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1. BEVEZETÉS 

A sertésvertikum a szarvasmarha- és a baromfiágazat mellett a magyar 

állattenyésztés egyik kiemelkedően fontos területe, a sertéshús fogyasztása 

hagyományosan jelentős. Mindezek ellenére a sertésállomány tendenciózus 

csökkenése figyelhető meg, a 2003 évi 5 096 ezer darabbal szemben az or-

szág sertésállománya 2006.04.01-én már csak 3 846 ezer darab volt [TÓTH 

(2006)]. Ugyanakkor romlottak a gazdaságosság feltételei is, míg a minő-

ségre vonatkozó fogyasztói elvárások szigorodtak. 

Ilyen körülmények között kiemelkedő fontosságú a teljesítménynövelés 

és a minőségjavítás realizálása. Alapvető módszerként a szelekció haté-

konyságának növelése, a genetikai előrehaladás mértékének fokozása jöhet 

szóba, amelyekhez nélkülözhetetlen a megfelelő színvonalú és megbízható-

ságú tenyészérték-becslés. Ez napjainkban a BLUP
1
-módszer alkalmazását 

jelenti. A környező és a nyugati országokban már a ’90-es évek elején-

közepén bevezették a BLUP-módszert és jelentős szelekciós haladást értek 

el [KOMLÓSI (1999)]. 

A BLUP-módszer alkalmazásának feltételrendszeréhez régóta biztosí-

tott volt az üzemi sajátteljesítmény vizsgálati-, a központi vizsgálóállomási- 

és a reprodukciós adatok központi adatgyűjtése. A szükséges számítógépes 

kapacitások a megfelelő programokkal együtt – egyszerűbb modellek esetén 

– rendelkezésre álltak. 

A BLUP-módszer alkalmazásához létfontosságúak a megfelelő model-

lek. Ezek kidolgozása már 1992-ben megkezdődött Groeneveld professzor 

vezetésével magyar-német együttműködés keretében, amelyeknek első 

                                                 

1
 BLUP – Best Linear Unbiased Prediction – Legjobb lineáris torzítatlan előrejelzés 
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eredményeiről publikációk jelentek meg [GROENEVELD és mtsai (1992), 

(1996)]. 

Az OMMI
2
 is lépéseket tett – ha csak egyszerű modellek felhasználásá-

val is – a BLUP-módszer alkalmazására. A saját fejlesztésű programcsomag 

tenyészetenkénti értékelést tett lehetővé apa modellel az üzemi saját- és rep-

rodukciós teljesítmény területén. 

Az időben elkezdett és ígéretes kezdeti eredmények után az összetett 

BLUP-modellen alapuló index több éven keresztül a szelekciós index mel-

lett kísérleti jelleggel, majd 2008. január 1-től hivatalosan is bevezetésre ke-

rült (TT, teljes tenyészérték index) [OMMI [MSZHK] (2007)]. 

A BLUP-módszer mellett új eljárás, az állattenyésztési biotechnológia 

is megjelent, mint a termelési hatékonyság növelésének új eszköze. Ez a 

módszer egyesíti a szaporodásbiológiai és genetikai módszerek előnyeit, 

azok kombinált alkalmazásával [FÉSÜS (2004)]. 

                                                 

2
 OMMI – Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, új nevén Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal Központ 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az állattenyésztésben alapvető követelmény, hogy a termelésbe csak a 

legjobb genetikai potenciállal (tenyészértékkel) rendelkező egyedek és iva-

dékaik kerüljenek. A tenyészérték közvetlenül nem mérhető, így értékét 

csak becsülni tudjuk, közvetett úton. Ehhez az egyed termelési- és szapora-

sági értékmérő tulajdonságainak mérési adatait (teljesítményvizsgálat), kör-

nyezeti faktorok szintjeit felhasználva különböző modelleket írhatunk fel, 

amelyeket különböző módszerekkel oldhatunk meg. Eredményként geneti-

kai paramétereket (örökölhetőség, ismételhetőség, genetikai korreláció), be-

csült (előrejelzett) tenyészértékeket kapunk, amelyek a tenyésztő számára 

hasznos, nélkülözhetetlen információkat jelentenek. 

2.1. Modelltípusok 

A gyakorlatban – a modell bonyolultságát, a szükséges számítási kapa-

citást figyelembe véve – a lineáris modellek családja terjedt el: 

 LM (Linear Model) – lineáris modell 

 LMM (Linear Mixed Model) – lineáris vegyes modell 

 GLM (Generalized Linear Model) – általánosított lineáris modell 

 GLMM (Generalized Linear Mixed Model) – általánosított lineáris 

vegyes modell. 

A modellekben szereplő faktorok lehetnek fix vagy random (véletlen) 

hatásúak. Ez alapján az LM, GLM modellekben csak fix hatású faktorok, az 

LMM és GLMM modellekben fix és véletlen hatású faktorok szerepelhet-

nek. Az LM, LMM modellekben a függő változók (értékmérő tulajdonsá-

gok) normális eloszlást követnek, a GLM, GLMM modellekben a függő 

változók nem-normális eloszlásúak is lehetnek, általában az exponenciális 
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eloszlások
3
 családjába tartoznak. Ez lehetőséget biztosít olyan problémák 

GLM, GLMM modellekkel történő megoldására, amelyekben a magyarázó 

változókat transzformálni kell a normalitás biztosításához, ha LM vagy 

LMM modellt akarunk használni. 

A tenyészérték-becslés gyakorlatában jelenleg az LM, LMM modellek 

használata az elterjedt, a GLM, GLMM modellek alkalmazása nem gyakori. 

2.1.1. LM – Lineáris modell 

Az általános alak: IβXy
2,~ N , βXμyE , IVy

2var , 

ahol β  a meghatározandó paraméterek vektora (
4
). A modell csak fix hatású 

faktorokat tartalmaz, így β  értéke két módon is könnyen becsülhető: 

 OLS (Ordinary Least Squares) – közönséges legkisebb négyzetek 

módszere: yXXXβ
1~

, ha az 
1

XX  inverz létezik 

 GLS (Generalized Least Squares) – általánosított legkisebb négyze-

tek módszere: yVXXVXβ
11 1~

, ha 
1

XVX
1  létezik. 

2.1.2. LMM – Lineáris vegyes modell 

A modell – fix és véletlen hatásokat is tartalmazó – általános alakja 

uZβXy ,~ N , amelyben a meghatározandó paramétereket a β  és u  vek-

torok tartalmazzák. A paraméterek meghatározása: yVXXVXβ
11~

 

és βXyVZGu
1 ~~ , a megoldásokban szereplő inverzeknek természe- 

                                                 

3
 Az exponenciális eloszlások családjába tartozik a normális, a binomiális, a Pois-

son, a gamma és a béta eloszlás. 
4
 N – normális eloszlás, X – modell mátrix, ha elemei csak 0, 1 értékeket tartalmaz-

nak incidencia mátrix, I – egységmátrix, 
2

 – szórásnégyzet (variancia), E – várha-

tó érték, var – variancia, V – variancia-kovariancia mátrix 
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tesen létezni kell (
5
). A megoldás számítási teljesítménye jelentős. 

2.2. A modellekre alkalmazható becslési (előrejelzési) módszerek 

Az LM, LMM, GLM, GLMM modellek megoldásakor különböző becs-

lési módszerek alkalmazhatók, amelyek eltérő tulajdonságokkal rendelkez-

nek, befolyásolva a kapott eredmények jellemzőit. Az alkalmazható mód-

szerek: 

 BP (Best Prediction) – legjobb előrejelzés, nem alkalmazzuk 

 BLP (Best Linear Prediction) – legjobb lineáris előrejelzés, szelekci-

ós index számításánál 

 BLUE (Best Linear Unbiased Estimation) – legjobb lineáris torzítat-

lan becslés  LM, GLM modellek megoldására 

 BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) – legjobb lineáris torzítat-

lan előrejelzés  LMM, GLMM modellek megoldására. 

A témához kapcsolódó igen mély és széleskörű ismeretek találhatók 

McCULLOCH és SEARLE (2001), GIANOLA (1987A, 1987B) könyveiben. A 

szükséges mátrixalgebrai ismeretek SEARLE (1982) könyvében találhatók. 

2.3. Tenyészérték-becslésben alkalmazott módszerek 

A tenyészérték-becslésben alkalmazott modellek speciális tulajdonsá-

gokkal rendelkeznek (mátrixok szerkezete, rokonsági kapcsolatok), amelyek 

kihasználhatók a modellek megoldása során. A gyakorlatban két módszer 

terjedt el. 

                                                 

5
 X – fix hatások mátrixa, Z – véletlen hatások mátrixa, β  – fix hatások, u – vélet-

len hatások paraméter vektora, V – variancia-kovariancia mátrix, – generalized 

inverse – általánosított inverz, G – négyzetes, nem-szinguláris, pozitív definit mátrix 
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2.3.1. Szelekciós index módszer 

A módszer LM (Lineáris modell) típusú modellt használ, BLP (Legjobb 

lineáris előrejelzés) alapú, kidolgozója HAZEL (1943). Használata akkor cél-

szerű, ha az egyedek vagy egyedcsoportok véletlen mintavételei ugyanazon 

populációból származnak, a környezeti hatások egy részétől eltekinthetünk. 

Természetesen vannak olyan környezeti hatások (pl. évszak), amelytől nem 

tekinthetünk el, ekkor korrigálni szükséges [SZŐKE és KOMLÓSI (2000)]. 

A témával kapcsolatban bővebb és mélyebb ismeretek találhatók 

CAMERON (1997), VAN DER WERF és mtsai (1992), GIANOLA (1987B), 

GROEN (1992) könyveiben. 

2.3.2. BLUP (Legjobb lineáris torzítatlan előrejelzés) 

A módszer LMM (Lineáris vegyes modell) típusú modellt használ, 

BLUP (Legjobb lineáris torzítatlan előrejelzés) alapú, kidolgozója 

HENDERSON (1975). Használata akkor célszerű, ha az egyedek, egyedcso-

portok véletlen mintavételei különböző populációkból származnak. Hender-

son megmutatta, hogy az euZβXy  vegyes modell (
6
) megoldása – 

bonyolult, nagy számításigényes feladat – visszavezethető az egyenletrend-

szer megoldására (lásd. alul), amelyet MME (Mixed Model Equations) – 

vegyes modell egyenletek – neveznek. Az egyenletrendszer megoldhatósá-

gának feltétele a 1
G  és az 1

R  mátrix létezése. A G  és R  mátrixok négy-

zetes, nem-szinguláris, pozitív definit mátrixok, amelyek (ko)variancia-

                                                 

6
 β  – fix hatások, u – véletlen hatások paraméter vektora, X , Z  – 0, 1 értékeket 

tartalmazó incidencia mátrixok 

yRZ

yRX

u

β

GZRZXRZ

ZRXXRX
1

1

~

~

111

11
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értékeket tartalmaznak. Ezen mátrixok értékei közvetlenül nem ismertek, 

ezért speciális programokkal külön becsülni kell őket. Az egyenletrendszer 

megoldása két lépésben történik: először BLUE( βX ) kerül becslésre, majd 

ennek értéket felhasználva a BLUP( u ) előrejelzése történik. 

VAN VLECK (1998) és KENNEDY (1991) közleményeiből áttekintő kép 

nyerhető Henderson munkásságáról. 

2.3.2.1. BLUP – Apa modell
7
 

A modell általános alakja egy tulajdonságra: esZβXy , 

2)( sVar IGs , 2)( eVar IRe , ahol 2

s  az apára vonatkozó additív 

genetikai variancia. A modellben csak az apákra kapunk tenyészértéket utó-

daik mérési (teljesítmény) adatai alapján. Általában nem használjuk a ro-

konsági kapcsolatokat, pedigré esetén az apa származására vonatkozó in-

formációkat használjuk fel. 

2.3.2.2. BLUP – Egyed modell
8
 

A modell általános alakja egy tulajdonságra: eaZβXy , 

2)( aVar AGa , 2)( eVar IRe , ahol a  véletlen hatások additív ge-

netikai vektora, A  additív genetikai rokonságmátrix, 2

a  additív genetikai 

variancia, 2

e  hiba variancia. A modellben minden, mérési adattal rendelke-

ző egyedre saját tenyészértéket számíthatunk. A modellben felhasználjuk a 

származásra vonatkozó információkat, amelyek növelik az előrejelzés pon-

tosságát, megbízhatóságát. Olyan egyedekre is számíthatunk tenyészértéket, 

amelyek nem rendelkeznek mérési adattal, de szerepelnek a pedigré
9
-ben. 

                                                 

7
 Apa modell – Sire model 

8
 Egyed modell – Állat modell – Animal model 

9
 Pedigré – Származás 
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2.3.2.3. BLUP – Ismételhetőségi modell
10

 

A modell általános alakja egy tulajdonságra: epZaZβXy 21 , 

2)( aVar Aa , 2)( pVar Ip , 2)( eVar Ie , ahol p  permanens (állandó) 

környezeti hatások paraméter vektora. A modellt akkor alkalmazzuk, ami-

kor egy adott tulajdonságra vonatkozólag egy egyed esetében több mérési 

eredménnyel rendelkezünk (pl. fialás). Itt is használunk rokonsági kapcsola-

tokat. Ekkor feltételezzük, hogy a különböző mérések közötti eltérések oka 

a környezeti hatások különbözősége vagy a véletlen hatások. Ezért jelenik 

meg a modellben a permanens (állandó) környezeti hatás. A modell haszná-

lata esetén megköveteljük a következő feltételek teljesülését: minden mérés 

örökölhetősége azonos; a mérések genetikai- és hiba varianciája azonos; a 

mérések közötti kovariancia hibája azonos; minden egyedre vonatkozóan az 

egyedi mérések közötti genetikai korreláció értéke 1 [HENDERSON (1988)]. 

A témával kapcsolatban bővebb és mélyebb ismeretek találhatók 

CAMERON (1997), EßL (1990), HENDERSON (1984), GROENEVELD (1989), 

MRODE (1996) könyveiben, továbbá THOMPSON (1979), SZŐKE és KOMLÓSI 

(2000) közleményében. 

2.3.2.4. BLUP  – Modellek több tulajdonság esetén 

A gyakorlati alkalmazások során a modellekben általában egynél több 

tulajdonság szerepel. Ekkor a számítások a tulajdonságokra nem külön-

külön, hanem összevontan, egyidejűleg kerülnek elvégzésre. Az egyes tulaj-

donságokra kapott becsült tenyészértékekből ökonómiai súlyokkal össze-

vont index képezhető. Több tulajdonság esetén felhasználásra kerülnek a tu-

lajdonságok közötti genetikai korrelációkból nyerhető többlet-

                                                 

10
 Ismételhetőségi modell – Repeatability model 



 

9 

információk, amelyek növelhetik a becslés pontosságát, megbízhatóságát. 

Jelentős lehet a megbízhatóság növekedése egyed-modell esetén olyan 

egyedeknél, amelyekre az adott tulajdonság nem került vizsgálatra (pl.: 

HVTÜSTV modellek esetén, a csak HVT-ben vagy csak az ÜSTV-ben sze-

replő tulajdonságok esetén). 

Az egyidejűleg figyelembe vett tulajdonságok jelentősen megnövelik a 

feldolgozás számítógép igényét (memória, CPU idő), amely korlátot jelent-

het az egyidejűleg bevonható tulajdonságok számában. 

2.4. Variancia – kovariancia komponensek becslése 

A (ko)variancia komponensek ismerete alapvető fontosságú mind a sze-

lekciós index, mind a BLUP használata esetén (1. táblázat). A (ko)variancia 

komponensek értékeit nem ismerjük, ezért azokat becsülnünk kell. Több 

becslési módszert fejlesztettek ki (2. táblázat), amelyek ugyanazon modell 

esetén eltérő értékeket adhatnak, az eredményeknek kihatása lehet a BLUP 

által becsült tenyészértékekre. 

1. táblázat – Variancia komponensek és a genetikai 

paraméterek megfeleltethetősége 

Variancia komponens Genetikai paraméterek 

Additív genetikai Örökölhetőség
11

 

Maradék
12

  

Anyai Anyai örökölhetőség 

Állandó környezeti
13

 Ismételhetőség
14

 

Alom Közös édestestvér
15

, c
2
 

Kovarianciák 
Korrelációk 

fenotípus/genotípus 

                                                 

11
 Örökölhetőség – Heritability 

12
 Maradék – Residual 

13
 Állandó környezeti – Permanent Environment 

14
 Ismételhetőség – Repeatability 

15
 Közös édestestvér – Common Full-Sib 
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2. táblázat – (Ko)variancia becslő módszerek 

Típus Angol megnevezés Magyar megnevezés 

ANOVA Analysis of Variance Variancia analízis 

ANOVA   

Henderson I, II, III   

ANCOVA Analysis of Covariance Kovariancia analízis 

LIKELIHOOD Likelihood Valószínűség 

ML Maximum Likelihood Legnagyobb valószínűség 

REML 
Restricted Maximum 

Likelihood 

Korlátozott legnagyobb 

valószínűség 

DFREML Derivative Free REML Derivált mentes REML 

BAYESIAN
16

 Bayesian Bayes-i 

Gibbs Sampling Gibbs Sampling Gibbs mintavétel 

A témával kapcsolatban bővebb és mélyebb ismeretek találhatók 

HARVEY (1990), MEYER (1989), SEARLE és mtsai (1992), MRODE (1996), 

SORENSEN és GIANOLA (2002) könyveiben, valamint HENDERSON (1953) 

közleményében. 

2.5. A gyakorisági és a Bayes-i szemlélet 

A fentiekben ismertetett modellek és (ko)variancia becslő módszerek 

matematikai-valószínűségszámítási alapokon nyugodnak. A megközelítés 

módja lehet gyakoriságelvű
17

 vagy Bayes-i szemléletű. A mai tenyészérték-

becslési gyakorlatban használt módszerek algoritmusai, programjai a leg-

több esetben a gyakoriságelvű megközelítésen alapulnak. Napjainkra azon-

ban a gyakoriságelvű megközelítésben használt módszereket adaptálták a 

Bayes-i szemléletre és egyre több hatékony program is rendelkezésre áll. 

                                                 

16
 Bayes – tételen alapuló statisztika 

17
 Gyakoriságelvű – Frequentist 



 

11 

Mindkét szemlélet alapelve, hogy a vizsgált modell az ismeretlen (becs-

lendő) β  paramétervektor és az y adatok függvénye. 

A gyakorisági megközelítés feltételezi egy valódi, nem valószínűségi 

változó paramétervektor meglétét, ami az y értékeit generálta. A statisztikai 

jellemzők, konfidencia intervallumok az y függvényei, jellemzőik hipoteti-

kus, ismételt mintavételből származnak. A generált hipotetikus yi adatok sta-

tisztikai jellemzői újra kiszámíthatók, eloszlásuk meghatározható. A követ-

keztetések az y megfigyelt és a hipotetikus adatokra vonatkozó becslés ösz-

szehasonlításából származnak. 

A Bayes-i szemlélet lényege ezzel szemben az, hogy felhasználjuk az 

ismeretlen, becslendő paraméterekre vonatkozó, mintán kívüli előzetes in-

formációkat – a priori
18

 –, ezeket beépítjük a modellbe, így a mintából 

származó információval együtt a paraméterek becslése
19

 is pontosabb lehet. 

A két információforrás által előállított – a posteriori
20

 – összesített in-

formáció alapján Markov Lánc Monte Carlo (MCMC)
21

 módszerrel vehe-

tünk mintát, ami az ismeretlen paraméterek becslésének tekinthető (az eljá-

rást iterációk sorozatán keresztül finomítjuk). Az MCMC mintavételezése a 

legtöbb esetben a Gibbs mintavétel (lépések) módszerével történik. 

WALSH (2002) elméleti áttekintést ad a Bayes-i módszerről, SORENSEN 

(1998) a rövid elméleti összefoglaló mellett egyszerű számításon mutatja be 

a módszer lényegét. 

                                                 

18
 a priori – előzetes, objektív és szubjektív ismereteken alapuló – mintán kívüli in-

formáció 
19

 Paraméterek becslése – A Bayes-i becslésben a becsülni kívánt paraméter nem 

egy rögzített érték, hanem valószínűségi változó. 
20

 a posteriori – utólagos, tapasztalatokon alapuló, mintából származó információ 
21

 Markov Lánc Monte Carlo – Markov Chain Monte Carlo 
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BLASCO (2001) összehasonlítja a gyakoriságelvű és a Bayes-i megköze-

lítést, ismerteti a Gibbs módszer lényegét. 

SCHENKEL és mtsai (2002) több szempont (Bias
22

, MSE, Spearman 

rangkorreláció) alapján hasonlították össze a Bayes-i módszert a BLUP 

módszerrel. A rangkorreláció 0,998 volt. 

VAN TASSEL és VAN VLECK (1996) összehasonlítást végeztek a Bayes-i 

módszer és a Maximum Likelihood között, a korreláció a két módszer kö-

zött 0,999 volt. 

2.6. A tenyészérték-becslés programjai 

A gyakorlatban több program létezik, amelyek fő jellemzőit, azonossá-

gait és különbségeit mutatja a 3. táblázat. A programoknak létezik Linux és 

Windows operációs rendszer alatti változata is (kivétel Harvey). 

3. táblázat – A tenyészérték-becslés leggyakrabban használt programjai 

Program név Angol megnevezés VCB
23

 TÉB 

ASREML 
AS REstricted Maximum 

Likelihood 
REML BLUP 

DFREML 
Derivate Free REstricted Maxi-

mum Likelihood 
DF REML BLUP 

BUGS 

(WinBugs) 

Bayesian inference Using Gibbs 

Sampling 

Gibbs 

mintavétel 
 

HARVEY
24

 LSMLMW and MIXMDL ML BLUP 

MTDFREML 
Multiple Trait Derivate Free 

REstricted Maximum Likelihood 
DF REML BLUP 

MTGSAM 
Multiple Trait Gibbs Sampler for 

Animal Model 

Gibbs 

mintavétel 
 

PEST Prediction and ESTimation  BLUP 

VCE Variance-Covariance Estimation 
REML, Gibbs 

mintavétel 
 

                                                 

22
 Bias – Átlagos eltérés, MSE – Mean Square Error – Átlagos négyzetes hiba 

23
 VCB – variancia-kovariancia becslés, TÉB – tenyészérték-becslés 

24
 Harvey – A programot ma már gyakorlatilag nem használják. 
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Az egyes programokról részletes leírások találhatók az ASREML (2006), 

DFREML (2002), HARVEY (1990), MTDFREML (2000), MTGSAM (2000), 

KOVAC és GROENEVELD (2002), WINBUGS(2001), GROENEVELD (1990), 

(1998) hivatkozásoknál. 

2.7. Termelési tulajdonságok a BLUP-modellekben 

A magyarországi sertéstenyésztésben a termelési tulajdonságokra vo-

natkozó tenyészérték-becslés az OMMI (2004) által előírt módon, két terüle-

ten – Sertések hízékonysági- és vágási teljesítmény vizsgálata (HVT) és 

Növendék sertések üzemi sajátteljesítmény vizsgálata (ÜSTV) – történik. 

Az OMMI által adatgyűjtésre kötelezett tenyészetekben egységes számító-

gépes programmal mindkét területen sok alapadat kerül felvételre, amelyek-

ből további számított adatok állíthatók elő. 

Az alkalmazott indexek – a fenti területeken – szelekciós indexnek te-

kinthetők (2.3.1. Fejezet). 

A HVT-ben szereplő tulajdonságok:  

 életnapra jutó testtömeg-gyarapodás (g) 

 takarmányértékesítés a vizsgálat időtartama alatt (g) 

 fehéráru-arány (%) 

 értékes húsrészek aránya (%) 

 húsminőségi pontszám 

Az ÜSTV-ben szereplő tulajdonságok: 

 életnapra jutó korrigált testtömeg-gyarapodás (g) 

 becsült színhús % (%) 

Bár mindkét indexben történik korrekció az országos standard értékekre, az 

indexek nem képesek a környezeti hatások kezelésére, így az állat valódi 

genetikai értékének pontos kifejezésére sem. 



