatározza. A genetikailag kis- és nagytestű 

szopósnyulak testsúlya megegyezett, ha azonos genotípusú anya nevelte 

őket. Növekedésük attól függött, hogy óriás vagy kistestű anya szoptatta 

őket, vagyis mennyi tejhez jutottak. 3 hetes kor után (a szilárd takarmány 

fogyasztására történő áttérést követően) azonban a súlygyarapodást már 

az egyedi növekedési képesség határozta meg, a nagytestű egyedek 

gyorsabban, a kistestűek lassabban nőttek. 

VASQUEZ MARTINEZ ÉS MTSAI (1999) kimutatták, hogy azonos 

születési súly esetén – az eltérő tejtermelés miatt - a nyulak 3 és 12 hetes 

kori súlya különbözik attól függően, hogy először, vagy már több 

alkalommal fialt anya nevelte őket. XICCATO ÉS MTSAI (2004a) 

eredményei szerint ugyanis az először szoptató anyanyulak 

szignifikánsan kevesebb tejet termelnek (4548 g), mint a 3. laktáció 

folyamán (5410 g). 

Bár az alomlétszám növekedésével jobb az anyanyulak tejtermelése 

(EL-MAGHAWRY ÉS MTSAI, 1993), ám ez a növekedés nem arányos a 

nagyobb számú szopósnyúl igényével, ezért egy fiókára kevesebb tej jut, 

és emiatt egyedi súlyuk kisebb lesz (PETERSEN ÉS MTSAI, 1996). SZENDRŐ 

(1977) 4-es alomlétszámnál 3 hét alatt 2,84 kg tejtermelést mért (az egy 

szopósnyúlra jutó tej mennyisége 710 g volt), ugyanez az érték 7-es 

alomnál 3,81 kg (540 g/fióka), 10-es alomnagyságnál pedig 4,42 kg (440 

g/fióka) volt. LEBAS (1969) szintén arról számolt be, hogy a nagyobb 
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almokban kisebb az egyedi súly annak ellenére, hogy 3-as és 13-as 

alomlétszám között lineárisan emelkedett az alomsúly. 

VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ (1992) megállapították, hogy ha az 

alomlétszám jelentősen megnő, az hátrányosan befolyásolja a 

szopósnyulak növekedését, sőt emiatt romlik a hízlalási időszak alatti 

túlélési esélyük is. 

A kisnyulak már a laktációs csúcs közelében éheznek, kénytelenek 

elkezdeni szilárd takarmányt is fogyasztani. Néhány kutató (XICCATO ÉS 

TROCINO, 2004) a 21-23 napos választás lehetőségét vizsgálja, mert az 

egyidejű szoptatás és vehemépítés nagyon megterhelő az anyanyulak 

számára. Ez a választási mód bár korainak tűnik, azonban gyakorlati 

alkalmazását indokolja, hogy az anyanyulak nincsenek annyira igénybe 

véve, kisebb az energia veszteségük, és könnyen megoldható az eltérő 

táplálóanyag-szükségletű anya és ivadékaik egymástól független etetése. 

A felsorolt kísérletek bizonyítják, hogy a szopósnyulak 

tejellátottságát célszerű javítani. Keresni kell azokat a genetikai, 

szaporítási, nevelési, takarmányozási, stb. módszereket, amelyekkel 

táplálóanyag- szükségletük ebben az életszakaszban jobban kielégíthető. 

 

2. 2. 3. A tejellátottság hatása az anyanyulak termelésére 

 

A szopóskori tejellátottságnak az anyanyulak termelésére gyakorolt 

hatásáról kevés információ áll rendelkezésünkre. A legtöbb kutató az egy 

szopósnyúlra jutó tej mennyiségének hatását a fialáskori alomlétszámon 

keresztül vizsgálta. 

BABILE ÉS MTSAI (1982) szerint azok az anyanyulak, amelyek kis 

(5-ös) almokban születtek és nevelkedtek, nagyobb almokat fialtak, több 



 26

volt az élve született és a választáskori alomlétszámuk, mint a 11-es 

alomban felnevelt társaiké. Ezzel szemben BIRÓNÉ ÉS SZENDRŐ (1990) 

nem talált összefüggést az eltérő létszámú alomban nevelt anyanyulak 

későbbi termelése (testsúlya) között. Ezekben a kísérletekben a születés 

előtti és utáni hatás együtt jelentkezett. 

Holland kutatók elkülönítve vizsgálták az alomlétszám hatását. A 

felnevelési periódus végén a 12-es almokban nevelkedett nyulak 

szignifikánsan kisebb súlyt értek el, mint a 6-os és 9-es almokban nevelt 

társaik, de ez a különbség az első laktáció időszakára megszűnt. Az első 

fialáskor az alomlétszám (összes és élve született fiókák száma) szintén a 

12-es almokban felnevelt anyanyulaknál volt kisebb. A 6-os és 9-es 

alomban felnevelt anyanyulak termelése között nem volt különbség. A 

nagyon nagy (12-es) almokban felnevelt (szopóskorban rosszul táplált) 

anyanyulak az átlagosnál gyengébb termelést értek el (ROMMERS ÉS 

MTSAI, 2001b). 

GYARMATI (2001) a két anyával történő felneveléses kísérleteket a 

nyulak tenyésztésbe vételekor befejezte. SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002b) 

azonban megvizsgálták, hogy milyen hatása van a szopóskori 

tejellátottságnak a későbbi termelésre. A két anyával nevelt 

tenyésznyulak testsúlya meghaladta az egy anyával nevelt társaikét. A 

jobb szopóskori tejellátottság kedvezően hatott az anyanyulak 

szaporaságára is. 
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2. 3. A felnevelés alatti takarmányozás 

 

2. 3. 1. A felnevelés alatti takarmánykorlátozás hatása a 

növendéknyulak termelésére 

 

A szilárd táplálékfelvétel kezdetének időpontja függ az egy 

szopósnyúlra jutó tej mennyiségétől. A gyorsabban elapasztó anyanyulak 

fiókái hamarabb kényszerülnek arra, hogy a napi táplálóanyag-

szükségletük egyre nagyobb részét az anya tápjából fedezzék. MAERTENS 

ÉS DE GROOTE (1990) szerint a szilárd takarmány fogyasztása a 22-23, 

LEBAS (1975) szerint – az alomlétszámtól függően – 16-20 napos korban 

kezdődik.  

Az elválasztás után adott takarmány mennyiségének hatása van a 

növendéknyulak növekedésére és az elhullásra (MAERTENS, 1992; 

SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2001a, b). A nyulakat leggyakrabban 28-35 napos 

korban választják le, és ad libitum takarmányozzák őket. Több kutató 

igazolta, hogy a hízónyulak takarmánykorlátozása csökkenti a választás 

utáni hasmenés okozta kiesést (MAERTENS ÉS PEETERS, 1988). Emellett 

javulnak a nyulak hízlalás alatti termelési eredményei (MCNITT ÉS 

MOODY, 1991; SCHLOLAUT ÉS LANGE, 1990; SZENDRŐ ÉS MTSAI, 1988). 

Ugyanakkor a túl korai (6 hetes kor előtti) korlátozás hátráltatja a csontok 

növekedését (PERRIER ÉS OUHAYOUN, 1996) és az emésztőrendszer 

fejődését (MAERTENS ÉS PEETERS, 1988). 

Az elválasztás után adott takarmány mennyiségének a 

növendéknyulak termelésére gyakorolt hatását többen vizsgálták. Számos 

eredmény igazolja, hogy kis mértékű takarmánykorlátozás esetén nem 

romlanak a hízlalási eredmények (FEKETE ÉS GIPPERT, 1981; PERRIER ÉS 
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OUHAYOUN, 1996). LEBAS (1991) a takarmány jobb értékesülését 

tapasztalta az ad libitum fogyasztás 80-90%-át kitevő korlátozás esetén. 

A növendéknyulak adagolt etetése a gyakorlatban nehezen oldható 

meg, mert a naponta kiosztandó fejadag függ az életkortól és a 

testsúlytól. Bármilyen pontosan is próbálnánk a tápot adagolni, a 

falánkabb egyedek elennék a kevésbé étkesek elől. Ez indokolja az 

időben történő korlátozott takarmányozást. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (1988) eredménye szerint a hízónyulaknak napi 

12 óra táplálkozási idő elegendő, hogy megfelelően (az ad libitum szinten 

takarmányozott nyulakhoz hasonlóan) gyarapodjanak. Napi 4 óránál 

rövidebb táplálkozási idő esetén a nyulak fogytak, de 8 óra mellett is 

jelentősen csökkent a súlygyarapodásuk. Napi 12 órás evési idő mellett 

ugyanolyan súlygyarapodást értek el a növendéknyulak, mint az ad 

libitum takarmányozott csoport úgy, hogy közben a takarmányfogyasztás 

6-15%-kal csökkent és emiatt a takarmányértékesítés hasonló mértékben 

javult. Fontos megfigyelés volt, hogy a táplálkozási idő heti fél órával 

való csökkentése (6 hetestől 12 hetes korig 12 óráról 9-re rövidített 

táplálkozási idő) esetén a nyulak ugyanolyan teljesítményt értek el, mint 

a végig 12 órán át táphoz jutó társaik. 

MCNITT ÉS MOODY (1991) eredményei szerint a napi 9, illetve 15 

órán át táphoz jutó nyulak takarmányértékesítése szignifikánsan javult, 

bár a rövidebb ideig etetőhöz engedett nyulak kissé gyengébb 

súlygyarapodást értek el, mint az ad libitum takarmányozott társaik.  

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2001b) későbbi kísérletük eredményei alapján 

megállapították, hogy a jobban gyarapodó állományokban a korábban 

javasolt napi 12 órás táplálkozási idő nem elegendő, mert 4%-kal romlott 

a súlygyarapodás annak ellenére, hogy a takarmányértékesítés 4%-kal 
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javult. Emiatt a napi 14-16 órás táplálkozási időt javasolják. Ebben az 

esetben ugyanis a takarmányfogyasztásban úgy várható 4-5%-os 

csökkenés, hogy a súlygyarapodás gyakorlatilag változatlan marad, és a 

vágási kitermelés sem romlik az ad libitum takarmányozott nyulakhoz 

képest. 

SCHLOLAUT ÉS LANGE (1990) 10 hetes korig vizsgálta az időben 

történő korlátozás hatását, amikor az ad libitum takarmányozott csoportot 

hasonlították össze napi 12, 10, 8, 6, illetve 4 órára etetőhöz engedett 

nyulakkal. A súlygyarapodás és a testsúly a táplálkozási idő 

rövidülésével csökkent, a takarmányértékesítés viszont javult. 

A kísérleti eredmények és tapasztalatok igazolták, hogy a 

táplálkozási idő csökkentésével egyszerűen megvalósítható egy előre 

tervezett mértékű takarmánykorlátozás. Fontos figyelembe venni, hogy 

az idősebb nyulak rövidebb idő alatt is fel tudják venni a napi 

takarmányszükségletüket, ezért az életkor előrehaladtával – azonos 

mértékű korlátozás érdekében – az etetőhöz való hozzáférés időtartamát 

csökkenteni kell. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2001a) mindezekből kiindulva egy olyan 

kísérletet állítottak be, melyben 3 hetes kori választás után a nyulak 10 

hetes korig napi 10, majd 10 és 13 hetes kor között napi 9 órán át ehettek. 

Eredményeik szerint a takarmánykorlátozás minden vizsgált időszakban 

szignifikánsan rontotta a súlygyarapodást és a testtömeget. Ezzel 

szemben, a takarmányértékesítés minden esetben, ha nem is 

szignifikánsan, de kedvezőbben alakult. Ugyanakkor megállapították azt 

is, hogy a táplálkozási időt csak négy hetes kortól célszerű csökkenteni, 

mert a szilárd takarmány-fogyasztásra történő áttérés időszakában a 
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korlátozott ideig takarmányhoz jutó kisnyulak fogyasztása és növekedése 

túlzottan lecsökken. 

 

2. 3. 2. A felnevelés alatti takarmánykorlátozás hatása az anyanyu-

lak termelésére 

 

MAERTENS (1992) szerint a tenyésznövendék nyulak 

takarmányozása különös gondot igényel. A bőséges (ad libitum) 

táplálóanyag-ellátás a fiatal állatok elhízásához vezethet, ami ronthatja a 

szaporasági mutatókat, a normális ivari életet. Ugyanakkor a felnevelési 

időszak alatti túlzott takarmánykorlátozás, a gyenge tápláltság késlelteti 

az ivarérést (BERSÉNYI ÉS MTSAI, 1999). Mindezekből következik, hogy 

keresni kell a tenyésznövendék nyulak táplálkozásának optimális 

mértékű korlátozását. 

Arról megoszlanak a vélemények, hogy időbeli (pl. napi 10 óra), 

heti egy nap koplalás, vagy a napi adagolt takarmányozási módszer a 

kedvezőbb. EIBEN ÉS MTSAI (2001) a tenyésznövendék nyulak 

takarmánykorlátozásának az anyanyulak termelésére gyakorolt hatását 

vizsgálták. Az ad libitum takarmányozott csoporthoz hasonlítva 

vizsgálták a napi 130-140 g fejadag kiosztását, a napi 9 óra táplálkozási 

idő biztosítását és a heti egy (24 órás) koplalási nap beiktatását. Az 

utóbbi módszer kedvező volt a vemhesülési arány szempontjából, de 

alkalmazása az állatjólét szempontjából (24 órás éhezés) 

megkérdőjelezhető. A napi takarmányadag és a táplálkozási idő 

csökkentése egyaránt előnyös, mivel mindkét módszerrel 9-10%-os 

vemhesülési arány javulást és alomlétszám növekedést (0,1-0,2 fióka 

fialáskor és 0,3-1,0 három hetes korban) értek el. 
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AUXILIA ÉS MASOERO (1977) kísérletében olyan új-zélandi fehér 

anyanyulak termelését hasonlították össze ad libitum takarmányozott 

társaikéval, melyeket 12 és 18 hetes kor között napi 120 g-os 

takarmányadagon tartottak, vagy egy koplaló napot iktattak be. 18 

hetesen termékenyítették őket először, majd mindhárom csoportot ad 

libitum takarmányozták. A 18 hetes testsúly az ad libitum csoportban volt 

a legnagyobb (sorrendben: 3646 g, 3306 g, illetve 3559 g). A korlátozott 

fejadagon tartott csoport takarmányértékesítése volt a legkedvezőbb. A 

legjobb vemhesülést a heti egy napot koplaló csoport érte el, de csak az 

első termékenyítéskor. A négy hetes kori alomsúly szintén ebben a 

csoportban volt a legnagyobb, de az egyedi súlyt az ad libitum 

takarmányozott nyulaknál találták kedvezőbbnek.  

HARTMANN ÉS PETERSEN (1995, 1997) a felnevelés alatti 

korlátozott takarmányozás hatását vizsgálták. Tapasztalataik szerint a 

visszafogott takarmányozás kedvező a reprodukciós teljesítmény 

szempontjából. A visszafogott takarmányozás miatt tenyésztésbe vételig 

csökkent a testsúly, ami késleltette az első termékenyítés időpontját. Az 

első vemhesség után azonban a csoportok közötti különbség megszűnt, 

sőt a második és harmadik vemhesség alatt már meg is haladta a 

korlátozottan felnevelt anyanyulak súlya az ad libitum csoportét. A 

második fialás után az élve született alomlétszám is kedvezően alakult 

(+1,4 fióka). A 3 hetes alomsúly a második fialáskor 0,8%-kal, a 

harmadik fialáskor pedig 6,4%-kal nőtt, az ad libitum csoporthoz képest. 

Néhány kutató a hízlalási időszak végétől (10-12 hetes kortól 16-18 

hetes korig) végzett takarmánykorlátozás hatását vizsgálta (COUDERT ÉS 

LEBAS, 1985; MAERTENS, 1984). A visszafogott táplálás főleg az első 

termékenyítéskori életkort befolyásolta, bár ez a negatív hatás az első 
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termékenyítés előtti 5-7 napos flushing-gal csökkenthető. COUDERT ÉS 

LEBAS (1985), valamint MAERTENS (1984) az első fialáskor élve született 

alomlétszámban is negatív hatást tapasztalt. COUDERT ÉS LEBAS (1985) a 

későbbiek során már nem találtak összefüggést a felnevelés alatti 

korlátozott takarmányozás és a termelési eredmények között. 

A fiatal tenyésznövendék-anyákat és az üresen álló anyanyulakat is 

célszerű korlátozva takarmányozni, ez ugyanis megakadályozza az 

elhízásukat és csökkenti a takarmányozási költségeket. Annak ellenére, 

hogy a nyúl ad libitum takarmányozáskor sem fogyaszt a szükségleténél 

többet (energiára eszik), bizonyos esetekben, tenyésztésbe vétel után is 

megfontolandó a takarmány adagolása (korlátozása). A korlátozottan 

takarmányozott anyanyulak valamivel kisebb, de életképesebb utódokat 

hoznak világra, és tejtermelésük is kedvezőbb, mint az ad libitum etetett 

társaiké. SZENDRŐ ÉS MTSAI (1999b) a jobb vemhesülési arány elérése 

érdekében a tenyésznövendékek és az üresen álló anyanyulak napi 

takarmányadagjának korlátozását (napi 130-150 g) javasolja. 

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002b) kedvezőbb termelési eredményeket 

értek el azoknál az anyanyulaknál, melyeket a felnevelési időszakban 

korlátozottan takarmányoztak. A felnevelés alatt korlátozottan, majd 

tenyésztésbe vételtől ad libitum takarmányozott anyanyulak testsúlya az 

első fialástól meghaladta a végig ad libitum takarmányozott csoportét. 

PARIGI-BINI ÉS MTSAI (1983) az első vemhesség alatt az ad libitum 

szint 80, illetve 65%-ára korlátozták a tenyészállatok fogyasztását. A 

80%-ra történő takarmány-visszafogás kedvezően befolyásolta az 

alomlétszámot, de a szopóskori elhullás mindkét korlátozás esetén 

megnőtt. 
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A táplálóanyag felvétel csökkentése nem csak korlátozott 

takarmányozással oldható meg, hanem a rostszint növelésével is. 

XICCATO ÉS MTSAI (1999) először fialt anyanyulakban alacsonyabb 

energiahiányt tapasztaltak, ha a nyulak választástól az első fialásig 

rostban gazdag, de energiában szegény takarmányt fogyasztottak. 

 

2. 4. Tenyésztésbevételi életkor 

 

Általánosan elfogadott, hogy a 3-3,5 hónapos növendéknyulak 

ivarérettek, de még nem szabad őket tenyésztésbe venni. A nem kellően 

fejlett egyedek rosszul vemhesülnek, nem képesek a vehem eredményes 

kihordására és a szopósnyulak megfelelő felnevelésére. Az intenzív 

fajtákat és hibrideket 4-5 hónaposan, a kifejlettkori testtömeg 75-80%-

ának elérésekor lehet tenyésztésbe venni. Ekkor már eléggé fejlettek a 

vemhességgel, majd a szoptatással együttjáró terhelés elviselésére. 

LEBAS ÉS COUDERT (1984) szerint a vemhesülési arányt legjobban 

a tenyésztésbe vételi életkor befolyásolja. 

ROMMERS ÉS MTSAI (2001a) a tenyésztésbe vételi életkor hatását 

vizsgálták. Eredményeik szerint a korábban (14,5 hetesen) tenyésztésbe 

vett anyanyulak szaporasági mutatóik (vemhesülési arány, levált 

petesejtek száma, alomlétszám) lényegesen elmaradnak a később (17,5 

hetes korban) tenyésztésbe vett társaikétól.  

SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002b) olyan anyanyulak termelését 

hasonlították össze, melyek először 15,5 vagy 18,5 hetes korban lettek 

termékenyítve. Eredményeik alátámasztják ROMMERS ÉS MTSAI (2001a) 

megállapításait, miszerint a korai tenyésztésbevétel kedvezőtlen az első 

fialási eredményeire. 
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BONNANO ÉS MTSAI (2004) két új-zélandi fehér anyanyúl csoportot 

hasonlított össze. Az egyik csoportot 11 és 16 hetes koruk között ad 

libitum takarmányozták, és 16,5 hetesen lettek először termékenyítve 

(Al-16,5), a másikat 11 hetes koruktól 75%-os takarmánykorlátozás 

mellett nevelték (az első termékenyítés előtt 10 napig flushing-olva) és 

19,5 hetesen vették tenyésztésbe (R-19,5). Az első fialáskor az R-19,5 

csoportban nagyobb volt az alomlétszám (+0,7 fióka). A 160 napos 

termelési időszak után is ebben a csoportban volt 6,4%-kal kisebb a 

selejtezési ráta és ezek az anyák 1,8 kg-mal több választott nyulat 

produkáltak. 

 

2. 5. Testösszetétel-becslés Computer Tomográffal 

 

Mivel a kondícióbecslés (testösszetétel-becslés) fontos részét 

képezi a dolgozatomnak, ezért röviden összefoglalom a Computer 

Tomográfos (CT) testösszetétel-becsléssel kapcsolatos eredményeket. 