 

14 

A korszerű tenyészérték-becslési eljárások magyarországi bevezetésére 

már az 1990-es évek elejétől megkezdődött a felkészülés [CSATÓ és 

RADNÓCZI (1994), GROENEVELD és mtsai (1996), CSATÓ (1999), CSATÓ és 

mtsai (2002), (2006)]. Az OMMI [MSZHK] (2007) által előírt és 2008. január 

1-én bevezetésre került TT (teljes tenyészérték) index alapját az összetett 

BLUP-modell adja, a következő tulajdonságokkal: 

 hízlalási nap (HVT) 

 értékes húsrészek aránya (HVT) 

 életnap (ÜSTV) 

 színhús % (ÜSTV) 

A szakirodalom azt mutatja, hogy a modellekben mind a teszt-telepi
25

, 

mind a vizsgáló állomási
26

 mérésekből (teljesítmény vizsgálatokból) szere-

pelnek tulajdonságok, így a modell összetettnek tekinthető. A teszt-telepi 

mérések közül leggyakrabban a szalonnavastagság (átlagos, mérési ponton-

ként), a színhús % és az életnapra jutó testtömeg-gyarapodás szerepel. A 

vizsgáló állomási mérések közül legtöbbször a szalonnavastagság (átlagos, 

mérési pontonként), napi testtömeg-gyarapodás (életnapra jutó, hízlalási 

napra jutó), értékes húsrészek tömege és/vagy aránya jelenik meg a modell-

ben. A modellekben gyakran szerepelnek kovariáló faktorként a különböző 

vizsgálatkori testtömegek. Ilyen modellek használata található GROENEVELD 

és PESKOVICOVÁ (1999), PESKOVICOVÁ és mtsai (1999), WOLF és mtsai 

(1998A), (1998B), (2001A), (2001B), (2005) közleményeiben. 

Az alkalmazott modellek általában több tulajdonságot tartalmazó egyed 

modellek, amelyekben az ivar fix, az alom véletlen hatásként szerepel. Na-

                                                 

25
 Teszt telepi – ÜSTV-nek feleltethető meg 

26
 Vizsgáló állomási – HVT-nek feleltethető meg 
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gyon vegyes a kép a tenyészet, az év és az évszak modellben betöltött sze-

repét illetően. Külön-külön fix hatásként szerepelnek a modellekben az év 

és az évszak faktorok, ugyanakkor az év*évszak, a tenyészet*év*évszak 

faktorok fix és véletlen hatásként is szerepelhetnek. Az évszak jelentése 

ugyancsak többféle lehet: 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, de akár 6 hónap is. 

GROENEVELD és PESKOVICOVÁ (1999) a tenyészet*év*évszak, illetve 

vizsgáló állomás*év*évszak faktorokat véletlen hatásként kezeli. 

HOFER és mtsai (1992A, 1992B) a tenyészet*év*évszak fix hatásként 

való kezelését választották, ahol az évszak 6 hónapot jelent (január-június, 

július-december). 

PESKOVICOVÁ és mtsai (1999) a tenyészet*év*évszak, illetve vizsgáló 

állomás*év*évszak faktorokat véletlen hatásként kezelték. 

SKORUPSKI és mtsai (1996) a tenyészet*év*évszak fix hatásként történő 

kezelését választották. 

WOLF és mtsai (2001B) azonos modellen vizsgálták a tenyészet, az 

év*évszak és a tenyészet*év*évszak faktorok fix és véletlen hatásként törté-

nő kezelésének következményét a becsült paraméterekre. 

BENTO és mtsai (1993) a napi testtömeg-gyarapodás örökölhetőségére 

lapály fajta esetén 0,16 - 0,32 értékeket, nagyfehér fajta esetén 0,21 - 0,26 

értékeket kaptak. Szalonnavastagságra 0,33 - 0,54 és 0,36 - 0,41 értékek 

adódtak a lapály, illetve a nagyfehér fajtára. 

DUCOS és BIDANEL (1996) nagyfehér fajta esetén 0,5 örökölhetőséget 

kapott a 100 kg testtömegre korrigált szalonnavastagságra. 

FISCHER és mtsai (2002) lapály fajta esetén 0,31 értéket kaptak az élet-

napra jutó testtömeg-gyarapodás örökölhetőségére. 
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HOFER és mtsai (1992A) lapály fajta esetén a napi testtömeg-

gyarapodás örökölhetőségét 0,2-nek találták. 

PESKOVICOVÁ és mtsai (1999) által, a lapály és nagyfehér fajtára számí-

tott örökölhetőség a teszt-telepi napi testtömeg-gyarapodásra 0,18 és 0,17; a 

színhús %-ra 0,36 és 0,47; a vizsgáló állomási napi testtömeg-gyarapodásra 

0,36 és 0,42; az értékes húsrészek tömegére 0,54 és 0,59 adódott. 

SKORUPSKI és mtsai (1996) a lapály és a nagyfehér fajta örökölhetősé-

gére napi testtömeg-gyarapodás esetén 0,18 és 0,20; a szalonnavastagság 

esetén 0,45 és 0,44 értékeket kaptak. 

WOLF és mtsai (2005) az örökölhetőség változását vizsgálták a modell-

ben, miközben a tenyészet*év*évszak faktort fix és véletlen hatásként ke-

zelték. Cseh lapály fajta esetén a színhús %-ra 0,32 és 0,30; a napi testtö-

meg-gyarapodásra 0,16 és 0,03 értékeket kaptak fix és véletlen hatás esetén. 

Cseh nagyfehér fajtára az örökölhetőségek 0,37 és 0,33; illetve 0,18 és 0,15 

adódtak. 

WOLF és mtsai (2001A) a genetikai paraméterek stabilitását vizsgálták 

lapály fajta esetén 4 idő-intervallumban. Az örökölhetőség értéke a teszt-

telepi napi testtömeg-gyarapodás esetén a 0,16 - 0,18; színhús % esetén a 

0,37 - 0,40 tartományban; a vizsgáló állomási napi testtömeg-gyarapodás 

esetén a 0,36 - 0,37; az értékes húsrészek tömege esetén a 0,51 - 0,55 tarto-

mányban helyezkedett el. 

NOGUERA és mtsai (2002) lapály fajtára Bayes-módszerrel becsülték a 

vizsgálatkori élőtömeg és az átlagos szalonnavastagság 2h  értékét és a gene-

tikai korrelációt. A 2h  értékek 0,23 és 0,35 adódtak, a genetikai korreláció 

értéke 0,34 volt. 
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CSATÓ és mtsai (2006) magyar nagyfehér hússertés esetén vizsgálták a 

beszállítási tömegnek a modellre gyakorolt hatását. A modellben szereplő 

tulajdonságok – hízlalási napok száma, takarmányfogyasztás, értékes húsré-

szek tömege, húsminőségi pontszám – közül a hízlalási napok és a takar-

mányfogyasztás érzékenyen reagáltak a beszállítási tömegnek kovariáló fak-

torként való modellbeli szerepeltetésére. 

WOLF és mtsai (1998A) cseh lapály- és nagyfehér fajtákra teszt-telepi 

és vizsgáló állomási mérésekből származó, négy tulajdonságú (átlagos napi 

testtömeg-gyarapodás, színhús %, átlagos napi testtömeg-gyarapodás a híz-

lalási idő alatt, értékes húsrészek tömege), összetett egyed modell segítségé-

vel genetikai és környezeti trendeket becsültek. A kapott eredmények faj-

tánként eltértek (genetikai trend: átlagos napi testtömeg-gyarapodás lapály 

2,95; nagyfehér 1,42 g/nap; átlagos napi testtömeg-gyarapodás a hízlalási 

idő alatt lapály 9,29; nagyfehér 5,54 g/nap; színhús % lapály 0,29; nagy-

fehér 0,39 %/év; értékes húsrészek tömege lapály 0,15; nagyfehér 

0,14 kg/év). 

2.8. Termelési- és szaporasági tulajdonságok a BLUP-modellekben 

A BLUP–ra alapozott tenyészérték-becslés eredményessége javulhat, ha 

olyan összetett modelleket alkalmazunk, amelyekben termelési- és szapora-

sági tulajdonságok együtt szerepelnek. Ekkor az egyedről több információ 

áll rendelkezésre, bővülhet a pedigré, ezért pontosabban becsülhető az 

egyed tenyészértéke, kiszámítható a genetikai korreláció a termelési- és sza-

porasági tulajdonságok között, összevethető a fenotípusos korrelációval. 

Az alkalmazott modellek rendkívül változatosak, általában vizsgált tu-

lajdonságonként az átlagos napi testtömeg-gyarapodás, átlagos szalonnavas-

tagság, színhús %, született-, élve született- és választott malacszám, 
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21 napos választási tömeg szerepel. Fix és random hatásként megtalálható a 

fialás sorszáma, az ivar, a telep*év, telep*év*búgatás típusa, állandó kör-

nyezeti hatás, egyed additív genetikai értéke, míg kovariáló faktorként a fia-

lási- és választási életkor. 

DUCOS és BIDANEL (1996) genetikai paramétereket vizsgáltak termelé-

si- és szaporasági tulajdonságokat tartalmazó közös modellben. A termelési 

tulajdonságok: 100 kg élőtömegre korrigált életkor(1), átlagos szalonnavas-

tagság(2). A szaporasági tulajdonságok: született malacszám(3), élve szüle-

tett malacszám(4), 1. fialáskor született malacszám(5), élve született szüle-

tett malacszám(6), 2. fialáskor született malacszám(7), élve született malac-

szám(8). A vizsgálatban nagyfehér és francia lapály fajták szerepeltek. A 

modellben több fix és véletlen hatás szerepelt. A 2h  értékek a nagyfehér faj-

ta és a vizsgált tulajdonságokra: 0,25(1); 0,50(2); 0,09(3); 0,09(4); 0,09(5); 

0,10(6); 0,09(7); 0,12(8); francia lapály fajta esetén 0,33(1); 0,53(2); 

0,10(3); 0,09(4); 0,09(5); 0,08(6); 0,09(7); 0,09(8). A genetikai korrelációk 

az életkor(1) és a fialási(3–4–5–6–7–8) tulajdonságok között nagyfehér faj-

tára 0,15(3); 0,24(4); 0,09(5); 0,13(6); 0,11(7); 0,16(8); lapály fajta esetén 

az értékek 0,01(3); 0,06(4); 0,09(5); 0,17(6); 0,11(7); 0,13(8). Az átlagos 

szalonna(2) és a fialási(3–4–5–6–7–8) tulajdonságok közötti genetikai kor-

relációk nagyfehér fajtára rendre 0,05(3); 0,10(4); 0,03(5); 0,04(6); 0,02(7); 

0,02(8); lapály fajta esetén 0,01(3); 0,05(4); -0,02(5); 0,04(6); 0,04(7); 

0,06(8) voltak. A fenotípusos korrelációk a (-0,04) - 0,02 tartományba estek. 

SKORUPSKI és mtsai (1996) nagyfehér(1), lapály(2) és duroc(3) fajták 

esetén vizsgálták a termelési- és szaporasági tulajdonságok genetikai para-

métereit. A modellben szereplő tulajdonságok: átlagos napi testtömeg-

gyarapodás(4), átlagos szalonnavastagság(5) és az élve született malacok 
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száma(6). A 2h  értékek tulajdonságonként: 0,20(4); 0,08(5); 0,16(6) 

nagyfehér; 0,44(4); 0,45(5); 0,46(6) lapály és 0,13(4); 0,09(5); 0,16(6) duroc 

fajta esetén. A genetikai korrelációk értékei a napi testtömeg-gyarapodás és 

az átlagos szalonnavastagság között: 0,39(1); 0,32(2) és 0,40(3) fajtánként. 

A fenotípusos korrelációk: 0,43(1); 0,39(2) és 0,47(3). Az ismételhetőség 

értékei az élve született malacszámra: 0,19(1); 0,14(2) és 0,21(3). A cikk – 

címével ellentétben – nem tartalmaz információt a termelési és a szaporasá-

gi tulajdonságok kapcsolatáról. 

PESKOVICOVÁ és mtsai (1999) cseh lapály és nagyfehér, valamint szlo-

vák fehér hússertés fajtákra összetett egyed modell segítségével vizsgálták a 

termelési- és szaporasági tulajdonságok kölcsönhatását. A 2h  értékek faj-

tánként kismértékű eltérést mutattak, egy szűk tartományban mozogtak: 

(színhús %: 0,36 - 0,47; értékes húsrészek tömege: 0,38 - 0,59; átlagos napi 

testtömeg-gyarapodás: 0,12 - 0,18; átlagos napi testtömeg-gyarapodás a híz-

lalási idő alatt: 0,28 - 0,42; élő malacok száma az első fialáskor: 0,11 - 0,19; 

élő malacok száma a 2. és a további fialáskor: 0,07 - 0,13). A teszt telepi tu-

lajdonságok és az alomnagyság között alacsony genetikai korrelációt talál-

tak: (-0,12) – 0. Negatív volt a genetikai korreláció a vizsgálóállomási tulaj-

donságok és az alomnagyság között. Az alkalmazott modellek nagyon bo-

nyolultak (6 kovariáló, 8 fix, 3 véletlen, 1 egyed hatás), a gyakorlat számára 

nehezen értelmezhetők. 

KIM (2001) disszertációjában közös modellekben vizsgálja a termelési- 

és szaporasági tulajdonságok genetikai paramétereit. Modellcsoportonként a 

termelési tulajdonságok: az átlagos szalonnavastagság(1) és a napi testtö-

meg-gyarapodás(2) közösek; a szaporasági tulajdonságok modellenként vál-

toznak: élő malacok száma az 1., 2., és 3. fialáskor(3); életkor az első fialás-
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kor, az 1-2. fialás, a 2-3. fialás között eltelt idő(4); szervizperiódus az 1-2., a 

2-3., és a 3-4. fialás között(5). A 2h  értékek a termelési tulajdonságok ese-

tén stabilak: átlagos szalonnavastagság 0,20; napi testtömeg-gyarapodás 

0,16. A genetikai korreláció tartománya: 0,19 - 0,20. A szaporasági tulaj-

donságokra vonatkozó 2h  értékek tulajdonság-csoportonként: (0,06; 0,07; 

0,11)(3); (0,20; 0,06; 0,03)(4); (0,06; 0,04; 0,02)(5). A termelési- és szapo-

rasági tulajdonságok közötti genetikai korrelációk átlagos szalonnavastag-

ság esetén: (-0,04; 0,07; 0,02)(3); (0,06; 0,00; 0,07)(4); (0,02; 0,04; 0,01)(5); 

átlagos napi testtömeg-gyarapodás esetén: (-0,11; -0,03; -0,13)(3); (-0,39; 

0,078; 0,25)(4); (0,15; 0,35; 0,09)(5). 

HOLM és mtsai (2004) közös termelési: 100 kg élőtömegre korrigált 

életkor(1), színhús %(2), átlagos szalonnavastagság(3) és szaporasági: 

1. búgatási életkor(4), 1. fialáskor élve született malacszám(5), 2. fialáskor 

élve született malacszám(6) tulajdonságokat tartalmazó modellben genetikai 

paramétereket számítottak norvég lapály fajtára. A 2h  értékek a termelési 

tulajdonságokra: 0,30(1); 0,58(2); 0,44(3); a szaporasági tulajdonságokra: 

0,37(4); 0,10(5); 0,03(6). A genetikai korrelációk értékei a termelési- és a 

szaporasági tulajdonságok között: 0,68(4); 0,60(5); 0,42(6) az életkor; 

0,02(4); -0,12(5); -0,24(6) a színhús %; -0,03(4); -0,00(5); 0,08(6) az átla-

gos szalonnavastagság esetén. 

WOLF és mtsai (2005) cseh lapály és nagyfehér fajtákra vizsgálták a ge-

netikai paraméterek változását termelési- és szaporasági tulajdonságokra. A 

közös modellben vizsgált tulajdonságok: színhús %(1); átlagos napi testtö-

meg-gyarapodás(2); 1. fialáskor élve született malacszám(3); további fialás-

kor élve született malacszám(4). A telep*év*szezon (4 csoport) fix és vélet-

len hatásként történő szerepeltetése képezte a genetikai paraméterek vizsgá-
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latát. A 2h  értékek lapály fajtára véletlen hatásként: 0,30(1); 0,13(2); 

0,12(3); 0,14(4); fix hatásként: 0,32(1); 0,16(2); 0,09(3); 0,11(4). Ugyan-

ezen értékek nagyfehér fajta esetén: 0,33(1); 0,15(2); 0,13(3); 0,13(4) vélet-

len; 0,37(1); 0,18(2); 0,09(3); 0,13(4) fix hatás esetén. A genetikai korrelá-

ciók a színhús %(1) és a többi tulajdonság között véletlen hatás és lapály 

fajta esetén: 0,16(2); 0,26(3); 0,22(4); fix hatás esetén: 0,03(2); 0,10(3); 

0,01(4). Nagyfehér fajtára az értékek: -0,14(2); 0,09(3); 0,08(4) véletlen;  

-0,23(2); -0,002(3); -0,007(4) fix hatás esetén. Az átlagos napi testtömeg-

gyarapodás és az 1. fialáskor élve született malacszám között a genetikai 

korreláció mindkét fajtánál negatív és véletlen vagy fix hatásként is eltérő 

volt. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a telep*év*szezon fix vagy 

véletlen hatásként történő szerepeltetése eltérő genetikai paramétereket 

eredményez, különösen a genetikai korrelációknál. A cikk nem vizsgálja 

ezek hatását a becsült tenyészértékekre. 

NOGUERA és mtsai (2002) lapály fajtára Bayes módszerrel határozták 

meg a vizsgálatkori tömeg(1) és az átlagos szalonnavastagság(2) genetikai 

és környezeti korrelációját az 1-6. fialásra vonatkozólag. A genetikai korre-

láció értékei fialásonként: (-0,03; -0,08; -0,11; 0,01; -0,06; 0,11) a vizsgá-

latkori tömeg; (-0,05; -0,06; 0,11; 0,14; 0,06; -0,14) az átlagos szalonna-

vastagság esetén. A környezeti korrelációra kapott értékek fialásonként: 

(0,02; 0,05; -0,00; 0,01; 0,01; -0,02)(1); (0,01; 0,06; 0,00; 0,03; 0,07; 0,08) 

(2) esetén. 

ZHANG és mtsai (2000A, 2000B) genetikai paramétereket és trendeket 

becsültek termelési- és szaporasági tulajdonságokra. Bár a vizsgált fajta nem 

tartozik az általam vizsgált fajták közé, a közlemények módszertani szem-
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pontból hasznos információkat tartalmaznak, különös tekintettel a matema-

tikai jelölésrendszerre. 

2.9. Genetikai paraméterek stabilitása 

A gyakorlati alkalmazások során a tenyészérték-becslést napi- vagy heti 

rendszerességgel végzik a belépő új egyedek létszámának és gyakoriságá-

nak függvényében. Ezekben az esetekben ismételten futtatni kell(ene) a 

(ko)variancia becslést végző programot a genetikai paraméterek meghatáro-

zásához, ami a gyakorlatban a rendkívül nagy futásidők miatt nehezen meg-

valósítható. Igy a tenyészérték-becsléshez nem az aktuális genetikai paramé-

terek kerülnek felhasználásra, hanem a korábbi állapotot reprezentáló érté-

kek. Ezért nagyon fontos kérdés, hogy a felhasznált genetikai paraméterek 

mennyiben térnek el a „valódi” értékektől. Ha a genetikai paraméterek az ál-

lomány „kismértékű” változása mellett stabilitást mutatnak, akkor a fenti 

gyakorlat elfogadható, ellenkező esetben a kapott tenyészértékek megbízha-

tósága megkérdőjelezhető. 

Ugyancsak érdekes kérdés, hogy egy- vagy több tulajdonságot külön-

böző modellekben szerepeltetve a 2h  és a genetikai korrelációk mennyire 

változnak ugyanazon adatállomány esetén. 

A fenti probléma vizsgálatára a szakirodalomban csak kevés utalás ta-

lálható. Módszerként a különböző genetikai paraméterekkel számított be-

csült tenyészértékek közötti korreláció vagy a Spearman rangkorreláció ki-

számítását alkalmazzák. 

WOLF és mtsai (2001A) cseh lapály és nagyfehér, valamint szlovák fe-

hér hússertés fajtákra termelési tulajdonságokat tartalmazó egyed modell 

segítségével vizsgálták a genetikai paraméterek stabilitását. Négy állapot-
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ban, csökkenő egyedlétszám mellett ugyanazon modelleket futtatva azt ta-

pasztalták, hogy a 2h  értékek gyakorlatilag változatlanok maradnak (szín-

hús % 0,37 - 0,40; értékes húsrészek tömege 0,51 - 0,53; átlagos napi test-

tömeg-gyarapodás 0,16 - 0,18; átlagos napi testtömeg-gyarapodás a hízlalási 

idő alatt 0,16 - 0,17). A genetikai korrelációk kicsit érzékenyebbek voltak a 

létszámcsökkenésre. Spearman rangkorrelációval összehasonlították a négy 

állapotra kapott becsült tenyészértékeket. A kapott korrelációk fajtától és tu-

lajdonságtól függően változtak, de a 0,984 - 0,996 tartományban maradtak. 

Ez a szoros kapcsolat azt jelzi, hogy a genetikai paraméterek kismértékű 

változásának nincs jelentős hatása a becsült tenyészérértékekre, más szóval: 

a genetikai paraméterek stabilitást mutatnak. 

2.10. Modellek összehasonlítása 

A gyakorlatban sok esetben ugyanazon problémára több – akár egymás-

tól lényegesen eltérő – modellt is felírhatunk. Ekkor felmerülhet a kérdés: az 

alkalmazott modellek közül melyik tekinthető jobbnak (legjobbnak)? Álta-

lánosan erre a kérdésre nem lehet egyértelmű választ adni, nincs egységes, 

mindig alkalmazható módszer
27

. 

HOFER és FREY (1995) szaporasági modellben (alomnagyság) a tenyé-

szet*év faktor fix és véletlen hatásként való kezelésével (4 modell) előálló 

becsült tenyészértékeket hasonlított össze MSE, Bias és a korrelációs 

együttható használatával. 

FREY és mtsai (1997) szaporasági modellben (almonkénti élve született 

malacok száma) a telep*időperiódus faktort fix és véletlen hatásként kezel-

                                                 

27
 A módszerek és elméletük a 4.5. Fejezet-ben található 
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ték (4 modell). A modellek összehasonlítása az MSE, Bias és a korrelációs 

együttható kiszámításával történt. 

FREY (1999) disszertációjában – német nyelven – megtalálható a FREY 

és mtsai (1997) cikkben leírt kisérlet és annak kiértékelése. 

WOLF és mtsai (2001A) termelési tulajdonságok genetikai paraméterei-

nek stabilitását vizsgálták Spearman rangkorrelációval változó adatállomá-

nyok esetén. 

WOLF és mtsai (2001B) termelési- és szaporasági tulajdonságokat tar-

talmazó hat, egymástól csak kismértékben eltérő modell esetén hasonlították 

össze a becsült genetikai paramétereket. Az összehasonlításhoz az MSE, 

Bias és a korrelációs együttható módszereket nem használták, a modellek 

összehasonlítása a „residual variance” alapján történt. 