A mai CT készülékekkel a korábbi kétdimenziós röntgenképekkel 

szemben háromdimenziós felvételek készíthetők. A röntgensugarat 

kibocsátó röntgencső teljes fordulatot ír le a vizsgálandó kísérleti állat 

körül, miközben 360 szögből röntgensugarat bocsát át a vizsgált alany 

testének keresztmetszeti síkján. Minden egyes szögállásból kibocsátott és 

a vizsgált testfelületen áthatolt röntgensugár mennyiségét az ellenkező 

oldalon a röntgencsővel szinkronban mozgó detektorok érzékelik. 

A CT számítógépe a detektorokhoz érkező sugárintenzitásokhoz 

egy-egy számot rendel, majd a mérési adatokból tomogramot (képet) 

készít. Ez általában egy 256x256 elemből álló mátrix, melynek minden 
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egyes elemére a keresztmetszeti sík egy-egy pixelének röntgensugár 

elnyelő képessége jellemző. 

Az élő szervezetek különböző szöveteinek a röntgensugár elnyelő 

képessége széles határok között mozog, ezt a Hounsfield-skálán (HU) 

lehet ábrázolni (SKJERVOLD ÉS MTSAI, 1981). A CTnyúltenyésztésben 

történt felhasználásáról, a Karunkon elért eredményekről ROMVÁRI 

(1996), ROMVÁRI ÉS MTSAI (2000), valamint SZENDRŐ ÉS MTSAI (2004) 

közöltek adatokat.  

ROMVÁRI ÉS MTSAI (1994), a denzitásértékekből képzett HU 

változók, illetve a teljestest-analízis eredménye közötti összefüggés 

segítségével becslő egyenletet dolgoztak ki a broilercsirkék teljestest 

zsírtartalmának becslésére. A mért és a számított zsírtartalom közötti R2 

érték 0,82 volt. Ennek alapján becslő egyenletet állítottak fel a húsnyulak 

teljestest zsír, energia és fehérje tartalmának meghatározására is 

(zsírtartalom R2=0,85-0,92).  

A CT képek denzitásértékeiből képzett háromdimenziós 

hisztogrammok segítségével szintén nyomon követhetők a szövettípusok 

mennyiségi változása.  

A zsírszövet mennyiségi meghatározását nehezíti, hogy annak 

felszínét a keresztmetszeti felvételeken nehezen lehet korrekt módon 

mérni. Ezért ROMVÁRI ÉS MTSAI (2000) a zsírtartalom pontos becslésének 

érdekében - a pixeldenzitás-értékek gyakoriságeloszlására alapozva – 

testsúlytól független HU-indexet dolgoztak ki, ami a gyakoriság 

térfogatos meghatározásának tekinthető. Ezzel a módszerrel a 

zsírszövetre jellemző röntgensugár elnyelési tartományba eső pixelek 

számát viszonyították az össz pixelszámhoz. A módszer nagy előnye, 
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hogy más szövettípusok mennyiségi meghatározására is kiválóan 

alkalmas. 

Az ismertetett irodalmi adatok bizonyítják, hogy a táplálóanyag-

ellátottság minden életkorban hatással van a nyulak növekedésére és 

kondíciójára. Ez a befolyás hosszú távon is kimutatható, akár az 

anyanyulak termelését is befolyásolhatja.  

Az egyes életkorok táplálóanyag-ellátottsági szintje nem feltétlenül 

összegződik. Feltehetően nem minden életszakaszban kedvezünk a 

nyulaknak, ha mindig előnyös (nagy születési súly, két anyával nevelés, 

ad libitum takarmányozás, késői tenyésztésbevétel) helyzetben neveljük 

őket, de ugyanennyire kedvezőtlen lehet a végig hátrányos helyzet (kis 

születési súly, egy anyával nevelés, korlátozott takarmányozás, korai 

tenyésztésbevétel) is. Valószínűleg egyes életkorokban az „előnyös”, más 

életkorokban a „hátrányos” körülmények kedvezőek a hosszú élettartam 

és a magas szintű termelés szempontjából. Kísérletünkben az irodalmi 

adatokból kiindulva keressük a legelőnyösebb felnevelési módot és az 

ehhez párosuló ideális tenyésztésbe vételi kort. Célunk egy olyan 

felnevelési módszer megtalálása, mely mellett az anyanyulak hosszú 

ideig és magas szinten termelnek. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

3. 1. A kísérleti állatok, elhelyezésük, a kísérleti csoportok kialakítása 

 

A kísérleteket a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán, 2001 és 

2005 között Pannon fehér nyulakkal végeztük. A kísérletben szereplő 

állatok (n=785) csoportok szerinti létszámát a 2/a és 2/b táblázat 

tartalmazza. 

 

2. táblázat A kísérletben szereplő állatok létszáma 

a., 
Születési súly (g) Nevelő anyák  Takarmányozás 

Életkor 
35-45 53-58 65-70 Egy Kettő  Korl. Ad lib. 

I n d u l ó  e g y e d s z á m  267 265 253 423 362 - - 
3  h e t e s  k o r b a n  193 231 225 340 309 326 323 
4  h e t e s  k o r b a n  67 63 52 96 86 93 89 
6  h e t e s  k o r b a n  59 57 45 86 75 83 78 
9  h e t e s  k o r b a n  51 55 45 82 69 80 71 
1 2  h e t e s  k o r b a n  49 55 45 82 67 80 69 
1 5  h e t e s  k o r b a n  49 55 45 82 67 80 69 
1 8  h e t e s  k o r b a n  20 21 17 35 23 31 27 
E l s ő  t e r m é k e n y í t é s k o r 136 174 154 252 212 225 239 

b., 
Kicsi születési súly Átlagos születési súly Nagy születési súly 

Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya Életkor 
Korl.  Ad 

lib. Korl.  Ad 
lib. Korl. Ad 

lib. Korl. Ad 
lib. Korl.  Ad 

lib. Korl.  Ad 
lib. 

I n d u l ó  
e g y e d s z á m  156 111 139 126 127 126 

3  h e t e s  k o r b a n  115 78 116 115 108 117 
4  h e t e s  k o r b a n  21 17 14 15 15 15 16 16 15 13 12 12 
6  h e t e s  k o r b a n  16 17 13 13 15 15 15 12 13 10 11 11 
9  h e t e s  k o r b a n  15 14 11 11 15 15 15 10 13 10 11 11 
1 2  h e t e s  k o r b a n  15 14 11 9 15 15 15 10 13 10 11 11 
1 5  h e t e s  k o r b a n  15 14 11 9 15 15 15 10 13 10 11 11 
1 8  h e t e s  k o r b a n  5 8 4 3 7 6 5 3 6 3 4 4 
E l s ő  
t e r m é k e n y í t é s k o r 38 43 26 29 50 45 41 38 36 40 34 44 
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Nem minden nyúl esetében mértük a felnevelés alatt vizsgált 

paramétereket, ez okozza a 2/a és 2/b táblázatban tapasztalható 

létszámeltéréseket. Természetesen, az egyes csoportok felnevelési 

körülményei megegyeztek. 

Az állatokat zárt épületben, egyszintes, ponthegesztett ketrecekben 

helyeztük el. Az istállót télen fűtöttük, minimum 16°C-os hőmérsékletet 

biztosítottunk. Nyáron nem volt klimatizáció, ezért a hőmérséklet 

esetenként elérte a 28°C-ot. A megvilágítás egész évben 16 óra világos és 

8 óra sötét volt. 

A kísérlet jellegéből adódóan csak a nőivarú egyedeket vontuk be a 

vizsgálatba, ezért az ivart napos korban meghatároztuk. 

A fialás utáni napon, még szoptatás előtt, az újszülött nyulakat 

testsúlyuk alapján három csoportba (kis=35-45 g, közepes=53-58 g, 

nagy=65-70 g) osztottuk és naposkori krotáliával jelöltük meg őket. A 

Pannon fehér fajta átlagos születési súlya 55 g volt. Ennek alapján az 

átlagos kategóriába azokat a fiókákat soroltuk, melyek egyedi 

születéskori súlya 53-58 g között volt. A másik két kategóriát úgy 

alakítottuk ki, hogy legyen egy ennél kisebb és egy ennél nagyobb 

születési súlyú csoport, mely még elegendően nagy egyedszámmal bír, de 

az egyes kategóriák szélei nem mosódnak össze. Minden alomba nyolc 

kis, közepes vagy nagy súlyú fiókát helyeztünk. 

Az eltérő tejtáplálás céljából az almok egyik felét hagyományosan 

egy, a másik felét GYARMATI ÉS MTSAI (2000a) által leírt módon, két 

anyával neveltük egy erre a célra kialakított speciális ketrecben 

(600x275+275x300mm, 3. ábra). Az anyanyulak kiválasztásánál fontos 

szempont volt, hogy a 2-5. fialás között legyenek, mert ekkor a 

legnagyobb a tejtermelésük és legjobb a nevelőképességük. 
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Kétanyás nevelés esetén az almokat két azonos napon fialt anya 

szoptatta, a pótanya fiókáit eldajkásítottuk. Az egyik anyát reggel, a 

másik anyát este engedtük be az elletőládába fél-fél órára szoptatni. Az 

elletőfészek búvónyílását a fialás utáni 17. napon kinyitottuk, ettől az 

időponttól a fiókák szabadon kijárhattak és az anyjuk tápját 

fogyasztották. A második anyát ekkor egy másik ketrecbe helyeztük. 

Egy anyás nevelés esetén az anyákat az előzővel megegyező 

méretű ketrecekben helyeztük el. Ebben az esetben az anyát csak reggel 

engedtük be fél órára az elletőládába. 

3. ábra A kétanyás nevelésre kialakított ketrec felépítése 

 

A szopósnyulakat 3 hetes korban leválasztottuk. A kísérletből 

kizártuk azokat az almokat, amelyekből 3, vagy több nyúl hullott el. 

Ellenkező esetben az egy kisnyúlra jutó tej mennyisége jelentősen 

módosult volna. 

600mm

275mm 275mm

200mm
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Választáskor a nyulakat tetováltuk, egy hizlaló ketrecbe 

(330x500x300mm) két egyedet helyeztünk. A már meglévő hat csoportot 

ismét véletlenszerűen megfeleztük, a nyulak egyik felét ad libitum, a 

másik felét négy hetes kortól korlátozva etettük (ld. 4. ábra, illetve 3. 2. 

fejezet). 

A tenyésztésbevételt megelőzően mind a 12 csoportot 

véletlenszerűen megfeleztük, a nyulak egyik felét 15,5, a másik felét 18,5 

hetes korban vettük tenyésztésbe. 

A kísérlet felépítését 4. ábra mutatja. 

4. ábra A kísérlet felépítése 

 

Ivarzásszikronizációt (PMSG kezelést) nem végeztünk. A 

peteleválást a termékenyítéssel egyidőben adott GnRH analóg hormonnal 

(0,2 ml Ovurelin/nyúl, 1,5 µg GnRH) váltottuk ki. Egy anyanyúl 

termékenyítéséhez 0,5 ml hígított ondót használtunk. 

S Z Ü L E T É S I  S Ú L Y

k ic s i                         k ö ze p e s                          n a g y
(3 5 -4 5 g )                      (5 3 -5 8 g )                       (6 5 -7 0 g )

                    A N Y Á K  S Z Á M A

                                 e g y           k e t tő               e g y                     k e t tő              e g y                 k e t tő

                   T A K A R M Á N Y O Z Á S

                   k o r l      a d  l ib . .      k o r l .    a d  lib      k o r l .      a d  l ib .      k o r l .      a d  l ib .     k o r l .    a d  l ib .      k o r l .       a d  l ib .

                    E L SŐ  T E R M É K E N Y Í T É S  (h é t)

           1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5   1 5 ,5  1 8 ,5



 41

Az első termékenyítés alkalmával természetesen nem mindegyik 

anyanyúl vemhesült, ezért az értékelés során azt is figyelembe vettük, 

hogy az anyanyulak az első vagy a második inszeminálás alkalmával 

vemhesültek (fialtak). 

Az üresen maradt egyedeket 3 hét múlva újra termékenyítettük. Az 

első fialás után a 18. napon (a további fialások esetében a 11. napon) az 

anyákat újból inszemináltuk. Az egymás után háromszor nem vemhesült, 

valamint a beteg és rossz kondícióban lévő (sovány) anyanyulakat 

kiselejteztük.  

Fialás után a telepi rendnek megfelelően dajkásítottunk, minden 

alomba 8-9 fiókát helyeztünk. 

 

3. 2. A kísérleti nyulak takarmányozása 

 

A kísérletben etetett tápok összetételét a 3. táblázat mutatja. 

A kisnyulak életük első 17 napján kizárólag szoptak. A 17. naptól 

azonban tápot is fogyaszthattak. 4 hetes korig minden nyulat ad libitum 

takarmányoztunk (3. táblázat, Medilap).  

4 hetes kor után az ad libitum mennyiség 85-90%-ra tervezett 

takarmánykorlátozást a táplálkozási idő csökkentésével értük el: 4-6 

hetes kor között napi 10 (Medilap),  6-9 hetes korban napi 9 (Medilap),  

9-12 hetes korban napi 8 (Energolap), 12-15 hetes korban napi 7 

(Energolap), majd tenyésztésbevételig napi 6 órán keresztül juthattak az 

etetőben lévő táphoz (3. táblázat, Energolap). A korlátozva etetett 

csoportok a termékenyítés előtti 4. naptól ad libitum kaptak takarmányt 

/flushing/ (3. táblázat, Energolap). 
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3. táblázat A kísérletben etetett tápok összetétele 

Tápok 

Összetétel 

(a gyártó szerint) 

Medilap 
17 napos 

kortól 9 

hetes korig 

Energolap 
9 hetes kortól 

a fialás előtti 

3. napig 

Materlap 
Fialás előtti 

3. naptól a 

fialás utáni 

17. napig 

Emészthető energia, DE 

MJ/kg 
10,3 10,6 11,0 

Nyersfehérje (%) 14,5 16,0 17,0 

Nyerszsír (%) 2,0 3,0 3,5 

Nyersrost (%) 17,5 16,0 15,5 

Lizin (%) 0,72 0,68 0,83 

Metionin (%) 0,28 0,27 0,35 

Met+Cisz (%) 0,54 0,53 0,68 

Ca (%) 0,9 0,8 1,3 

P (%) 0,55 0,55 0,65 

Na (%) 0,24 0,25 0,25 

A vitamin (NE) 15.000 6.223 12.000 

D vitamin (NE) 1.250 1.037 1.000 

E vitamin (NE) 50 18 40 

   

200 - - 

500 - - 

Gyógyszer: 

Bacitracin (ppm) 

Oxytetracycline (ppm) 

Diclazuril (ppm) 1 - - 
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Amikor az anyák átkerültek a tenyészketrecbe (fialás előtti 3. 

naptól), minden csoport ad libitum kapott kereskedelmi forgalomban 

beszerezhető tenyésztápot (3. táblázat, Materlep). 

Mivel a tenyészketrecben az anyák és a fiókák elkülönített 

takarmányozását nem tudtuk megoldani, ezért a fialás utáni 17. naptól a 

21 napos választásig az anyanyulak is gyógyszeres (Medilap) tápot 

kaptak ad libitum mennyiségben. 

 

3. 3. A kísérleti nyulak testösszetétel-becslése CT-vel 

 

A vizsgálatokat 2001. októberétől 2003. júniusáig a Kaposvári 

Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében, Siemens 

Somatom Plusz S40 spirál készülékkel végeztük. Az állatokat (n=294) 

közvetlenül az első termékenyítés (tenyésztésbevétel) előtt vizsgáltuk. A 

nyulakat egyedi súlymérés után egy három-férőhelyes tartóban, hason 

fekve, kihúzott végtagokkal, altatás és bódítás nélkül, tépőzáras 

hevederekkel rögzítettük. A tartót, rögzítés módját és egy keresztmetszeti 

képet az 5. ábra mutatja. A felvételek 10mm-enként készültek, és ezt 

annyiszor ismételtük meg, hogy a mérettől függetlenül mindegyik 

nyulat „lefedje”. 

A CT keresztmetszeti képek értékelésével az ún. zsír-indexet 

határoztam meg. A zsírindex a testtömegtől független érték, mely a teljes 

test izomszövet térfogatának és ugyanezen test zsírszövet térfogatának 

arányát fejezi ki. A képek feldolgozásához az egyetemen kifejlesztett 

Medimage programot használtam. A teljes testszelvényeken a hús és a 

zsír denzitás-értékeihez tartozó pixelszám egymáshoz viszonyított 

arányát használtam kondícióbecslésre. A HU-skála -200 és +200 közötti 
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(a zsír- és az izomszövetet lefedő) tartományát vizsgáltam. Ezeket a 

tartományokat a denzitás-vizsgálathoz képenként kiemeltem. Az így 

kapott változókból index értékeket határoztam meg, mely közvetlen 

térfogatos becslésnek tekinthető. Ezzel a módszerrel megbízhatóan 

becsülhető a teljes testben az izom:zsír arány (ROMVÁRI, 1996). 

 

 
 

5. ábra A kisállattartó, rögzítés módja és a kapott keresztmetszeti 

kép 
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3. 4. A kísérleti adatok felvétele és feldolgozása 

 

A növendéknyulak (n=785) testsúlyát és takarmányfogyasztását 3 

hetes kortól hetente mértük. Kiszámítottuk a napi súlygyarapodást, a napi 

takarmányfogyasztást és a takarmányértékesítést. Az elhullást 

folyamatosan feljegyeztük. 

Az anyanyulaknál (n=464) 3961 termékenyítés és 3010 fialás során 

a fialáskori testsúlyt, a vemhesülési arányt, az alomlétszámot (összes és 

élve született, nevelésre meghagyott és 21 napos), a 21 napos alomsúlyt 

és a szopós elhullást jegyeztük fel. Az anyanyulak egy véletlenül 

kiválasztott csoportjában (n=328) a takarmányfogyasztást az első 

termékenyítés napjától a fialás előtti 3. napig (az elletőketrecbe való 

áthelyezésig), majd a fialás napjától a 17. napig (a kisnyulak 

elletőládából való kijárásáig) az első 4 fialás alkalmával megmértük. 

A növendék- és anyanyulaknál az egyes tényezők hatását és a 

közöttük fennálló interakciókat az alábbi egyenlet felhasználásával 

vizsgáltam: 

 

• növendéknyulaknál: 

 

Yijkl=µ+Szi+Nj+Tk+SzNij+SzTik+NTjk+SzNTijk+ Al+Ém+eijklmn 

 

ahol: 

µ=populáció átlaga 

Szi=születési súly hatása (i=1-3), fix 

Nj=nevelő anyák számának hatása (j=1-2), fix 

Tk=takarmányozási mód hatása (k=1-2), fix 
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Al=alomlétszám hatása (l=1-3), véletlen 

Ém=év hatása (m=1-2), véletlen 

SzNij=születési súly és a nevelő anyák száma közötti interakció hatása 

SzTik=születési súly és a takarmányozási mód közötti interakció hatása 

NTjk=nevelő anyák száma és a takarmányozási mód közötti interakció 

hatása 

SzNTijk=születési súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód 

közötti interakció hatása 

eijklmn=random hiba 

 

Az év és az alomlétszám hatása egyik tulajdonságnál sem volt 

szignifikáns, ezért a későbbiekben az értékelésnél ezeket már nem vettem 

figyelembe. 

 

• anyanyulak esetében: 

 

Yijkl=µ+Szi+Nj+Tk+Il+SzNij+SzTik+SzIil+NTjk+NIjl+TIkl+SzNTijk+SzNIijl

+SzTIikl+NTIjkl+SzNTIijkl+Ém+Vn+So+Fp+Pq +eijklmnopqr 

 

ahol: 

µ=populáció átlaga 

Szi=születési súly hatása (i=1-3), fix 

Nj=nevelő anyák számának hatása (j=1-2), fix 

Tk=takarmányozási mód hatása (k=1-2), fix 

Il=tenyésztésbe vételi kor hatása (l=1-2), fix 

SzNij=születési súly és a nevelő anyák száma közötti interakció hatása 

SzTik=születési súly és a takarmányozási mód közötti interakció hatása 
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SzIil=születési súly és a tenyésztésbe vételi kor közötti interakció hatása 

NTjk=nevelő anyák száma és a takarmányozási mód közötti interakció 

hatása 

NIjl=nevelő anyák száma és a tenyésztésbe vételi kor közötti interakció 

hatása 

TIkl=a takarmányozási mód és a tenyésztésbe vételi kor közötti interakció 

hatása 

SzNTijk=születési súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód 

közötti interakció hatása 

SzNIijl=születési súly, a nevelő anyák száma és a tenyésztésbe vételi kor 

közötti interakció hatása 

SzTIikl= születési súly, a takarmányozási mód és a tenyésztésbe vételi kor 

közötti interakció hatása 

NTIjkl=nevelő anyák száma, a takarmányozási mód és a tenyésztésbe 

vételi kor közötti interakció hatása 

SzNTIijkl=születési súly, a nevelő anyák száma, a takarmányozási mód és 

a tenyésztésbe vételi kor közötti interakció hatása 

Ém=év hatása (m=1-4), véletlen 

Vn=az első termékenyítés vemhesülési eredményének hatása (n=1-2), 

véletlen 

So=anyanyulak testsúlyának hatása véletlen 

Fp=anyanyulak fialási sorszámának hatása (p=1-11), véletlen 

Pq=két fialás között eltelt idő hatása (q=1-3), véletlen 

eijklmnopqr=random hiba 
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Az év és a két fialás között eltelt idő hatása egyik tulajdonságnál 

sem volt szignifikáns, ezért a későbbi értékeléskor ezeket már nem 

vettem figyelembe. 