SCHENKEL és mtsai (2002) generált adatokon, Bayes-i és BLUP mód-

szerrel becsült tenyészértékek alapján hasonlították össze a módszereket az 

MSE, Bias és a Spearman rangkorreláció felhasználásával. 
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

A sertésvertikum fellendüléséhez szükségesek és indokoltak azok a ha-

zai kutatások, amelyek a sertés tenyészérték-becslés lehetséges módszereiről 

adnak újabb, a gyakorlat számára is jól hasznosítható ismereteket, eredmé-

nyeket. A korszerű, BLUP-ra alapozott tenyészérték-becslő módszerek al-

kalmazásai segítik kiaknázni a teljesítmények növelését, a genetikai tartalé-

kokat, növelve az ágazat jövedelmező- és versenyképességét. 

A dolgozat célja, hogy kidolgozzon és elemezzen olyan, BLUP-ra ala-

pozott sertés tenyészérték-becslési modelleket, amelyek az elmélet és a gya-

korlat számára hasznos információkat szolgáltathatnak. 

A vizsgálandó (megvalósítandó) célok: 

 Különböző modellvariánsok kidolgozása egyszerű- és összetett ter-

melési (ÜSTV
28

, HVT, HVTÜSTV) tulajdonságokra 

 Vizsgált tulajdonságok genetikai paramétereinek, egyedek becsült 

tenyészértékének meghatározása, több szempontú elemzése 

 Év hatása a genetikai paraméterekre, a becsült tenyészér-

tékekre (évváltáskor ki- és belépő egyedek hatása) 

 Modell hatása a genetikai paraméterekre, a becsült tenyész-

értékekre évcsoport esetén 

 Genetikai trendek meghatározása és vizsgálata 

 Residualok előállítása és vizsgálata 

 Évcsoportok szerint 

 Modellek szerint 

                                                 

28
 ÜSTV – Üzemi Sajátteljesítmény Vizsgálat, HVT – Hízékonysági és Vágási Tel-

jesítmény Vizsgálat 
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 Alkalmazott modellek összehasonlítása 

 Összetett modell hatása a genetikai paraméterekre, a becsült tenyész-

értékekre 

 Kovariáló faktor hatása a genetikai paraméterre és a tenyészértékre 

A kapott eredmények a magyar szakemberek számára hasznos infor-

mációkat nyújthatnak, segíthetik a tenyészérték-becslés alkalmazásához 

kapcsolódó elméleti ismeretek megismerését és gyakorlati alkalmazásait. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

A tenyészérték-becslés nélkülözhetetlen alkotó elemei az adatok, a 

programok és az informatikai háttér. Bármelyik alkotóelem nem-megfelelő 

volta kérdésessé teheti az elvégzett tenyészérték-becslés megbízhatóságát, 

gyakorlatban történő alkalmazhatóságát. 

4.1. Általános információk 

A disszertáció célja a BLUP-ra alapozott, különböző tenyészérték-

becslési modellek vizsgálata a magyarországi nagylétszámú állományokon. 

A kiválasztott fajták/genotípus
29

 (4. táblázat) megfelelnek a kritériumnak. 

4. táblázat – Feldolgozásban szereplő fajták/genotípus
30

 

Fajta/genotípus 

megnevezése 
Rövid megnevezés Kód Megjegyzés 

Magyar Nagyfehér MNF 1 Fajtatiszta 

Magyar Lapály ML 4 Fajtatiszta 

F1 (MNF x ML) F1 20 Keresztezett 

Kislétszámú fajták esetén a tenyészérték-becslést a fajták összevonásá-

val célszerű elvégezni, ekkor a fajta fix hatásként szerepel a modellben. 

A feldolgozásban az [1994.01.01–2004.12.31] intervallumban született 

egyedek vettek részt. Az így előálló 11 év hosszú intervallum – korábbi, 

tenyészérték-becslési tapasztalataink alapján
31

 – 5 éves intervallumokra ke-

rült felosztásra (5. táblázat), amely mind a vizsgált egyedek számát
38

, mind 

a modellekben szereplő faktorok szintjeinek
32

 számát tekintve megfelelő. 

                                                 

29
 A későbbiekben a fajtára történő hivatkozáson a fajta/genotípus hivatkozást értem 

30
 A létszámadatok a 7. táblázat-ban találhatók 

31
 Groeneveld és mtsai (1992, 1996) 

32
 Tételesen az 5. fejezetben (Eredmények és Értékelésük) kerülnek ismertetésre 
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5. táblázat – Vizsgálati időintervallumok (évcsoportok) 

Vizsgálati intervallum Rövid megnevezés 

1994 – 1998 94_98 

1995 – 1999 95_99 

1996 – 2000 96_00 

1997 – 2001 97_01 

1998 – 2002 98_02 

1999 – 2003 99_03 

2000 – 2004 00_04 

1994 – 2004
33

 94_04
33

 

 

4.2. Adatbázis 

Az alapadatok az OMMI adatbázisából álltak rendelkezésre. Az adatbá-

zis országos szintű, a Sertés teljesítményvizsgálati kódex-ekben [OMMI 

(1997, 2000, 2002, 2004)] meghatározott tenyészetekre vonatkozó adatokat 

tartalmazza, az adatbázisból a 6. táblázat-ban szereplő adatcsoportok kerül-

tek felhasználásra. 

6. táblázat – Feldolgozásban szereplő adatcsoportok 

Adatcsoport megnevezése 
Rövid 

megnevezés 

Egyed azonosítására, származására vonatkozó adatok EGYED 

Hízékonysági- és vágási teljesítmény adatok HVT 

Növendék sertések üzemi sajátteljesítmény adatok ÜSTV 

Szaporasági- és felnevelési teljesítmény adatok FIALÁS
34

 

Az adatok DBase
35

-típusú állományokban találhatók: (EGYED → 

Egyedf.dbf, HVT → Hvtf.dbf, ÜSTV → Ustvf.dbf, FIALÁS →Fialasf.dbf). 

A feldolgozásban szereplő fajták (4. táblázat) megoszlását a vizsgált időin-

                                                 

33
 Összevont (teljes, 11 év) vizsgálati időintervallum 

34
 Pedigré létrehozásához került felhasználásra 

35
 DBase – relációs adatbáziskezelő rendszer 
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tervallumban a 7. táblázat tartalmazza. A rendelkezésre álló adatok mind-

egyik fajta/genotípus esetén biztosítják a megbízható tenyészérték-

becsléshez szükséges egyedszámot. 

7. táblázat – Alapadatok megoszlása (egyedszám) az 1994–2004 vizsgálati 

időintervallumban 

Fajta megnevezése EGYED HVT ÜSTV FIALÁS
36

 

Magyar Nagyfehér 323 917 18 048 300 748 360 286 

Magyar Lapály 143 404 7 784 138 860 136 318 

F1 (MNF x ML) 318 218 6 943 291 210 362 358 

Összesen 785 539 32 775 730 818 858 962 

A DBase állományok Microsoft Access
37

 relációs adatbázisba 

[DOBSON (2001)] kerültek átkonvertálásra, amelyhez az Access programo-

zási lehetőségét felhasználva saját programokat írtam. Az átkonvertálás so-

rán adatellenőrzéseket végeztem, a hibás adatokat kizártam, az egyedekhez 

a könnyű és egységes azonosítás miatt fajtánként új azonosítókat vezettem 

be, számított változókat hoztam létre, új táblaszerkezeteket alakítottam ki. 

Az új táblák a dolgozatban felhasznált adatokon túl még jelentős mennyisé-

gű adatot tartalmaznak, amelyek felhasználhatók újabb vizsgálatok elvégzé-

séhez. Az elkészített program lehetőséget biztosít a következő években elő-

álló új adatoknak a meglévőkhöz történő hozzáfűzésére, így az adatállo-

mány állandó bővítésére. A konvertálás eredményeként fajtánként létrejött 

új táblák közvetlenül felhasználásra kerültek a statisztikai vizsgálatoknál. A 

táblákban lévő, ellenőrzött adatok évek szerinti megoszlását mutatja Ma-

gyar lapály
38

 fajtára a 8. táblázat. 

                                                 

36
 Fialások száma 

37
 Microsoft Access – relációs adatbáziskezelő rendszer 

38
 Magyar nagyfehér és F1 fajta/genotípus eredményei a Melléklet-ben találhatók 
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8. táblázat – Magyar lapály fajta ellenőrzött adatainak megoszlása 

az 1994–2004 vizsgálati időintervallumban 

Év EGYED HVT ÜSTV FIALÁS
39

 

1994 15 587 855 14 314 15 228 
1995 18 071 1 029 16 586 16 652 

1996 15 723 814 14 667 13 053 
1997 17 273 899 15 764 14 815 

1998 14 324 847 12 835 11 712 
1999 12 758 729 11 851 11 445 

2000 12 610 621 11 856 11 845 
2001 14 129 547 13 451 10 392 

2002 10 761 541 10 133 5 897 

2003 7 774 364 7 347 2 493 
2004 4 223 325 3 744 103 

Összesen 143 233 7 571 132 548 113 635 

A létrehozott új táblákból – saját programmal – fajtánként és évcsopor-

tonként (4. táblázat, 5. táblázat) szövegfile-ba konvertálódtak az adatok. 

Ezek a szövegfile-ok a tenyészérték-becslés elvégzéséhez input állomány-

ként kerültek felhasználásra. Az adattáblák előállítása folyamatának összeg-

zését mutatja az 1. ábra. 

4.3. Programok 

A számítógépes feldolgozáshoz a következő programok kerültek fel-

használásra: 

 PEST
40

 v2.3 [GROENEVELD (1990)] Windows, Linux és Solaris ope-

rációs rendszerek alatt. A program tenyészérték-becslést végez. 

 VCE
41

 v5.1.2 [KOVAC, GROENEVELD (2002)] Windows, Linux és 

Solaris operációs rendszerek alatt, a PEST programhoz szükséges 

variancia-kovariancia komponensek becslését végzi. Jelentős hard-

ver erőforrást igényel. 

                                                 

39
 Fialások száma 

40
 PEST – Multivariate Prediction and ESTimation 

41
 VCE – Variance-Covariance Estimation 
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1. ábra – Adattáblák előállításának folyamata 

 CheckPed – a PEST program által használt adat- és pedigré állomá-

nyok ellenőrzését végzi. Az eredeti verziót Groeneveld professzor ír-

ta, amelyet jelentősen átalakítva újraírtam Fortran
42

 90 nyelven 

[LAHEY/FUJITSU FORTRAN 95 LF 95 PRO v5.7, LINUX PRO v6.1 

(2002)], Windows és Linux operációs rendszerek alá. 

 „R” v2.3.1 program [„R” v.2.3.1 SZOFTVER (2006), SOLYMOSI 

(2005)]. A programmal történt a statisztikai feldolgozás, a modellek 

által előállított eredmények kiértékelése, grafikus megjelenítése, a 

genetikai trendek meghatározása. A programhoz több scriptet írtam, 

amelyek segítségével – Windows operációs rendszer alatt – automa-

tizáltam a feldolgozást. 

 Microsoft Access 2000 program [DOBSON (2001)]. A programot 

használtam az adatbázisok előállítására, a PEST és VCE programok 

eredményeinek adatbázisokba töltésére. A problémák megoldására – 

Windows operációs rendszer alatt – saját programokat írtam. 

                                                 

42
 Fortran – tipikusan nagy számolásigényű problémák megoldására kifejlesztett 

programozási nyelv 
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4.4. Hardver 

A tenyészérték-becsléshez szükséges variancia-kovariancia becslések 

jelentős számítógépes kapacitást igényelnek. Különösen a memória nagysá-

ga kritikus, de a futásidő szempontjából nagyon fontos a processzor telje-

sítménye is. A használt számítógépek jellemzői a 9. táblázat-ban láthatók. 

9. táblázat – A feldolgozáshoz használt számítógépek és jellemzőik 

Típus CPU RAM 
Operációs 

rendszer 
Programok 

PC
43

 
Intel Pentium 4 

3.6 GHz 
4 GB 

Windows XP 

Linux 

Pest, VCE, „R”, 

Access, Fortran 

PC 
Intel Pentium 4 

1.6 GHz 
4 GB 

Windows XP 

Linux 

Pest, VCE, 

Access, Fortran 

Notebook 
Intel Centrino 

1.6 GHz 
512 MB 

Windows XP 

Linux 
Access, „R” 

SunFire 

15000 

2x72db Sun 

US-III+ 1200 MHz 
2x192 GB Solaris 9 

Pest, VCE, 

Fortran 

Sajnos, nagy egyedszám és összetett modellek esetén a 32 bites számí-

tógépek kapacitása már nem elegendő, szükségessé válik a 64 bites, több-

processzoros számítógépek használata, amelyekhez a programnak is 64 bites 

kódra fordítottnak kell lennie. (A VCE jelenlegi verziója még 32 bites.) 

4.5. Feldolgozás metodikája 

A feldolgozás metodikája megtekinthető 2. ábra-n. A feldolgozás faj-

tánként (4. táblázat), azon belül évcsoportonként (5. táblázat) történt. 

 Modellek: a használt modelltípusok (10. táblázat) modellcsoportokat 

tartalmaznak. Ezek közül több a modellcsoporton belül modellvari-

ánsokkal is rendelkezik, eltérés általában a kovariáló faktor haszná-

latában jelentkezik. Az egyes modellek ismertetése az 5. Fejezet-ben 

(Eredmények és Értékelésük) történik. 

                                                 

43
 PC – 32 bites, SunFire 15000 – 64 bites 
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2. ábra – Feldolgozás metodikája 

 Statisztikai feldolgozás: a létrehozott új táblák közül a Hvt és Üstv 

adattáblákban szereplő adatok teljes körű statisztikai vizsgálata 

(alapstatisztika, korrelációszámítás, regresszió-számítás, stb.) az „R” 

programcsomaggal [„R” v.2.3.1 SZOFTVER (2006), SOLYMOSI 

(2005)]. A vizsgálatok eredménye Text
44

 file-ként és grafikus formá-

tumban is előállításra került. A grafikusan megjeleníthető eredmé-

nyek önállóan előállíthatók PNG
45

 grafikus formátumba vagy egyet-

len PostScript
46

 file-ba is. 

                                                 

44
 Text – szövegek tárolására szolgáló szabványos, egyszerű fileformátum. 

45
 PNG – Portable Network Graphics – hordozható grafikus formátum, a legtöbb 

képmegjelenítő program ismeri. 
46

 PostScript – szabványos formátum, ami több programmal megjeleníthető. Például 

ilyen a szabadon felhasználható Ghostscript program Windows és Linux operációs 

rendszerek alá, amely PostScript és PDF (Adobe Portable Document Format) formá-

Fajta (MNF, ML, F1) 

Évcsoport (94_98, 95_99, 96_00, 97_01, 98_02, 99_03, 00_04, 94_04) 

Modellek (ÜSTV, HVT, HVTÜSTV) 

Statisztikai feldolgozás – „R” 

Genetikai paraméterek becslése – VCE 

Tenyészértékek meghatározása – PEST 

Eredmények adatbázisba töltése – Access 

Modellek értékelése – „R” 

Genetikai trendek – „R” 



 

34 

10. táblázat – A feldolgozásban alkalmazott modelltípusok 

Modell tartalma Megnevezése 

Alapmodell, hízékonysági- és vágási teljesítmény adatok HVT 

Alapmodell, növendék sertések üzemi sajátteljesítmény adatok ÜSTV 

Összetett modell, HVT és ÜSTV modellek alapján HVTÜSTV 

 Genetikai paraméterek becslése: minden modell esetén megtörtént a 

genetikai paraméterek becslése a VCE programmal. A kapott ered-

mények közül a variancia-kovariancia komponensek szükségesek a 

becsült tenyészérték meghatározásához. 

 Tenyészértékek meghatározása: minden modell esetén meghatáro-

zásra kerültek a modellben szereplő tulajdonságokhoz tartozó be-

csült tenyészértékek a PEST programmal. 

 Eredmények adatbázisba töltése: mind a VCE, mind a PEST prog-

ram által előállított eredmények Microsoft Access adatbázisba kerül-

tek betöltésre a további feldolgozhatóság érdekében. A betöltés au-

tomatizált, saját programot készítettem. 

 Modellek értékelése: minden modell esetén mind a genetikai para-

méterek, mind a becsült tenyészértékek értékelésre kerültek, alapve-

tően statisztikai módszerekkel. Az értékelés iránya kettős: 

 Évcsoportok (5. táblázat) alapján (hosszirányú), amely lehe-

tőséget biztosít adott modell évcsoportonkénti eredményei-

nek összehasonlítására. 

 Adott évcsoporton belül az egyes modellek összehasonlítása 

(keresztirányú), amely lehetőséget biztosít az egyes modell-

                                                                                                                            

tumú állományok megjelenítésére és nyomtatására alkalmas. 
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variánsok, illetve a több modellben is szereplő tulajdonságok 

összehasonlítására. 

Különböző modellekben szereplő adott tulajdonság összehason-

lítására több módszer is alkalmazható. Ha egy tulajdonságra írunk fel 

olyan modelleket, amelyek a bevont faktorok számában, a faktorok 

fix vagy véletlen hatásként történő kezelésében térnek el egymástól, 

akkor használható a Maximum Likelihood Ratio Test
47

: 

)(_

)(_
ln2

modellteljesLikelihoodMax

modelltcsökkentetLikelihoodMax
LR  

Ha a megfigyelések száma elég nagy, akkor LR közelítőleg 2 -

eloszlást követ a megadott szabadságfokkal. 

Ha a tulajdonság esetén minden egyedre rendelkezésre áll a be-

csült (predict, iŷ ) érték, akkor számítható az ii yŷ  különbség. 

Ezt felhasználva képezhetjük az: 

 MSE
48

 (Mean Square Error) 
n

i

ii yy
n

MSE
1

2
ˆ

1
 

 Bias
49

 
n

i

ii yy
n

Bias
1

ˆ
1

 értékeket. 

A fentieken túl számítható még: 
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47
 Maximum Likelihood Ratio Test – valószínűségi hányados próba 

48
 MSE – Átlagos négyzetes hiba (eltérés), [Frey és mtsai (1997)] 

49
 Bias – Átlagos eltérés, torzítottság, [Frey és mtsai (1997)] 
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 becslés lenormált hibanégyzete 
n

i i

ii

y

yy
E

1

2

ˆ

ˆ
 is. 

Az értékelés az „R” program [VASISHTH (2005), SOLYMOSI (2005)] 

felhasználásával, saját scriptek segítségével történt, alapvetően gra-

fikus megjelenítés segítségével. 

 Genetikai trendek
50

: minden modell esetén meghatározásra került a 

genetikai előrehaladás mértéke. Az eredmények megjelenítése grafi-

kusan történt az „R” program felhasználásával, saját scriptek segít-

ségével. 

A modellben szereplő tulajdonságokra vonatkozó szignifikancia-

vizsgálatok az „R” program GLM moduljával történtek. A modellnek a mért 

(fenotípusos) adatokhoz történő illeszkedése jellemezhető a modell-

devianciával és a reziduummal
51

. A deviancia alapján összehasonlíthatjuk a 

modellek illeszkedésének jóságát, a reziduum (a megfigyelt és az illesztett 

érték eltérése) a modellek további vizsgálatát segíti. Az egyes megfigyelé-

sek hatása a reziduum-deviancia alapján minősíthető, amelynek előjele 

azonos az egyedi eltérés előjelével, nagysága pedig a deviancia négyzetgyö-

ke. A reziduum-devianciák négyzetösszege a devianciát adja, ami nem más, 

mint a likelihood arány teszt próbafüggvényének értéke. 

A vizsgálatok, a feldolgozások és az eredmény kiértékelése mindhárom 

(MNF, ML, F1) fajtára megtörtént. Az eredmények bemutatása – terjedelmi 

okok miatt – a Magyar lapály fajtára, a 97_01 évcsoportra és a kiválasztott 

modellre történik. A Magyar nagyfehér és az F1 fajta/genotípus eredmé-

nyeiből ismertetés a Melléklet -ben található. 

                                                 

50
 Genetikai trend: az azonos évben született egyedek átlagos tenyészértéke a vizs-

gált tulajdonságra nézve 
51

 Részletesen megtalálható GRAY és KOVÁCS (1992) közleményében 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

5.1. ÜSTV (Üzemi Sajátteljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

5.1.1. Általános információk 

Az ÜSTV célja üzemi mérési adatok alapján meghatározni a növendék 

sertések tenyészértékét. A vizsgálati eljárásra, a vizsgált tulajdonságok ki-

számítási módjára, a tenyészérték-becslésre vonatkozó információkat az 

OMMI [MSZHK] (2007) dokumentáció ismerteti. A modellekben szereplő 

tulajdonságokat és faktorokat a 11. táblázat tartalmazza. 

11. táblázat – ÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok és faktorok jellemzői 

Tulajdonság Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Életnapok száma Életnap EletNap nap 130 – 300 

Átlagos hátszalonna-

vastagság 

Átl. 

szalonna 
AtlSzal mm 8 – 35 

Életnapra jutó testtömeg 

–gyarapodás 

Napi 

gyarapodás 
NapiGyar g/nap 250 – 1500 

Színhús százalék Színhús % Szinhus % 35 – 75 

     

Faktor Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Vizsgálatkori élőtömeg
52

 Élőtömeg Tomeg kg 80 – 110 

Vizsgálati hónap ÉvHó EvHo hónap  

Ivar Ivar Ivar  1, 2 

Vizsgálatkori tenyészet Telep Telep   

Alom Alom Alom   

Egyed Egyed Egyed   

Az eredmények bemutatása a 4a
53

 modellre, a Napi gyarapodás és a 

Színhús % tulajdonságokra történik. 

                                                 

52
 Speciális – kovariáló faktor 

53
 lásd. 14. táblázat 
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5.1.2. Tulajdonságok és faktorok statisztikai jellemzői 

A feldolgozás első lépéseként fajta és vizsgálati évcsoport bontásban 

kiszámítottam a modellekben szereplő tulajdonságok és faktorok alapstatisz-

tikai jellemzőit (13. táblázat). 

Látható, hogy az Életnap
54

 átlaga jelentősen (2,07 nap) csökkent, míg a 

Napi gyarapodás átlaga jelentős (29,85 g/nap) mértékben nőtt, változatlan-

nak tekinthető relatív szórás mellett. Ezt okozhatja az évcsoportok közötti 

átlagosan 20 %-os létszámcsere (17. táblázat), amelynek során a belépő 

egyedek fenotípusosan (valószínűleg genetikailag is) jobbak a kilépőknél. 

Az Átl. szalonna és a Színhús % esetében az átlagok a gyakorlat számára 

azonosnak tekinthetők. Ezen tulajdonságoknál a ki- és belépő egyedek 

fenotípusos értékei (valószínűleg a genetikai is) gyakorlatilag azonosak. 

A tulajdonságok közötti fenotípusos korrelációk (12. táblázat) jelzik a 

közös modellben együtt célszerűen nem szerepeltetendő párokat (Életnap –

 Napi gyarapodás, Színhús % – Átl. szalonna). A 3. ábra szemléletes ké-

pet ad a tulajdonságok közötti kapcsolatok jellegéről. 