A kísérleti adatokat többtényezős varianciaanalízissel, SPSS 10.0-s 

programcsomaggal értékeltem (SPSS FOR WINDOWS, 1999). A kísérleti 

csoportok vemhesülési és a szopósnyulak elhullási arányát chi2-próbával, 

a különböző korosztályú nyulak kiesését (életben maradását) survival-

analízissel hasonlítottam össze. 

A survival-analízis során az egyes vizsgálati csoportok 

megmaradási arányát a túlélés függvény [S(t)] felhasználásával 

elemeztük (KLEINBAUM, 1996), mely annak a valószínűségét adta meg, 

hogy a megfigyelés kezdetétől számított "t" idővel (nappal) az elhullás 

még nem következett be. Az egyes csoportokat, három egymást követő 

periódusban 0-21 napos, 22-105 napos kor között, valamint tenyésztésbe 

vételtől (15,5 vagy 18,5 hetes kor) elhullásukig figyeltük. Az egyes 

megfigyelési szakaszokat egymástól függetlenül kezeltük, vagyis az 

egyes vizsgálati csoportokat csak az adott szakaszban megfigyelt 

kiesések alapján értékeltük, mintha a megfigyelési szakaszok kezdetén 

valamennyi vizsgálati egyed életben lett volna. Az egyes megfigyelési 

periódusokban életben maradt egyedek úgynevezett "túlélési idejét" az 

adott szakaszra vonatkozóan ismeretlennek (censored) tekintettük. Az 

egyes túlélés görbék közötti eltérések szignifikancia vizsgálatához a Log-

Rank tesztet (KLEINBAUM, 1996) alkalmaztuk. 

A 4. és 5. táblázatban mutatom be, hogy az egyes tulajdonságok 

(növendékek és anyanyulak) esetén mely tényezők hatását vizsgáltam. 

Az interakciókat természetesen csak abban az esetben vettem figyelembe, 

ha azok szignifikánsnak bizonyultak. 
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4. táblázat A növendéknyulak termelésének vizsgálatakor 

figyelembe vett tényezők  

 Tulajdonságok 

Ténye-

zők 

Takarmány-

fogyasztás 

Súly-

gyarapodás 

Takarmány-

értékesítés 
Testsúly 

Sz * * * * 
N * * * * 
T * * * * 

SzN * * * * 
SzT - * - - 

NT * * - - 

SzNT * * * - 
 

Tényezők: Sz=születési súly, N=nevelő anyák száma, T=takarmányozási mód, SzN, 

SzT, NT, SzNT= a fenti tényezők közötti interakciók 
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5. táblázat Az anyanyulak termelésének vizsgálatakor figyelembe 

vett tényezők 

 Tulajdonságok 

Tényezők 1.Ts Ts Tsz Al 3Al 3As 3Es SzE 

Sz * * - - - - - - 
N * * * * * * - - 
T * * * * * * * - 
I * * * * * - * - 

SzN - * - - - - - - 
SzT - * - - - - - - 
SzI - - - * - - - - 
NT - - - * * - - - 
NI - * - - - - - - 
TI - * - - - - * - 

SzNT - * - * - - - - 
SzNI - * - - - - - - 
SzTI - - - - - - * - 
NTI - * - - - - - - 

SzNTI - - - * - - - - 
S - - * * * * * - 
F  - * - - - * * 
K * * - - * * * - 
V  * * * - * * - 

 
Tulajdonságok: 1Ts= az első termékenyítéskor mért testsúly, Ts= az egyes fialásokkor 

mért testsúly, Tsz=1 fialáshoz szükséges termékenyítések száma, Al=fialáskori 

alomlétszám, 3Al=3 hetes kori alomlétszám, 3As=3 hetes kori alomsúly, 3Es=3 hetes 

kori egyedi súly, SzE=szopós elhullás 
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Tényezők: Sz=születési súly, N=nevelő anyák száma, T=takarmányozási mód, I=első 

inszemináláskori életkor, SzN, SzT, SzI, NT, NI, TI, SzNT, SzNI, SzTI, NTI, SzNTI= a 

fenti tényezők közötti interakciók, S=anyanyúl fialáskor mért testsúlyának hatása, 

F=fialások sorszámának hatása, K=anyanyúl életkorának hatása, V=az első 

termékenyítés eredményességének hatása 

 

Az anyanyulak teljesítményének vizsgálatakor figyelembe kellett 

vennem, hogy a kétanyás nevelés miatt a kísérletben szereplő állatok egy 

része pótanyaként szoptatott, vagy a saját almát nevelte pótanya. Ezért az 

értékeléskor ezeknek az anyáknak csak a teljes és az élve született 

alomlétszámát vehettem figyelembe. 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

Az eredmények ismertetését és értékelését a vizsgálatok célja 

szerint három részre bontva tárgyalom. A feldolgozás első részében a 

felnevelés alatti, a következőben az anyanyulak termelésével, a harmadik 

részben pedig az élettartam és az életteljesítmény alakulásával 

kapcsolatos eredményeket foglalom össze. 

 

 

4. 1. Felnevelés alatti termelési eredmények 

 

A dolgozat célja a felnevelés alatti tényezőknek az anyanyulak 

termelésére gyakorolt hatásának vizsgálata. Ebben a részben ezért 

elsősorban azt vizsgáltam, hogy az egyes tényezőknek milyen hatása van 

szopós- és növendék korban, azaz hogyan lehet befolyásolni a leendő 

anyanyulak tenyésztésbevételi testsúlyát és kondícióját. 

A felnevelés alatti eredményeket a 6/a és a 6/b táblázatban 

foglaltam össze. 

A 6/a táblázatban az egyes tényezők (születési súly, nevelő anyák 

száma, takarmányozási mód) hatása látható. A 6/b táblázatban a 

termelési adatokat a vizsgált tényezők kölcsönhatásai alapján 

csoportosítva mutatom be. 

 

4. 1. 1. Takarmányfogyasztás 

 

A születési súly minden életkorban szignifikánsan befolyásolta a 

takarmányfogyasztást (6/a táblázat). A 3-4 hetes kor között kialakult 
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nagy (38%-os) különbséget leszámítva, a nagy súlyú újszülöttek 

takarmányfogyasztása 8-15%-kal haladta meg a kis súlyúakét. 

Az egy vagy két anyával történő nevelés csak 9-12 hetes kor 

között befolyásolta szignifikánsan a fogyasztást (6/a táblázat). A kétszer 

szoptatott nyulak ebben az életkorban 7%-kal több tápot fogyasztottak, 

mint az egy anyával neveltek (p<0,01). A 3 és 9 hetes kor közötti 3-5%-

os különbség nem volt szignifikáns. 12 hetes kor felett a két csoport 

takarmányfogyasztása már szinte teljesen megegyezett. 

GYARMATI ÉS MTSAI (2000b) közleménye szerint a két anyával 

nevelt növendéknyulak az elválasztás után étkesebbek, mint az egy 

anyával szoptatottak. Ezt a megfigyelést eredményeink csak részben 

támasztották alá. 

A legnagyobb hatást a táplálkozási idő korlátozása gyakorolta a 

takarmányfogyasztásra (6/a táblázat). 4 hetes kor után minden 

életszakaszban szignifikáns különbséget kaptunk. Az egyes életkorokban 

kialakult 21, 15, 16, 18 és 16%-os eltérés nagyon közel esik a tervezett 

15%-os fogyasztáscsökkentéshez. JEROME ÉS MTSAI (1998), valamint 

MCNITT ÉS MOODY (1991) szerint napi 9-10 órás etetési idő esetén 

hasonló fogyasztás-csökkenés várható. 

 

 

 





6/a táblázat A születési súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód hatása a növendéknyulak termelésére 
Születési súly, g Nevelő anyák  Takarmányozás Ha

Tulajdonságok 
35-45  53-58 65-70 Egy Kettő  Korlátozott Ad libitum SD Szül.súly N

any
Takarmányfogyasztás, g/nap  
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  27,9a 32,1b 38,4c 32,9 31,7 32,4 0,7 *** N
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  62,3a 66,2ab 71,9b 65,4 67,8 60,3a 73,1b 1,6 * N
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  114a 119ab 126b 116 122 110a 129b 2 * N
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  151a 153a 164b 151a 162b 143a 170b 2 * 
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  159a 161a 172b 163 164 148a 181b 32 ** N
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  144a 144a 162b 148 153 138a 164b 3 ** N
Testsúly, g 
3  h e t e s  390a 452b 518c 390a 513b 449 9 *** *
4  h e t e s  509a 569b 673c 524a 636b 576 9 *** *
6  h e t e s  1015a 1077a 1216b 1019a 1178b 1046a 1143b 16 *** *
9  h e t e s  1854a 1920a 2089b 1866a 2046b 1863a 2044b 21 *** *
1 2  h e t e s  2523a 2612a 2781b 2550a 2732b 2506a 2782b 26 *** *
1 5  h e t e s  3087a 3151a 3374b 3108a 3306b 3002a 3424b 41 *** *
1 8  h e t e s  3565a 3373a 3772b 3507 3630 3341a 3802b 61 * N
Súlygyarapodás, g/nap 
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  17,4a 17,6a 23,2b 19,5 18,6 19,2 0,6 *** N
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  35,7 36,0 38,5 35,5a 37,9b 33,3a 40,1b 0,6 NS 
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  40,2 40,2 41,5 40,2 41,1 38,7a 42,7b 0,7 NS N
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  31,5 32,9 32,9 32,5 32,3 30,6a 34,6b 0,7 NS N
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  26,9ab 25,7a 28,2b 26,6 25,0 25,6a 28,5b 6,9 * N
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  22,5 19,4 20,6 20,5b 16,5a 17,6a 19,1b 1,3 NS 
Takarmányértékesítés, g/g 
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  1,78 2,14 2,01 1,98 1,95 1,98 0,12 NS N
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  1,82 1,92 1,91 1,91 1,85 1,90 1,86 0,04 NS N
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  2,96 3,18 3,33 3,05 3,25 3,19 3,09 0,08 NS N
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  4,86a 4,77a 5,20b 4,74a 5,16b 4,89 4,97 0,08 * 
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  6,05 6,29 6,2 6,41 6,46 6,55 6,30 1,11 NS N
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  6,80 8,40 8,30 7,71 9,35 8,78a 7,82b 0,35 NS N

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, NS=nem szignifikáns, SD=a teljes állomány szórása  





 

4. 1. 2. Testsúly 

 

A születési súly mindvégig szignifikánsan befolásolta a későbbi (3, 4, 

6, 9, 12, 15 és 18 hetes) testsúlyt (6/a táblázat). A kis és a nagy súlyú 

csoport közötti súlykülönbség 3 és 18 hetes kor között 128 g-ról 207 g-ra 

nőtt. SCHULTE ÉS HOY (1997) a születési súly és tejfogyasztás (r =0,43), a 

szopósnyulak súlygyarapodása (r =0,52), illetve a választási súly között (r 

=0,40) közepes szorosságú fenotípusos korrelációt találtak, és a választás 

után sem figyeltek meg kompenzációt. VÁSQUEZ MARTINEZ ÉS MTSAI (1999) 

a születési súly és tejellátottság külön-külön és együttes testsúlyra gyakorolt 

pozitív hatásáról számoltak be. Ezek az eredmények, valamint SZENDRŐ ÉS 

MTSAI (2001a) korábbi vizsgálatai megerősítik a kísérletünkben 

tapasztaltakat, a születési súly szignifikáns hatását. 

Az egy és a két anyával nevelt csoport között 3, 4, 6, 9, 12, 15 és 18 

hetes korban a súlykülönbség sorrendben 31.5, 21.4, 15.6, 9.6, 7.1, 6.4 és 

3.5% volt (6/a táblázat). GYARMATI ÉS MTSAI (2000b), valamint SZENDRŐ ÉS 

MTSAI (2001a) a fentiekhez hasonló eredményeket kaptak. 

A korlátozva és az ad libitum etetett csoport testsúlya között 6, 9, 12, 

15 és18 hetes korban sorrendben 9.3, 9.7, 11, 14 és 13.8% különbség alakult 

ki (6/a táblázat). Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy az 

alkalmazott takarmánykorlátozás az egész kísérleti időszak alatt jobban 

befolyásolta a testsúlyt, mint amilyen hatást a születési súly és a nevelő 

anyák száma esetében megfigyeltünk. 

 

 
 
 



 

4. 1. 3. Súlygyarapodás 

 

A születési súly csak 3 és 4, illetve 12 és 15 hetes kor között 

befolyásolta szignifikánsan a súlygyarapodást, a nagyobb súllyal született 

nyulak 31 és 33%-kal, illetve 6 és 10%-kal gyarapodtak jobban, mint a kis 

és közepes súllyal született egyedek (6/a táblázat). Bár a nagy súllyal 

született csoport nyulai 15 hetes korig jobban gyarapodtak, mint a kicsik, 

ezek az eltérések azonban nem voltak statisztikailag igazolhatóak. Ezek az 

eredmények megerősítik azt a korábbi megfigyelést (SZENDRŐ, 1986), 

miszerint a magzati, a szoptatás alatti és az elválasztás utáni növekedést – a 

jelentős anyai hatás ellenére – egyéb tényezők (takarmányozás, genetika) is 

befolyásolják. 

A nevelő anyák száma csak 4-6 és 15-18 hetes kor között 

befolyásolta szignifikánsan a súlygyarapodást (6/a táblázat). Amíg azonban 

az első életszakaszban a két anyával nevelt csoport ért el 6,7%-kal jobb 

eredményt, addig a 15-18. hét között az egy anyával nevelt nyulak fölényét 

(24%) mutattuk ki. Ez ellentmond annak a korábbi megfigyelésnek 

(GYARMATI ÉS MTSAI, 1999), mely szerint a két anyával nevelt nyulak az 

elválasztás után is gyorsabban nőnek. 

A takarmányozási mód minden életkorban szignifikánsan 

befolyásolta a súlygyarapodást. A korlátozva etetett csoporthoz viszonyítva 

az ad libitum takarmányozott nyulak az egyes időszakokban 20.4, 10.3, 

13.1, 11.3 és 8.5%-kal értek el jobb súlygyarapodást (6/a táblázat). Korábbi 

vizsgálatok (SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2001b) szerint a Pannon fehér nyulak 

súlygyarapodása napi 14-16 órás táplálkozási idő esetén az ad libitum 

csoporthoz hasonló. A táplálkozási idő 9-10 órára történő lerövidítése, 



 

MCNITT ÉS MOODY (1991) vizsgálataihoz hasonlóan, szignifikánsan 

csökkentette a súlygyarapodást. 

 

4. 1. 4. Takarmányértékesítés 

 

A takarmányértékesítés a 9-12 hetes kor közötti időszak kivételével 

minden vizsgált időszakban független volt a születési súlytól (6/a táblázat). 

Általában a kis súlyú újszülöttek érték el jobb eredményt, de a különbség 

nem volt szignifikáns. 

A takarmányértékesítést csak 9-12 hetes kor között befolyásolta 

szignifikánsan a nevelő anyák száma (6/a táblázat). Ekkorra a két csoport 

különbsége 8,8%-os volt, az egyszer szoptatott nyulak javára. Ennek 

elsődleges oka az lehetett, hogy a kétszer szoptatott nyulak nagyobb súlyúak 

voltak és a nagyobb létfenntartó takarmányszükségletük miatt a 

takarmányértékesítésük romlott. 6-9 és 12-18 hetes kor között is az egy 

anyával nevelt csoport ért el jobb eredményt, de az eltérés nem volt 

statisztikailag igazolható. 

A takarmányozási mód - a kisebb különbségek ellenére - a legtöbb 

esetben nem befolyásolta szignifikánsan a takarmányértékesítést (6/a 

táblázat). Annak ellenére, hogy 9 és 12 hetes kor között a korlátozott 

csoport fölénye tapasztalható, minden más vizsgált időszakban az ad libitum 

csoport eredményei voltak jobbak: szignifikáns különbséget azonban csak 

15 és 18 hetes kor között találtunk (25,1%, p<0,05). 

 

 

 

 



 

4. 1. 5. Kölcsönhatások 

 

A növendéknyulak termelése szempontjából vannak előnyös és 

hátrányos kezelések. A 6/b táblázatban szereplő csoportok között vannak, 

amelyek végig előnyös, vagy végig hátrányos helyzetben voltak, illetve az 

életük különböző periódusában kedvező vagy kedvezőtlen feltételek között 

nevelkedtek. 

Az élet minden szakaszában jobban (nagy születési súly, két anyával 

nevelés és ad libitum takarmányozás) és végig alacsony szinten táplált két 

csoport (kis születési súly, egy anyával nevelés, korlátozott takarmányozás) 

között nagyon jelentős: 3-4., 4-6., 6-9., 9-12., 12-15 és 15-18. hét közötti 

takarmányfogyasztásban, sorrendben 39.0, 49.2, 57.5, 40.8, 35.7 illetve 

46.2%, a súlygyarapodásban 61.9, 53.2, 18.8, 22.5, 28.3 és 43.1%, a 3, 4, 6, 

9, 12, 15 és 18 hetes testsúlyban 77.1, 70.6, 64.8, 42.9, 37.5, 38.8 és 36.3% 

különbség alakult ki. A takarmányértékesítésben is számottevő eltérést 

kaptunk, 4-6. és 12-15. hét között az előnyös, 3-4., 6-12. és 15-18. hét 

között a hátrányban levő csoport javára. 

 

Két tényező együttes értékelésekor 3-4 hetes korban minden vizsgált 

tényező esetén, 4-6 hetes kor között a napi súlygyarapodásban és a 6 hetes 

kori testsúlyban, 6-9 hetes kor között pedig a takarmányértékesítésben a 

születési súly és a nevelő anyák száma között találtunk interakciót. 9-12 

hetes kor között a takarmányfogyasztásban, 12-15 hetes kor között a 

súlygyarapodásban mutattunk ki interakciót a nevelő anyák száma és a 

takarmányozás módja között. Ugyanebben az életkorban a születési súly és 

a takarmányozás módja között is kaptunk interakciót. 

 



6/b táblázat Az eltérő felnevelési módok hatása a növendéknyulak termelésére 
Kicsi születési súly Átlagos születési súly Nagy szü

Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Tulajdonságok 
Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. 

Takarmányfogyasztás, g/nap  
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  28,4 26,8 35,7 28,2 23,1 
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  54,6 69,2 57,6 67,2 55,8 75,2 65,4 70,5 64,6 78,3 
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  99 122 111 128 113 128 113 122 115 126 
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  137 163 137 174 143 155 143 181 148 165 
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  140 175 149 177 141 181 152 174 159 195 
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  134 155 133 152 139 145 133 171 149 174 
Testsúly, g 
3  h e t e s  363 436 402 401 419 
4  h e t e s  468 552 543 594 577 
6  h e t e s  858 1002 1100 1141 1034 1104 1036 1150 1029 1143 
9  h e t e s  1667 1890 1900 2018 1788 1972 1934 2024 1899 2049 
1 2  h e t e s  2274 2604 2534 2796 2513 2672 2528 2795 2525 2791 
1 5  h e t e s  2746 3232 3064 3460 2977 3276 3042 3387 3054 3494 
1 8  h e t e s  3166 3768 3467 3816 3234 3571 3256 3496 3468 3966 
Súlygyarapodás, g/nap 
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  14,9 19,2 21,3 14,1 22,2 
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  29,1 37,3 36,5 41,1 34,5 40,4 31,9 37,3 32,1 41,4 
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  38,8 42,1 37,1 42,9 35,8 41,3 42,7 41,2 41,4 43,1 
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  28,9 34,0 30,2 33,6 34,5 33,3 28,3 36,7 29,8 35,3 
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  25,4 29,9 25,2 15,7 22,1 28,7 24,4 28,2 25,2 33,4 
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  17,4 25,1 16,2 17,2 16,6 20,8 19,3 23,0 20,9 23,0 
Takarmányértékesítés, g/g 
3 - 4 .  h é t  k ö z ö t t  1,97 1,52 2,11 2,21 1,87 
4 - 6 .  h é t  k ö z ö t t  2,03 1,86 1,62 1,72 1,73 1,89 2,08 1,97 2,05 1,88 
6 - 9 .  h é t  k ö z ö t t  2,58 2,93 3,31 3,05 3,74 3,17 2,69 3,11 2,90 2,90 
9 - 1 2 .  h é t  k ö z ö t t  4,79 4,80 4,74 5,21 4,30 4,68 5,19 4,98 5,18 4,75 
1 2 - 1 5 .  h é t  k ö z ö t t  6,16 5,97 6,15 5,95 6,34 6,55 6,37 5,57 6,40 5,85 
1 5 - 1 8 .  h é t  k ö z ö t t  7,44 6,19 8,29 8,66 9,43 7,22 8,67 7,93 7,43 8,09    



 

 

Három tényező együttes értékelésekor 6-9 hetes korban a 

takarmányfogyasztásban, valamint a takarmányértékesítésben, 9-15 hetes 

kor között pedig a napi súlygyarapodásban találtunk interakciót a születési 

súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód esetében. 
 

4. 1. 6. A szopós- és a növendéknyulak elhullása, túlélése 
 

A kis súllyal született nyulak közül 3 hetes korig 14,2 és 16,6%-kal, 

3 és 9 hetes kor között 8,0 és 6,9%-kal több fióka hullott el, mint a közepes 

és nagy súlyúak közül (7. táblázat). Bár 9 és 15 hetes kor közötti időszakban 

is magasabb volt a kis születési súlyú nyulak mortalitása, de ez az eltérés 

nem volt szignifikáns. A közepes és a nagy súllyal született nyulak elhullása 

a nevelés mindegyik szakaszában megegyezett. Születéstől 15 hetes korig a 

kis súllyal világra jött fiókáknak közel fele hullott el, míg az átlagos, vagy 

nagy születési súlyú nyulaknak csak negyede. A kis születési súlyú nyulak 

közül, a nevelés későbbi módszerétől függetlenül, több hullott el, mint a 

másik két csoportból (8. táblázat). 
 

7. táblázat A születési súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási 

mód hatása a szopós- és a növendéknyulak elhullására 
Tényezők 

Születési súly, g Nevelő anyák száma Takarmányozás 

35-45 53-58 65-70 Egy Kettő Korl. Ad libitum 

Életkor, 

hét 
SD 

Elhullási százalék 

0-3  27,7b 12,8a 11,1a 19,6 14,6 - 

3-9  17,1b 9,1a 10,2a 12,3 11,3 12,2 11,4 

9-15  8,7 5,7 3,9 6,4 5,4 4,9 6,9 

3-15  24,3b 14,3a 13,7a 17,9 16,2 16,6 17,6 

0-15  45,3b 25,3a 23,2a 34,1 28,4 16,6 17,6 
a és b p<0,05 szinten szignifikáns, SD= a teljes állomány szórása 



 

8. táblázat A születési súly, a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód 

kölcsönhatása az elhullásra 
Hatások 

Kicsi születési súly Átlagos születési súly Nagy születési súly 

Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 

Életkor, 

hét 

K Al K Al K Al K Al K Al K Al 

 Elhullási százalék 

0-3 26,3c 29,7c 16,5b 8,7a 14,9b 7,1a 

3-9 21,6b 10,9ab 21,0b 15,0b 6,6ab 7,1ab 3,4a 19,3b 14,5b 12,9ab 9,1a 4,9a 

9-15 8,5ab 8,1ab 3,3ab 17,6b 1,8  11,5b 7,1ab 4,3ab 4,2ab 4,2ab 6,0ab 1,7a 

3-15 28,3c 18,2bc 23,6bc 30,0c 8,3ab 17,8bc 10,3ab 22,8bc 18,2bc 16,6bc 14,5ab 6,5a 

0-15 43,0c 47,8c 25,2b 23,0b 28,4b 17,5a 

a, b és c p<0,05 szinten szignifikáns (K=korlátozott, Al= ad libitum)  

 

A születési súly a survival-analízis eredményei alapján nemcsak 0-21, 

de 22-108 napos kor között is szignifikánsan befolyásolta a túlélést 

(p<0,001; p<0,01; 6/a és 6/b. ábra). 
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6. ábra A kis, a közepes és a nagy születési súlyú nyulak túlélés függvénye 0-

21 (a) és 22-108 napos kor (b) között  
(N=nagy, A=átlagos, K=kis születési súly) 

 

a., 

N 
A 
 

K 

N 
A 
 

K 

b., 



 

Amint a 6/a ábra mutatja, a szopóskori elhullás különösen az első 

héten volt magas. Amíg a nagy és a közepes súllyal született nyulak hasonló 

arányban estek ki és 21 napos korban a túlélési arány 88,9 illetve 87,2% 

volt, addig a kis súlyú nyulakból sokkal több és előbb pusztult el és a 

túlélési esélyük lényegesen rosszabb volt (72,3%), mint a másik két 

csoporté. 

Korábbi vizsgálatok szerint alomkiegyenlítés nélkül a 35 g alatti 

súllyal született nyulak közül mind, a 35-45 g közöttiek fele elpusztult 

elválasztásig (SZENDRŐ, 1978; VICENTE ÉS GARCIA-XIMÉNEZ, 1992). 

Alomkiegyenlítéssel, azonos súlyú újszülöttek egy alomba helyezésével, a 

mortalitás lényegesen lecsökkenthető. POIGNER ÉS MTSAI (2000b) 

kísérletében hasonló különbség alakult ki az elhullásban, mint a mi 

esetünkben: a kis, a közepes és a nagy újszülött nyulakból 3 hetes korig 

15.6, 6.8 és 7.2% hullott el. 

A 6/b ábra szerint a nagy és a közepes súllyal született nyulak 

elválasztás utáni (22-108 nap közötti) túlélése hasonló, a változás ütemében 

sincs lényeges eltérés. A túlélési arány 86,2 és 85,3%-os volt. A kis súllyal 

született nyulak túlélési görbéje 21 napos választás utáni 3 héten meredeken 

csökkent, a 108 napos túlélési arányuk 75,5% volt (p<0,01). Az eredmények 

szerint a kereskedelmi forgalomban beszerezhető gyógyszeres tápot 

fogyasztó nagy és közepes súlyú nyulak – a 21 napos választás ellenére – 

kb. 15%-os elhullással felnevelhetők (7. táblázat). 

Az egy anyával nevelt szopósnyulak elhullása 3 hetes korig 5%-kal 

(P>0,05; 7. táblázat) nagyobb volt, mint a két anyával nevelteké, amit 

egyértelműen a rosszabb tejellátottság magyaráz (LEBAS, 1969, 1975; 

MAERTENS ÉS OKERMAN, 1988). SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002c) szintén nem 

kaptak az egy és a két anyával nevelt csoportok között lényeges eltérést. 



 

A survival-analízis szerint az egy vagy két anyával nevelt csoportban 

a megszületést követő napokban a túlélési görbe együtt haladt (7. ábra), de 

a 4-5. naptól észrevehető különbség alakult ki a két anyával nevelt nyulak 

javára. A 21. napon az egy és a két anyával nevelt csoport túlélési aránya 

80,4 és 85,4% (p=0,055) volt. Bár korábban sem volt minden esetben 

igazolható a két csoport közötti eltérés (GYARMATI, 2001), de a két anyás 

nevelés többnyire előnyösebbnek bizonyult. 
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7. ábra Az egy és a két anyával nevelt szopósnyulak túlélés függvényei 0-21 

napos kor között  
(1=egy anyával nevelt, 2=két anyával nevelt) 

 
 

A 21 napos választást követően a két csoport elhullása teljesen 

megegyezett (7. táblázat), a survival-analízis sem mutatott semmilyen 

különbséget a 21. és 108. nap közötti túlélésben (82,1 és 83,2%, p=0,735). 

 

 

2 
1 
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8. ábra A születési súly és a nevelő anyák számának együttes hatása 0-

21 (a) és 22-108 napos kor (b) között  
(N2=nagy súlyú, két anyával nevelt; A2= átlagos súlyú, két anyával nevelt; 

N1=nagy súlyú, egy anyával nevelt; A1= átlagos súlyú, egy anyával nevelt; K2= kis súlyú, 

két anyával nevelt; K1= kis súlyú, egy anyával nevelt) 

 

A 8/a és 8/b ábrán a születési súly és a nevelő anyák számának 

kölcsönhatása látható. Szopós korban egyértelműen előnyös volt, ha két 

anya nevelte a nyulakat, kivéve, ha kis súllyal születtek a nyulak, mert 

abban az esetben két anyás neveléssel sem lehetett javítani a túlélést. Az 

elválasztást követően a nagyobb születési súly jelentett előnyt, a kis 

születési súly pedig hátrányos volt. 

A 3 hetesen leválasztott, ad libitum vagy korlátozva takarmányozott 

nyulak elhullása minden életkorban hasonlóan alakult (7. táblázat).  

A túlélés elemzése során is hasonló eredményre jutottunk, miszerint a 

takarmányozási mód nem gyakorolt szignifikáns hatást (83,1 és 82%, 

p=0,772) a növendéknyulak túlélésére. 

 

 

 

 

N2 
A2 
N1 
A1 
K2 
K1 

N2 
N1 
A1 
A2 
K1 
K2 

a., b., 



 

4. 2. CT-vel történő kondícióbecslés az első termékenyítéskor 

 

A 4.1.2. pontban láthattuk, hogy az egyes tényezők hogyan 

befolyásolják a leendő anyanyulak súlyát. Feltehetően a nagyobb súly jobb 

kondícióval jár együtt, de objektív képhez akkor juthatunk, ha ismerjük a 

testösszetételt, a teljes test zsírtartalmát. E cél érdekében történtek a CT 

vizsgálatok. A teljes testszelvényeken a hús és a zsír denzitás-értékeihez 

tartozó pixelszám egymáshoz viszonyított arányát használtuk 

kondícióbecslésre. Az eredményeket a 9/a és 9/b táblázatban mutatom be. 

 

9. táblázat A felnevelési mód hatása a tenyésztésbevételkori testsúlyra és az 

izom: zsír pixel arányra 

Születési súly, g 
Nevelő anyák 

száma 
Takarmányozás 

Első termékenyítés 

időpontja/hét  

35-45 53-58 65-70 Egy Kettő Korl. Ad lib. 15,5  18,5  

Egyedszám 84 107 103 157 137 146 148 126 168 

SD 

Testsúly, kg 3,27 a 3,37 a 3,51 b 3,29 a 3,52 b 3,23 a 3,55 b 3,32 a 3,49 b 0,58 

Izom: zsír 

pixel arány 
2,46b 2,30a 2,25a 2,36 2,29 2,67b 2,02a 2,41b 2,27a 0,81 

 

a és b p<0,05 szinten szignifikáns, SD=a teljes állomány szórása 

 

A születési súly hatása szignifikáns (p<0,05), a kis súllyal született 

tenyésznövendékek kevésbé zsírosak (magasabb izom:zsír pixel arány), 

mint a másik két csoport egyedei.  

 

a.,





 

 
 
 
 
 

9/b táblázat A felnevelési mód hatása a tenyésztésbevételkori testsúlyra és az izom: zsír pixel arányra 
 

Kicsi  Közepes Nagy 
Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 

Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. 
Tulajdonságok 

15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 
Egyedszám 13 13 9 14 6 12 8 10 12 12 13 12 14 12 10 14 10 14 11 16 10 12 11 19 

Testsúly, kg 2,88 3,14 3,18 3,42 3,24 3,36 3,44 3,68 3,08 3,22 3,32 3,63 3,20 3,39 3,60 3,65 3,21 3,35 3,46 3,56 3,23 3,57 3,68 3,95 

Izom: zsír pixel arány 
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a, b, c, d és e p<0,05 szinten szignifikáns 
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A nevelő anyák számának nem volt szignifikáns hatása a kondícióra. 

Bár a két anyával nevelt tenyésznövendékek valamivel zsírosabbak voltak, 

de ezt a különbséget nem tudtuk statisztikailag igazolni. SPENCER ÉS MTSAI 

(1985a, b) két azonos napon fialt anyával nevelt nyúlcsoportok 

vizsgálatakor megállapították, hogy a jobb tejtáplálásnak a gyorsabb 

zsírbeépülésre gyakorolt hatása kifejlett korban is kimutatható. A 

kísérletünkben kapott különbség tehát nem véletlen, az egy anyával nevelt 

csoportban kaptunk kissé magasabb értéket. 

Legjelentősebb hatása a takarmányozásnak volt, a korlátozva 

felnevelt nyulak izom:zsír pixel aránya szignifikánsan nagyobb volt, mint 

az ad libitum csoporté (p<0,001). 

A tenyésztésbe vételi életkor szintén szignifikánsan befolyásolta a 

izom: zsír pixel arányt. A 18,5 hetesen tenyésztésbe vett nyulak több zsírt 

építettek a testükbe, mint az először 15,5 hetesen termékenyített csoport 

(p<0,05). 

A kölcsönhatások alapján (9/b táblázat) megállapítható, hogy - a 

születési súlytól és a nevelő anyák számától függetlenül - a legkisebb 

izom:zsír pixel arányt minden esetben az ad libitum takarmányozott és 18,5 

hetesen tenyésztésbe vett csoportban, a legnagyobb értéket a korlátozva 

felnevelt és először 15,5 hetesen termékenyített nyulakban mértem. A 

korlátozottan takarmányozott 15,5 és 18,5 hetes, illetve az ad libitum 

takarmányozott 15,5 és 18,5 hetes nyulakban az izom:zsír index sorrendben 

2,74>2,59>2,10>1,98 volt.  

A CT vizsgálat eredményei egyértelműen bizonyították, hogy a 

vizsgált tényezők nem csak a testsúlyt, hanem a leendő anyanyulak 

kondícióját, a teljes test zsírtartalmát is befolyásolják. Ennek a rövid és a 

hosszú távú termelés szempontjából is fontos szerepe lehet. 
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4. 3. Az anyanyulak termelési eredményei 

 

4. 3. 1. Az első termékenyítés és az első fialás 

 

Az első termékenyítés és az első fialás eredményei a 10. és a 11. 

táblázatban láthatók. A két feldolgozás között az a különbség, hogy a 10. 

táblázatban az összes első termékenyítéskor kapott eredményt 

szerepeltettem, függetlenül attól, hogy az anyanyulak vemhesültek-e, vagy 

sem. A második esetben az első fialás alapján lettek csoportosítva az anyák, 

függetlenül attól, hogy az első vagy a második inszeminálás alkalmával 

vemhesültek.  

 

4. 3. 1. 1. Az anyanyulak testsúlya 

 

Az első termékenyítéskori testsúlyt mind a négy tényező, az első 

fialáskori testsúlyt viszont csak a születési súly, a nevelő anyák száma, 

valamint a takarmányozás módja befolyásolta szignifikánsan (10/a és 11/a 

táblázat): a nagyobb születési súlyú, a két anyával nevelt, az ad libitum 

takarmányozott és az idősebb korban tenyésztésbe vett anyanyulak 

nagyobbak voltak (p<0,001). 

Eredményeinkkel ellentétben POIGNER (2000) nem mutatott ki 

lényeges különbséget a kis, a közepes és a nagy súllyal született anyanyulak 

testsúlya között. GYARMATI ÉS MTSAI (2000b) viszont szintén a két anyával 

felnevelt anyanyulak súlyát találta nagyobbnak. 
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10. táblázat Az anyanyulak termelése az első termékenyítéskor a felnevelési módtól és a tenyésztésbe vételi életkortól függően 
a., 

Születési súly, g  Nevelő anyák  Takarmányozás Első termékenyítés Hatások 
Tulajdonságok 

35-45 53-58 65-70 Egy  Kettő Korl. Ad lib. 15,5 hét 18,5 hét Szül. Nev.anya Tak. 1.term 
SD 

Termékenyítések száma  137 175 157 254 215 227 242 221 248 469 469 469 469 - 
Súly első termékenyítéskor, kg 3,32a 3,41a 3,56b 3,33a 3,55b 3,27a 3,59b 3,34a 3,52b *** *** *** *** 0,02
Vemhesülési %  64,2 65,7 60,5 65,3 61,4 44,9a 81,0b 55,6a 70,5b NS NS *** ** 6,9 
Fialások száma  88 115 95 166 132 102 196 123 175 398 398 398 398 - 
Fialáskori súly, kg  3,58a 3,66ab 3,76b 3,62a 3,79b 3,75b 3,63a 3,64 3,69 ** * ** NS 0,02

összes  7,01 7,07 7,12 6,84a 7,36b 6,47a 7,38b 6,86 7,21 NS * *** NS 0,15
élő  6,56 6,48 6,8 6,38a 6,9b 5,98a 6,95b 6,51 6,68 NS * ** NS 0,15
nevelt 6,56 6,8 6,94 6,62 6,98 6,49a 6,94b 6,59 6,92 NS NS * NS 0,03

Alomlétszám  

3 hetes 6,10 6,13 6,31 5,96 6,5 6,08 6,27 6,08 6,28 NS NS NS NS 0,13
3 hetes alomsúly, kg 2,17 2,26 2,23 2,18 2,29 2,26 2,21 2,27 2,2 NS NS NS NS 0,03
3 hetes egyedi súly, g 395 384 386 399 373 404b 378a 406b 376a NS NS * * 7 
Szopós elhullás, % 7,05 7,20 8,76 8,6 6,54 5,88 8,69 6,5 8,51 NS NS NS NS 0,99
b., 

Kicsi  Közepes Nagy 
Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 

Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. 
Tulajdonságok 

15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 
Termékenyítések száma  16 22 19 25 11 15 14 15 24 26 24 21 21 21 19 19 18 19 17 23 16 18 22 24 
Súly első termékenyítéskor, kg 2,91 3,17 3,23 3,47 3,27 3,39 3,47 3,72 3,11 3,25 3,36 3,67 3,24 3,43 3,65 3,70 3,25 3,39 3,51 3,61 3,26 3,60 3,73 4,0 
Vemhesülési % 25 59,1 94,7 80 36,4 46,7 71,4 80 29,2 61,5 66,7 100 33,3 71,4 78,9 94,7 50 57,9 76,5 78,3 18,7 33,3 77,3 75 
Fialások száma  4 13 18 20 4 7 10 12 7 16 16 21 7 15 15 18 9 11 13 18 3 6 17 18 
Fialáskori súly (kg)  3,84 3,62 3,44 3,56 3,48 3,76 3,59 3,60 3,58 3,71 3,50 3,59 3,88 3,78 3,61 3,74 3,90 3,77 3,61 3,67 3,79 3,96 3,83 3,77 

összes  6,5 6,38 6,61 7,65 6,0 7,0 7,1 7,67 4,71 6,37 7,13 7,71 8,29 6,53 8,0 7,0 5,44 7,09 7,15 6,83 5,0 7,5 7,18 8,39 
élő  5,25 5,55 6,31 7,35 5,75 6,0 6,9 7,6 4,71 5,73 6,6 7,16 7,86 6,36 6,5 6,0 5,11 6,45 7,15 6,83 5,0 7,5 7,18 8,39 
nevelt 3,5 5,91 6,43 7,06 6,0 6,57 6,78 7,33 6,29 6,33 6,93 6,95 7,43 7,15 6,38 6,94 5,78 6,5 6,85 7,33 7,33 7,5 6,93 7,28 

Alomlétszám  

3 hetes 3 5,9 6,14 5,63 5,75 6,29 7,13 6,89 5,71 5,67 5,85 6,12 7,0 6,58 6,0 6,65 5,33 6,4 6,08 6,87 6,67 7,0 6,36 6,07 
3 hetes alomsúly, kg 1,66 2,1 2,2 1,98 3,09 2,13 2,01 2,37 2,38 2,22 2,24 2,09 2,35 2,35 2,28 2,36 2,03 2,38 2,25 2,21 2,35 2,24 2,35 2,04 
3 hetes egyedi súly, g 554 395 393 392 677 367 314 357 438 406 405 360 320 368 410 362 471 392 400 378 353 336 375 375 
Szopós elhullás, % 16,5 1,3 2,79 20,6 4,3 4,71 0 5,89 9,29 9,6 12,3 8,06 3,14 7,08 2,75 4,35 7,0 1,3 10,4 5,87 9,0 7,17 7,93 7,28 

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, NS=nem szignifikáns, SD=a teljes állomány szórása 
Legjobb és a legrosszabb teljesítményt elérő nyulak csoportja 
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11. táblázat Az anyanyulak termelése az első fialáskor a felnevelési módtól és a tenyésztésbe vételi életkortól függően 
a., 

Születési súly, g Nevelő anyák  Takarmányozás Első termékenyítés Hatások 
Tulajdonságok 

35-45 53-58 65-70 Egy  Kettő  Korl. Ad lib. 15,5 hét 18,5 hét Szül. Nev.anya Tak. 1.term 
SD 

Súly első termékenyítéskor, kg 3,41a 3,51a 3,66b 3,43a 3,66b 3,36a 3,62b 3,47a 3,57b *** *** *** *** 0,02
Első fialáshoz szükséges term. 1,41 1,39 1,49 1,41b 1,26a 1,68b 1,2a 1,52b 1,35a NS * *** *** 0,03
Fialások száma  119 161 145 229 196 210 215 200 225 425 425 425 425 - 
Fialáskori súly, kg  3,65a 3,75ab 3,84b 3,67a 3,85b 3,85b 3,67a 3,77 3,75 *** *** *** NS 0,02

összes  7,37 7,32 7,49 7,06a 7,78b 7,29 7,49 7,29 7,48 NS * NS NS 0,13
élő  6,87 6,73 6,96 6,57a 7,16b 6,78 6,91 6,78 6,9 NS * NS NS 0,13
nevelt 6,84 6,89 6,92 6,72 7,08 6,82 6,95 6,73 7,02 NS NS NS NS 0,07

Alomlétszám  

3 hetes 6,29 6,24 6,38 6,1a 6,55b 6,31 6,29 6,18 6,41 NS * NS NS 0,08
3 hetes alomsúly, kg 2,25 2,27 2,25 2,2a 2,33b 2,32b 2,19a 2,26 2,25 NS * * NS 0,03
3 hetes egyedi súly, g 386 381 374 386 381 388b 372a 392b 370a NS NS * * 1 
Szopós elhullás, % 7,74 7,8 7,53 8,26 7,02 7,12 8,25 7,39 7,95 NS NS NS NS 5,45
b., 