12. táblázat – Modellek tulajdonságai közötti fenotípusos korrelációk 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

Tulajdonság 
Életnap 

 

Átl. 

szalonna 

 

Napi 

gyarapodás 

 

Színhús % 

Életnap 1 0,257 -0,661 -0,049 

Átl. szalonna  1 0,091 -0,325 

Napi gyarapodás   1 0,097 

Színhús %    1 

 

                                                 

54
 Az alapstatisztikák információt nyújtanak a ki- és belépő egyedek egymáshoz vi-

szonyított teljesítményére, statisztikai próbák nem szükségesek a tenyészérték-

becsléshez. 
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13. táblázat – Modellekben szereplő tulajdonságok alapstatisztikai jellemzői 

vizsgálati évcsoportok szerint magyar lapály fajta esetén 

Tulajdonság Jellemzők 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

Életnap
55

 Rekord 74 012 71 463 66 642 65 369 59 700 54 253 46 235 132 004 

 Átlag 187,02 185,16 182,89 180,67 179,20 178,29 177,14 182,96 

 Szórás 24,79 24,15 23,64 23,08 23,17 22,81 22,72 24,27 

 CV (%) 13,25 13,04 12,93 12,77 12,93 12,80 12,83 13,27 

Átl. szalonna Rekord 67 664 55 037 38 932 24 562 9 240 2 667 980 70 331 

 Átlag 18,26 18,19 18,08 17,94 17,79 17,42 16,77 18,22 

 Szórás 1,82 1,85 1,86 1,93 1,97 2,00 1,85 1,84 

 CV (%) 9,97 10,17 10,29 10,76 11,07 11,48 10,85 10,08 

Napi gyarapodás Rekord 74 166 71 703 66 973 65 757 60 126 54 683 46 531 132 548 

 Átlag 519,52 527,10 534,19 540,23 545,66 548,00 549,37 532,39 

 Szórás 58,55 59,68 61,22 61,48 63,12 63,04 63,85 62,17 

 CV (%) 11,27 11,32 11,46 11,38 11,57 11,50 11,62 11,68 

Színhús %
56

 Rekord 10 886 21 730 33 387 46 794 55 486 53 432 46 332 68 062 

 Átlag 57,30 57,23 57,28 57,44 57,34 57,65 57,80 57,62 

 Szórás 2,26 2,16 2,16 2,17 2,13 2,12 2,11 2,14 

 CV (%) 3,94 3,77 3,77 3,78 3,71 3,68 3,65 3,72 

                                                 

55
 Életnap, Átl. szalonna, Napi gyarapodás esetében az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

56
 Színhús % esetében a (95_99 – 96_00) évcsoport kivételével az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 
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3. ábra – Modellek tulajdonságai közötti kapcsolatok az 1997–2001 

vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

4. ábra – Színhús % eloszlásának jellemzői az 1997–2001 vizsgálati 

évcsoportban magyar lapály fajta esetén 
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Az Életnap és a Napi gyarapodás közötti lineáris korreláció közepes 

(-0,661) erősségű (12. táblázat), a kapcsolat jellege mégis inkább hiperboli-

kusnak tekinthető (3. ábra). 

A tulajdonságokra és a kovariáló faktorra célszerű elvégezni eloszlásjel-

lemzőik kirajzolását. A 4. ábra egyértelműen mutatja a Színhús % eloszlá-

sának megfelelőségét. 

Ugyanez nem áll fenn a Vizsgálatkori élőtömeg-re (5. ábra). A vizsgált 

esetszám (65 757) mellett az eloszlásnak egyenleteshez közelinek kellene 

lennie. Különösen kiugrók a 80 kg és a 110 kg élőtömeghez tartozó gyakori-

ságok. Ez egyértelműen jelzi, hogy jelentős a vizsgálat időpontjában a 80 kg 

élőtömeget még nem elérő, vagy a 110 kg élőtömeget már meghaladó egye-

dek száma. Nincs információ arról, hogy a hiányzó, illetve többlet kg-ok 

mekkora intervallumot jelentenek, így ismeretlen ennek a becsült 

tenyészértékekre gyakorolt hatása. 

5. ábra – Vizsgálatkori élőtömeg hisztogramja az 1997–2001 vizsgálati 

évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

A tulajdonságokra elvégezve a Telep faktor szerinti csoportosítást (6. 

ábra, 7. ábra) jól látható, hogy jelentős különbségek vannak a tulajdonságok 

fenotípusos értékeiben. Természetesen az nem ismert, hogy a különbségek 
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honnan származnak (genetika, környezet). Ezért fontos a faktor beépítése a 

tenyészérték-becslő modellekbe és a kapott eredmények összevetése a 

fenotípusos értékekkel. 

6. ábra – Magyar lapály fajta napi tömeggyarapodásának fenotípusos értékei 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban telep faktor esetén 

7. ábra – Magyar lapály fajta színhús %-ának fenotípusos értékei 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban telep faktor esetén 

A tulajdonságokra a Vizsgálati hónap faktor szerinti csoportosítást 

végrehajtva (8. ábra, 9. ábra), szintén különbségek láthatók a tulajdonságok 

mért értékeiben. A becsült tenyészértékek alapján célszerű vizsgálatot vé-

gezni az idősorra. 
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8. ábra – Magyar lapály fajta napi tömeggyarapodásának fenotípusos értékei 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban vizsgálati év+hónap faktor esetén 

9. ábra – Magyar lapály fajta színhús %-ának fenotípusos értékei 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban vizsgálati év+hónap faktor esetén 

A fentiekben ismertetett vizsgálatok és eredményeik értelmezése min-

den évcsoportra megtörtént, a tendencia azonos a bemutatott esettel. 

5.1.3. Alkalmazott modellek 

A 11. táblázat-ban szereplő tulajdonságok és faktorok felhasználásával 

4 alapmodell került kidolgozásra (14. táblázat). Minden modell egyed mo-

dell, amelyekben közös faktor az Alom, EvHo, Ivar és a Telep. Az alap-

modelleknek több variánsa van, amelyek a modellben szereplő kovariáló 

faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) egyes tulajdonságra történő bevonásában, 
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illetve elhagyásában különböznek. Az Életnap 3, az Átl. szalonna 3, a Na-

pi gyarapodás 5, a Színhús % 5 modellvariánsban szerepel. Minden mo-

dell (14. táblázat) minden évcsoport esetén (5. táblázat) feldolgozásra került, 

így fajtánként 64 futás történt. Ez a modellstruktúra lehetőséget biztosít egy 

modell esetén hosszirányú (évcsoport), azonos évcsoport esetén pedig ke-

resztirányú (különböző modellek, tulajdonságok) vizsgálatra. 

14. táblázat – Alkalmazott modellek 

Modell 

típus 

Faktor 

 

Tulajdonság T
o

m
eg

 

E
v

H
o

 

Iv
a

r
 

T
el

ep
 

A
lo

m
 

E
g

y
ed

 

  C
57

 F F F R A 

1 
Életnap 

Átl. szalonna 

x 

x 

X X X X X 

2a 
Életnap 

Színhús % 

x 

x 

2b 
Életnap 

Színhús % 

x 

3a 
Napi gyarapodás 

Átl. szalonna 

x 

x 

3b 
Napi gyarapodás 

Átl. szalonna x 

4a 
Napi gyarapodás 

Színhús % 

x 

x 

4b 
Napi gyarapodás 

Színhús % x 

4c 
Napi gyarapodás 

Színhús % 
 

Így összevethetők az egyes modellvariánsok esetén kapott genetikai pa-

raméterek ( 2h , genetikai korreláció), a becsült tenyészértékek, a mért- és 

becsült tenyészérték közötti eltérés, az egyedek egymáshoz viszonyított sor-

                                                 

57
 C – Kovariáló faktor, F – Fix hatás, R – Random (véletlen) hatás, A – Animal (ál-

lat, egyed) hatás 
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rendje. Lehetőség nyílik adott tulajdonság különböző évcsoportokban és 

modellekben történő vizsgálatára, a genetikai paraméterek és a tenyész-

értékek stabilitásának elemzésére. 

5.1.4. Tulajdonságokra vonatkozó szignifikancia vizsgálatok 

Első lépésként a modellekben szereplő 4 tulajdonság mindegyikére el-

végeztem az egy-faktoros (Ivar, Telep, Evho, Tomeg), majd a több-

faktoros – faktorok egymás utáni beléptetése – szignifikancia vizsgálatokat 

az „R” v2.3.1 program [„R” v.2.3.1 SZOFTVER (2006), SOLYMOSI (2005)] 

GLM moduljával. A kapott eredmények értelmezésénél figyelembe kell 

venni, hogy az Alom (random hatás), az Egyed (animal hatás), valamint a 

Pedigre a GLM modellben nem szerepel. 

15. táblázat – Napi tömeggyarapodás és színhús % tulajdonságok GLM eredményei 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

 Napi gyarapodás Színhús % 

Null modell
58

 1,9591E10 / 67 121 132 972 064 / 40364 

Ivar
59

 2,3834E08 / 67 119 / 739 198 179 022 / 40 362 / 174 679 

Telep 1,8730E08 / 67 041 / 723 181 121 120 / 40 303 / 159 026 

EvHo 2,4009E08 / 67 061 / 739 807 182 608 / 40 310 / 175 584 

Ivar+Telep 1,8321E08 / 67 040 / 721 697 120 472 / 40 302 / 158 811 

Ivar+Evho 1,9591E08 / 67 060 / 735 786 171 586 / 40 309 / 173 073 

Telep+Evho 1,8059E08 / 66 982 / 720 850 114 955 / 40 250 / 157 023 

Ivar+Telep+ 

EvHo 
1,7622E08 / 66 891 / 719 206 114 276 / 40 249 / 156 786 

Az egyszerű (egy-faktoros) modellek közül minden tulajdonságra fenn-

áll, hogy a faktor bevonása p < 0,001 szignifikancia szinten indokolt (ez a 

                                                 

58
 Értelmezése: Null deviance / Degrees of freedom 

59
 Értelmezése: Residual deviance / Degrees of freedom / AIC   (az elnevezések a 

GLM elnevezései) 
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faktor minden szintjére teljesül). Az összetett (több-faktoros) modelleknél 

az Ivar és a Tomeg faktor bevonása a faktor minden szintjén p < 0,001 

szinten indokolt. (A GLM eredményeket mutatja 2 tulajdonságra a 15. táb-

lázat.) 

Életnap, Átl. szalonna, Napi gyarapodás esetében a Telep és az 

EvHo faktor bevonása is indokolt p < 0,001 szignifikancia szinten, a Szín-

hús % esetében az EvHo faktor több szintje ezen a szignifikancia szinten 

nem-szignifikáns értéket ad, de a „Residual deviance” alapján a faktor be-

vonása javasolt. 

5.1.5. Modellek alapjellemzői 

Az évcsoportonkénti bontásból (16. táblázat) jól látható az Átl. szalon-

na tulajdonság esetében a mérések számának erőteljes csökkenése. 

16. táblázat – Magyar lapály fajta mérési adattal rendelkező 

egyedeinek száma a vizsgálati évcsoportokban 

Év-

csoport 

Életnap Átl. szalonna Napi gyarapodás Színhús % 

(1, 2a, 2b) (1, 3a, 3b) (3a, 3b, 4a, 4b, 4c) (2a, 2b, 4a, 4b, 4c) 

94_98 74 012 67 664 74 166 10 886 

95_99 71 463 55 037 71 703 21 730 

96_00 66 642 38 932 66 973 33 387 

97_01 65 369 24 562 65 757 46 794 

98_02 59 700 9 240 60 126 55 486 

99_03 54 253 2 667 54 638 53 432 

00_04 46 235 980 46 531 46 332 

94_04 132 004 70 331 132 548 68 062 

A 17. táblázat és a 18. táblázat a mérési adattal rendelkező egyedek 

számát tartalmazza évenkénti bontásban a Napi gyarapodás és a Szín-

hús % tulajdonságokra, megadva az egymás után következő évcsoportok-

ban szereplő közös egyedek számát. A táblázatok jól mutatják az évcsoport 
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váltáskor ki- és belépő egyedszámot. Ezen információ a modellek összeha-

sonlításakor, a paraméterek stabilitásának vizsgálatakor játszik fontos szere-

pet. Az Életnap és az Átl. szalonna tulajdonságok is hasonló jellemzőkkel 

rendelkeznek. 

A 19. táblázat az egyes modelltípusokban szereplő faktorok szintjei 

számát tartalmazza. Az EvHo faktornál található 60-nál nagyobb érték az 5 

éves intervallum esetén abból adódik, hogy az intervallum a születési dá-

tumra, az EvHo faktor pedig a vizsgálat dátumára vonatkozik. Az egyes 

modelltípusokban szereplő Egyed faktor értékei nagyobbak, mint a 16. táb-

lázat-ban szereplő egyedszámok. Ennek oka, hogy az Egyed a pedigré alap-

ján jön létre, így ebben nem csak mérési adattal rendelkező egyedek szere-

pelnek. 

A 16. táblázat és a 19. táblázat alapján látható, hogy évcsoportonként a 

rokonsági kapcsolatok (pedigré) alapján becsült tenyészértékkel – de mérési 

adattal nem – rendelkező egyedek száma Napi gyarapodás esetén rendre 

[5 406, 6 660, 7 067, 6 530, 5 917, 5 475, 5 034], ami [7 – 12 %] „többletet” 

jelent. Ugyanezen értékek Színhús % esetén [68 686, 56 633, 40 653, 

25 493, 10 557, 6 681, 5 233], ez [11 – 630 %] „többlet”, míg Életnap-ra 

[5 560, 6 900, 7 398, 6 918, 6 343, 5 860, 5 330], ez [8 – 12 %] „többlet”. 
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17. táblázat – Magyar lapály fajta mérési adattal rendelkező egyedeinek száma 

a vizsgálati évcsoportokban napi tömeggyarapodás esetén 

Év 94_98 
K

ö
zö

s 
95_99 

K
ö

zö
s 

96_00 

K
ö

zö
s 

97_01 

K
ö

zö
s 

98_02 

K
ö

zö
s 

99_03 

K
ö

zö
s 

00_04 

94 14 303   
  

  
  

  
  

95 16 576 

5
9

 8
1
3

  
 (

8
1

 %
) 16 576 

96 14 657 14 657 
5

5
 1

2
7

  
 (

7
7

 %
) 14 657 

97 15 749 15 749 15 749 

5
2

 3
1
6

  
 (

7
8

 %
) 15 749 

98 12 831 12 831 12 831 12 831 

5
0

 0
0
8

  
 (

7
6

 %
) 12 831 

99 

 

11 890 11 890 11 890 11 890 

4
7

 2
9
5

  
 (

7
9

 %
) 11 890 

00 

 

11 846 11 846 11 846 11 846 

4
2

 7
9
3

  
 (

7
8

 %
) 11 846 

01 

 

13 441 13 441 13 441 13 441 

02 

 

10 118 10 118 10 118 

03 
 

7 388 7 388 

04  3 738 

Összesen 74 166  71 703  66 973  65 757  60 126  54 683  46 531 
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18. táblázat – Magyar lapály fajta mérési adattal rendelkező egyedeinek száma 

a vizsgálati évcsoportokban színhús % esetén 

Év 94_98 

K
ö

zö
s 

95_99 

K
ö

zö
s 

96_00 

K
ö

zö
s 

97_01 

K
ö

zö
s 

98_02 

K
ö

zö
s 

99_03 

K
ö

zö
s 

00_04 

94 0   
  

  
  

  
  

95 0 

1
0

 8
8
6

  
(1

0
0
 %

) 0 

96 44 44 

2
1

 7
3
0

  
(1

0
0
 %

) 44 

97 1 441 1 441 1 441 

3
3

 3
4
3

  
(1

0
0
 %

) 1 441 

98 9 401 9 401 9 401 9 401 

4
5

 3
5
3

  
 (

9
7

 %
) 9 401 

99 

 

10 844 10 844 10 844 10 844 

4
6

 0
8
5

  
 (

8
4

 %
) 10 844 

00 

 

11 657 11 657 11 657 11 657 

4
2

 5
8
8

  
 (

8
0

 %
) 11 657 

01 

 

13 451 13 451 13 451 13 451 

02 

 

10 133 10 133 10 133 

03 
 

7 347 7 347 

04  3 744 

Összesen 10 886  21 730  33 387  46 794  55 486  53 432  46 332 
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19. táblázat – Modellekben szereplő faktorok szintjeinek száma 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Faktor 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

K
ö

zö
s 

Ivar 2 2 2 2 2 2 2 2 

EvHo 64 64 65 65 65 64 58 130 

Telep 91 91 84 74 70 59 53 97 

         
 Életnap Alom 26 889 26 855 25 468 24 567 22 897 21 232 18 092 49 641 

1 Átl. szalonna Egyed 79 572 78 363 74 040 72 287 66 043 60 113 51 565 138 383 

           

 Életnap Alom 26 886 26 871 25 498 24 604 22 959 21 299 18 141 49 706 

2a, 2b Színhús % Egyed 79 572 78 363 74 040 72 287 66 043 60 113 51 565 138 383 

           

 Napi gyarapodás Alom 26 894 26 879 25 509 24 613 22 963 21 302 18 144 49 717 

3a, 3b Átl. szalonna Egyed 79 572 78 363 74 040 72 287 66 043 60 113 51 565 138 383 

           

 Napi gyarapodás Alom 26 894 26 879 25 509 24 613 22 963 21 302 18 144 49 717 

4a, 4b, 4c Színhús % Egyed
60

 79 572 78 363 74 040 72 287 66 043 60 113 51 565 138 383 

           
 

                                                 

60
 Egyedszám: mérési adattal vagy pedigré alapján bekerült egyedek 
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5.1.6. A vizsgált tulajdonságok genetikai paraméterei 

A tenyészérték-becslést végző programnak (PEST) szüksége van a mo-

dellben szereplő random és additív genetikai hatások (Egyed, Alom, 

Residual) variancia-kovariancia struktúrájára, ezért fontos a struktúra és a 

számított genetikai paraméterek vizsgálata. A 21. táblázat és a 22. táblázat a 

tulajdonságok (különböző modellekben) 2h , genetikai korreláció és ezek 

standard hibáinak értékeit tartalmazza vizsgálati évcsoportok szerint. A 64 

VCE futásból 60 hibakód nélkül, 4 hibakóddal fejeződött be, de ezek a futá-

sok is konvergáltak (iterációszám [29 – 50] között), így eredményüket fel-

használva a PEST program lefutott. Az egyenletek száma az évcsoportok-

ban átlagosan 194 000, az átlag CPU idő 22 perc, míg a 94_04 évcsoportban 

377 000, illetve 90 perc. 

A 21. táblázat alapján az Egyed faktorra tehető megállapítások: 

 Életnap esetén évcsoportonként vizsgálva a 2h  értékek modelltől (1, 

2a, 2b) függetlenül a [0,16 – 0,24] intervallumban helyezkednek el, 

az értékek a 98_02 évcsoportig növekednek, utána stabilizálódnak. 

Ezt okozhatja az évcsoport váltáskor kilépő egyedek helyett belépő 

egyedek (kb. 20 %) környezete (tenyészet) és genetikai javulása. Év-

csoporton belül az értékek modelltől függetlenül azonosak, a 2h  sta-

bil, bár a modellben szereplő második tulajdonság eltérő 

(Átl. szalonna, Színhús %). A genetikai korrelációk – mind évcso-

portok között, mind évcsoporton belül – kis értékűek és változéko-

nyak, akár ellentétes előjelűek is. A 97_01 évcsoportban a genetikai 

korrelációk -0,04 és 0,10; míg a fenotípusos értékek 0,26 és -0,05 

(Átl. szalonna, Szinhús %). 
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 Napi gyarapodás esetén évcsoportonként vizsgálva a 2h  értékek a 

(3a, 4a) modelleknél a [0,17 – 0,22] intervallumban, míg a (3b, 4b, 

4c) modellek esetén a [0,16 – 0,20] intervallumban helyezkednek el. 

Ezt okozhatják az évcsoport váltáskor be- és kilépő (kb. 20 %, 17. 

táblázat) egyedek. Bár kicsi a két csoport közötti eltérés, mégis ten-

denciát jelez: a (3a, 4a) modellekben van kovariáló faktor, míg a (3b, 

4b, 4c) modelleknél nincs (14. táblázat). Évcsoporton belül is fennáll 

ez a tendencia, függetlenül a modellben szereplő második tulajdon-

ságtól (Átl. szalonna, Színhús %). A genetikai korrelációk kis érté-

kűek és változékonyak, akár ellentétes előjelűek is. A 97_01 évcso-

portban a genetikai korrelációk [0,11 – 0,13] és [(-0,098) – (-0,09)], 

míg a fenotípusos értékek 0,09 és 0,10 (Átl. szalonna, Szinhús %). 

 Átl. szalonna esetén évcsoportonként vizsgálva a 2h  értékek mo-

delltől (1, 3a, 3b) függetlenül a [0,19 – 0,32] intervallumban helyez-

kednek el, az értékek a 97_01 évcsoporttól az előző értékeiknél ma-

gasabbak. Évcsoporton belül az értékek azonosak, a 2h  stabil, bár a 

modellben szereplő második tulajdonság nem azonos. 

 Színhús % esetén évcsoportonként vizsgálva a 2h  értékek modelltől 

(2a, 2b, 4a, 4b, 4c) függetlenül a [0,11 – 0,31] intervallumban he-

lyezkednek el, az évek növekedésével az értékek is nagyobbak. Ezt 

okozhatja az évcsoport váltáskor kilépő kisszámú egyed helyett be-

lépő nagyszámú egyed (18. táblázat) és lehetséges következményei 

(környezet, genetikai javulás). Évcsoporton belül az értékek azono-

sak, a 2h  stabil, bár a modellben szereplő második tulajdonság nem 

azonos. A tulajdonság érzéketlen a kovariáló faktorra (14. táblázat). 
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A kapott eredmények azt sugallják, hogy – változatlan, a jelenlegi 5 

éves évcsoportot feltételezve – évváltáskor célszerű az aktuális modellre a 

variancia-kovariancia becslést elvégezni. 

A szakirodalmi adatokat (20. táblázat) saját eredményeimmel összevet-

ve a Napi gyarapodás tulajdonság kivételével az irodalmi értékek maga-

sabbak az általam számítottaknál. Ezt okozhatja az eltérő vizsgálati környe-

zet, az adatbázis nagysága és a fajta sajátossága is. 

20. táblázat – Szakirodalmi adatok a modellekben szereplő tulajdonságok 

h
2
 értékeire magyar lapály fajta esetén

61
 

Szerző(k) Életnap 
Átl. 

szalonna 

Napi 

gyarapodás 
Színhús % 

HOLM és mtsai (2004) 0,30 0,44  0,58 

DUCOS és BIDANEL (1996) 0,33 0,50   

SKORUPSKI és mtsai (1996)  0,45 0,18  

KIM (2001)  0,20 0,16  

BENTO és mtsai (1993)  0,33 - 0,54 0,16 - 0,37  

NAPEL és JOHNSON (1997)  0,43 - 0,49 0,23 - 0,32  

NOGUERA és mtsai (2002)  0,35   

WOLF és mtsai (2001A)   0,18 0,36 

WOLF és mtsai (2001B)   0,36 – 0,37 0,37 - 0,40 

WOLF és mtsai (2005)   0,13 - 0,16 0,30 - 0,32 

PESKOVICOVÁ és mtsai (1999)   0,18 0,36 

HOFER és mtsai (1992A)   0,20  

FISCHER és mtsai (2002)   0,17 - 0,31  

Napi gyarapodás esetén a (3a, 4a), illetve a (3b, 4b, 4c) modellekre 

megállapítottakat megerősíti a 23. táblázat, amely a VCE által szolgáltatott 

log-likelihood értékeket tartalmazza. Jól látható, hogy a (3a, 4a) modellek-

nél, ahol van kovariáló faktor – bár a modellben szereplő másik tulajdonság 

nem azonos –, a log-likelihood értékek minden vizsgálati évcsoportban ki-

sebbek, mint a kovariáló faktor nélküli (3b, 4b, 4c) modellek esetén. 

                                                 

61
 A kövér és döntött értékek magasabbak az általam számított értékeknél 
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21. táblázat – Modellekben szereplő tulajdonságok genetikai paraméterei [h
2
 (diagonális), genetikai korreláció (fent)] 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 
Életnap 0,17 -0,22 0,16 -0,11 0,20 0,01 0,21 -0,04 0,24 -0,07 0,24 0,05 0,23 0,06 0,22 -0,22 

Átl. szalonna  0,21  0,19  0,19  0,21  0,32  0,28  0,26  0,21 

2a 
Életnap 0,16 0,09 0,17 0,14 0,20 0,06 0,22 0,10 0,24 0,11 0,23 0,14 0,23 0,06 0,22 0,06 

Színhús %  0,11  0,20  0,21  0,25  0,28  0,31  0,28  0,31 

2b 
Életnap 0,16 0,09 0,17 0,14 0,20 0,05 0,22 0,10 0,24 0,10 0,23 0,14 0,23 0,05 0,22 0,06 

Színhús %  0,11  0,20  0,21  0,25  0,28  0,31  0,28  0,31 

3a 
Napi gyarapodás 0,17 0,23 0,17 0,10 0,19 -0,02 0,18 0,11 0,22 0,07 0,21 -0,06 0,20 -0,09 0,22 0,19 

Átl. szalonna  0,20  0,19  0,19  0,28  0,32  0,28  0,27  0,21 

3b 
Napi gyarapodás 0,16 0,24 0,17 0,12 0,18 0,01 0,16 0,13 0,20 0,11 0,19 -0,05 0,19 -0,03 0,19 0,21 

Átl. szalonna  0,21  0,19  0,19  0,26  0,32  0,27  0,26  0,21 

4a 
Napi gyarapodás 0,17 -0,06 0,17 -0,14 0,19 -0,04 0,19 -0,08 0,22 -0,08 0,21 -0,10 0,20 -0,02 0,21 -0,03 

Színhús %  0,11  0,20  0,21  0,25  0,28  0,31  0,28  0,30 

4b 
Napi gyarapodás 0,16 -0,05 0,16 -0,15 0,18 -0,07 0,18 -0,09 0,19 -0,08 0,19 -0,11 0,19 -0,03 0,19 -0,02 

Színhús %  0,11  0,20  0,21  0,25  0,28  0,31  0,28  0,31 

4c 
Napi gyarapodás 0,16 -0,05 0,16 -0,16 0,18 -0,07 0,18 -0,09 0,19 -0,08 0,19 -0,11 0,19 -0,03 0,19 -0,02 

Színhús %  0,11  0,20  0,21  0,25  0,28  0,31  0,28  0,31 
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22. táblázat – Modellekben szereplő tulajdonságok genetikai paramétereinek [h
2
, genetikai korreláció (függőleges)] 

standard hibái a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 
Életnap --- 

--
- 

0,00572 

0
,0

2
5
3
 0,00639 

0
,0

2
9
3
 0,00650 

0
,0

3
6
0
 0,00652 

0
,0

4
8
6
 0,00711 

0
,0

9
0
8
 0,00884 

0
,1

3
0
5
 0,00428 

0
,0

1
8
4
 

Átl. szalonna --- 0,00650 0,00769 0,01129 0,02594 0,04094 0,05095 0,00579 

          

2a 
Életnap 0,00543 

0
,0

6
4
1
 0,00576 

0
,0

3
8
6
 0,00633 

0
,0

2
9
1
 0,00675 

0
,0

2
3
2
 0,00670 

0
,0

1
9
7
 0,00744 

0
,0

1
9
7
 0,00878 

0
,0

2
3
7
 0,00419 

0
,0

1
6
6
 

Színhús % 0,01694 0,01163 0,00952 0,00741 0,00586 0,00661 0,00773 0,00627 

          

2b 
Életnap 0,00544 

0
,0

6
4
1
 

0,00595 

0
,0

3
8
5
 

0,00633 

0
,0

2
9
8
 

0,00658 

0
,0

2
2
7
 

0,00675 

0
,0

1
8
5
 

0,00739 

0
,0

1
9
9
 

0,00876 

0
,0

2
4
0
 

0,00419 

0
,0

1
6
8
 

Színhús % 0,01699 0,01162 0,00950 0,00741 0,00656 0,00674 0,00777 0,00630 

          

3a 
Napi gyarapodás --- 

--
- 

0,00576 

0
,0

2
5
3
 0,00577 

0
,0

2
8
8
 --- 

--
- 

0,00626 

0
,0

4
1
0
 0,00688 

0
,0

6
3
8
 0,00798 

0
,1

1
6
1
 0,00388 

0
,0

1
9
4
 

Átl. szalonna --- 0,00634 0,00773 --- 0,02013 0,03433 0,05086 0,00568 

          

3b 
Napi gyarapodás --- 

--
- 

0,00540 
0

,0
2
4
6
 0,00580 

0
,0

3
0
8
 --- 

--
- 

0,00642 

0
,0

5
3
7
 0,00684 

0
,0

6
9
8
 0,00770 

0
,0

7
8
0
 0,00395 

0
,0

1
8
8
 

Átl. szalonna --- 0,00623 0,00764 --- 0.02520 0,02936 0,03352 0,00575 

          

4a 
Napi gyarapodás 0,00540 

0
,0

6
1
6
 0,00573 

0
,3

5
5
 0,00599 

0
,0

0
5
1
 0,00607 

0
,0

2
3
5
 0,00650 

0
,0

1
9
8
 0,00702 

0
,0

2
0
1
 0,00806 

0
,0

2
4
3
 0,00397 

0
,0

1
5
7
 

Színhús % 0,01696 0,01187 0,00902 0,00737 0,00362 0,00650 0,00764 0,00594 

          

4b 
Napi gyarapodás 0,00535 

0
,0

5
9
1
 

0,00543 

0
,0

3
5
8
 

0,00591 
0

,0
2
9
1
 

0,00602 

0
,0

2
4
2
 

0,00666 

0
,0

2
0
7
 

0,00701 

0
,0

2
0
4
 

0,00770 

0
,0

2
5
0
 

0,00397 

0
,0

1
6
5
 

Színhús % 0,01735 0,01175 0,00906 0,00722 0,00637 0,00669 0,00754 0,00596 

          

4c 
Napi gyarapodás 0,00532 

0
,0

5
8
2
 0,00543 

0
,0

3
5
8
 0,00593 

0
,0

0
6
7
 0,00598 

0
,0

2
4
2
 0,00653 

0
,0

2
0
6
 0,00684 

0
,0

2
0
6
 0,00761 

0
,0

2
5
1
 0,00407 

0
,0

1
6
3
 

Színhús % 0,01639 0,01171 0,00898 0,00721 0,00633 0,00657 0,00743 0,00598 
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23. táblázat – Két modellcsalád (4, 3) log-likelihood értékei (VCE) 

vizsgálati évcsoportonként magyar lapály fajta esetén 

Év-

csoport 

Napi gyarapodás 

Színhús % 

Napi gyarapodás 

Átl. szalonna 

(4a) (4b) (4c) (3a) (3b) 

94_98 120 038 134 688 134 717 127 961 142 577 

95_99 117 258 134 718 134 717 119 816 137 239 

96_00 116 761 133 865 133 869 113 134 130 200 

97_01 120 658 138 266 138 273 109 161 126 718 

98_02 112 712 129 015 129 016 95 366 111 652 

99_03 100 300 116 303 116 306 84 057 10 053 

00_04 81 991 96 307 96 305 69 930 84 244 

94_04 223 250 254 047 254 047 213 300 244 058 

A (4b, 4c) modellek minden évcsoportban gyakorlatilag azonos értékei 

jól mutatják a Színhús % kovariáló faktortól való függetlenségét. 

5.1.7. Kovariáló faktor hatása a vizsgált tulajdonságokra 

A kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) értékei (regressziós 

együtthatók) a 24. táblázat-ban találhatók: 

 Életnap [0,824 – 1,123] esetén az évcsoportnak van hatása, az évek 

növekedésével a kovariáló faktor értéke csökken. Azonos évcsoport 

esetén a modellnek nincs hatása. 

 Napi gyarapodás [2,371 – 3,173] esetén az évcsoportnak van hatá-

sa, az évek növekedésével a kovariáló faktor értéke növekszik. Azo-

nos évcsoport esetén a modellnek nincs hatása. 

 Átl. szalonna [0,094 – 0,103] esetén sem az évcsoportnak, sem a 

modellnek nincs (gyakorlati) hatása. 

 Színhús % esetén az évcsoportnak nincs, a modellnek van hatása. A 

(2a, 4a) modellek esetén [(-0,010) – (-0,005)] – a második tulajdon-

ságok különbözők, de kovariálók – az értékek azonosak, míg a 4b 

modell esetén [(-0,004) – (-0,002)] a (2a, 4a) értékeknél kisebbek. 
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24. táblázat – Kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) értékei (regressziós együtthatók) 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 
Életnap 1,12304 0,99574 0,93576 0,89577 0,87519 0,84256 0,82448 1,01160 

Átl. szalonna 0,09358 0,09819 0,10158 0,10374 0,10347 0,10306 0,09276 0,09527 

          

2a 
Életnap 1,12358 0,99524 0,93516 0,89499 0,87492 0,84239 0,82441 1,10113 

Színhús % -0,00485 -0,01088 -0,01224 -0,01314 -0,01172 -0,01197 -0,01047 -0,00908 

          

2b 
Életnap 1,12389 0,99720 0,93932 0,90223 0,88304 0,85156 0,83163 1,01472 

Színhús %         

          

3a 
Napi gyarapodás 2,37080 2,68590 2,83820 2,94940 2,99680 3,10150 3,17310 2,66338 

Átl. szalonna 0,09332 0,09787 0,10115 0,10331 0,10315 0,10345 0,09325 0,09480 

          

3b 
Napi gyarapodás         

Átl. szalonna 0,07961 0,08383 0,08743 0,09024 0,08670 0,08362 0,07416 0,07944 

          

4a 
Napi gyarapodás 2,37004 2,68701 2,83978 2,94901 2,99763 3,10213 3,17342 2,66409 

Színhús % -0,00524 -0,01118 -0,01234 -0,01304 -0,01160 -0,01179 -0,01035 -0,00937 

          

4b 
Napi gyarapodás         

Színhús % -0,00212 -0,00565 -0,00548 -0,00489 -0,00378 -0,00405 -0,00357 -0,00333 

          

4c 
Napi gyarapodás         

Színhús %         
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5.1.8. Tulajdonságok és faktorok becsült tenyészértékének
62

 vizsgálata 

évcsoportok szerint (keresztirányú vizsgálat) 

Ez a vizsgálati mód lehetőséget biztosít egy tulajdonság adott évcso-

porthoz tartozó tenyészértékeinek modellek szerinti vizsgálatára. 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 

Napi gyarapodás tulajdonság és Egyed faktor esetén (10. ábra) a (3a, 

4a), illetve a (3b, 4b, 4c) modellek hisztogramjai eltérő képet mutatnak. Ezt 

okozhatja a (3a, 4a) modellekben szereplő kovariáló faktor. Ugyancsak ezt 

erősítheti a tulajdonság 11 %-os relatív szórása (13. táblázat) és a kovariáló 

faktor 3 körüli értéke (24. táblázat). A hisztogramnál látott eltérések a 

tenyészértékek eloszlása (11. ábra) esetén is megtalálhatók. Az ábrán a víz-

szintes tengelyen az egyedek születési idejük növekvő sorrendjében szere-

pelnek. Észrevehető, hogy az évek növekedésével a tenyészértékek tartomá-

nya – a pozitív tenyészértékeknél – kissé kiszélesedik. A tulajdonságra kü-

lönböző modellekben kapott tenyészértékek közötti összefüggéseket szem-

lélteti a 12. ábra. A kapcsolatot leíró lineáris függvény paramétereit: 

a = [0,89 – 0,99], az összefüggés szorosságát: R = [0,91 – 1], R
2
 = [0,83 – 1] 

– amely a tulajdonság modellektől való részbeni függetlenségét és stabilitá-

sát mutatja – tartalmazza a 25. táblázat. A (4b, 4c) modellpár esetén – Na-

pi gyarapodás-nál nincs kovariáló faktor – a két modellel számított 

tenyészértékek azonosak. A kovariáló faktort tartalmazó modellekben a 

tenyészértékek – ha csak kismértékben is –, de nagyobbak. A fentiek azt jel-

zik – bár a tulajdonságra különböző modellekben ugyanazon egyedre eltérő 
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 A fejezetben a tenyészérték mindig becsült tenyészértéket jelent 
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tenyészértékek számítódnak –, hogy az egyed helye a rangsorban nagy való-

színűséggel nem-, vagy csak kevésbé változhat. 

Színhús % tulajdonság és Egyed faktor esetén (10. ábra) a hisztogra-

mok azonos képet mutatnak, bár a (2a, 4a, 4b) modellekben szerepel 

kovariáló faktor, míg a (2b, 4c) modellek esetében nem. Ezt erősítheti a tu-

lajdonság 4 %-nál kisebb relatív szórása (13. táblázat) és a kovariáló faktor -

0,01 körüli értéke (24. táblázat). A hisztogramnál látottak a tenyészértékek 

eloszlására (11. ábra) is fennállnak. Észrevehető, hogy az évek növekedésé-

vel a tenyészértékek tartománya kiszélesedik. A tulajdonságra különböző 

modellekben kapott tenyészértékek közötti kapcsolatokat mutatja a 12. ábra. 

25. táblázat – Különböző modellek becsült tenyészértékei/tenyészethatásai közötti 

kapcsolatok magyar lapály fajta és az 1997–2001 vizsgálati évcsoport esetén 

Napi gyarapodás – Egyed  Színhús % - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

3a 3b 0,89 -1,33 0,91  2a 2b 0,99 0 1 

3b 4a 0,96 1,80 0,91  2b 4a 0,99 -0,01 1 

4a 4b 0,90 -1,34 0,91  4a 4b 0,99 0 1 

4b 4c 0,99 -0,01 1  4b 4c 1,00 0 1 

 

Napi gyarapodás – Telep  Színhús % - Telep 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

3a 3b 0,91 1,40 0,94  2a 2b 0,98 -0,02 1 

3b 4a 0,96 -2,66 0,94  2b 4a 1,01 0,01 1 

4a 4b 0,91 1,06 0,94  4a 4b 0,99 -0,01 1 

4b 4c 0,99 -0,23 0,94  4b 4c 0,99 -0,01 1 

A kapcsolatot leíró lineáris függvény paramétereit: a = [0,99 – 1,00] –

gyakorlatilag 45°-os egyenes, a két modellel számított tenyészértékek azo-

nosak –, az összefüggés szorosságát: R = 1 – amely a tulajdonság modellek-

től való függetlenségét és stabilitását jelzi – tartalmazza a 25. táblázat. 
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A fentiek azt mutatják, hogy az egyed adott tulajdonságra nyert 

tenyészértéke a különböző modellekben azonos, az egyed helye a rang-

sorban nem változik. 

Életnap tulajdonság és Egyed faktor esetén az 1, valamint a (2a, 2b) 

modelleknél a hisztogramok kismértékben eltérnek. Ez nem áll fenn a 

tenyészértékek eloszlásánál, amely a negatív tenyészértékeknél az évek nö-

vekedésével kiszélesedik. A modellek tenyészértékei közötti korreláció 1. 

Átl. szalonna tulajdonság és Egyed faktor esetén az 1, valamint a (3a, 

3b) modelleknél a hisztogramok kismértékben eltérnek. Ez nem látható a 

tenyészértékek eloszlásánál, amely az évek növekedésével kiszélesedik. A 

modellek tenyészértékei közötti korreláció 1. 

Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is –

rendelkező egyedek szerepelnek, akkor a pedigré szerkezetétől függően a 

modellekben szereplő egyedek száma lényegesen kisebb is lehet, mint az 

előző esetben. Ez implikálja a kérdést: az egyedszámnak van-e érdemi hatá-

sa a tenyészérték korábbiakban vizsgált tulajdonságaira? Megállapítható, 

hogy ekkor a hisztogramok alakja, a tenyészértékek eloszlása eltér a fenti 

ábrákon (10. ábra, 11. ábra) látottaktól, de az ábrákra megállapított szabály-

szerűségek továbbra is fennállnak. Az összefüggések jellege, szorossága 

sem változik, azonos a 12. ábra-n látottakkal és a 25. táblázat-ban szereplő 

értékekkel. Ez azt mutatja, hogy a pedigré figyelembevételével előállt 

tenyészértékeket a jelentős egyedszám-különbség sem módosítja (pl.: 

94_98: 74 116/79 570
63

; 10 884/79 570
64

; 97_01: 70 926/72 285; 46 786/72 

285; 94_04: 132 491/138 381; 68 055/138 383). 

                                                 

63
 Napi gyarapodás – Mérési adat/Összes tenyészérték 

64
 Színhús % – Mérési adat/Összes tenyészérték 
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10. ábra – Különböző modellek becsült tenyészértékeinek hisztogramja az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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11. ábra – Különböző modellek becsült tenyészértékeinek eloszlása az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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12. ábra – Különböző modellek becsült tenyészértékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén 
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Az alapstatisztikai vizsgálatoknál a napi tömeggyarapodás és színhús % 

esetén (6. ábra, 7. ábra) jelentős eltérések vannak a fenotípusos értékek kö-

zött. Ezért célszerű megvizsgálni a tulajdonság jellemzőit Telep faktor ese-

tén. Napi gyarapodás-nál a (3a, 4a), illetve a (3b, 4b, 4c) modellek tenyé-

szethatást tartalmazó hisztogramjai eltérő képet mutatnak. Ennek oka lehet, 

hogy a (3a, 4a) modellnél szerepel kovariáló faktor, a többinél nem. Az elté-

rések a tenyészethatások eloszlása (13. ábra) esetén is fennállnak. 

26. táblázat – Kivétel tenyészetek napi tömeggyarapodásra vonatkozó jellemzői 

magyar lapály fajta és az 1997–2001 vizsgálati évcsoport esetén
65

 

Tenyé- 

szet 

Sor-

rend
66

 

Napi 

gyar. 

Modell 

3a 4a 
Sor-

rend
67

 
3b 4b 4c 

Sor-

rend
68

 

1253 12 557 -20 -20 43 -1 -2 -2 30 

15385 15 555 -17 -17 39 11 11 11 16 

13061 17 552 -19 -19 42 -3 -3 -4 32 

7529 23 546 -8 -8 34 11 10 10 18 

8053 25 545 -22 -22 44 -23 -24 -24 51 

7527 27 543 18 18 14 10 10 9 19 

18004 31 539 16 16 17 -6 -6 -6 36 

5146 32 539 22 22 11 1 0 0 25 

13086 38 533 14 14 18 0 0 0 28 

5144 42 526 -6 -6 32 1 1 0 26 

Átlag
69

  540  

Mind az ábra, de különösen a kapott tenyészethatások vizsgálatával 

megállapítható, hogy a (3a, 4a), illetve a (3b, 4b, 4c) modellek tenyészetha-

tásai azonosnak tekinthetők, ugyanakkor a két csoport értékei eltérők.Több 

tenyészet esetén az eltérés nem csak nagyságban, hanem tendenciában is je-

lentkezik, az ábra szoros összhangot mutat a 6. ábra-val. Ez azt jelentheti, 
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 A táblázatban szereplő értékek egészre kerekítettek 
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 Sorrend a napi tömeggyarapodás alapján 

67
 Sorrend a (3a, 4a) modellekben számított tenyészethatás alapján 
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 Sorrend a (3a, 4b, 4c) modellekben számított tenyészethatás alapján 

69
 Az összes (74) tenyészet alapján 
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hogy a fenotípusos eltérések oka néhány kivételtől eltekintve genetikai ere-

detű. A kivétel tenyészeteket a 26. táblázat tartalmazza. 

A 1253, 13061 tenyészetek fenotípusos értékeik alapján jól szerepelnek, 

ugyanakkor becsült tenyészethatásuk ezt egyik modellcsoport esetén sem 

támasztja alá. Hasonló a helyzet a 8053-as tenyészettel is, bár fenotípusos 

teljesítménye kissé gyengébb, de még mindig átlag feletti. Fordított a hely-

zet az 5144-es tenyészettel, amelynek nagyon gyenge fenotípusos teljesít-

ménye lényegesen jobb tenyészethatást fed el. 

A többi tenyészet megítélése már modellfüggő. A 15385, 7529 tenyé-

szetek fenotípusosan átlag felettiek, ugyanakkor a (3a, 4a) modellek esetén 

tenyészethatásuk ennek ellenkezőjét mutatja. A 7527, 18004, 5146, 13086 

tenyészetek fordítottan viselkednek: átlag közeli fenotípusos teljesítményük 

átlag fölötti tenyészethatással párosul a (3a, 4a) modellek esetén. 

Ugyanezen tenyészetek megítélése a (3b, 4b, 4c) modellek esetén már 

nem ilyen egyértelmű, tenyészethatásaik gyakorlatilag tendencia nélküliek. 

A tenyészethatások közötti összefüggést leíró lineáris függvény para-

métereit: a = [0,91 – 0,96], az összefüggés szorosságát: R = 0,94; R
2
 = 0,88 

tartalmazza a 25. táblázat. Ugyanakkor az is látható – ha csak kismértékben 

is –, hogy a kovariáló faktort tartalmazó modellekben a tenyészethatások 

nagyobbak. A fentiek azt jelzik – bár a tulajdonságra különböző modellek-

ben ugyanazon tenyészetre eltérő tenyészethatások számítódnak –, hogy a 

tenyészet helye a rangsorban nem vagy csak kismértékben változhat. 

Színhús % tulajdonság és Telep faktor esetén (13. ábra) nincs különb-

ség a tenyészethatások között a különböző modellek esetén, a tulajdonság 

modellfüggetlen és stabil (25. táblázat). A 13. ábra szoros összhangot mutat 

a fenotípusos értékeket tartalmazó 7. ábra-val. 
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13. ábra – Különböző modellek becsült tenyészethatásainak eloszlása az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén 
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5.1.9. Tulajdonságok és faktorok becsült tenyészértékének
70

 vizsgálata 

modellek szerint (hosszirányú vizsgálat) 

Ebben az esetben lehetőség van egy tulajdonság adott modellhez tartozó 

tenyészértékeinek vizsgálatára évcsoportok szerint. 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 

Napi gyarapodás tulajdonság és Egyed faktor esetén az évcsoport vál-

táskor ki- és belépő egyedek (kb. 20 %, 17. táblázat), és az adatállomány 

évcsoportonként – a változó pedigré szerkezet miatt – részben új, amelyet az 

eredmények értékelésekor célszerű figyelembe venni. Ennek szerkezetét 

mutatja a vizsgált 4a modell esetén a 19. táblázat (tenyészértékkel) és a 16. 

táblázat (mérési adattal rendelkező egyedek), amelyekből évcsoportonként 

kiszámítható a [(mérési adattal)/tenyészértékkel rendelkező egyedek] ará-

nya, amely a 94_98 évcsoporttal kezdve [93, 92, 91, 91, 91, 91, 90, 96 %]. 

Az évcsoportonkénti hisztogramok kismértékű eltéréseket mutatnak, a 

tenyészértékek eloszlása jellegét tekintve azonos. Minden évcsoportban a 

pozitív tenyészértékek sávja az évek előrehaladtával kiszélesedik. Ha meg-

vizsgáljuk azon egyedeket, amelyek tenyészértéke > 50 (kiugró esetek), ak-

kor látható, hogy az egyedek jelentős hányada csak néhány, de eltérő jel-

lemzővel rendelkező tenyészetre koncentrálódik. Például a 8030-as tenyé-

szet és a 94_98 évcsoport – 1772 egyed – fenotípusos átlaga 15 %-kal ma-

gasabb az évcsoport átlagnál, az egyedek 9 %-a a kijelölt tartományba esik, 

a tenyészethatás értéke 59. A tenyészet további jellemzői: 95_99: [1751 

egyed, 16 % és 8 %, 59], 96_00: [1742 egyed, 15 % és 8 %, 51]. A tenyé-
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szet mind a fenotípus, mind a tenyészethatás szerinti rangsorban az első há-

rom között szerepel. A magas tenyészetátlag ellenére is sok egyed feno-

típusosan kimagaslóan teljesít, teljesítményük genetikailag is megalapozott. 