Kicsi  Közepes Nagy 
Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 

Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. 
Tulajdonságok 

15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 
Súly első termékenyítéskor, kg 3,18 3,14 3,23 3,51 3,57 3,43 3,57 3,65 3,23 3,23 3,43 3,66 3,41 3,44 3,69 3,71 3,34 3,54 3,46 3,72 3,44 3,60 3,75 4,04 
Első fialáshoz szükséges term. 1,88 1,5 1,05 1,17 1,82 1,6 1,36 1,2 1,87 1,46 1,33 1,0 1,75 1,33 1,26 1,05 1,47 1,79 1,24 1,22 1,23 1,78 1,32 1,18 
Fialások száma  13 19 15 21 10 15 13 13 24 24 22 19 18 20 17 17 16 18 17 21 16 17 19 21 
Fialáskori súly, kg 3,52 3,64 3,45 3,53 3,77 3,86 3,71 3,76 3,83 3,77 3,52 3,58 4,05 3,82 3,68 3,76 3,95 3,78 3,69 3,64 3,99 4,03 3,91 3,81 

összes  7,23 7,26 6,93 7,48 7,2 7,6 7,48 7,85 6,5 6,25 7,45 7,89 8,33 7,9 7,94 6,76 6,44 7,33 7,0 7,14 7,75 8,18 7,37 8,52 
élő  6,31 6,78 6,4 7,05 6,8 6,87 7,15 7,54 6,33 5,92 6,95 7,16 7,89 7,05 6,18 6,59 5,94 6,88 6,76 6,38 7,38 7,53 7,26 7,48 
nevelt 6,42 6,42 6,47 7,14 6,6 7,13 7,08 7,42 6,65 6,58 6,95 6,95 7,22 7,37 6,56 6,94 6,25 6,61 6,71 7,15 7,06 7,41 6,68 7,33 

Alomlétszám  

3 hetes 5,5 6,41 6,2 5,75 6,0 6,6 7,09 7,0 6,23 5,92 6,05 6,12 6,41 6,47 6,21 6,71 5,88 6,56 5,88 6,5 6,56 7,06 6,21 6,33 
3 hetes alomsúly, kg 2,18 2,32 2,21 2,01 2,69 2,23 2,06 2,47 2,31 2,21 2,18 2,09 2,33 2,33 2,34 2,39 2,21 2,37 2,18 2,02 2,27 2,48 2,24 2,24 
3 hetes egyedi súly, g 428 386 381 383 503 358 313 362 394 385 386 360 388 375 400 363 423 374 396 361 353 360 375 364 
Szopós elhullás, % 13,58 2,16 2,6 18,5 5,1 7,6 3,17 5,33 8,43 9,25 8,68 7,21 11,2 9,47 2,06 4,35 6,25 6,61 6,71 7,15 7,06 7,41 6,66 7,33 

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, NS=nem szignifikáns, SD=a teljes állomány szórása 
Legjobb és a legrosszabb teljesítményt elérő nyulak csoportja 
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A felnevelés alatti takarmányozási mód hatásának vizsgálatakor azt 

tapasztaltuk, hogy a korlátozva és az ad libitum takarmányozva felnevelt 

csoport sorrendje az első termékenyítés és az első fialás között 

felcserélődött. Első termékenyítéskor még a korlátozott csoport testsúlya 

volt szignifikánsan kisebb, de a flushingolás kezdetétől ezek a nyulak több 

tápot fogyasztottak (12. táblázat), és emiatt már az első fialás idejére 

behozták a lemaradásukat, sőt szignifikánsan nagyobb súlyt értek el (10. és 

11. táblázat). Számos kutató (SCHLOLAUT ÉS LANGE, 1979; THWAITES, 

1989; ROMMERS ÉS MTSAI, 1999) bizonyította, hogy visszafogott 

takarmányozást követően megnő a nyulak étvágya és emiatt átlag feletti 

súlygyarapodást érnek el.  

A fiatalabb korban tenyésztésbe vett nyulak súlya természetesen 

kisebb volt, mint a 18,5 hetesen inszemináltaké (3.34, illetve 3.52 kg, 10/a 

táblázat), de a különbség már az első fialáskor megszűnt (3.64, illetve 3.69 

kg, 11/a táblázat). Hasonló eredményekről számolnak be ROMMERS ÉS 

MTSAI (2001a), akik a 14,5 hetes korban tenyésztésbe vett nyulaknál mértek 

kisebb testsúlyt, de a különbség az első fialásra megszűnt. Korábbi 

kísérletünkben (SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2002b) a fiatalon tenyésztésbe vett 

nyulak testsúlya a termelés későbbi szakaszában még meg is haladta az 

idősebb korban inszemináltakét. 

Interakciót a vizsgált tényezők között nem találtunk. 

Az eredmények bizonyítják, hogy a táplálóanyag-ellátottság minden 

életkorban hatással van a nyulak növekedésére és kondíciójára. Ez a 

befolyás hosszú távon is kimutatható, még a termelő anyanyulak testsúlyát 

is befolyásolhatja. 
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4. 3. 1. 2. Vemhesülési arány, az első fialáshoz szükséges termékenyí-

tések száma 

 

A születési súly sem az első inszeminálás eredményességét (10. 

táblázat), sem az egy fialáshoz szükséges termékenyítések számát nem 

befolyásolta szignifikánsan (11. táblázat). Ezzel szemben POIGNER ÉS MTSAI 

(2000a) eredményei szerint a kis súllyal született nyulakat első fialásukhoz 

átlagosan 1,15-ször, a nagy súllyal születetteket 1,45 alkalommal kellett 

termékenyíteni. 

A nevelő anyák számát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az első 

inszeminálás alkalmával mindkét csoport hasonlóan vemhesült (10/a 

táblázat), de az első fialáshoz szükséges termékenyítések számában a két 

anyával nevelt csoport 10,6%-kal jobb eredményt ért el (p<0,05), mint az 

egyszer szoptatott társaik (11/a táblázat). Az utóbbi eredmények a két anyás 

nevelés (szopóskori jobb táplálóanyag ellátottság) kedvező hatását 

bizonyítják. Korábbi kísérletünk hasonló eredményeket kaptunk (SZENDRŐ 

ÉS MTSAI, 2002b). 

A korlátozva felnevelt és a fiatalon tenyésztésbe vett anyanyulak 

nagyon rosszul vemhesültek (10/a táblázat). A korlátozott és az ad libitum, 

illetve a 15,5 és 18,5 hetesen tenyésztésbe vett csoportok vemhesülési 

aránya között 36.1, illetve 14,9% különbséget kaptunk. Amint azt a 9. ábra 

is mutatja, különösen a korlátozva nevelt, és fiatalon termékenyített 

anyanyulak vemhesültek gyengén (29,2 és 34,5%). A korlátozott csoport 

okakkor sem értek el jó eredményt, ha először 18,5 hetesen lettek 

termékenyítve (51,9 és 59,7%). Ezzel szemben az ad libitum csoporton belül 

még a 15,5 hetesen termékenyített nyulak is 76,4 és 78,3%-os arányban 

vemhesültek. Szignifikáns interakciót nem sikerült kimutatnunk. 
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Hasonló sorrend alakult ki az első fialáshoz szükséges 

termékenyítések számában (11. táblázat), de a csoportok közötti 

különbségek sokkal kisebbek voltak. Ennek oka, hogy az első alkalommal 

üresen maradt anyák a következő (21 nappal később végzett) 

inszeminálásakor már jól vemhesültek. Emiatt elsősorban a leggyengébb 

csoportokban javultak az eredmények. 
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9. ábra Az először termékenyített anyanyulak vemhesülési aránya, 

függetlenül a születési súlytól  
(Jelmagyarázat a mellékletben.) 

a, b és c p<0,05 szinten szignifikáns 

 

HARTMANN ÉS PETERSEN (1995) az első termékenyítés alkalmával 

szintén az ad libitum takarmányozott csoportban figyeltek meg jobb 

vemhesülést. BONNANO ÉS MTSAI (2004) az első termékenyítés előtt 10 

napos flushingot alkalmazva a korlátozott takarmányozással felnevelt 

csoportban kedvező vemhesülési arányt értek el. Feltehetően a 4 napos 

flushing túl rövid idő ahhoz, hogy a korlátozva felnevelt anyanyulak 

ivarzása kifejezett legyen és jól vemhesüljenek. A későbbiekben ezért 

célszerű lenne egy hosszabb, 8-10 napos flushingot alkalmazni a korlátozott 

takarmányozással felnevelt anyanyulaknál. 



 93

4. 3. 1. 3. Alomlétszám 

 

Az első termékenyítés alkalmával az összes és az élve született nyulak 

számát csak a nevelő anyák száma és a takarmányozási mód befolyásolta 

szignifikánsan (10. táblázat), a két anyával nevelt és az ad libitum 

takarmányozott csoportban népesebb almok születtek. A születési súly és a 

tenyésztésbevételi életkor hatása nem volt kimutatható. Egy korábbi 

kísérletben (SZENDRŐ ÉS MTSAI, 2002b) szintén a két anyával nevelt 

anyanyulak értek el jobb eredményt. 
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10. ábra Az először termékenyített anyanyulak (élve született) 

alomlétszáma függetlenül a születési súlytól  
(Jelmagyarázat a mellékletben.) 

a, b és c p<0,05 szinten szignifikáns 

 

A 10. ábra szerint az egy anyával és korlátozva felnevelt anyanyulak 

hozták világra a legkisebb, és a két anyával szoptatott ad libitum csoport a 

legnagyobb almot. A 21%-os különbség szignifikáns. A korlátozott vagy ad 

libitum csoporton belül nagyobb volt a különbség, ha egy (5.49, illetve 6.9 

fióka) vagy két anya nevelte a nyulakat (6.61, illetve 7.57 fióka), mintha az 
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egy és két anyás csoporton belül a korlátozott (5.49, illetve 6.61 fióka) vagy 

ad libitum takarmányozás (6.9, illetve 7.57 fióka) hatását vizsgáljuk. 

A három hetes alomlétszámban kisebb, nem szignifikáns 

különbségeket kaptunk az egyes csoportok között (10/a táblázat). 

Függetlenül attól, hogy az anyanyúl az első vagy a második inszeminálás 

alkalmával vemhesült, az összes, az élve született és a 3 hetes kori 

alomlétszámot csak a nevelő anyák száma befolyásolta szignifikánsan (11/a 

táblázat), mindegyik esetben a két anyával nevelt csoportban volt 0,52-0,54 

fiókával több az alomban. 

Szignifikáns interakciót nem sikerült kimutatnunk. 

 

4. 3. 1. 4. Három hetes alom- és egyedi súly 

 

Az első termékenyítésből született almok súlyát egyik tényező sem 

befolyásolta szignifikánsan (10/a táblázat). Az egyedi súly viszont a 

korlátozva nevelt és a 15,5 hetesen tenyésztésbe vett csoportban volt 

nagyobb. Ebben a különbségben azonban az alomlétszámnak is szerepe 

lehetett, mert ezek az anyák kisebb almot neveltek.  

Az első termékenyítés sikerességétől függetlenül vizsgálva (11/a 

táblázat), a 3 hetes alomsúlyt csak a nevelő anyák száma és a 

takarmányozási mód befolyásolta szignifikánsan. Az előbbi esetben a 

különbség kialakulásában az alomlétszámnak is szerepe lehetett, mert a két 

csoportban az egyedi súly megegyezett. A takarmányozási mód 

szempontjából viszont egyértelműen előnyös a felnevelés alatti korlátozott 

takarmányozás, mert ebben a csoportban az alom- és az egyedi súly is 

szignifikánsan nagyobb volt, mint az ad libitum takarmányozott nyulaknál.  
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Bár a 15,5 hetesen tenyésztésbevett anyanyulak ivadékai 

szignifikánsan nehezebbek voltak, mint a 18,5 hetesen inszemináltaké, az 

eltérés hátterében azonban az eltérő alomlétszám állhatott, mert a két 

csoport alomsúlya megegyezett (11/a táblázat). 

POIGNER ÉS MTSAI (2000a) szerint az anyanyulak termelése 

szempontjából a nagy születéskori súly előnyt jelent. EIBEN ÉS MTSAI (2001) 

a korlátozott takarmányozással felnevelt anyanyulaknál mértek nagyobb 

alomsúlyt. COUDERT ÉS LEBAS (1985) hasonló eredményekről számoltak be. 

AUXILIA ÉS MASOERO (1977) első fialáskor a korlátozott csoport fölényét 

tapasztalták. Eredményeinkkel többségében megegyező irodalmi adatok 

alapján megállapíthatjuk, hogy a felnevelés alatti korlátozott takarmányozás, 

majd a tenyésztésbevétel utáni ad libitum etetés miatti nagyobb 

takarmányfogyasztás és jobb kondíció már az első fialás alkalmával 

előnyösen befolyásolja az anyanyulak tejtermelését. 

A három hetes alomsúly esetében nem kaptunk szignifikáns 

interakciót. 

A három hetes egyedi súlynál két tényező (a takarmányozási mód és 

az első termékenyítés időpontja) és három tényező (a születési súly, a 

takarmányozási mód, valamint az első termékenyítés időpontja) esetén is 

szignifikáns (p<0,001) interakciót találtunk. 

 

4. 3. 1. 5. Szopós elhullás 

 

A szopóskori elhullást egyik vizsgált tényező sem befolyásolta. 

Függetlenül attól, hogy az almok melyik termékenyítésből születtek, a 

mortalitás 6,6 és 8,3% között alakult. 
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4. 3. 2. Az összes fialás 

 

4. 3. 2. 1. Az anyanyulak takarmányfogyasztása és testsúlyuk alakulása 

 

Kísérletünnek ebben a részében arra kerestük a választ, hogyan 

változik az anyanyulak takarmányfogyasztása és testsúlya az első 

inszeminálás előtti 4. naptól (flushing-tól) a negyedik fialásig a születési 

súlyuktól, a tejtáplálástól és az elválasztás után adott takarmány 

mennyiségétől függően. Az eredményeket a 12. táblázatban foglaltam 

össze. 

 

4. 3. 2. 1. 1. Az anyanyulak takarmányfogyasztása 

 

Az anyanyulak takarmányfogyasztását csak a flushing, az első 

vemhesség és az első 4 laktáció alatt mértük. Mivel minden anyanyúl 8-9 

fiókát nevelt, nem vizsgáltam az alomlétszám hatását a tápfogyasztásra. 

A születési súly egyik vizsgált időszakban sem befolyásolta 

szignifikánsan az anyanyulak tápfogyasztását (12. táblázat). 

A flushing és az első vemhesség alatt az egy anyával nevelt csoport 

több tápot fogyasztott, ezt követően a két anyával nevelt nyulak fogyasztása 

volt nagyobb (12. táblázat). Úgy tűnik, hogy vagy az egy anyával nevelt 

csoportban csökkent, vagy a két anyával nevelteknél nőtt a 

takarmányfogyasztás, mert a flushing és az első vemhesség alatti –7,9 és –

7,5%-os különbség +2,6 és +4,3%-ra változott az első és a második laktáció 

során, a két anyával nevelt nyulak javára. A különbség az első vemhesség és 

a második laktáció alatt volt szignifikáns. 

 



 

 

 

 

 

 

12. táblázat Az anyanyulak takarmányfogyasztása (g/nap) 
Születési súly, g  Nevelő anyák száma  Takarmányozás módja Hatások 

Időszak 
35-45 53- 58 65-70 Egy  Kettő  Korl. Ad.lib.  

SD 
Szül.s.  Nev. 

Anyalétszám az első termékenyítéskor  101 119 108 177 151 169 159 - 328 328 

Flushing alatt  145 148 141 151 139 157b 143a 2,79 NS NS 

1. vemhesség alatt  176 184 180 187b 173a 184 177 3,5 NS * 

1. laktáció alatt (1-17. nap) 277 279 270 272 279 280 271 3,1 NS NS 

2. laktáció alatt (1-17. nap) 332 327 329 323a 337b 330 328 3,62 NS * 

3. laktáció alatt (1-17. nap) 331 344 327 332 337 329 339 4,12 NS NS 

4. laktáció alatt (1-17. nap) 342 350 334 340 346 353b 334a 4,28 NS NS 

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, NS=nem szignifikáns SD=a teljes állomány szórása 
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A korlátozva felnevelt anyanyulak - a harmadik laktációt kivéve - 

minden időszakban több tápot fogyasztottak, mint az ad libitum csoport. 

Szignifikáns különbséget azonban csak a flushing és a negyedik szoptatás 

alatt tudtunk kimutatni (p<0,05). Számos kutató (SCHLOLAUT ÉS LANGE, 

1979; THWAITES, 1989; ROMMERS ÉS MTSAI, 1999) szerint a visszafogott 

takarmányozást követően megnő a nyulak étvágya és emiatt átlag feletti 

mennyiségű takarmányt fogyasztanak. Épp ez a tenyésznövendék nyulak 

takarmánykorlátozásának lényege. A csökkent fogyasztás miatt nem 

zsírosodnak el a nyulak (ROMMERS ÉS MTSAI, 2001a), tenyésztésbe vételkor 

ideális kondícióban lesznek, majd a nagyobb takarmányfelvétel miatt 

valószínűleg kevésbé kerülnek energiahiányos állapotba, ezért jobb 

termelésre lehetnek képesek. XICCATO (1996) szerint ugyanis az anyanyulak 

- különösen az első vemhesség és szoptatás alkalmával - nem tudnak a 

szükségletüknek megfelelő mennyiségű energiát felvenni. 

Az anyanyulak takarmányfogyasztását a fialások sorszáma jelentősen 

befolyásolta (p<0,001). Az első laktáció alatt mért napi tápfelvételnél (272g) 

sorrendben 21, 23 és 26%-kal több tápot fogyasztottak az anyanyulak a 2., a 

3. és a 4. laktáció során. 

A vizsgált hatások között nem találtunk interakciót. 

 

4. 3. 2. 1. 2. Az anyanyulak testsúlya 

 

Az anyák termelés alatti testsúlyát a születési súly az összes fialás 

átlagában szignifikánsan befolyásolta, minden méréskor a nagy születési 

súlyú csoport testsúlya volt nagyobb (13. táblázat). A fialások sorszámával 

az anyanyulak súlya folyamatosan növekedett, de a kis és a nagy súllyal 

született anyanyulak közötti különbség állandónak bizonyult (11. ábra). Az 
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eredmények azt mutatják, hogy a születési súlyban meglévő különbségeket a 

nyulak sem felnevelés, sem a termelés alatt nem kompenzálták. Annak 

ellenére megmaradt a súlykülönbözet, hogy a három csoport 

takarmányfogyasztása megegyezett (12. táblázat), pedig a nagyobb súlyú 

egyedeknek nagyobb az életfenntartó táplálóanyag szükségletük. Velünk 

szemben POIGNER (2000) nem talált lényeges különbséget a kis, a közepes 

és a nagy súllyal született anyanyulak testsúlya között. 
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11. ábra Az anyanyulak testsúlya 

fialáskor a születési súlytól 

függően 

 

12. ábra Az anyanyulak 

testsúlya fialáskor a nevelőanyák 

számától függően 

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05 szinten szignifikáns 
 

A nevelő anyák számának hatása is szignifikánsnak bizonyult (13. 

táblázat). Minden időpontban a két anyával nevelt egyedek súlya volt 

nagyobb (összes fialás átlagában +140g, 12. ábra), bár a különbség csak a 6. 

fialásig volt szignifikáns, és ez idő alatt a flushing kezdetén meglévő 6,9%-

os eltérés 3,9%-ra csökkent. GYARMATI ÉS MTSAI (2000) - eredményeinket 

*** 

* 

   ** 

 *** 

*  *     ** ***   *** 

    *** 
   *** 
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megerősítve - megállapították, hogy még kifejlett korban is kimutatható a 

két anyával történő szoptatásból származó előny. 
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13. ábra Az anyanyulak testsúlya 

fialáskor a takarmányozási 

módtól függően 

14. ábra Az anyanyulak testsúlya 

fialáskor a tenyésztésbe vételi 

kortól függően 
 

***=p<0,001, *=p<0,05 szinten szignifikáns 
 

Legjelentősebb hatása a takarmánykorlátozásnak volt (13. táblázat). 

A felnevelés alatt korlátozva, de tenyésztésbevétel után ad libitum 

takarmányozott anyanyulak az ad libitum takarmányozott csoportnál több 

takarmányt ettek (12. táblázat) és emiatt az első fialásra a két csoport 

sorrendje felcserélődött (13. ábra). Az eltérés azonban csak az első és a 

második fialás alkalmával volt szignifikáns, a 7. fialás után pedig a 

különbség minimálisra csökkent. AUXILIA ÉS MASOERO (1977) az első négy 

fialást vizsgálva hasonló eredményekről számoltak be. A nagyobb testsúly 

valószínűleg jobb kondíciót is jelent. 

A fiatalabb korban tenyésztésbe vett nyulak súlya az első 

termékenyítéskor természetesen kisebb volt (p<0,01), mint a 18,5 hetesen 

inszemináltaké, de az első termékenyítés után a két csoport sorrendje 

 *** 

* 
  *** 

  *** 
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felcserélődött. A két csoport közötti különbség a 4. fialásig nőtt (p>0,05), 

majd csökkent (14. ábra). 