Ugyanakkor a 13061-es tenyészet, amelynek jellemzői: 97_01: [2345 egyed, 

2 % és 6 %, -19], 98_02: [2437 egyed, 3 % és 4 %, -13] fenotípusos telje-

sítménye átlag feletti, de genetikai értékelése ezt nem igazolja vissza. A 

nagy tenyészértékű egyedek fenotípusosan is jók, de sok, tenyészértéke 

alapján fenotípusosan „túlértékelt (felülértékelt)”
71

 egyed is található. 

Ha megvizsgáljuk azon egyedeket, amelyek tenyészértéke < -40 (kiugró 

esetek), akkor ezen egyedek jelentős számban csak két tenyészetben fordul-

nak elő. A tenyészetekre jellemző, hogy a vizsgált évcsoportokban felfelé 

kiugró értékeik nincsenek, fenotípusos átlagaik évcsoportonként csökkenő 

tendenciájúak. A 16369-es tenyészet 96_00 évcsoportos – 714 egyed – 

fenotípusos átlaga 6 %-kal magasabb az évcsoport átlagnál, ugyanakkor az 

egyedek 8 %-a a kijelölt tartományba esik, a tenyészethatás értéke 37. 

Ugyanezen értékek a 97_01 évcsoport esetén: [613 egyed, 4 % és 6 %, 26]. 

Ezek azt jelzik, hogy az átlagosnál jobb tenyészetátlag ellenére is vannak 

olyan egyedek, amelyek fenotípusos értéke jobb a genetikainál („felülérté-

keltek”). A 8030-as tenyészet – már szerepelt a kiugróan jó tenyészetek kö-

zött – jellemzői: 98_02: [2189 egyed, 14 % és 4 %, 68], 99_03: [1982 

egyed, 12 % és 2 %, 51], 00_04: [1669 egyed, 11 % és 1 %, 33]. Az átla-

gosnál lényegesen jobb tenyészetben is találhatók olyan egyedek, amelyek 

fenotípusosan jelentősen „felülértékeltek”. 

A tulajdonságra különböző évcsoportokban kapott tenyészértékek kö-

zötti összefüggéseket szemlélteti a 14. ábra. A kapcsolatot leíró lineáris 
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függvény jellemzőit a 27. táblázat tartalmazza. Az eredmények azt mutat-

ják – bár az állomány kb. 25 %-a évváltáskor kicserélődik (mért érték + pe-

digré) –, hogy a ki- és belépő egyedek teljesítménye egy viszonylag szűk in-

tervallumban mozog, a közös egyedek egymáshoz viszonyított helyzete 

alapvetően nem változik. 

27. táblázat – A 4a modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti kapcsolatok magyar lapály fajta esetén 

Napi gyarapodás – Egyed  Színhús % - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

94 95 0,82 -1,61 0,88  94 95 1,24 0 0,75 

95 96 0,86 -0,49 0,84  95 96 0,88 0,01 0,88 

96 97 0,69 -1,84 0,83  96 97 1,02 0,02 0,88 

97 98 0,86 -2,88 0,87  97 98 1,04 -0,04 0,93 

98 99 0,77 -1,09 0,90  98 99 0,90 -0,03 0,90 

99 00 0,73 -0,07 0,88  99 00 0,70 -0,07 0,91 

Színhús % tulajdonság és Egyed faktor esetén az évcsoport váltáskor 

ki- és belépő egyedszám a 18. táblázat-ban található, szerkezete a 16. táblá-

zat és a 19. táblázat alapján a 94_98 évcsoporttal kezdve [14, 28, 45, 65, 84, 

89, 90, 49 %]. 

Nem látszik az arányokból – de fontos –, hogy az 1994, 1995-ös évre 0, 

az 1996-os évre is csak 44 egyednek van mért adata. 

Az évcsoportonkénti hisztogramok jelentős eltéréseket mutatnak. A 

tenyészértékek intervallumának kiszélesedését – az évek előrehaladtával – 

magyarázhatja a mérési értékkel rendelkező egyedek (18. táblázat) számá-

nak- és arányának (14 % → 90 %) jelentős növekedése, míg a pedigré alap-

ján belépők jelentős csökkenése. 

A tenyészértékek eloszlása jól mutatja az évek előrehaladtával a tarto-

mányán kiszélesedését mindkét irányban, amely a fenotípusos értékek mind 
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évcsoportonkénti, mind évenkénti, tendencia nélküli változásait tükrözi 

vissza (13. táblázat). Vizsgáljuk meg azon egyedek tenyészetbeli hovatarto-

zását, amelyek tenyészértéke > 2 (kiugró esetek). Látható, hogy csak két év-

csoportra – 98_02 (70 tenyészet), 99_03 (59 tenyészet) – és néhány, de elté-

rő jellemzővel rendelkező tenyészetre koncentrálódik az egyedek jelentős 

hányada. Például a 2098-as tenyészet jellemzői: 98_02: [2967 egyed, 0 % és 

4 %, -0,4]. A tipikus átlagtenyészetben sok egyed fenotípusos értéke tenyé-

szetátlag feletti és ez genetikailag is megalapozott. Ugyanakkor az átlaghoz 

közeli és átlag alatti egyedek fenotípusosan „felülértékeltek”, ezt jelzi a -0,4 

tenyészethatás érték. A 16390-es tenyészet jellemzői: 98_02: [1292 egyed, 

1 % és 6 %, 0,5], 99_03: [1440 egyed, 1 % és 21 %, 0]. Az átlagosnál alig 

jobb tenyészetben sok egyed fenotípusos és genetikai teljesítménye is átlag 

feletti, ugyanakkor az átlag közeli egyedek fenotípusos teljesítménye kissé 

„túlértékelt”. 

Ha megvizsgáljuk az egyedek tenyészértéke < -2 (kiugró esetek) felté-

telt, négy tenyészet található. Például a 12073-as tenyészet minden évcso-

portban szerepel, jellemzői: 97_01: [2356 egyed, -2 % és 5 %, -1,0], 98_02: 

[-3 % és 7 %, -1,1], 99_03: [2914 egyed, -3 % és 5 %, -1,6], 00_04: [2895 

egyed, -4 % és 2 %, -2,3]. A átlagosnál gyengébb tenyészet még mindig 

„túlértékelt” genetikai képességeihez mérten. 

A tulajdonságra különböző évcsoportokban kapott tenyészértékek kö-

zötti összefüggéseket mutatja a 14. ábra. A kapcsolatot leíró függvény pa-

ramétereit: a = [0,70 – 1,24], az összefüggés szorosságát: R = [0,75 – 0,93], 

R
2
 = [0,56 – 0,87] tartalmazza a 27. táblázat. Az eredmények a 97_01 év-

csoporttól azt mutatják, hogy a ki- és belépő egyedek teljesítménye egy vi-
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szonylag szűk intervallumban mozog, a közös egyedek egymáshoz viszo-

nyított helyzete csak alig változhat. 

Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – ren-

delkező egyedek szerepelnek, akkor az egyedszám lényegesen kisebb is le-

het, mint az előző esetben. Ekkor a hisztogramok alakja, a tenyészértékek 

eloszlása eltér a korábbiaktól, de az előzőleg megállapított szabályszerűsé-

gek továbbra is fennállnak. Az összefüggések jellege, szorossága sem válto-

zik, azonos a 14. ábra-n látottakkal és a 27. táblázat-ban szereplő értékekkel. 

Ez Napi gyarapodás esetén nem meglepő, mert a mérési adattal rendelkező 

egyedek arányához viszonyítva kicsi a csak pedigré alapján tenyészértékkel 

rendelkező egyedek aránya [7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 4 %]. Színhús % esetén 

ezek az arányok nagyobbak [86, 72, 55, 35, 16, 11, 51 %], emiatt a 94_98, 

95_99 évcsoportok esetén sem a tenyészértékek eloszlása, sem a korrelációk 

értéke nem lesz azonos az előző esettel. Pontosabb értékek adódnak, ha csak 

a mérési adattal rendelkező egyedek szerepelnek (94_98: 0,82 > 0,75; 

95_99: 0,92 > 0,88). 

A tenyészetek száma mindkét vizsgált tulajdonság esetén évcsoporton-

ként [91, 91, 84, 74, 70, 59, 53]
72

, míg a szomszédos évcsoportokban közös 

telepszám [88, 83, 73, 69, 59, 53]
73

.  

Napi gyarapodás tulajdonság és Egyed faktor esetén a (3a, 4a), illetve 

a (3b, 4b, 4c) modellcsaládok azonos módon viselkednek – függetlenül attól 

–, hogy a minden tenyészértékkel-, vagy csak a mérési adattal rendelkező 

egyedeket vesszük figyelembe. A két modellcsalád között az összefüggés 
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szorosságában nagyon kicsi eltérés van a (3b, 4b, 4c) modellcsalád javára. 

Az eredmények azt jelzik, hogy a tulajdonság modellfüggetlen. 

Színhús % tulajdonság – (2a, 2b, 4a, 4b, 4c) modellek – és Egyed fak-

tor esetén a tulajdonság modellfüggetlen. 

Életnap tulajdonság – (1, 2a, 2b) modellek – és Egyed faktor esetén a 

tulajdonság modellfüggetlen. Az összefüggés szorossága rendre R = [0,87; 

0,84; 0,82; 0,87; 0,90; 0,86] akár az összes-, akár csak a mérési adattal ren-

delkező egyedek tenyészértékét vesszük figyelembe. 

Átl. szalonna tulajdonság – (1, 3a, 3b) modellek – és Egyed faktor ese-

tén a tulajdonság modellfüggetlen. Az összefüggés szorossága rendre 

R = [0,89; 0,85; 0,82; 0,71; 0,59, 0,72]
74

, illetve R = [0,89; 0,85; 0,83; 0,79; 

0,72; 0,84]
75

. A 98_02, 99_03, 00_04 évcsoportokban a magasabb R érték a 

16. táblázat és a 19. táblázat alapján érthető, hiszen jelentősen lecsökkent a 

mérési adattal rendelkező egyedek száma. 

A szakirodalomban nem álltak rendelkezésemre a fentiekben ismertetet-

teket megerősítő vagy gyengítő vizsgálati eredmények. 

5.1.10. Genetikai trendek
76

 

A gyakorlat számára rendkívül fontos, hogy a genetikai előrehaladás 

tendenciája és mértéke ismert legyen, ez információ a szelekció eredmé-

nyességére. A genetikai trend ehhez nyújt segítséget. 

A genetikai trendekben (15. ábra, fent és középen) a tenyészértékkel 

rendelkező – mérési adat- vagy pedigré alapján – minden egyed szerepel. 
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14. ábra – A 4a modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült tenyészértékei közötti összefüggések ML fajta esetén 
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15. ábra – Magyar lapály fajta 4a modell genetikai trendjei 

Napi gyarapodás esetén a (3a, 4a) – kovariáló faktort tartalmazó – mo-

dellek genetikai trendje megegyezik: y = 2,59 x – 5188,86; R = 0,95; 

R
2
 = 0,91 míg ettől eltérő, de ugyancsak megegyező a (3b, 4b, 4c) – 

kovariáló faktort nem tartalmazó – modellek trendje: y = 1,81 x – 3680,02; 

R = 0,94; R
2
 = 0,88. Látható, hogy a kovariáló faktort tartalmazó modellek-

nél a fejlődés átlagos üteme nagyobb (2,59 illetve 1,81 (g/nap)/év). A tren-

det vizsgálva feltűnik, hogy az 1994-96 évek esetén a tenyészértékek átlaga 
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nagyon alacsony. Ha a trend 1997-től indul, akkor jellemzői: y = 3,27 x –

 6537,86; R = 0,96; R
2
 = 0,92 míg 1998-tól kezdve jellemzői: y = 3,60 x –

 7207,51; R = 0,96; R
2
 = 0,92 módosulnak. Jól látszik a fejlődés átlagos 

ütemének jelentős emelkedése, amely jobban igazolja a fenotípusos érté-

keknél már látottak (13. táblázat) genetikai hátterét. 

Színhús % esetén a genetikai trend: y = 0,04 x – 88,08; R = 0,95; 

R
2
 = 0,91 minden modellre (2a, 2b, 4a, 4b, 4c) azonos, modellfüggetlen. A 

fejlődés átlagos üteme 0,04 %/év. A trendnél figyelembe kell venni, hogy az 

1994-95 években 0, 1996-ban is csak 44 mérési adat áll rendelkezésre. Ha a 

trend 1997-től indul, akkor jellemzői: y = 0,05 x – 101,39; R = 0,96; 

R
2
 = 0,93 míg 1998-tól kezdve jellemzői: y = 0,04 x – 98,53; R = 0,94; 

R
2
 = 0,89 módosulnak. Jól látható a fejlődés átlagos ütemének állandósága. 

Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – ren-

delkező egyedek szerepelnek, Napi gyarapodás esetén – (3a, 4a) modellek 

– nincs érdemi változás a trendben: y = 2,60 x – 5191,36; R = 0,95; 

R
2
 = 0,91. Ha 1997-től indul, akkor jellemzői: y = 3,27 x – 6546,66; 

R = 0,96; R
2
 = 0,92 míg 1998-tól kezdve jellemzői: y = 3,61 x – 7226,67; 

R = 0,96; R
2
 = 0,92 (arányaiban nagyon magas a mérési adattal rendelkező 

egyedek száma). Ugyanez fennáll a (3b, 4b, 4c) modellekre is. Színhús % 

esetén a trend 1996-tól indul és eredménye értelmezhetetlen. Ennek oka az 

1996 évi összesen 44 mérési adat. Ha a trendet 1997-től indítjuk (15. ábra, 

lent), a trend nagyon hasonló: y = 0,04 x – 80,27; R = 0,94; R
2
 = 0,88 a 

minden tenyészértéket tartalmazó trendhez. Ugyanez áll fenn 1998-tól in-

dulva: y = 0,04 x – 80,04; R = 0,94; R
2
 = 0,88 is. Jól látható – összhangban 

a 13. táblázat-tal –, hogy a fejlődés átlagos üteme állandó. 
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Életnap esetén a genetikai trend: y = -0,86 x + 1714,52; R = 0,96; 

R
2
 = 0,91 minden modellre (1, 2a, 2b) azonos, modellfüggetlen. A fejlődés 

átlagos üteme -0,86 nap/év. 

Átl. szalonna esetén a genetikai trend értelmezhetetlen. Ennek oka, 

hogy 2000-től kezdve csak [483, 299, 202, 0, 0] mérési adat áll rendelkezés-

re. Ha a trendet 1999-ig tekintjük, akkor értelmezhető: y = -0,03 + 46,54; 

R = 0,89; R
2
 = 0,79 és minden modellre (1, 3a, 3b) azonos, modellfügget-

len. A fejlődés átlagos üteme -0,03 mm/év. 

WOLF és mtsai (1998A) lapály fajtára vizsgálták a genetikai trendet 

Napi gyarapodás és Színhús % esetén, eredményeik: 2,95 g/nap és 

0,29 %/év. Színhús % esetén értékük lényegesen magasabbak az általam 

becsült értéknél, de a trend nagyon rövid időszakra, csak 3 évre vonatkozik, 

így értelmezése megkérdőjelezhető. 

HOFER és mtsai (1992B) lapály fajtára és Napi gyarapodás-ra készítet-

tek genetikai trendet az 1976-87 intervallumban, eredményük 10,3 g/nap. Ez 

lényegesen magasabb az általam becsült értéknél, de az időintervallumok és 

a fajta nem-egyezősége miatt az eredmények nem összehasonlíthatók. 

NAPEL és JOHNSON (1997) lapály fajtára vizsgálták két tenyészetben, 6 

éves intervallumban a genetikai trendet Napi gyarapodás és Átl. szalonna 

tulajdonságokra. Kapott eredményeik 5,1 g/nap, illetve -0,20 mm/év az 

egyik-, 7 g/nap, illetve -0,06 mm/év a másik tenyészet esetén. Napi gyara-

podás-ra kapott értékeik magasabbak az általam számítottaknál. 

Ha a genetikai trend éves felbontásánál finomabb képet szeretnénk kap-

ni, elkészithetjük a havi felbontás szerinti idősort. A 16. ábra azt sejteti, 

hogy a tenyészértékek átlagának növekedése és csökkenése nem véletlen-

szerűen történik. 
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16. ábra – A 4a modell napi tömeggyarapodás tulajdonságának idősora 

az 1994–2001 vizsgálati időintervallumban magyar lapály fajta esetén 

Ha elkészítjük a havi bontás szerinti tenyészértékek átlagát, akkor a kö-

vetkező megállapítások tehetők: 

 az átlagok helyi minimuma január hónapban 9 évben fordul elő, míg 

július hónapban 8 alkalommal 

 az átlagok helyi maximuma december hónapban 9, októberben 6 al-

kalommal fordul elő 

 minden évben legalább 2 minimum és 2 maximum hely található. 

5.1.11. Residualok vizsgálata évcsoportok szerint (keresztirányú vizsgálat) 

A PEST program minden mérési adattal rendelkező egyedre kiszámítja 

az yŷ  (residual)
77

 értékeket, amelyeket fajtánként és évcsoporton-

ként, saját programmal ACCESS adatbázisba töltöttem. 

Napi gyarapodás tulajdonság esetén a (3a, 4a), illetve a (3b, 4b, 4c) 

modellek hisztogramjai (residualok gyakorisága) eltérő képet mutatnak, ezt 

okozhatja a (3a, 4a) modellekben szereplő kovariáló faktor. A 17. ábra – 

mérési- és residual értékek – jól mutatja a két modellcsoport közti különb-
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séget. Ugyanakkor a két modellcsoporttól függetlenül jól látható, hogy kb. 

400 g/nap értékig a residual értékek negatívok, a BLUP „alábecsül”, [400 –

 550] g/nap között már vegyesen „alá-” és „fölébecsül”, [550 – 700] g/nap 

között még vegyesen „fölé-” és „alábecsül”, míg 700 g/nap fölött a residual 

értékek pozitívok, a BLUP „fölébecsül”. („Alá-” és „fölébecsül”: a feno-

típusos (mért)- és becsült (számított) érték kapcsolata. A 400 g/nap értékig 

az alacsony fenotípusos értékhez szisztematikusan kisebb-, míg 700 g/nap 

fölött a magas fenotípusos értékhez szisztematikusan nagyobb becsült (ge-

netikai) érték tartozik. A közbülső tartományban is általában igaz a szoros 

kapcsolat, de az egyedek egy jelentős részénél a fenotípusos érték genetikai-

lag nem megalapozott.) 

A 18. ábra – mérési- és becsült értékek kapcsolata – szintén jól jelzi a 

két modellcsoport közti különbséget. A lineáris összefüggés szorossága 

mindegyik modellnél magas, de a (3a, 4a) modelleknél – van kovariáló fak-

tor – az érték magasabb (R = 0,94 > 0,89), ami indokolttá teheti a kovariáló 

faktor használatát. A lineáris kapcsolat jellege modellcsoportonként eltérő: a 

(3a, 4a) modelleknél a meredekség 0,78 – az egyenesek párhuzamosak –, a 

tengelymetszetek [115,74; 114,13], a (3b, 4b, 4c) modelleknél a párhuzamos 

egyenesek meredeksége 0,65 a tengelymetszetek [189,24; 186,22; 186,24]. 

Ez azt jelzi, hogy az egyed becsült értékei – ha csak kismértékben is (< 2 %) 

– modellenként eltérnek. Látható, hogy mindkét modellcsoport becslő függ-

vénye kb. 530 g/nap értékig „fölé-”, utána „alábecsül”. Összességében a 

fentiek és az R = [0,89 – 0,94], R
2
 = [0,79 – 0,88] értékek a gyakorlat szá-

mára a tulajdonság modellfüggetlenségét és stabilitását jelezhetik. 

A 19. ábra – különböző modellpárok becsült értékei közötti összefüggés 

– jelzi a modellek közötti rendkívül szoros kapcsolatot: R = [0,96 – 1], az 
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egyenesek meredeksége rendre [0,83; 1,09; 0,84; 0,99], tengelymetszete: 

[87,12; -50,5; 85,46; 0,02]. Az első három esetben a Napi gyarapodás 

kovariáló faktorként szerepel, az utolsóban nem (a két modell között gya-

korlatilag y = x függvénykapcsolat van, becsült értékeik azonosak). Észre-

vehető – a kovariáló faktor hatása okozhatja –, hogy a (3a, 3b), és a (4a, 4b) 

kapcsolat esetén a kapcsolatot leíró függvény kb. 510 g/nap értékig „fölé-”, 

utána „alábecsül”, míg a (3b, 4a) kapcsolat esetén fordítva: kb. 570 g/nap ér-

tékig „alá-”, utána „fölébecsül”. 

Színhús % tulajdonság esetén a hisztogramok azonos képet mutatnak, 

bár a (2a, 4a, 4b) modellek esetén van kovariáló faktor, míg a (2b, 4c) mo-

dellek esetén nincs. 

A 17. ábra sem mutat különbséget a két modellcsoport között. Jól látha-

tó, hogy kb. 53 % színhúsig a BLUP „alábecsül”, [53 – 57 %] között vegye-

sen „alá-” és „fölébecsül”, [57 – 63 %] között vegyesen „fölé-” és „alábe-

csül”, míg 63 % fölött a BLUP „fölébecsül”. 

A 18. ábra is jól mutatja a két modellcsoport azonosságát. A lineáris 

összefüggés szorossága: R = 0,91; R
2
 = 0,82 az egyenesek 0,69-es meredek-

sége minden modellnél azonos, a tengelymetszetek: [17,64; 17,75; 17,64; 

17,71; 17,76], gyakorlatilag azonosak. Ezek a tulajdonság modellfüggetlen-

ségét és stabilitását jelzik. 

A 19. ábra jelzi a modellek közötti összefüggést: R = 1, az egyenesek 

meredeksége 0,99 (gyakorlatilag 45º-os), a tengelymetszetek [0,16; -0,08; 

0,1; 0,04] (gyakorlat számára azonosak és 0). A modellek becsült értékei 

között egyenes arányosság áll fenn, adott tulajdonságra vonatkozó becsült 

értékeik azonosnak tekinthetők. 
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Életnap tulajdonság az (1, 2a, 2b) modellekben szerepel. A hiszto-

gramok alakja alapvetően azonos. Az eredeti- és residual értékek vizsgálata 

azt jelzi, hogy nincs tendenciózus „alábecslés”, 180 napig vegyesen „alá-” 

és „fölébecsül”, [180 – 250] nap között vegyesen „fölé-” és „alábecsül”, míg 

250 nap fölött „fölébecsül”. A mérési- és becsült értékek közötti kapcsolat 

szorossága: R = 0,96 a párhuzamos egyenesek meredeksége 0,84 a tengely-

metszetek [27,84; 27,79; 27,82]. A modellek becsült értékei közötti kapcso-

lat szorossága: R = 1, az egyenesek meredeksége 1,00 a tengelymetszetek [-

0,02; -0,01] (gyakorlatilag y = x függvénykapcsolat). Az értékek azt jelzik, 

hogy a tulajdonság modellfüggetlen és stabil. 

Átl. szalonna tulajdonság az (1, 3a, 3b) modellekben szerepel. A hisz-

togramok alakja alapvetően azonos. A mérési- és residual értékek vizsgálata 

azt mutatja, hogy 13 mm-nél kisebb értékek esetén „alábecsül”, [13 – 17] 

mm között vegyesen „alá-” és „fölébecsül”, [17 – 23] mm között vegyesen 

„fölé-” és „alábecsül”, míg 23 mm-nél nagyobb értékeknél „fölébecsül”. Az 

eredeti- és becsült értékek közötti kapcsolat szorossága: R = 0,91, a párhu-

zamos egyenesek meredeksége 0,70 a tengelymetszetek [5,21; 4,91; 5,24]. 

A modellek becsült értékei közötti kapcsolat szorossága: R = 1, az egyene-

sek meredeksége 1,00 (párhuzamosak), a tengelymetszetek [-0,14; 0,44]. 

A fentiek azt jelzik – bár a különböző modellekben ugyanazon tulaj-

donság esetén az egyed becsült értékei (és tenyészértékei is) eltérhetnek 

egymástól –, hogy az egyedek közötti sorrend nagy valószínűséggel nem-, 

vagy csak kismértékben változhat. 



 

81 

17. ábra – Különböző modellek (mérési–residual) értékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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18. ábra – Különböző modellek (mérési–becsült) értékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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19. ábra – Különböző modellek becsült értékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén 
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5.1.12. Rezidualok vizsgálata modellek szerint (hosszirányú vizsgálat) 

Napi gyarapodás esetén a hisztogramok alakja alapvetően azonos, az 

évcsoport váltásokra (kb. 20 % egyedcsere) nem érzékeny. 

A mérési és residual értékekre a korábbi megállapítások évcsoporttól 

függetlenül fennállnak. A max. 400 g/nap fenotípusos értékkel rendelkező 

egyedek száma az évek előrehaladtával fokozatosan csökken (991 → 144 

db), a min. 700 g/nap értékű egyedek száma tendencia nélkül, de változik 

(382 – 923 db). Évcsoporttól függetlenül az alsó tartományba eső egyedek 

85 %-a ugyanazon 6 telepen, míg a felső tartományba eső egyedek 85 %-a 

ugyanazon 4 telepen található. Ez azt jelzi, hogy a telepeken az évcsoport 

váltáskor ki- és belépő egyedek hasonló fenotípusos- és genetikai értékkel 

rendelkeztek. 

A 20. ábra a minden évcsoportban szoros: R = [0,93 – 0,95], R
2
 = 

[0,86 – 0,90] kapcsolatot mutatja a mért- és a becsült értékek között. A line-

áris kapcsolat jellege minden évcsoportban azonos: 0,80 meredekségű, pár-

huzamos egyenesek, amelyek a tengelyt a 94_98 évcsoporttal kezdve a 

[121,63; 110,40; 107,90; 114,13; 106,78; 108,59; 109,45] pontokban met-

szik. Ez azt jelenti, hogy ha az egyed [2, 3, 4 vagy 5] évcsoportban is szere-

pel, akkor becsült értékei évcsoportonként eltérnek. Az értékek közötti elté-

rés max. 14,85 g, amely 550 g-os átlagot tekintve kevesebb, mint 3 %. A 

becslő függvények kb. 600 g/nap értékig „fölé-”, utána „alábecsülnek”. Fi-

gyelembe véve az évcsoport váltáskor fellépő kb. 20 %-os állománycserét 

(17. táblázat) megállapítható, hogy a tulajdonság az évcsoport váltásokra 

nem érzékeny, stabil. A szoros összefüggés miatt nagy valószínűséggel 

fennáll, hogy évcsoport váltáskor a közös egyedek egymáshoz viszonyított 

helyzete nem-, vagy csak alig módosul. 
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A 21. ábra – különböző évcsoportok becsült értékei közötti összefüggés 

– jól jellemzi az egymást követő évcsoportok becsült értékei közötti nagyon 

szoros: R = 1 kapcsolatot. Az egyenesek meredeksége minden évcsoportban 

1,00 (45º-os), párhuzamosan eltoltak a 94_98 évcsoporttal kezdve a [-9,8; 

-4,56; 1,51; -3,65; 2,44; 1,11] pontokba. Ez azt mutatja, hogy az egyes év-

csoportok számított értékei tendenciózusan mennyivel térnek el a társ-

évcsoport számított értékeitől („alá-” és „fölébecslés”). 

Színhús % esetén a hisztogramok alakja alapvetően azonos, az évcso-

port váltásokra nem reagál. Az eredeti- és residual értékekre a korábbi meg-

állapítások évcsoporttól függetlenül fennállnak. A max. 53 % fenotípusos 

értékkel rendelkező egyedek száma a 98_02-es évcsoportig folyamatosan nő 

(258 → 916 db), utána csökken (911 → 760 db), a min. 63 % értékű egye-

dek száma a 98_02-es évcsoportig folyamatosan nő (109 → 367 db), utána 

csökken (367 → 244 db). Évcsoporttól függetlenül az alsó tartományba eső 

egyedek 90 %-a ugyanazon 6 telepen, míg a felső tartományba eső egyedek 

90 %-a 5 telepen található. Ez azt jelzi, hogy a telepeken az évcsoport vál-

táskor ki- és belépő egyedek hasonló fenotípusos- és genetikai értékkel ren-

delkeztek. 

A 20. ábra a minden évcsoportban szoros: R = [0,86 – 0,92], 

R
2
 = [0,74 – 0,85] kapcsolatot jelzi a mért- és becsült értékek között. A line-

áris kapcsolat jellege az évcsoportokban azonos: 0,70 meredekségű, párhu-

zamos egyenesek, amelyek a tengelyt a 94_98 évcsoporttal kezdve [19,90; 

18,23; 18,81; 17,64; 16,85; 17,13; 17,21] pontokban metszik. Ez azt jelenti, 

hogy a több évcsoportban is szereplő egyed becsült értékei évcsoportonként 

eltérnek. Az értékek közötti eltérés max. 3,05 %, amely 57,70 %-os átlagot 

tekintve kevesebb, mint 6  %. Ha csak a 97_01 évcsoporttól vesszük figye-



 

86 

lembe az értékeket (az évcsoporttól jelentősen nőtt a mért adattal rendelkező 

egyedek száma, 18. táblázat), akkor az eltérés már kevesebb, mint 2 %. Ez 

azt is jelzi, hogy az évcsoporttól kezdve a tulajdonság nem érzékeny az év-

csoport váltásokra, stabil. Ezért és a szoros összefüggés miatt nagy valószí-

nűséggel fennáll, hogy évcsoport váltáskor a közös egyedek egymáshoz vi-

szonyított sorrendje nem-, vagy csak alig változik. 

A 21. ábra jól jellemzi az egymást követő évcsoportok becsült értékei 

közötti nagyon szoros: R = 1 összefüggést. Az egyenesek meredeksége 

minden évcsoportban 1,00 (45º-os), párhuzamosan eltoltak a 94_98 évcso-

porttal kezdve a [0,12; 0,33; -0,31; -0,01; 0,22; 0,53] pontokba. Ez megmu-

tatja, hogy az egyes évcsoportok számított értékei tendenciózusan mennyi-

vel térnek el a társ-évcsoport számított értékeitől („alá-” és „fölébecslés”). 

Napi gyarapodás tulajdonság szerepel még a (3a, 3b, 4b, 4c) model-

lekben, Színhús % tulajdonság a (2a, 2b, 4b, 4c) modellekben is. Mind-

egyik modell esetén fennállnak a 4a modellre megállapítottak. Természete-

sen az összefüggések szorossága, az egyenesek meredeksége, a tengelymet-

szetek értéke kismértékben változhat. Mindezek alátámasztják a tulajdonság 

erős modellfüggetlenségét és stabilitását. 

Életnap tulajdonság az (1, 2a, 2b) modellekben szerepel. Az eredeti- és 

residual értékek vizsgálata azt jelzi, hogy nincs tendenciózus „alábecslés”, 

180 napig vegyesen „alá-” és „fölébecsül”, [180 – 250] nap között vegyesen 

„fölé-” és „alábecsül”, míg 250 nap fölötti értékek esetén „fölébecsül”. Az 

eredeti- és becsült értékek közötti kapcsolat szorossága: R = 0,96 az egyene-

sek meredeksége 0,85 (párhuzamosak); a tengelymetszetek [31,81; 28,93; 

27,26; 27,84; 25,57; 26,03; 26,58]. Az évcsoportok becsült értékei közötti 
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kapcsolat szorossága R = 1, az egyenesek meredeksége 1,00 a tengelymet-

szetek [-0,2; -0,04; 1,02; -0,07; 1,37; 0,39]. 

Átl. szalonna tulajdonság az (1, 3a, 3b) modellekben szerepel. Az ere-

deti- és residual értékek vizsgálata azt jelzi, hogy 13 mm alatt „alábecsül”, 

[13 – 17] mm között vegyesen „alá-” és „fölébecsül”, [17 – 23] mm között 

vegyesen „fölé-” és „alábecsül”, míg 23 mm fölött „fölébecsül”. Az eredeti- 

és becsült értékek közötti kapcsolat szorossága: R = 0,91 az egyenesek me-

redeksége 0,71 a tengelymetszetek [4,92; 5,11; 5,35; 5,21; 4,66; 4,13; 5,01]. 

Az évcsoportok becsült értékei közötti kapcsolat szorossága R = 1, az egye-

nesek meredeksége 1,00 a tengelymetszetek [-0,04; 0,04; -0,16; -0,39; -0,32; 

0,22]. 

5.1.13. Alkalmazott modellek összehasonlítása 

A vizsgált 4 tulajdonság mindegyike több modellvariánsban is szerepel, 

eredményeik részben modellfüggők. Ez felvetheti a kérdést: van-e olyan 

vizsgált modell, amelyben a tulajdonság a legjobb eredményeket
78

 adja? Az 

értékelés bemutatása a 94_04 és 97_01 évcsoportokra történik, a 

többszempontú összehasonlítás eredményeit a 28. táblázat, 29. táblázat, 30. 

táblázat tartalmazza. 

A leggyakrabban használt MSE-módszer (28. táblázat) értékelése a 

94_04 évcsoportra: Életnap esetén a modellek között nincs, Átl. szalonna 

esetén csak az (1, 3b) modell között p < 0,05 szinten van, Napi gyarapodás 

esetén a [3a és (3b, 4b, 4c)] modellek, a (3b, 4b) modell, a [4a és (4b, 4c)] 

modellek között p < 0,001 szinten van, Színhús % esetén a modellek között 

nincs statisztikailag igazolható különbség. 

                                                 

78
 Az elmélet a 2.10. Fejezet-ben tárgyalásra került. 
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20. ábra – A ML fajta (mérési–becsült) értékei közötti összefüggés a 4a modell és különböző vizsgálati évcsoportok esetén
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21. ábra – A különböző vizsgálati évcsoportok becsült értékei közötti összefüggés a 4a modell és az ML fajta esetén 
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28. táblázat – Különböző modellekben szereplő tulajdonságok összehasonlítása MSE, Bias és a Lenormált hibanégyzet 

alapján az 1997–2001 (felső sor) és az 1994–2004 (alsó sor) vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 

Életnap 

(65 347 / 131 950 egyed
79

) 

Átl. szalonna 

(24 541 / 70 279 egyed) 

Napi gyarapodás 

(65 734 / 132 493 egyed) 

Színhús % 

(46 788 / 68 055 egyed) 

MSE Bias
80

 Normált MSE Bias Normált MSE Bias Normált MSE Bias Normált 

1 
43,91 14,5 0,237 0,749 -112,8 0,043       

49,47 -64,3 0,263 0,601 -54,8 0,033 

2a 
43,73 29,1 0,236       0,931 20,3 0,016 

49,45 -66,4 0,263 0,786 19,5 0,014 

2b 
43,94 43,7 0,237       0,938 23,7 0,016 

49,51 -57,4 0,263 0,791 22,3 0,014 

3a 
   0,666 -117,6 0,038 474 -83,8 0,863    

0,603 -72,9 0,034 442 190,5 0,821 

3b 
   0,692  -129,8 0,039 891 -280,0 1,627    

0,622 -87,0 0,034 778 49,6 1,440 

4a 
      460 -78,6 0,837 0,931 13,3 0,016 

442 191,8 0,820 0,786 15,3 0,014 

4b 
      863 263,6 1,575 0,935 29,7 0,016 

778 58,9 1,440 0,790 23,6 0,014 

4c 
      863 -263,5 1,576 0,939 35,5 0,016 

778 59,2 1,440 0,793 26,7 0,014 

                                                 

79
 97_01 / 94_04 évcsoportok mérési adattal rendelkező egyedszáma 

80
 Bias helyiértéke: E-05 
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A 97_01 évcsoport értékelése: Életnap esetén a modellek között nincs, 

Átl. szalonna esetén
81

 az [1 és (3a, 3b)] modellek között p < 0,001 szinten, a 

(3a, 3b) modell között p < 0,05 szinten van, Napi gyarapodás esetén a [3a 

és (3b, 4b, 4c)] modellek, a [3b és (4a, 4b, 4c)] modellek, a [4a és (4b, 4c)] 

modellek között p < 0,001 szinten van, a (3a, 4a) modell között p < 0,05 

szinten van, Színhús % esetén a modellek között nincs statisztikailag iga-

zolható különbség. 

A Bias értékek összehasonlítása – (28. táblázat) – nagyságrendjük miatt 

( 510 ) nem hordoz a modellek különbözőségéről jelentős információt. A 

Lenormált hibanégyzet értékei megerősítik az MSE értékelését. 

A 29. táblázat összhangban van a korábbiakkal. Minden tulajdonságra 

igaz, hogy évcsoporton belül az eddig megismertek továbbra is fennállnak. 

29. táblázat – Modellek összehasonlítása MSE alapján az 1994–2004 

vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Napi gyarapodás  Színhús % 

Évcsoport 3a 3b 4a 4b 4c  2a 2b 4a 4b 4c 

94_98 482 768 494 769 769  1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

95_99 443 775 441 772 772  1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

96_00 429 805 426 801 801  1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 

97_01 474 891 460 863 863  0,93 0,94 0,93 0,93 0,94 

98_02 428 850 428 849 849  0,83 0,84 0,83 0,83 0,84 

99_03 442 886 443 885 885  0,80 0,81 0,80 0,80 0,81 

00_04 470 918 470 919 919  0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

94_04 442 778 442 778 778  0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

A 30. táblázat tartalma újabb megerősítése az eddigieknek. Napi gya-

rapodás esetén azon modellekben – (3a, 4a) – szerepel „jobban” a tulajdon-

ság, amelyekben mindkét tulajdonságra van kovariáló faktor (itt nem a má-

sodik tulajdonság a döntő – lásd. Színhús % –, hanem a Napi gyarapodás). 

A tulajdonság érzéketlen az évcsoport váltásokra, stabil. 

                                                 

81
 Csak erre az évcsoportra igaz 
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A Színhús % tulajdonság teljesen érzéketlen mind a kovariáló faktorra, 

mind a modellben szereplő második tulajdonságra. Ugyanakkor kissé érzé-

keny az évcsoport váltásokra, ezt a kezdeti kis létszám okozhatja. A magas 

korrelációk azt jelzik, hogy adott tulajdonság esetén az évcsoport váltáskor 

bennmaradó egyedek (17. táblázat, 18. táblázat) új értéke (és tenyészértéke 

is) a régihez viszonyítva változhat, de ez tendenciát követ. 

30. táblázat – Modellek összehasonlítása korrelációk (mért és számított érték) 

alapján vizsgálati évcsoportonként magyar lapály fajta esetén
82

 

Napi gyarapodás  Színhús % 

Évcsoport 3a 3b 4a 4b 4c  2a 2b 4a 4b 4c 

94_98 
0,93 0,89 0,93 0,89 0,89  0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

0,93 0,88 0,93 0,88 0,88 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

95_99 
0,94 0,90 0,94 0,90 0,90  0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

0,93 0,88 0,94 0,88 0,88 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

96_00 
0,95 0,90 0,95 0,90 0,90  0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

0,94 0,89 0,95 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

 97_01 
0,94 0,89 0,94 0,89 0,89  0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

0,94 0,88 0,94 0,88 0,88 0,91 0,90 0,91 0,90 0,90 

98_02 
0,95 0,90 0,95 0,90 0,90  0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

0,95 0,89 0,95 0,89 0,89 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

99_03 
0,95 0,90 0,95 0,90 0,90  0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

0,95 0,89 0,95 0,89 0,89 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

00_04 
0,95 0,89 0,95 0,89 0,89  0,91 0,90 0,91 0,90 0,90 

0,94 0,89 0,95 0,89 0,89 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

94_04 
0,95 0,91 0,95 0,91 0,91  0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

0,94 0,90 0,95 0,90 0,90 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

A kapott eredmények alapján a gyakorlatban célszerűen alkalmazható 

modellek az (Életnap, Színhús %) és a (Napi gyarapodás, Színhús %) tu-

lajdonságpáros. Az Életnap és a Napi gyarapodás esetén célszerű a 

kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) használata, míg a Színhús % 

esetében ez nem áll fenn. 

                                                 

82
 Korreláció (felső sor), Spearman korreláció (alsó sor) 
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5.2. HVT (Hízékonysági és Vágási Teljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

5.2.1. Általános információk 

A HVT célja a szülők tenyészértékének meghatározása utódaik 

tenyészértéke alapján. Ha ez apa- vagy anya modellel történik, a szülők 

tenyészértéke közvetlenül meghatározható. A szülő-modellekben általában 

nem használjuk fel a pedigré állományt, így a rokonsági kapcsolatokban rej-

lő információk kihasználatlanok. 

31. táblázat – HVT modellekben szereplő tulajdonságok és faktorok jellemzői 

Tulajdonság Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Hízlalási napok száma 
Hízlalási 

nap 
HizlalNap nap 50 – 220 

Takarmányfelhasználás 

a hízlalási idő alatt 
Takarmány Takarmany kg  -  

Értékes húsrészek 

aránya 

Ért.húsr. 

aránya 
ErtHusArany % 30 – 65 

Értékes húsrészek 

tömege 

Ért.húsr. 

tömege 
ErtHusTom kg 23 – 55 

Bruttó tömeggyarapodás 

(hízlalási napra) 

Bruttó 

töm.gyar. 
BruttoTomGyar g 

400 – 

2000 

Takarmány értékesítés 
Tak. 

értékesítés 
TakErtekesit g 

1200 – 

4000 

Húsminőségi pontszám Húsminőség HusMinPont  2 – 10 

Faktor Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Vizsgálatkori élőtömeg
83

 Élőtömeg Tomeg kg 
100 – 

116 

Vizsgálati hónap ÉvHó EvHo hónap  

Ivar Ivar Ivar  2, 3 

Vizsgálatkori tenyészet Telep Telep   

Vizsgáló állomás Állomás Allomas   

Alom Alom Alom   

Egyed Egyed Egyed   

                                                 

83
 Speciális – kovariáló faktor 
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A dolgozatban egyed modell alapján (kihasználásra kerül a rokonsági 

kapcsolat) az állomási vizsgálatokban szereplő utódok tenyészértéke kerül 

meghatározásra, majd az így nyert tenyészértékekből számíthatók ki a szü-

lők tenyészértékei (ez nem része a dolgozatnak). 

A vizsgálati eljárásra, a vizsgált tulajdonságok kiszámítási módjára, a 

tenyészérték-becslésre vonatkozó információkat az OMMI[MSZHK] (2007) 

dokumentáció ismerteti. A modellekben felhasznált tulajdonságokat és fak-

torokat tartalmazza a 31. táblázat. 

Az eredmények bemutatása a 4. modell, Hízlalási nap és Takarmány 

tulajdonságokra történik. 

5.2.2. Tulajdonságok és faktorok statisztikai jellemzői 

A feldolgozás első lépéseként fajta és vizsgálati évcsoport bontásban 

kiszámítottam a modellekben szereplő tulajdonságok és faktorok alapstatisz-

tikai jellemzőit (32. táblázat, 33. táblázat). 

A Takarmány
84

 és a Tak. értékesítés – évcsoportonként kismértékben 

– folyamatosan csökkent, az Ért.húsr. tömege és a Bruttó töm.gyar. nőtt, 

gyakorlatilag változatlannak tekinthető relatív szórás mellett. A Hízlalási 

nap és az Ért.húsr. aránya esetében nincs olyan tendencia a változások-

ban, amely a gyakorlat számára értékelhető. A Húsminőség értékének nö-

vekedése – erőteljes relatív szórás-csökkenés mellett – kedvező, ennek elle-

nére a modellben történő szerepeltetése sok problémát vet fel. 

A tulajdonságok közötti fenotípusos korrelációk (34. táblázat) jelzik a 

közös modellben együtt célszerűen nem szerepeltetendő párokat. 

                                                 

84
 Az alapstatisztikák információt nyújtanak a ki- és belépő egyedek egymáshoz vi-

szonyított teljesítményére, statisztikai próbák nem szükségesek a tenyészérték-

becsléshez. 
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32. táblázat – HVT modellekben szereplő tulajdonságok alapstatisztikai jellemzői 

vizsgálati évcsoportok szerint magyar lapály fajta esetén 

Tulajdonság Jellemzők Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

Hízlalási nap
85

 Rekord 4 408 4 290 3 881 3 614 3 262 2 788 2 376 7 519 

 Átlag 82,12 81,42 79,88 79,66 80,67 80,29 79,74 81,33 

 Szórás 14,46 14,37 13,70 13,31 12,98 12,60 12,40 13,77 

 CV (%) 17,61 17,65 17,15 16,70 16,10 15,70 15,55 16,93 

Takarmány Rekord 4 444 4 318 3 910 3 643 3 285 2 802 2 398 7 571 

felhasználás
86

 Átlag 199,31 199,08 196,95 194,53 193,05 192,26 192,05 196,60 

 Szórás 23,74 24,05 24,32 23,84 23,32 23,43 22,99 23,95 

 CV (%) 11,91 12,08 12,35 12,25 12,08 12,18 11,97 12,18 

Ért. húsrészek Rekord 4 444 4 318 3 910 3 643 3 285 2 802 2 398 7 571 

aránya Átlag 48,73 48,86 48,83 48,78 48,81 48,91 49,13 48,84 

 Szórás 3,11 3,04 2,89 2,89 2,80 2,79 2,77 2,99 

 CV (%) 6,39 6,23 5,92 5,93 5,74 5,71 5,64 6,13 

Ért. húsrészek Rekord 4 444 4 318 3 910 3 643 3 285 2 802 2 398 7 571 

tömege Átlag 38,55 38,76 38,84 38,99 39,12 39,18 39,39 38,84 

 Szórás 2,78 2,70 2,58 2,56 2,49 2,50 2,53 2,71 

 CV (%) 7,21 6,96 6,64 6,56 6,35 6,37 6,42 6,97 

                                                 

85
 Hízlalási nap és Ért. húsrészek tömege esetén a (95_99 – 96_00) évcsoportnál az átlagok közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

86
 Takarmány felhasználás esetén a (95_99 – 96_00 – 97_01), Ért. húsrészek aránya esetén a (99_03 – 00_04) évcsoportnál az át-

lagok közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 
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33. táblázat – HVT modellekben szereplő tulajdonságok alapstatisztikai jellemzői 

vizsgálati évcsoportok szerint magyar lapály fajta esetén (folytatás) 

Tulajdonság Jellemzők 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

Bruttó tömeg- 

gyararapodás
87

 
Rekord 4 408 4 290 3 881 3 614 3 262 2 788 2 376 7 519 

 Átlag 863,44 875,24 894,26 901,35 901,75 917,69 926,54 886,62 

 Szórás 130,60 132,11 131,96 129,96 128,58 126,47 124,99 131,89 

 CV (%) 15,13 15,09 14,76 14,42 14,26 13,78 13,49 14,88 

Takarmány 

értékesítés
88

 
Rekord 4 444 4 318 3 910 3 643 3 285 2 802 2 398 7 571 

 Átlag 2884,09 2866,12 2824,97 2772,74 2711,91 2661,90 2651,08 2794,39 

 Szórás 284,69 293,56 295,50 282,77 267,90 265,80 263,47 298,67 

 CV (%) 9,67 10,24 10,46 10,20 9,88 9,99 9,94 10,69 

Húsminőségi 

pontszám
89

 
Rekord 4 444 4 318 3 910 3 643 3 285 2 802 2 398 7 571 

 Átlag 8,61 8,85 8,96 9,05 9,21 9,39 9,46 8,93 

 Szórás 1,84 1,69 1,57 1,53 1,47 1,33 1,22 1,68 

 CV (%) 21,36 19,06 17,48 16,95 15,94 14,19 12,85 18,85 

 

                                                 

87
 Bruttó tömeggyarapodás esetén a (95_99 – 96_00) évcsoportoknál az átlagok közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

88
 Takarmány értékesítés esetén a (96_00 – 97_01 – 98_02) évcsoportoknál az átlagok közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

89
 Húsminőségi pontszám esetén a 97_01 évcsoport kivételével az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 
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34. táblázat – HVT modellek tulajdonságai közötti fenotípusos korrelációk 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

Tulajdonság 1 2 3 4 5 6 7 

Hízlalási nap (1) 1 0,70 -0,01 0,13 -0,86 0,43 0,15 

Takarmány (2)  1 -0,22 -0,07 -0,50 0,74 0,08 

Ért.húsr. aránya (3)   1 0,86 -0,03 -0,22 0,00 

Ért.húsr. tömege (4)    1 -0,12 -0,14 -0,10 

Bruttó töm.gyar. (5)     1 -0,57 -0,21 

Tak. értékesítés (6)      1 0,12 

Húsminőségi pont (7)       1 

22. ábra – HVT modellek tulajdonságai közötti kapcsolatok az 

1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

A 22. ábra szemléletes képet ad a tulajdonságok közötti kapcsolatok jel-

legéről. A Hízlalási nap és a Bruttó töm.gyar. közötti lineáris korreláció 

szoros (-0,86), de a kapcsolat jellege inkább hiperbolikusnak tekinthető. 