Az összes fialás átlagában kis, de szignifikáns súlybéli különbség volt 

a 15,5 hetesen tenyésztésbe vett anyák javára (13. táblázat). Az eredmények 

értékelésénél azonban figyelembe kell venni, hogy a fiatalon tenyésztésbe 

vett anyák az első alkalommal rosszul vemhesültek (több maradt üresen), 

ami a testsúly alakulását is befolyásolhatta. 

Szignifikáns interakciót csak a születési súly és a nevelő anyák száma, 

a születési súly és a takarmányozási mód, nevelő anyák száma és a 

tenyésztésbevételi kor, a takarmányozási mód és a tenyésztésbevételi kor, 

illetve három tényező együttes vizsgálatakor a születési súly, a nevelő anyák 

száma és a takarmányozási mód, a nevelő anyák száma, a takarmányozási 

mód és a tenyésztésbevételi kor valamint a születési súly, a nevelő anyák 

száma és a tenyésztésbevételi kor között találtunk (p<0,05). 

 

4. 3. 2. 2. Egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma 

 

Az összes fialás átlagos termelési eredményei a 13. táblázatban 

láthatók. 

A születési súly és a nevelő anyák száma nem befolyásolta az egy 

fialáshoz szükséges termékenyítések számát, mindegyik csoport hasonló 

arányban vemhesült (13/a táblázat).  

A takarmányozási mód hatása szignifikáns. Az összes fialás 

átlagában az ad libitum csoport ért el jobb eredményt (1,29, illetve 1,34; 

p<0,05; 13/a táblázat), de az értékelésnél figyelembe kell venni a fialások 

sorszámát is (15. ábra). 
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15. ábra Egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma a takarmányozási 

módtól függően 
***=p<0,001, *=p<0,05 szinten szignifikáns 

 

Tenyésztésbe vételkor a korlátozva felnevelt anyanyulak nagyon 

rosszul vemhesültek, ami ennek a csoportnak a teljesítményét lerontotta és – 

mint korábban írtam – ebben a csak néhány napos flushingnak lehetett 

szerepe. A termelés során általában már a korlátozva felnevelt csoport 

vemhesült jobban, kevesebb termékenyítésre volt szükség egy fialáshoz (15. 

ábra). Szignifikáns eltéréseket tudtunk kimutatni az 1., a 3., a 6., a 7., a 8. és 

a 10. fialás alkalmával, – az 1. és a 8. fialás kivételével – a korlátozott 

csoport javára. Úgy látszik azonban, hogy ezek a különbségek nem 

ellensúlyozzák az első termékenyítés nagyon rossz eredményét. Hibás lenne 

azt a következtetést levonni, hogy általában jobb az ad libitum csoport 

eredménye, mivel ebben a túl rövid ideű flushingnak döntő szerepe volt.  

 

 

   *     ***     *     *      *        * 
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13. táblázat Az anyanyulak átlagos termelése a felnevelési módtól és a tenyésztésbe vételi életkortól függően 
a., 

Születési súly, g  Nevelő anyák  Takarmányozás Első termékenyítés Hatások Tulajdonságok 
35-45 53-58 65-70 Egy  Kettő Korl. Ad lib. 15,5 hét 18,5 hét Szül. Nev.a.sz. Tak. 1.term 

SD 

Termékenyítések száma  1223 1455 1283 2096 1865 2033 1928 1931 2033 3961 3961 3961 3961 - 
1 fialáshoz szükséges term. 1,30 1,31 1,34 1,31 1,32 1,34b 1,29a 1,36b 1,28a NS NS * *** 0,01 
Fialások száma 938 1110 962 1602 1408 1517 1493 1424 1586 3010 3010 3010 3010 - 
Fialáskori súly, kg 3,99a 4,06b 4,13c 3,99a 4,13b 4,11b 4,01a 4,09b 4,02a *** *** *** *** 0,07 

összes  8,55 8,58 8,51 8,35a 8,76b 8,4a 8,69b 8,71b 8,4a NS *** * * 0,05 
élő  8,15 8,2 8,18 7,99a 8,39b 8,03a 8,33b 8,34b 8,03a NS *** * * 0,06 
nevelt 8,13 8,08 8,12 8,05a 8,18b 8,07 8,15 8,09 8,12 NS ** NS NS 0,02 

Alomlétszám  

3 hetes 7,17 7,01 7,01 7,03 7,09 7,06 7,06 7,01 7,1 NS NS NS NS 0,04 
3 hetes alomsúly, kg 2,83 2,92 2,91 2,85 2,91 2,9 2,86 2,87 2,89 NS NS NS NS 0,02 
3 hetes egyedi súly g 385 397 392 391 392 394 389 393 391 NS NS NS NS 1,78 
Szopós elhullás, % 6,55 7,41 7,07 7,16 6,89 6,99 7,08 7,09 6,98 NS NS NS NS 0,25 

b., 
Kicsi  Közepes Nagy 

Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 
Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Tulajdonságok 

15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 
Termékenyítések száma  182 179 120 173 99 180 178 112 210 239 215 177 205 97 139 173 131 164 123 183 166 181 163 172 
1 fialáshoz szükséges term.  1,32 1,32 1,15 1,34 1,39 1,28 1,37 1,23 1,42 1,24 1,33 1,28 1,45 1,26 1,29 1,22 1,32 1,41 1,4 1,25 1,42 1,28 1,37 1,31 
Fialások száma  138 135 104 128 71 141 129 92 146 194 162 139 141 76 108 144 101 116 89 150 117 141 118 130 
Fialáskori súly, kg  3,99 3,85 3,91 3,78 4,18 4,14 4,07 4,01 4,21 4,08 3,96 3,86 4,13 3,95 4,03 4,18 4,2 4,11 4,01 3,9 4,27 4,18 4,11 4,2 

összes  8,3 7,79 9,53 8,04 9,39 8,63 8,78 8,53 7,84 7,85 9,17 8,39 9,49 8,96 8,93 8,48 8,62 8,07 8,39 8,63 7,76 8,97 8,59 8,83 
élő  7,84 7,35 9,17 7,76 8,88 8,14 8,46 8,12 7,67 7,35 8,75 8,15 9,21 8,68 8,01 8,26 8,27 7,65 8,15 8,25 7,45 8,71 8,42 8,41 
nevelt 8,15 7,78 8,07 8,11 8,09 8,26 8,33 8,22 8,05 7,97 8,12 8,09 8,18 8,07 7,98 8,23 7,92 8,04 7,98 8,28 8,06 8,27 8,09 8,19 

Alomlétszám  

3 hetes 7,12 6,96 7,24 7,17 7,26 7,35 7,01 7,37 6,83 7,07 7,12 6,93 7,02 7,01 6,61 7,34 6,77 6,93 7,21 7,06 7,2 7,2 6,84 6,88 
3 hetes alomsúly kg 2,67 2,79 2,83 2,73 3,0 2,88 2,7 2,9 2,86 2,97 2,84 2,86 2,99 2,8 2,87 3,04 2,91 2,88 2,84 2,83 2,97 2,92 2,97 2,89 
3 hetes egyedi súly g 390 387 381 371 412 376 371 402 308 403 390 395 402 387 401 393 403 390 398 381 383 392 396 398 
Szopós elhullás, % 7,52 5,33 4,82 7,69 4,80 5,82 7,17 8,84 10,9 6,53 6,09 7,96 8,38 7,15 6,62 5,77 5,49 7,58 8,38 7,35 5,76 7,05 7,25 7,75 

***=p<0,001, **=p<0,01, *=p<0,05, NS=nem szignifikáns, SD=a teljes állomány szórása 
Legjobb és a legrosszabb teljesítményt elérő nyulak csoportja 
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Ezt erősítik meg az irodalmi adatok is. HARTMANN ÉS PETERSEN 

(1995) az első termékenyítéssel szemben a 2. és 3. inszemináláskor a 

korlátozott csoport nyulak vemhesülését találta jobbnak (p>0,05). COUDERT 

ÉS LEBAS (1985), illetve EIBEN ÉS MTSAI (2001) a fialások számának 

előrehaladtával szintén a felnevelés alatt korlátozva takarmányozott (150 

illetve 130g/nap) nyulak fölényét mutatták ki (p>0,05). 

Az első inszeminálás időpontjának hatását vizsgálva megállapítható, 

hogy az összes fialás átlagában a 18,5 hetesen tenyésztésbe vett csoport ért 

el jobb eredményt (13/a táblázat). Bár a termelés folyamán a két csoport 

közötti különbség csökkent (16. ábra), de a tendencia megmaradt.  
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16. ábra Egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma a tenyésztésbevételi 

kortól függően 
***=p<0,001, *=p<0,05 szinten szignifikáns 

 

A kísérlet során a legjelentősebb hatással bíró két tényezőnek, a 

nevelő anyák számának és a felnevelés alatti takarmányozás módjának 

együttes vizsgálatakor az összes fialás átlagában sorrendben 

1,29<1,30<1,33<1,35-os eredményt kaptunk (1a<2a<1k<2k, 13/b táblázat). 

 

      ***        *       *          * 
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4. 3. 2. 3. Alomlétszám 

 

Az összes fialás átlagában az átlagos születési súlyú csoport 

anyanyulai fialtak népesebb almokat (13/a táblázat), a különbségeket 

azonban statisztikailag nem tudtuk igazolni. 

Az összes és az élve született alomlétszámban az egy és két anyával 

nevelt csoport közötti eltérés az utóbbi csoport javára szignifikáns (13/a 

táblázat, 17. ábra). Egy másik kísérletben SZENDRŐ ÉS MTSAI (2002b) 

hasonló eredményeket kaptak. A két anyával nevelt csoport fölénye az egész 

termelési időszak során egyértelmű (17. ábra). Ezek szerint előnyös a 

szopóskori jobb tápláltság. 
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17. ábra Az alomlétszám (össz született) alakulása a nevelő anyák számától 

függően 
*=p<0,05 szinten szignifikáns 

 

Az ad libitum csoport anyanyulai az összes fialás átlagában is 

statisztikailag igazolhatóan nagyobb almokat fialtak (13/a táblázat, 18. 

ábra). Ennek ellenére a 3 hetes alomlétszámban már semmilyen eltérést 

nem találtunk.  

      * 
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18. ábra Az alomlétszám (össz született) alakulása a takarmányozási módtól 

függően 

 

Az összes fialás átlagában az összes és az élve született fiókák 

számában a fiatalon tenyésztésbe vett nyulak értek el szignifikánsan jobb 

eredményt (p<0,05) (13/a táblázat). A 3 hetes kori alomlétszámban már 

nem volt eltérés a két csoport között. 

A nevelő anyák számának és a felnevelés alatti takarmányozási mód 

hatásának együttes vizsgálatakor az összes fialás átlagában szignifikáns 

különbséget találtunk az összes és az élve született fiókák számában 

(p<0,001). Legjobb eredményt a két anyával nevelt, és a felnevelés alatt 

korlátozva takarmányozott csoport érte el (8,84 fióka), míg a legkisebb 

almokat az egy anyával nevelt, és korlátozva takarmányozott csoport 

esetében tapasztaltuk (8,04 fióka). Hasonló, bár nem szignifikáns 

eredményeket kaptunk a 21 napos alomlétszám esetében is. 

A születési súly és az első termékenyítés időpontja esetén mind az 

összes, mind az élve született alomlétszámban (p<0,05 és p<0,01), a nevelő 

anyák száma és a növendékkori takarmányozás módja esetén pedig az 

összes alomlétszámban kaptunk szignifikáns interakciót (p<0,001). Három 
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tényező (születési súly, a nevelő anyák száma valamint a takarmányozás 

módja) esetén szintén statisztikailag igazolható (p<0,05) interakciót 

tapasztaltunk. Az összes és az élve született alomlétszámra a négy tényező 

együttesen is számottevően hatott (p<0,05). 

 

4. 3. 2. 4. Három hetes alomsúly 

 

Az összes fialás átlagában nem volt statisztikailag igazolható 

különbség az egyes csoportok között (13/a táblázat), bár a kis születési súly 

és az egy anyával történő nevelés a 3 hetes alomsúly szempontjából kissé 

hátrányos. A takarmánykorlátozásnak nem volt negatív hatása. 

EIBEN ÉS MTSAI (2001) a korlátozott takarmányozással felnevelt 

anyanyulaknál mértek nagyobb alomsúlyt (p>0,05). COUDERT ÉS LEBAS 

(1985) hasonló tendenciát (p>0,05) figyeltek meg. Ezzel szemben AUXILIA 

ÉS MASOERO (1977) második fialáskor az ad libitum csoport fölényét 

(p>0,05) tapasztalták.  

Két tényező (nevelő anyák száma és a takarmányozás módja) együttes 

vizsgálatakor a 19. ábrán jól látható, hogy az egy anyával történő nevelés 

különösen a felnevelés alatti ad libitum takarmányozás esetén hátrányos, bár 

szignifikáns különbséget nem tudtunk kimutatni. 

Szignifikáns interakciót nem tudtunk kimutatni. 
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19. ábra A 3 hetes alomsúly alakulása a nevelő anyák számától és a 

takarmányozás módjától függően 
 

4. 3. 2. 5. Három hetes egyedi súly 

 

A három hetes egyedi súlyt egyik vizsgált tényező sem befolyásolta 

szignifikánsan (p>0,05; 13/a táblázat). Az átlagos és a nagy születési súlyú, 

illetve korlátozva felnevelt anyanyulak valamivel nagyobb fiókákat neveltek 

fel (13/a táblázat).  

A 3 hetes egyedi súlyt a nevelő anyák számának és a felnevelés alatti 

takatmányozásnak az együttes hatása nem befolyásolta szignifikánsan. 

A három hetes egyedi súly esetében a takarmányozási mód és az első 

termékenyítés időpontja (két tényező) együttes elemzésekor p<0,01, három 

tényező (a születési súly, a takarmányozási mód valamint az első 

termékenyítés időpontja) együttes vizsgálatakor p<0,001 szintű interakciót 

találtunk. 

 

4. 3. 2. 6. Szopós elhullás 
 

A szoptatás alatti elhullást egyik vizsgált tényező sem befolyásolta 

szignifikánsan. 
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4. 4. Az anyanyulak túlélése 

 

A survival-analízis szerint a tenyésztésbevételt követően is 

kimutatható a születési súlynak a túlélésre gyakorolt hatása (p<0,05). Ezek 

szerint szignifikánsan gyorsabb ütemben esnek ki a termelésből a nagy 

súllyal született anyanyulak (20. ábra). 

A nevelő anyák száma nem befolyásolta az anyanyulak túlélését 

(p=0,923).  
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20. ábra A kis, a közepes és a 

nagy születési súlyú nyulak 

túlélés függvényei 109 napos 

kor után 
 (N=nagy, A=átlagos, K=kis 

születési súly) 

21. ábra Az ad libitum és a 

korlátozva takarmányozott nyulak 

túlélési függvényei 109 napos kor 

után 
 (Al= ad libitum, K=korlátozott) 
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Az ad libitum és a korlátozva felnevelt csoport túlélése a 365. napon 

(60,3 és 61,7%) gyakorlatilag még megegyezett (p=0,772, 21. ábra), de a 

korlátozott csoport túlélési esélye 700 napos kortól valamivel jobbnak 

bizonyult, mint az ad libitum csoporté (p=0,141).  
Az anyanyulak túlélése teljesen független volt attól, hogy 15,5 vagy 

18,5 hetes korban lettek tenyésztésbe véve (p=0,711).  

Az eredmények alapján a termelési időszak alatti túlélés 

szempontjából hátrányos a nagy születési súly és idősebb korban előnyös a 

növendékkori korlátozott takarmányozás.  

 

4. 5. Az anyanyulak életteljesítménye 

 

Vizsgálatunk kiemelt célja annak megállapítása, hogy az eltérő 

felnevelési módok hogyan befolyásolják az anyanyulak életteljesítményét 

(14. táblázat). 

Amint az a 14/a és 14/b táblázatban látható, a különböző felnevelési 

módok esetenként jelentős, de nem szignifikáns hatással vannak az 

életteljesítményre. Az anyanyulak születési súlya kissé befolyásolta a fialás 

számot, valamint az összes és az élve született alomlétszámot (p>0,05). 

Annak ellenére, hogy a kísérlet kezdetén a kis súllyal született 

anyanyulaknak volt a legrosszabb a túlélési esélye, három termelési 

mutatóban mégis sorrendben 7.1, 8.8 és 9.8%-kal jobb eredményt értek el, 

mint a másik két csoport.  
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14. táblázat Az anyanyulak életteljesítménye a felnevelési módtól és a tenyésztésbe vételi életkortól függően 
a., 

Születési súly, g  Nevelő anyák  Takarmányozás Első termékenyítés Hatások (p=) 
Tulajdonságok 

35-45 53-58 65-70 Egy  Kettő  Korl. Ad lib. 15,5 hét 18,5 hét Szül. Nev.anya Tak. 1.term 
SD 

Összes fialás szám  6,76 6,39 6,27 6,38 6,57 6,65 6,24 6,46 6,48 0,070 0,563 0,052 0,176 5,02 
összes  58,9 54,8 53,5 53,5 58,2 56,7 54,5 56,8 54,4 0,054 0,329 0,540 0,863 44,1 

Született nyúl  
élő  53,9 50,5 49,7 49,1 53,9 52,4 50,1 52,5 50,1 0,057 0,221 0,093 0,829 46,6 

 
 
b., 

Kicsi születési súly Közepes születési súly Nagy születési súly 
Egy anya Két anya Egy anya Két anya Egy anya Két anya 

Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. Korl.  Ad lib. 
Tulajdonságok 

15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 15,5 18,5 
Összes fialás szám 8,00 5,82 5,00 5,17 6,36 8,78 9,07 5,80 6,31 7,46 6,71 6,90 7,05 3,62 5,50 7,24 5,88 6,10 5,52 6,53 7,73 7,53 5,32 5,91 

összes  71,6 47,8 52,2 42,9 60,6 81,1 80,1 52,3 48,1 58,5 61,5 58,2 66,9 32,4 49,0 64,3 51,2 49,5 46,1 56,3 60,3 67,3 45,8 52,2 Született nyúl 
élő  64,2 41,8 48,7 39,1 54,9 74,9 76,8 48,2 45,7 53,7 56,1 54,1 62,7 30,1 42,4 59,2 46,7 44,7 42,3 52,0 57,9 63,9 42,6 48,2 

SD=a teljes állomány szórása 
Legjobb és a legrosszabb teljesítményt elérő nyulak csoportja 
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Korábbi kísérletekben igazolták (SZENDRŐ ÉS MTSAI, 1989), hogy a 

kiemelkedően nagy létszámú almokban született anyanyulak népesebb 

almokat fialnak, pedig az átlagos születési súly ott is kisebb. Kísérletünkben 

a kis súllyal született nyulak fele a felnevelés alatt elpusztult, a leggyengébb 

egyedek kiestek, kiselejteződtek. Feltehetően azok az anyanyulak, amelyek 

életben maradtak, jobb az alkalmazkodó képességük és az átlagosnál jobb 

termelési eredmények elérésére képesek. Ez nem azt jelenti, hogy a kis 

születési súly előnyt jelent, hanem a természetes szelekció miatt közülük 

csak a legjobbak lettek tenyésztésbe véve. 

A nevelő anyák száma az összes fialás számot alig befolyásolta, a két 

anyával nevelt csoport fölénye csak 3,1% volt. Ezzel szemben az összes és 

az élve világra hozott nyulak számában már 8,8 és 9,8%-os, szakmailag 

jelentős többletet kaptunk. Ebból következik, hogy a szopóskori jobb 

táplálóanyag ellátottság nemcsak az egyes fialásra, de az egész 

életteljesítményre pozitív hatással van. 

A felnevelés alatti takarmányozás módja elsősorban a fialások 

számát befolyásolta. A korlátozottan felnevelt anyanyulak életük során 

8,1%-kal többször fialtak. Az összes és az élve született nyulak számában 

csak 4, illetve 4,6% különbséget kaptunk. 

Az első termékenyítés időpontja sem befolyásolta szignifikánsan az 

életteljesítményt, habár a 15,5 hetes korban tenyésztésbe vett csoport 

valamivel jobb eredményt ért el. 

A 15. táblázatban az élet minden szakában túl- (N2ai) és alultáplált 

(K1kf), illetve a mai gyakorlatban leggyakoribb módszerrel felnevelt 

csoportok (A+N1af) életteljesítménye látható.  
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15. táblázat A felnevelés során túl- (N2ai) és a alultáplált (K1kf), illetve a 

mai termelésben leggyakrabban alkalmazott módszerrel felnevelt (A+N1af) 

anyanyulak életteljesítménye 
(N2ai=nagy súllyal született, két anyával nevelt, ad libitum takarmányozott és 18,5 hetesen 

tenyésztésbe vett, K1kf=kis súllyal született,egy anyával nevelt, korlátozva takarmányozott 

és 15,5 hetesen tenyésztésbe vett, A+N1af=átlagos vagy nagy súllyal született, egy anyával 

nevelt, ad libitum takarmányozott és 15,5 hetesen tenyésztésbe vett csoport nyulai) 

 
Tulajdonságok N2ai K1kf A+N1af 
Összes fialások száma 5,9 8,0 6,4 

összes  52,2 71,6 55,5 Született nyúl 
élő  48,2 64,2 52,4 

 

Jól látszik, hogy a mai gyakorlatban alkalmazott módszerrel felnevelt 

(nagy vagy közepes súllyal született, egy anyával nevelt, ad libitum 

takarmányozott és korán tenyésztésbe vett) anyanyulak termelése nem 

kiemelkedő. Érdemes tehát egy jobb felnevelési módszert keresni. 

A legjobban táplált (N2ai=nagy születési súly, két anyával nevelés, ad 

libitum takarmányozás és késői tenyésztésbe vétel) csoport termelési 

adataiból látszik, hogy a túltáplálás, a felnevelés alatti „túlzott kedvezés” 

hátrányos a leendő tenyészállatok számára (15. táblázat). Ugyanakkor 

kifejezetten jó eredményt értek el a felnevelés mindn szakaszában 

gyengébben táplált nyulak (15. táblázat). Több állatfajon megfigyelték, hogy 

előnyös a visszafogott tápláltság. 

Kiemeltem az egy vagy két anyával nevelt, ad libitum vagy 

korlátozottan takarmányozott anyai csoportokat is (16. táblázat).  

Megállapítható, hogy a legjobb teljesítményt a két anyával nevelt, majd 

választástól tenyésztésbevételig korlátozottan táplált csoport érte el. Annak 

ellenére alakult ki ez az eredmény, hogy a 14/b táblázat adatai szerint – 

valószínűleg véletlen – az egyik ide tartozó 18,5 hetesen tenyésztésbevett 
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anyai csoport érte el az összes (24) csoport közül a leggyengébb 

teljesítményt.  

 

16. táblázat A nevelő anyák száma és a takarmányozási mód együttes hatása 

az életteljesítményre 
(1k=egy anyával nevelt, korlátozva takarmányozott, 1a=egy anyával nevelt, ad libitum 

takarmányozott, 2k=két anyával nevelt, korlátozva takarmányozott, 2k=két anyával nevelt, 

ad libitum takarmányozott) 

 
Tulajdonságok 1k 1a 2k 2a 
Összes fialások száma 6,6 6,0 6,7 6,4 

összes  53,9 53,1 60,3 56,0 Alomlétszám  
élő  49,1 48,9 56,5 51,5 

Legjobb és a legrosszabb teljesítményt elérő nyulak csoportja 

 

Bár a tulajdonságok nagy szórása miatt egy esetben sem tudtunk 

szignifikáns különbséget kimutatni, néhány esetben egyértelműnek tűnik, 

hogy az anyanyulak életteljesítménye szempontjából melyek a kedvezőbb és 

a hátrányosabb felnevelési módok. 



 95

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

Vizsgálataink célja az volt, hogy a felnevelés különböző szakaszaiban 

megtaláljuk azokat a nevelési módokat (tápláltsági viszonyokat), amelyek 

javítják az anyanyulak termelését, meghosszabbítják élettartamát és növelik 

életteljesítményét. 

A születési súly jelentős hatást gyakorol a szopósnyulak elhullására, de 

a testsúly alapján történő alomkiegyenlítéssel a legkisebb, kevésbé életképes 

nyulak mortalitása is csökkenthető. A jobb tejellátottság azonban önmagában 

nem elegendő a túléléshez, mert a két anyával nevelt nyulak közül is több 

hullott el, ha a születési súlyuk kicsi volt. A kis súllyal született nyulak közül 

az elválasztás után is több pusztult el, sőt az anyanyulak túlélési esélye is 

csökkent. Mindezek azt mutatják, hogy a magzati élet alatti gyengébb 

tápláltságnak az egész életre kiterjedő hatása van. Ezt számos humán 

vizsgálat eredménye is alátámasztja. Megfigyelték például, hogy a 

csecsemők születési súlya és a szív- és érrendszeri betegségekkel 

kapcsolatos halálozási előfordulás között kapcsolat van (BARKER, 1995; 

HUXLEY ÉS MTSAI, 2000). 

A születési és a későbbi életkorban mért testsúly között összefüggés 

van. A kis súllyal született egyedek még kifejlett korban (az egész termelési 

időszak alatt) is elmaradnak a nagyobb súllyal született társaiktól. Az 

eredmények azt bizonyítják, hog a magzati élet során szerzett hátrányt a 

nyulak nam képesek teljesen kompenzálni. 

Bár az anyanyulak reprodukciós tulajdonságai függetlenek egymástól, 

a kis súllyal született egyedek életteljesítménye a legnagyobb. Ez a fölény 

valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a kis nyulak általában népesebb 

alomban születtek, mint a nagy újszülöttek. Ennek ellenére véleményem 
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szerint nem célszerű a kis súllyal született nyulakat előnyben részesíteni. 

Gyengébb életképességük miatt több esik ki közülük, ami a természetes 

szelekción keresztül hozzájárulhat a túlélő egyedek jobb 

életteljesítményéhez, de hasznosabbnak tartom, ha a népes almok nagyobb 

egyedei közül hagyunk meg tenyészutánpótlást és az élet bármely 

szakaszában problémás (pl.: beteg) egyedeket kiselejtezzük.  

A két anyával történő nevelés alkalmas a szopósnyulak 

tápláltságának javítására. A jobb tejellátottság kedvezőbb az elhullás 

szempontjából, ugyanakkor ezeknek az egyedeknek nagyobb lesz a 

testsúlyuk, jobb lesz a kondíciójuk (több zsírt raktároznak a testükben) és ez 

az előny a termelő anyáknál is kimutatható. Ennek ellenére a 

tenyésztésbevételt követően az egy anyával nevelt csoport vemhesült jobban, 

az egész termelés alatt pedig nem volt különbség a két csoport között. Ezek 

az eredmények azt mutatják, hogy a vemhesülés szempontjából semmilyen 

előnnyel sem jár a nagyobb súly és az ehhez kapcsolódó jobb kondíció. Az 

alomlétszámot vizsgálva ugyanakkor egyértelmű a két anyás nevelés előnye, 

a fiatalkori jobb tápláltság, illetve az erre visszavezethető nagyobb súly, 

vagy jobb kondíció. Amellett, hogy megállapíthatjuk a két anyával történő 

nevelés anyanyulak szaporaságára gyakorolt pozitív hatását, fel kell hívni a 

figyelmet arra, hogy a jobb tejellátottságot más módszerrel, például az 

alomlétszám csökkentésével (a nagy létszámú almokban az erősebb és 

főként nőivarú egyedek meghagyásával) is el lehet érni. 

A választott takarmánykorlátozási módszer alkalmas a napi 

tápfogyasztás életkortól és testsúlytól független szabályozására, a növekedés 

ideálisnak tűnő visszafogására. Az ad libitum fogyasztás 85%-os szintje nem 

túlzott, a tenyésznövendék nyulak kedvező kondícióban vehetők 

tenyésztésbe. A 4 napos flushing ugyanakkor túl rövidnek tűnik, mivel még 
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az először 18,5 hetesen termékenyített nyulak is rosszul vemhesültek. Az 

utóbbi években publikált néhány irodalmi adat alapján a 8-10 napos flushing 

ajánlható. 

A korlátozás megszűntetése után a nyulak takarmányfogyasztása 

megnő, irodalmi adatok szerint a táplálóanyagok értékesítése is javul. 

Mindezek eredményeként az első fialáskor már nagyobb volt a korlátozott 

takarmányozás mellett felnevelt anyanyulak súlya, mint az ad libitum 

csoporté. Ez pozitívan hatott a vemhesülésre, az első termékenyítés nagyon 

gyenge eredménye után a korlátozott csoport anyanyulai vemhesültek 

jobban. Ez a jobb teljesítmény azonban nem ellensúlyozta az első 

termékenyítés gyenge eredményét. Az alomlétszám szempontjából pedig úgy 

tűnik, nem előnyös a tenyésznövendékek korlátozott takarmányozása.  

A 15,5 hetes korban történő tenyésztésbevétel túl korainak tűnik, 

mivel első alkalommal ezek a nyulak nagyon rosszul vemhesültek és kis 

almokat hoztak a világra. Az egész termelési időszak alatt is egy fialáshoz 

több termékenyítésre volt szükség, de az alomlétszám ebben a csoportban 

volt a nagyobb. Mivel az első termékenyítés időpontját a telep szaporítási 

ritmusa (a fialás utáni újratermékenyítés időpontja) és az anyai csoportok 

száma (a telep anyanyúl állományát egyszerre, két, vagy több részre osztva 

termékenyítik) határozza meg, nem könnyű a tenyésztésbevétel időpontját 

megváltoztatni. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy nem érdemes az 

idősebb korban történő tenyésztésbevételre törekedni, de a túl fiatal, illetve 

kis súlyú anyák inszeminálását célszerű elkerülni. A 15,5 és 18,5 hetes 

tenyésztésbevétel összehasonlítása ugyanakkor nem ad lehetőséget az ideális 

életkor meghatározására.  

Az életteljesítmény különböző mutatóit vizsgálva megállapítható, 

hogy a fialások száma a tenyésznövendék nyulak korlátozott 
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takarmányozásával, a megszületett nyulak száma két anyával történő 

neveléssel 8-10%-kal növelhető. Legjobb életteljesítmény tehát akkor 

várható, ha a leendő anyanyulak szopóskori tejellátottsága jó, majd 

elválasztás után 15%-kal visszafogjuk a takarmányfogyasztásukat. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 

A kísérletek elemzése alapján az alábbi új és újszerű tudományos 

eredmények fogalmazhatók meg: 

 

• Az egy és kétanyás nevelés, valamint az alkalmazott 

takarmányozási mód alkalmas a leendő anyanyulak testsúlyának és 

kondiciójának befolyásolására. 

• Az anyanyulak jobb szopóskori tejellátása következtében nagyobb 

az összes és az élve született alomlétszám. 

• Az elválasztás és a tenyésztésbevétel között az ad libitum szint 

85%-ára korlátozott anyanyulak az első fialás után jobban 

vemhesülnek. 

• Az életteljesítmény szempontjából kedvező, ha a leendő 

tenyésznyulakat két anyával nevelik, majd korlátozott fejadagon 

tartják. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A kísérlet célja annak megállapítása volt, hogy a születési súly, a 

szopóskori tejellátottság, a felnevelés alatti takarmányozási mód, illetve a 

tenyésztésbevételi életkor együttesen és külön-külön hogyan befolyásolja az 

anyanyulak termelését, életteljesítményét. 

A kísérleteket a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán 2001 és 

2005 között, Pannon fehér nyulakkal (n=785) végezték. Az állatokat zárt 

épületben, egyszintes, ponthegesztett ketrecekben helyezték el. A 

megvilágítás egész évben egyformán 16 óra világos és 8 óra sötét volt. 

A fialás utáni napon, még szoptatás előtt a nőivarú fiókákat egyedi 

súlyuk alapján három csoportba (kis=35-45 g, közepes=53-58 g, nagy=65-70 

g) osztották. Eltérő tejtáplálása céljából a három csoportot véletlenszerűen 

megfelezték és az almok felét hagyományosan egy, a másik felét 17 napos 

korig két anyával nevelték.  

A szopósnyulakat 21 napos korban leválasztották, a hat csoportot ismét 

véletlenszerűen megfelezték, a kettesével nevelt nyulak egyik felét ad 

libitum, a másik felét korlátozva takarmányozták (emészthető energia = 10,3 

MJ/kg, nyersfehérje = 14,5%, nyerszsír = 2,0%, nyersrost = 17,5%). Az ad 

libitum mennyiség 80-85%-ára tervezett takarmánykorlátozást az etetési idő 

csökkentésével érték el. A nyulak 3-4 hetes kor között ad libitum, 4-6 hetes 

kor között napi 10, 6-9 hetes korban napi 9, 9-12 hetes korban napi 8, 12-15 

hetes korban napi 7, majd tenyésztésbevételig napi 6 órát ehettek. 

A tenyésztésbevételt megelőzően mind a 12 csoportot véletlenszerűen 

megfelezték és az anyák egyik felét 15,5, a másik felét 18,5 hetes korban 

vették tenyésztésbe. A korlátozva takarmányozott nyulak a termékenyítést 

megelőző 4 napon ad libitum kaptak takarmányt /flushing/. 
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Amikor az anyák átkerültek a tenyészketrecbe (fialás előtti 3. naptól), 

tenyésztápot kaptak ad libitum (emészthető energia = 11 MJ/kg, nyersfehérje 

= 17%, nyerszsír = 3,5%, nyersrost = 15,5%). 

Az első fialás után a 18. napon (a további fialások esetében a 11. 

napon) az anyákat újból inszeminálták. Az üresen maradt egyedeket 3 hét 

múlva újra termékenyítették. Az egymás után háromszor nem vemhesült 

anyanyulakat kiselejtezték. Összesen 3961 termékenyítés eredményét 

dolgozták fel. 

A növendéknyulak testsúlyát és takarmányfogyasztását 3 hetes kortól 

hetente mérték. Kiszámították a napi súlygyarapodást, a napi 

takarmányfogyasztást és a takarmányértékesítést. A tenyésznövendékek 

kondícióját tenyésztésbevételkor (15,5 vagy 18,5 hetes korban) CT 

felvételek értékelésével, az un. izom:zsír index meghatározásával becsülték 

meg. Feljegyezték az anyanyulaknál a fialáskori testsúlyt, a vemhesülési 

arányt, az alomlétszámot, az alomsúlyt és a szopós elhullást.  

A kísérleti adatokat többtényezős varianciaanalízissel, SPSS 10.0 

statisztikai programcsomaggal értékelték. A csoportok vemhesülési arányát 

és az elhullást chi2 próbával hasonlították össze. A survival-analízisben az 

egyes vizsgálati csoportok megmaradási arányát a túlélés függvény [S(t)] 

felhasználásával elemezték. 

 

A születési súly szignifikánsan befolyásolta a szopós- és a 

növendéknyulak elhullását. A nagy és átlagos súllyal született nyulak 

túlélése az egész kísérlet alatt (0-21 és 22-108 napos kor között, p<0,001; 

p<0,01) kedvezőbbnek bizonyult, mint a 35-45g–os súllyal született 

csoporté.  
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A választás utáni időszakban a nagy súlyú újszülöttek 

takarmányfogyasztása 8-15%-kal haladta meg a kis súlyúakét. A születési 

súly szignifikánsan befolyásolta a későbbi (3, 4, 6, 9, 12, 15 és 18 hetes) 

testsúlyt. A kis és a nagy súlyú csoport közötti súlykülönbség 3 és 18 hetes 

kor között 128g-ról 207g-ra nőtt. A születési súly csak 3 és 4, illetve 12 és 

15 hetes kor között befolyásolta szignifikánsan a súlygyarapodást, a nagyobb 

súllyal született nyulak jobban gyarapodtak. A takarmányértékesítés a 9-12 

hetes kor közötti időszak kivételével független volt a születési súlytól. 

Általában a kis súlyú újszülöttek érték el jobb eredményt, de a különbség 

nem volt szignifikáns. A CT adatok alapján végzett kondícióbecslés 

eredményei szerint, a kis súllyal született tenyésznövendékek kevésbé 

zsírosak (p<0,05), mint a másik két csoport egyedei. A születési súly a 

kifejlettkori testsúlyt is szignifikánsan befolyásolta, a csoportok közötti 

súlykülönbség az egész termelési időszak alatt kimutatható volt. Az 

anyanyulak termelése független volt a születési súlytól. A túlélés-vizsgálat 

szerint a születési súly hatása szignifikáns, a nagy súllyal született 

anyanyulak rövidebb ideig maradtak termelésben. A kis súllyal született 

anyanyulak jobb életteljesítményt értek el, ami a jobb genetikai hátterükkel, 

alkalmazkodó képességükkel és a gyengék kiesésével magyarázható. 

A két anyával nevelt nyulak közül 3 hetes korig kevesebb pusztult el - 

amit egyértelműen a jobb tejellátottság magyaráz – de az eltérés nem 

szignifikáns. A survival-analízis szerint 4-5. naptól észrevehető különbség 

alakult ki a két anyával nevelt nyulak javára. A 21. napon az egy és a két 

anyával nevelt csoport túlélési aránya 80,4 és 85,4% (p=0,055) volt, a 

választás után a két csoport túlélése teljesen megegyezett. Az egy és a két 

anyával nevelt csoport között 3 hetes korra kialakult 123g-os súlykülönbség 

15 hetes korra 198g-ra nőtt, és még kifejlett korban is (az egész termelési 
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periódus alatt, a 6. fialásig szignifikáns) is kimutatható a két anyával nevelt 

anyanyulak súlyfölénye volt kimutatható. A nevelő anyák száma csak 9-12 

hetes kor között befolyásolta szignifikánsan a tápfogyasztást, a két anyával 

nevelt anyanyulak fogyasztottak több tápot. A súlygyarapodást csak 4-6 és 

15-18 hetes kor között befolyásolta szignifikánsan a szopóskori 

tejellátottság. Amíg az első időszakban a két anyával nevelt csoport ért el 

6,7%-kal jobb eredményt, addig a 15-18. hét között az egy anyával nevelt 

nyulak fölénye (24%) mutatható ki. A nevelő anyák számának nem volt 

szignifikáns hatása CT-vel becsült kondícióra, bár a két anyával nevelt 

tenyésznövendékek valamivel zsírosabbak voltak. Az anyanyulak 

teljesítményét az első termékenyítéskor, az első fialáskor és az összes fialás 

átlagában is kedvezően befolyásolta, ha két anyával nevelték fel. Ebben a 

csoportban az életteljesítmény is kedvezőbben alakult. 

A takarmányozási mód minden életkorban szignifikánsan befolyásolta 

a takarmányfogyasztást, a testsúlyt és a súlygyarapodást. A korlátozva 

takarmányozott csoportban a felnevelés alatt természetesen kisebb volt a 

testsúly, de az első fialásra felcserélődött a két csoport sorrendje és a 7. 

fialásig egyértelműen nagyobb súlyt értek el a visszafogottan felnevelt 

nyulak. A takarmányozási mód általában nem befolyásolta szignifikánsan 

sem a takarmányértékesítést, sem a növendéknyulak elhullását. A CT 

vizsgálatok szerint az ad libitum takarmányozott nyulak testében 

szignifikánsan több zsír található. Az anyanyulak összes fialásának 

értékelésekor a vemhesülési arányban és az alomlétszámban kaptak 

szignifikáns különbséget az ad libitum takarmányozott csoport javára. Ebben 

közrejátszott a korlátozott csoport első termékenyítéskori gyenge 

vemhesülése. Az életteljesítmény és az anyanyulak túlélése viszont a 

korlátozott csoportban bizonyult jobbnak. 
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A tenyésztésbevételi életkor nem befolyásolta az anyanyulak életben 

maradási esélyét. A CT adatok szerint a 18,5 hetesen tenyésztésbevett nyulak 

zsírosabbak. Az első termékenyítéskor az idősebb korban tenyésztésbevett 

nyulak vemhesültek jobban, míg az összes fialás átlagában a fiatal korban 

tenyésztésbevett csoportban volt nagyobb az alomlétszám. 

Több tényező együttes vizsgálatakor az anyanyulak termelése és 

életteljesítménye alapján a születési súlytól és a tenyésztésbevételi kortól 

függetlenül a két anyával nevelt és korlátozottan takarmányozott csoport 

bizonyult a legkedvezőbbnek. 
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8. SUMMARY 

 

The objective of the experiment was to determine the separate and joint 

effects of the investigated factors (birth weight, milk supply during suckling, 

feeding regime during rearing and age at first insemination) on the 

production and lifetime performance of the does. 

The analyses were conducted at the University of Kaposvár using 

Pannon White rabbits (n=785). The rabbits were housed in a closed rabbitry, 

in flat-deck wire cages. The lighting period was 16 hours light and 8 hours 

dark for the whole year. 

Newborn rabbits were divided into three groups according to their 

birth weight (low: 35-45 g, medium: 53-58 g, high: 65-70 g). To provide 

different milk supply, the three groups were randomly halved and the litters 

were nursed either by one or by two does (till the age of 17 days) in equal 

proportion. 

The suckling rabbits were weaned at the age of 21 days. All the six 

groups were halved randomly and then the rabbits were fed either ad libitum 

or restricted (energy = 10,3MJ DE/kg, crude protein = 14,5%, ether extract 

2,0%, crude fibre = 17,5%). Restricted feeding which was planned to 

correspond to 80-85% of the ad libitum feed intake, was achieved by 

reducing the time available for eating: ad libitum at 3-4 weeks of age, 10 

hours a day at 4-6 weeks of age, 9 hours at 6-9 weeks of age, 8 hours at 9-12 

weeks of age, 7 hours a day at 12-15 weeks of age, and 6 hours till the first 

mating.  

Prior to the first insemination all the twelve groups were again 

randomly halved and the rabbits were inseminated at either 15.5 or 18.5 
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weeks of age. The restricted group received ad libitum feeding (flushing) 

during the last four days before mating. 

When the does were taken into the breeding cages (3 days before 

parturition), they were fed pellet for breeding does ad libitum (energy = 

11MJ DE/kg, crude protein = 17%, ether extract 3,5%, crude fibre = 15,5%). 

Eighteen days after the first parturition (and 11 days after the 

subsequent parturitions) the does were re-inseminated. The rabbits failed to 

conceive were re-inseminated 3 weeks after the first insemination. The does 

not becoming pregnant after three successive inseminations were culled. 

Altogether 3961 inseminations were evaluated. 

Body weight and feed intake of the growing rabbits (n=785) were 

measured weekly from the age of 3 weeks. Daily weight gain, daily feed 

intake and feed conversion ratio of the rabbits were calculated. At the age at 

first mating (15.5 or 18.5 weeks of age) the condition of the rabbits was 

evaluated by cross-sectional CT scans determining the so called fat index. 

Body weight at parturition, conception rate, litter size, litter weight and 

mortality during the suckling period was recorded for the does. 

The statistical analysis of the experimental data was carried out by 

means of multivariate analysis of variance (SPSS 10). Conception rate and 

the mortality rate of the rabbit groups were evaluated with Chi square test. 

The various experimental groups’ survival was compared applying survival-

function [S(t)]. 

Birth weight significantly affected the mortality rate of suckling and 

growing rabbits. The cumulative survival of the medium birth weight group 

was significantly higher than that of the low (35-45 g) and high (65-70 g) 

groups throughout the whole experiment (between 0-21 days and between 

22-108 days of age; p<0.001; p<0.01). 
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After weaning the feed intake of the high birth weigh group exceeded 

that of the low group by 8-15%. Birth weight significantly affected the body 

weight measured at latter ages (3, 4, 6, 9, 12, 15 and 18 weeks). The 

difference between the high and the low groups increased from 128 g to 287 

g between the ages of 3-15 weeks. The weight gain was affected by the birth 

weight only at the age categories of 3-4 weeks and 12-15 weeks. The groups 

of larger birth weight grew faster. Apart from the age of 9-12 weeks the feed 

conversion was independent from the birth weight. Generally the low birth 

weight groups showed better feed conversion than the other groups but the 

difference was not significant. According to the condition determination by 

means of CT the rabbits born with low birth weight showed less fat 

deposition (p<0,05) than the individuals of the other two groups. Birth 

weight significantly affected the adult body weight, weight differences 

between the groups could be detected during the whole productive period. 

Production of does was independent of the birth weight. The survival of does 

was dependent on their birth weight, the productive period of does born with 

large birth weight was shorter. Does born with low birth weight achieved 

better lifetime performance, which can be explained with their better genetic 

background adaptability and also with the mortality of the weakest 

individuals.  

Mortality of the rabbits nursed by two does was lower than the 

mortality of the group nursed by one doe during the first three weeks which 

can be the consequence of the superior milk supply experienced by the 

former group, although the difference was not significant. According to the 

survival analysis after the 4-5th day the group reared by two does showed 

higher survival rate. Cumulative survival at the 21st day was 80.4% and 

85.4% (p=0.55) for the groups reared with one or two does respectively. 
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After the weaning at the age of 21 days the mortality of the groups was 

identical. Weight difference between the group nursed by one doe and two 

does was 123 g at the age of 3 weeks, which increased to 198 g by the age of 

15 weeks; and the superiority of the latter groups was still detectable at adult 

age (during the whole productive period, until the 6th kindling). The number 

of nursing does had an effect on feed intake only at the age of 9-12 weeks, 

rabbits nursed by two does consumed more pellet. Weight gain was 

influenced by milk supply during the nursing period but after weaning only 

at the ages of 4-6 weeks and 15-18 weeks. In the former period the group 

nursed by two does achieved 6,7% better weight gain, however, between the 

15th and 18th weeks the rabbits nursed by one doe showed 24% better 

performance. The number of nursing does did not have significant effect on 

the condition estimated by CT, although rabbits nursed by two does showed 

somewhat higher fat deposition. The performance of does at first AI, at first 

parturition and at all other parturitions on average were increased if they 

were nursed by two does. In this group the lifetime performance was also 

favourable. 

Feeding regime significantly affected feed intake, body weight and 

weight gain at all ages. In the restricted group lower body weight was found 

during the growing period, but by the time of the first parturition the order of 

the two groups changed and till the 7th kindling they reached higher body 

weight. Generally, feeding regime did not affect significantly either feed 

conversion or mortality of the growing rabbits. Based on the CT 

measurements, higher fat deposition was observed in rabbits fed ad libitum. 

The ad libitum group showed better performance in pregnancy rate and in 

litter size evaluating all the parturitions. A possible reason for this difference 

could be that the restricted group at the first insemination showed highly 
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unfavourable conception rate. On the other hand, lifetime performance and 

survival of the does was better in the restricted group. 

Age at first mating did not influence the does’ survival. According to 

the CT measurements, rabbits inseminated at the age of 18,5 weeks showed 

higher fat deposition. The conception rate at first insemination was better in 

older rabbits however, evaluating all parturitions together, rabbits that were 

younger at their first insemination produced larger litters. 

Examining several factors jointly, from the viewpoint of the production 

and lifetime performance of the does, the double nursed and restricted group 

proved to be the most favourable, independently of their birth weight or age 

at their first insemination. 
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hatása a szopós- és növendék nyulak elhullására. 14. Nyúltenyésztési 

Tudományos Nap, Kaposvár, 2002. máj. 22. 65-70.  

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Matics Zs. - 

Nagy I.: A születési súly, a tej ellátottság és a takarmány mennyiségének 

hatása a szopós- és növendék nyulak elhullására. Tessedik Sámuel 

Jubileumi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos 

Napok, Szarvas, 2002. aug. 29-30. 60-62.  

 

Szendrő, É - Gyovai M. –Biró-Németh E. –Radnai I. –Matics Zs. –Nagy 

I. - Szendrő Zs.: Effect of birth weight, milk supply status and feeding 

system on the mortality of suckling and growing rabbits. 3rd Sci. Conf. 

Rabbit Prod. in hot Climates, 2002. Oct. 8-11, Hurghada, 401-407. 

 

Gyovai, M. –Szendrő Zs. –Biró-Németh E. –Radnai I. –Matics Zs.: 

Einfluss von unterschiedlichen Aufzuchtmethoden auf das Gewicht von 

Jungkaninchen und Zuchthäsinnen. 13. Arbeitstagung über Haltung und 

Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere. Celle, 2003. May 

14-15. 9-17.  

 

Gyovai, M. –Szendrő Zs. –Biró-Németh E. –Radnai I. –Matics Zs. –

Orova Z.: Einfluss von unterschiedlichen Aufzuchtmethoden auf die 
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Leistungen von Mutterkaninchen. 13. Arbeitstagung über Haltung und 

Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere. Celle, 2003. May 

14-15. 18-26.  

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Matics Zs. – 

Orova Z.: Az eltérő felnevelési módok hatása az anyanyulak termelésére. 

15. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2003. máj. 28. 85-92.  

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Matics Zs.: Az 

eltérő felnevelési módok hatása a növendék- és tenyészanyák 

testsúlyának alakulására. 15. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, 

Kaposvár, 2003. máj. 28. 77-84.  

 

Gyovai M. - Nagy I. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - 

Orova Z.: A nyulak túlélésére ható néhány tényező vizsgálata. 15. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2003. máj. 28. 67-76.  

 

Gyovai M. – Nagy I. - Szendrő Zs. – Maertens L. - Biróné Németh E. - 

Radnai I. - Matics Zs. – Gerencsér Zs.: A nyulak túlélésére ható néhány 

tényező vizsgálata 16. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 

2004. máj. 26. 53-58.  

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. – Maertens L. - Biróné Németh E. - Radnai I. - 

Matics Zs.: A felnevelési mód hatása az anyanyulak termelésére 16. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2004. máj. 26. 59-64.  
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Gyovai M. – Szendrő Zs. – Maertens L. – Biró-Németh E. – Radnai I. – 

Matics Zs. – Gerencsér Zs. – Princz Z. – Horn P.: Effect of rearing 

method on the performance of rabbit does. 2004. 8th World Rabbit 

Congress, Puebla City, 281-287. 

 

Gyovai M. – Maertens L. – Nagy I. – Biró-Németh E. – Radnai I. – 

Princz Z. – Gerencsér Zs. – Szendrő Zs.: Examination of factors 

influencing rabbit survival. 2004. 8th World Rabbit Congress, Puebla 

City, 1128-1133. 

 

Gyovai M. - Biró-Németh E. – Radnai I. - Gerencsér Zs. – Princz Z. - 

Szendrő Zs.: Entwicklung von Futterverbrauch und Körpergewicht bei 

unterschiedlich aufgezogenen Häsinnen. 14. Arbeitstagung über Haltung 

und Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere. Celle, 2005. 

May 11-12. 145-151.  

 

Ismeretterjesztő közlemények 

Szakcikkek, tanulmányok 

 

Szendrő Zs. - Gyovai M.: Az anyai hatás szerepe a házinyulak életében. 

Baromfi ágazat, 2001. 4. 2. 82-86. 

 

Gyovai M.: A növendék- és anyanyulak termelése a felnevelési 

körülményektől függően, 2004. PAB dolgozat, Pécsi Akadémiai 

Bizottság, Pécs 
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Előadások 

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Matics Zs.: A 

születési súly, a tej ellátottság és a takarmány mennyiségének hatása a 

szopós- és növendék nyulak elhullására. XLIV. Georgikon Napok, 

Keszthely, 2002. szept. 26-27.  

 

Gyovai M. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Matics Zs.: A 

magzati, a szopós- és a növendékkori táplálékellátottság hatása a 3 és 13 

hetes kor közötti nyulak termelésére. XXIX. Óvári Tudományos napok, 

Mosonmagyaróvár, 2002. okt. 3-4. 

 

Proceedings-ben megjelent absztraktok 

 

Szendrő, Zs. – Gyovai, M. – Biróné Németh, E. – Matics, Zs., – Nagy, I.: 

Effect of birth weight, milk supply, feeding regime and age at first AI on 

production of does. COST Action 848 and ECVAM, Proceedings Joint 

Scientific Meeting Reproduction and Nutrition, IRC Ispra, Varese, 2002. 

oct. 24-25. 51. 

 

Szendrő Zs. – Gyovai M. – Biró-Németh E. – Radnai I. – Gerencsér Zs. 

– Princz Z.: Effect of rearing method on feed intake and body weight of 

rabbit does. Cost Action 848, Joint Scientific Meeting, Palermo, 2005. 

June 23-25, 13. 

 

Szendrő Zs. – Matics Zs. – Gerencsér Zs. – Gyovai M. – Biró-Németh E. 

– Radnai I.: Effect of lighting program and biostimulation on 
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performance of rabbit does. Cost Action 848, Joint Scientific Meeting, 

Palermo. 2005. June 23-25. 25. 

 

Gyovai M. – Szendrő Zs. – Maertens L. – Biró-Németh E. – Radnai I. – 

Matics Zs. – Gerencsér Zs. – Princz Z. – Horn P.: Effect of rearing 

method on the pefermance of rabbit does (preminary results). World 

Rabbit Sci., 13. 4. 287-288. 

 

Szendrő Zs. – Gerencsér Zs. – Gyovai M. – Metzger Sz. – Radnai I. – 

Biró-Németh E.: Effect of photoperiod on the reproductive traits of 

rabbit does. World Rabbit Sci., 2005. 13. 4. 295. 
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12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI PUBLIKÁCIÓK 

 

Tudományos közlemények 

Idegen nyelvű közlemények 

 

Matics Zs. – Szendrő Zs. – Hoy St. – Nagy I. – Radnai I. – Biró-Németh 

E. – Gyovai M.: Effect of different management methods on the nursing 

behaviour of rabbits. World Rabbit Sci. 2004., 12:95-108. 

 

Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények 

 

Matics, Zs. - Szendrő Zs. - Radnai I. - Biró-Németh E. - Nagy I. - Gyovai 

M.: Untersuchungen zum Säugeverhalten der Kaninchen, 12. 

Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere 

und Heimtiere, Celle, 2001. May 09-10. 115-124. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. - Radnai I. - Biróné Németh E. - Nagy I. - 

Gyovai M.: Házinyúl szoptatási viselkedésének vizsgálata. 13. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2001. máj. 23. 55-61. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. - Altbäcker V. - Biróné Németh E. - Radnai I. - 

Káplár I. - Gyovai M. - Metzger Sz.: A házinyúl fészeképítése, 14. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2002. máj. 22. 37-42.  

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. - Radnai I. - Biróné Németh E. - Gyovai M.: A 

nyulak szabad helyválasztása különböző méretű ketrecek között, 14. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2002. máj. 22. 43-48.  
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Matics Zs. - Szendrő Zs. – Biróné Németh E. – Radnai I. – Gyovai M.: 

Szoptatási mód hatása a szopóskori elhullásra. Tessedik Sámuel 

Jubileumi Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Tudományos 

Napok, Szarvas, 2002. aug. 29 – 30., 58-60. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. – Hoy, St. - Radnai I. - Biróné Németh E. - 

Gyovai M. – Metzger Sz.: Különböző nevelési módok hatása a házinyúl 

szoptatási viselkedésére. XXIX. Óvári Tudományos Napok, 

Mosonmagyaróvár, 2002. okt. 3-4. 

 

Matics, Zs. - Szendrő Zs. - Radnai I. - Biró-Németh E. - Gyovai M. –

Orova Z.: Freie Platzwahl der Kaninchen unter verschieden grossen 

Käfigen. 13. Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der 

Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere, Celle, 2003. May 14-15. 102-108. 

 

Matics, Zs. - Szendrő Zs. - Altbäcker V. - Biró-Németh E. - Radnai I. - 

Káplár I. - Gyovai M.: Der Nestbau der Hauskaninchen, 13. 

Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere 

und Heimtiere, Celle, 2003. May 14-15. 127-133. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. - Radnai I. - Biróné Németh E. - Gyovai M. – 

Husti Sz.: A nyulak különböző padozatok közötti szabad 

helyválasztásának vizsgálata. 15. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, 

Kaposvár, 2003. máj. 28. 135-143.  
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Matics Zs - Szendrő Zs. - Radnai I. – Biróné Németh E. - Gyovai M.: 

Examination of free choice of rabbits among different cage-floors. 

Agriculturae Conspectus Scientificus, 2003. 68. 4. 265-269. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. - Biróné Németh E. - Radnai I. - Gyovai M. – 

Orova Z. – Eiben Cs.: A szoptatási mód megváltoztatása, mint 

biostimulációs módszer. 16. Nyúltenyésztési Tudományos Nap, 

Kaposvár, 2004. máj. 26. 65-70. 

 

Matics Zs. - Szendrő Zs. –Radnai I. - Biróné Németh E. - Gyovai M. – 

Orova Z.: Hízónyulak kétfázisos nevelésének vizsgálata. 16. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2004. máj. 26. 85-88.  

 

Szendrő Zs. – Gerencsér Zs. – Gyovai M. – Metzger Sz. – Radnai I. – 

Biróné Németh E.: A fotóperiódus hatása az anyanyulak termelésére. 16. 

Nyúltenyésztési Tudományos Nap, Kaposvár, 2004. máj., 77-80. 

 

Matics Zs. – Szendrő Zs. – Theau-Clément M. – Biró-Németh E. – 

Radnai I. – Gyovai M. – Orova Z. – Eiben Cs.: Modification of nursing 

system as a biostimulation methods. 8th World Rabbit Congress, Puebla 

City, 298-302. 

 

Szendrő Zs. – Gerencsér Zs. – Gyovai M. – Metzger Sz. – Radnai I. – 

Biró-Németh E.: Effect of photoperiod on the reproductive traits of 

rabbit does. 8th World Rabbit Congress, Puebla City, 354-357. 
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Matics Zs. – Szendrő Zs. – Radnai I. – Biró-Németh E. – Gyovai M. – 

Orova Z.: Study of a two-phase rearing method for growing rabbits. 8th 

World Rabbit Congress, Puebla City, 1141-1145. 

 

Matics Zs. – Szendrő Zs. – Bessei W. – Radnai I. – Biró-Németh E. – 

Orova Z. – Gyovai M.: The free choice of rabbits among identically and 

differently sized cages. 8th World Rabbit Congress, Puebla City, 1251-

1256. 

 

Szendrő Zs. – Matics Zs. – Gerencsér Zs. - Gyovai M. –– Biró-Németh 

E. – Radnai I.: Einfluss von Beleuchtung und Biostimulation auf die 

Leistung der Häsinnen. 2. Einfluss einer geänderten Säugemethode. 14. 

Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere 

und Heimtiere, Celle, 2005. May 11-12. 104-108.  

 

Szendrő Zs. – Matics Zs. – Gerencsér Zs. - Gyovai M. –– Biró-Németh 

E. – Radnai I.: Einfluss von Beleuchtung und Biostimulation auf die 

Leistung der Häsinnen. 1. Einfluss von ständiger und gestaffelter 

Beleuchtung. 14. Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der 

Kaninchen, Pelztiere und Heimtiere, Celle, 2005. May 11-12. 158-162.  

 

Metzger Sz. - Szendrő Zs. – Cavani C. – Petracci M. - Gyovai M. –– 

Biró-Németh E. – Radnai I.: Einfluss der Nährstoffversorgung auf 

Körpergewicht und Schlachteigenschaften von Kaninchen. 14. 

Arbeitstagung über Haltung und Krankheiten der Kaninchen, Pelztiere 

und Heimtiere, Celle, 2005. May 11-12. 163-170. 
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Proceedings-ben megjelent absztraktok 

 

Szendrő Zs. – Matics Zs. - Radnai I. –Biróné Németh E - Gyovai M.. – 

Orova Z.: Effect of stocking density on productive traits of growing 

rabbits rearing them in a one- or two-phase management system. 2004. 

Cost Action 848, 3rd Meeting, Wageningen, 12. 

 

Szendrő Zs. – Matics Zs. – Bessei W. – Radnai I. – Biro-Németh E. – 

Orova Z. – Gyovai M.: The free choice of rabbit among identically and 

differently sized cages. 2004. Cost Action 848, 3rd Meeting, 

Wageningen, 13.  
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13. SZAKMAI ÉLETRAJZ 

 

Gyovai Mónika Henrietta 1976.-ban született Kiskunfélegyházán. 

Gimnáziumi tanulmányai befejezése után 1995-ben felvették a Kaposvári 

Egyetem (akkor még Pannon Agrártudományi Egyetem) Állattudományi 

Karára, ahol 2000-ben Okleveles Agrármérnök, majd 2002-ben Okleveles 

Agrármérnök-tanár diplomát szerzett. 2001-ben, Sopronban az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián Erdészet, Vadászat, Faipar szekcióban 

II. helyezést ért el „Az aranysakál előfordulása, státusza és táplálékának 

összehasonlító vizsgálata” című dolgozatával. 2001-ben felvételt nyert az 

Állattenyésztési Tudományok Doktori Iskolájába, kutatási területe az anyai 

hatás és az eltérő felnevelési módok anyanyulak termelésére gyakorolt 

hatása. Ph.D. tanulmányai mellett részt vett a Kisállattenyésztési tanszék 

oktatási munkájában, 6 szakdolgozatban, 5 TDK és 2 OTDK dolgozatban 

volt társkonzulens. 2004-ben a Pécsi Akadémiai Bizottság „A felnevelési 

mód hatása a növendék- és anyanyulak termelésére” című dolgozatát II. 

díjjal jutalmazta. 2005. januárjában Summa cum laude minősítésű doktori 

szigorlatot tett. Német nyelvből középfokú, angol nyelvből alapfokú 

nyelvvizsgával rendelkezik. Eddig 7 cikke jelent meg külföldi és 6 magyar 

nyelvű tudományos lapban, 19 előadását fogadták el nemzetközi, és 20 hazai 

konferencián. A Nyúltenyésztési Világszövetség tagja. 
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14. MELLÉKLET 

 

Az egyes kezelések jelölése 

 

N: nagy születési súly 

A: átlagos születési súly 

K: kis születési súly 

1: egy anyával nevelt 

2: két anyával nevelt 

k: korlátozott takarmányozás 

a: ad libitum takarmányozás 

15,5: fiatal, 15,5 hetes korban tenyésztésbe vett 

18,5: idősebb, 18,5 hetes korban tenyésztésbe vett 

 

A kísérleti csoportok jelölése 

 

K1af: Kis súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

K2af: Kis súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

K1kf: Kis súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 



 95

K2kf: Kis súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

K1ai: Kis súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

K2ai: Kis súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

K1ki: Kis súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

K2ki: Kis súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

A1af: Átlagos súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

A2af: Átlagos súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

A1kf: Átlagos súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

A2kf: Átlagos súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 
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A1ai: Átlagos súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

A2ai: Átlagos súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

A1ki: Átlagos súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

A2ki: Átlagos súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

N1af: Nagy súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

N2af: Nagy súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

N1kf: Nagy súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

N2kf: Nagy súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 15,5 hetesen (fiatalabb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

N1ai: Nagy súllyal született, egy anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 
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N2ai: Nagy súllyal született, két anyával nevelt, választás után ad libitum 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport  

N1ki: Nagy súllyal született, egy anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 

N2ki: Nagy súllyal született, két anyával nevelt, választás után korlátozva 

takarmányozott és 18,5 hetesen (idősebb korban) tenyésztésbe vett 

csoport 
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