A tulajdonságokra és a kovariáló faktorra célszerű elvégezni eloszlásjel-

lemzőik kirajzolását. A Húsminőség (23. ábra) gyakorisága és eloszlása jel-
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zi, hogy a húsminőségi pontszám modellben történő szerepeltetése jelenlegi 

formájában nem tűnik célszerűnek. (A tulajdonság diszkrét értékeket tartal-

maz, a [8 – 10] értékekhez tartozik az egyedek [85 – 88 %]-a, érzékszervi 

bírálat értéke [0 – 3], a [3] értékhez tartozik a minta [87 – 90%]-a, stb. Ér-

dekes lenne megvizsgálni faktorként történő szerepeltetését a modellben.) 

23. ábra – HVT húsminőségi pontszám eloszlásának jellemzői az 

1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

24. ábra – HVT magyar lapály fajta értékes húsrészek tömegének 

fenotípusos értékei az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban 

telep faktor esetén 
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A Telep faktor szerinti csoportosítást az Ért.húsr. tömege tulajdonság-

ra elvégezve (24. ábra) jól látható, hogy jelentős különbségek vannak a tu-

lajdonság mért értékeiben. Természetesen – fenotípusos értékekről lévén szó 

– közvetlenül nem ismertek a különbségek okai (genetika, környezet). 

A fentiekben ismertetett vizsgálatok és eredmények értelmezése min-

den évcsoportra megtörtént, a tendencia azonos a bemutatott esettel. 

5.2.3. Alkalmazott modellek 

A 31. táblázat-ban szereplő tulajdonságok és faktorok felhasználásával 

6 alapmodell került kidolgozásra (35. táblázat). Minden modell egyed mo-

dell, amelyekben közös faktor az Alom, EvHo, Ivar, Telep és az Allomas. 

Az alapmodelleknek több variánsa van, amelyek a modellben szereplő 

kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) egyes tulajdonságra történő be-

vonásában, illetve kihagyásában különböznek. A Hízlalási nap 6, a Ta-

karmány 6, az Ért.húsr. aránya 8, az Ért.húsr. tömege 2, a Bruttó töm. 

gyar. 4, a Tak. értékesítés 4, a Húsminőség 5 modellvariánsban szerepel. 

Minden modell (35. táblázat) minden évcsoport (5. táblázat) esetén feldol-

gozásra került, így fajtánként 80 futás történt. (A modellekben szereplő C, 

F, R, A jelentése azonos a 14. táblázat-ban alkalmazottakkal.) 

5.2.4. Tulajdonságokra vonatkozó szignifikancia vizsgálatok 

Első lépésként a modellekben szereplő 7 tulajdonság mindegyikére el-

végeztem az egy-faktoros (Ivar, Telep, EvHo, Allomas, Tomeg), majd a 

több-faktoros – faktorok egymás utáni beléptetése – szignifikancia vizsgála-

tokat. A kapott eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy az 

Alom (random hatás), az Egyed (animal hatás), valamint a Pedigre a GLM 

modellben nem szerepel. 
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35. táblázat – HVT alkalmazott modelljei 

Modell 

típus 

Faktor 

 

Tulajdonság T
o

m
eg

 

E
v

H
o

 

Iv
a

r
 

T
el

ep
 

A
ll

o
m

a
s 

A
lo

m
 

E
g

y
ed

 

  C F F F F R A 

1a 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. aránya 

x 

x 

x 

X X X X X X 

1b 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. aránya 

x 

x 

 

X X X X X X 

2a 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. aránya 

Húsminőség 

x 

x 

x 

x 

X X X X X X 

2b 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. aránya 

Húsminőség 

x 

x 

 

 

X X X X X X 

3 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

x 

x 

x 

X X X X X X 

4 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Húsminőség 

x 

x 

x 

x 

X X X X X X 

5a 

Bruttó töm.gyar. 

Tak. értékesítés 

Ért.húsr. aránya 

x 

x 

x 

X X X X X X 

5b 

Bruttó töm.gyar. 

Tak. értékesítés 

Ért.húsr. aránya 

 X X X X X X 

6a 

Bruttó töm.gyar. 

Tak. értékesítés 

Ért.húsr. aránya 

Húsminőség 

x 

x 

x 

x 

X X X X X X 

6b 

Bruttó töm.gyar. 

Tak. értékesítés 

Ért.húsr. aránya 

Húsminőség 

 X X X X X X 
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Az egyszerű (egy-faktoros) modellek esetében minden tulajdonságra 

fennáll, hogy a faktor bevonása p < 0,001 szignifikancia szinten indokolt (ez 

a faktor minden szintjére is teljesül). Az összetett (több-faktoros) modellek 

esetében az Ivar és a Tomeg faktor bevonása a faktor minden szintjén 

p < 0,001 szinten indokolt. A Telep, Allomas, EvHo faktorok bevonása a 

„Residual deviance” alapján indokolt, bár a faktor több szintjénél a 

szignifikancia szint magasabb (mérési adatszám okozhatja). A „Residual 

deviance” csökkenése az Allomas faktor bevonása esetén a legkisebb, ame-

lyet okozhat a faktor nagyobb mértékű hatásának közvetett megjelenése a 

Telep faktorban. 

5.2.5. Modellek alapjellemzői 

Az ÜSTV feldolgozásban szereplő 17. táblázat analógiájára minden tu-

lajdonság esetén meghatározásra került a mérési adattal- (évcsoportok sze-

rint) és az egymás után következő évcsoportokban szereplő közös egyed-

szám (94_98 induló). Hízlalási nap esetén ez [4 408, 4 290, 3 881, 3 614, 

3 262, 2 788, 2 386], illetve [3 565, 3 264, 3 071, 2 722, 2 425, 2 063], míg 

a többi tulajdonságra rendre [4 444, 4 318, 3 910, 3 643, 3 285, 2 802, 

2 398], illetve [3 589, 3 289, 3 096, 2 744, 2 438, 2 073]. Jól látható, hogy 

az egymást követő évcsoportok közös egyedeinek száma [74 – 81 %] között 

van. 

A 36. táblázat az egyes modelltípusokban szereplő faktorok szintjei 

számát tartalmazza. A táblázat jól mutatja, hogy évcsoportonként a rokon-

sági kapcsolatok (pedigré) alapján becsült tenyészértékkel – de mérési adat-

tal nem – rendelkező egyedek száma rendre [3 426, 3 332, 3 097, 2 928, 

2 755, 2 325, 1 977], ami [77 – 84 %] „többletet” jelent. 
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36. táblázat – HVT modellekben szereplő faktorok szintjeinek száma 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Faktor 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

K
ö

zö
s 

Ivar 2 2 2 2 2 2 2 2 

EvHo 61 63 62 62 62 62 58 129 

Telep 52 53 46 44 42 41 32 60 

Allomas 7 7 8 7 7 7 8 9 

         

1a, 1b Hizlalási nap
90

          

2a, 2b Takarmány          

3 Ért.húsr. aránya Alom 2 350 2 254 2 029 1 881 1 695 1 446 1 254 3 973 

4 Ért.húsr. tömege Egyed
91

 7 870 7 650 7 007 6 571 6 044 5 127 4 375 13 988 

5a, 5b Bruttó töm.gyar.          

6a, 6b Tak. értékesítés Egyed
92

 (4 444) (4 318) (3 910) (3 643) (3 285) (2 802) (2 398) (7 571) 

 Húsminőség          

                                                 

90
 Az Alom és Egyed értékek évcsoporton belül minden modell esetén azonosak 

91
 Egyedszám: mérési adattal vagy pedigré alapján bekerült egyedek száma 

92
 Mérési adattal rendelkező egyedek száma 
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5.2.6. A vizsgált tulajdonságok genetikai paraméterei 

A 37. táblázat, 38. táblázat az egyes modellvariánsokhoz és évcsopor-

tokhoz tartozó 2h  értékeket és ezek standard hibáit tartalmazza. A 80 VCE 

futásból 73 hibakód nélkül, 7 hibakóddal fejeződött be, de ezek a futások is 

konvergáltak (iterációszám [39 – 151] között). Az egyenletek száma az év-

csoportokban átlagosan 40 000, az átlagos CPU idő 10 perc, míg a 94_04 

esetben 70 000, illetve 30 perc. 

Az eredménytelen PEST futások száma 17, ami azt jelzi, hogy több 

esetben – bár a variancia-kovariancia becslés sikeres volt – a kapott kompo-

nensek nem voltak megfelelőek. 

A 37. táblázat, 38. táblázat alapján az Egyed faktorra tehető megállapí-

tások: 

 Bruttó töm.gyar. esetén a 2h  értékek nem-csökkenők, a 00_04 év-

csoport esetén a többi évcsoporthoz képest magasabbak (ebben az 

évcsoportban a Tak. értékesítés és a Húsminőség 2h  értéke is ma-

gasabb). Ugyanez áll fenn a genetikai korrelációkra is. A többi tulaj-

donság esetén évcsoportonként vizsgálva a 2h  értékek modelltől 

függetlenül egy adott intervallumban helyezkednek el, tendencia 

nélkül. Évcsoporton belül mindegyik modellnél az értékek azonosak, 

a 2h  modelltől függetlenül stabil, bár a modellekben eltérő tulaj-

donságok is szerepelnek. 

 Tulajdonságonként a 2h  értékek: Hízlalási nap (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 

modell) [0,40 – 0,54], Takarmány (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 modell) [0,25 

– 0,47], Ért.húsr. aránya (1a, 1b, 2a, 2b, 5a, 5b, 6a, 6b modell) 

[0,64 – 0,71], Ért.húsr. tömege (3, 4 modell) [0,56 – 0,63], Brut-
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tó töm.gyar. (5a, 5b, 6a, 6b modell) [0,28 – 0,50], Tak. értékesítés 

(5a, 5b, 6a, 6b modell) [0,23 – 0,45], Húsminőség (2a, 2b, 4, 6a, 6b 

modell) [0,06 – 0,21]. 

 Néhány genetikai korreláció: Hízlalnap – Takarmány [0,65 – 0,81], 

Takarmány – Ért.húsr. aránya [(-0,22) – (-0,37)], Bruttó töm.gyar. 

– Ért.húsr. aránya [0,17 – 0,25]. 

A kapott eredmények azt sugallják, hogy – változatlan, a jelenlegi 5 

éves évcsoportot feltételezve – évváltáskor célszerű az aktuális modellre a 

variancia-kovariancia becslést elvégezni. 

A szakirodalomban PESKOVICOVÁ és mtsai (1999) lapály fajtára és a 

napi testtömeg-gyarapodásra 0,36; az értékes húsrészek tömegére 0,54 örö-

kölhetőséget számítottak. 

WOLF és mtsai (2001A) az örökölhetőségre napi testtömeg-

gyarapodásra 0,36 – 0,37; az értékes húsrészek tömegére 0,51 – 0,55 értéke-

ket kaptak. 
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37. táblázat – HVT modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei és standard hibái

93
 (zárójelben) 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1a 

Hízlalási nap 0,40 (349) 0,45 (430) 0,51 (450) 0,51 (---) 0,48 (428) 0,49 (333) 0,54 (---) 0,50 (317) 

Takarmány 0,25 (230) 0,36 (286) 0,42 (357) 0,38 (---) 0,34 (360) 0,36 (334) 0,47 (---) 0,40 (255) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (687) 0,70 (344) 0,70 (304) 0,67 (---) 0,67 (359) 0,68 (362) 0,66 (---) 0,68 (302) 

          

1b 

Hízlalási nap 0,40 (300) 0,45 (408) 0,51 (422) 0,51 (269) 0,48 (432) 0,50 (302) 0,54 (---) 0,50 (317) 

Takarmány 0,25 (267) 0,36 (287) 0,42 (410) 0,38 (206) 0,34 (371) 0,36 (349) 0,47 (---) 0,40 (255) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (367) 0,70 (346) 0,70 (322) 0,67 (315) 0,66 (356) 0,68 (367) 0,66 (---) 0,68 (304) 

           

2a 

Hízlalási nap 0,39 (280) 0,45 (309) 0,51 (436) 0,51 (400) 0,48 (256) 0,49 (446) 0,53 (327) 0,50 (261) 

Takarmány 0,25 (237) 0,37 (315) 0,42 (397) 0,38 (322) 0,34 (276) 0,36 (365) 0,47 (356) 0,41 (243) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (322) 0,70 (336) 0,70 (324) 0,67 (305) 0,66 (309) 0,66 (370) 0,64 (319) 0,68 (214) 

Húsminőség 0,11 (270) 0,12 (234) 0,06 (234) 0,11 (242) 0,10 (262) 0,13 (231) 0,20 (291) 0,23 (199) 

          

2b 

Hízlalási nap 0,39 (267) 0,45 (311) 0,51 (444) 0,51 (---) 0,48 (246) 0,49 (276) 0,53 (327) 0,50 (272) 

Takarmány 0,25 (234) 0,37 (326) 0,42 (389) 0,38 (---) 0,34 (276) 0,36 (325) 0,47 (356) 0,41 (241) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (333) 0,70 (338) 0,70 (334) 0,67 (---) 0,66 (309) 0,66 (269) 0,64 (319) 0,68 (230) 

Húsminőség 0,11 (272) 0,12 (238) 0,06 (237) 0,11 (---) 0,10 (232) 0,13 (242) 0,20 (291) 0,23 (215) 

          

3 

Hízlalási nap 0,40 (251) 0,46 (366) 0,51 (431) 0,51 (373) 0,48 (402) 0,49 (311) 0,54 (509) 0,50 (266) 

Takarmány 0,25 (182) 0,37 (350) 0,42 (383) 0,39 (394) 0,34 (352) 0,36 (361) 0,47 (391) 0,40 (252) 

Ért.húsr. tömege 0,58 (362) 0,59 (353) 0,63 (376) 0,63 (436) 0,61 (456) 0,59 (352) 0,57 (369) 0,59 (259) 

                                                 

93
 Helyiérték: E–02 
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38. táblázat – HVT modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei és standard hibái (zárójelben) 

a vizsgálati évcsoportokban magyar lapály fajta esetén (folytatás) 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

4 

Hízlalási nap 0,40 (227) 0,45 (313) 0,51 (317) 0,51 (367) 0,47 (348) 0,49 (256) 0,53 (361) 0,50 (242) 

Takarmány 0,25 (208) 0,37 (283) 0,42 (291) 0,39 (334) 0,34 (325) 0,36 (293) 0,47 (403) 0,23 (261) 

Ért.húsr. tömege 0,60 (335) 0,59 (341) 0,63 (407) 0,63 (429) 0,61 (378) 0,57 (346) 0,56 (357) 0,59 (248) 

Húsminőség 0,11 (196) 0,12 (217) 0,06 (214) 0,11 (198) 0,10 (236) 0,12 (275) 0,21 (312) 0,24 (193) 

          

5a 

Bruttó töm.gyar. 0,28 (288) 0,30 (268) 0,30 (332) 0,31 (296) 0,38 (163) 0,39 (---) 0,50 (357) 0,36 (151) 

Tak. értékesítés 0,29 (338) 0,32 (219) 0,27 (313) 0,24 (234) 0,31 (284) 0,38 (---) 0,45 (362) 0,36 (143) 

Ért.húsr. aránya 0,68 (346) 0,71 (356) 0,71 (291) 0,67 (278) 0,66 (459) 0,69 (---) 0,65 (359) 0,68 (290) 

          

5b 

Bruttó töm.gyar. 0,28 (276) 0,30 (251) 0,30 (333) 0,30 (326) 0,35 (170) 0,37 (197) 0,48 (---) 0,35 (153) 

Tak. értékesítés 0,32 (323) 0,32 (247) 0,27 (311) 0,23 (160) 0,30 (287) 0,37 (273) 0,45 (---) 0,41 (131) 

Ért.húsr. aránya 0,70 (372) 0,70 (338) 0,71 (315) 0,67 (275) 0,66 (439) 0,69 (349) 0,65 (---) 0,68 (290) 

          

6a 

Bruttó töm.gyar. 0,28 (271) 0,30 (205) 0,30 (223) 0,31 (259) 0,38 (179) 0,39 (237) 0,49 (262) 0,36 (167) 

Tak. értékesítés 0,29 (154) 0,33 (137) 0,27 (194) 0,24 (185) 0,31 (216) 0,36 (282) 0,44 (332) 0,37 (135) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (348) 0,71 (272) 0,71 (303) 0,67 (319) 0,67 (420) 0,66 (323) 0,64 (291) 0,68 (269) 

Húsminőség 0,11 (238) 0,13 (182) 0,06 (192) 0,10 (235) 0,10 (261) 0,12 (323) 0,20 (258) 0,23 (110) 

          

6b 

Bruttó töm.gyar. 0,28 (253) 0,30 (197) 0,30 (227) 0,30 (208) 0,35 (176) 0,37 (---) 0,47 (294) 0,35 (172) 

Tak. értékesítés 0,29 (165) 0,33 (143) 0,27 (201) 0,23 (260) 0,30 (238) 0,36 (---) 0,45 (338) 0,36 (137) 

Ért.húsr. aránya 0,67 (341) 0,70 (269) 0,71 (302) 0,67 (316) 0,67 (409) 0,66 (---) 0,64 (280) 0,68 (257) 

Húsminőség 0,11 (224) 0,12 (182) 0,06 (183) 0,10 (192) 0,10 (264) 0,13 (---) 0,20 (254) 0,23 (115) 
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5.2.7. Kovariáló faktor hatása a vizsgált tulajdonságokra 

A kovariáló faktor értékei (regressziós együtthatók) alapján a következő 

megállapítások tehetők: 

 Hízlalási nap esetén az évcsoportnak [-0,007 – 0,268] nincs hatása, 

tendencia nélkül változik. Azonos évcsoport esetén az értékek vál-

toznak, de a modellnek nincs hatása. 

 Takarmány esetén az évcsoportnak [1,440 – 1,916] nincs hatása, 

tendencia nélkül változó. Azonos évcsoport esetén az értékek vál-

toznak, de a modellnek nincs hatása (kis szabályszerűség felfedezhe-

tő, a modellek csoportokat alkotnak: az (1a, 2a) modellek, ahol az 

Ért.húsr. aránya-hoz tartozik kovariáló változó, az (1b, 2b) model-

lek, ahol az Ért.húsr. aránya-hoz nem tartozik kovariáló változó, és 

a (3, 4) modellek, ahol az Ért.húsr. tömege tulajdonság szerepel). 

 Ért.húsr. aránya esetén az évcsoportnak [-0,058 – 0,041] nincs ha-

tása, tendencia nélkül változik. Azonos évcsoport esetén az értékek 

változnak, de a modellnek nincs hatása. 

 Ért.húsr. tömege esetén az évcsoportnak [0,364 – 0,388] nincs ha-

tása, tendencia nélkül változik, azonosnak tekinthető. Azonos évcso-

port esetén a modellnek nincs hatása. 

 Bruttó töm.gyar. esetén az évcsoportnak [7,333 – 9,644] nincs ha-

tása, tendencia nélkül változik. Azonos évcsoport esetén a modellnek 

nincs hatása. 

 Tak. értékesítés [-11,111 – (-6,526)] és Húsminőség [-0,010 –

 0,019] esetén az évcsoportnak nincs hatása, tendencia nélkül válto-

zik. Azonos évcsoport esetén a modellnek nincs hatása. 
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5.2.8. Tulajdonságok és faktorok becsült tenyészértékének vizsgálata év-

csoportok szerint (keresztirányú vizsgálat) 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 

Hízlalási nap tulajdonság (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 modellek) és Egyed fak-

tor esetén (25. ábra, a 2a modellhez tartozó hisztogram hiányzik, mert a 

PEST nem futott le) az (1a, 1b, 2b), illetve a (3, 4) modellek hisztogramjai 

kismértékben eltérnek egymástól. Ennek oka lehet, hogy az első modellcso-

portban az Ért.húsr. aránya, a második modellcsoportban az Ért.húsr. 

tömege szerepel. A hisztogramnál látott eltérések a tenyészértékek eloszlása 

esetén is megtalálhatók. Észrevehető, hogy a tenyészértékek tartománya az 

évek növekedésével kissé kiszélesedik. A tulajdonságra különböző model-

lekben kapott tenyészértékek közötti összefüggéseket szemlélteti a 26. ábra. 

A kapcsolatot leíró lineáris függvény: [y = 0,99 x; R = 1; R
2
 = 1]. 

Takarmány tulajdonság (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 modellek) és Egyed faktor 

esetén a hisztogram (25. ábra) és a tenyészértékek jellemzői azonosak a fen-

tiekkel. A kapcsolatot leíró lineáris függvény (26. ábra): [y = 1,00 x – 0,01; 

R = 0,99; R
2
 = 0,98]. 

Ért.húsr. aránya tulajdonság (1a, 1b, 2a, 2b, 5a, 5b, 6a, 6b modellek) 

és Egyed faktor esetén a kapcsolatot leíró lineáris függvény: [y = 0,99 x; 

R = 1; R
2
 = 1]. 

Ért.húsr. tömege tulajdonság (3, 4 modellek) és Egyed faktor esetén a 

kapcsolatot leíró lineáris függvény: [y = 1,00 x; R = 1; R
2
 = 1]. 

A fenti 4 tulajdonságban közös, hogy a gyakorlati számolás során az 

összefüggés y = x függvénykapcsolatként kezelhető, a két modellel számí-

tott tenyészértékek azonosak, a tulajdonságok modellfüggetlenek. 
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A fentiek azt mutatják, hogy az egyed adott tulajdonságra nyert 

tenyészértéke a különböző modellekben azonos, így az egyed helye a 

rangsorban nem változik. 

Húsminőség tulajdonság (2a, 2b, 4, 6a, 6b modellek) és Egyed faktor 

esetén a kapcsolatot leíró lineáris függvények: [y = 1,00 x; R = 0,99; 

R
2
 = 0,98], [y = 0,89 x – 0,01; R = 0,96; R

2
 = 0,92]. Az eltérést okozhatta a 

(2a, 2b) modellek esetén az Ért.húsr. aránya, a (2b, 4) modelleknél az 

Ért.húsr. tömege szerepeltetése. 

Bruttó töm.gyar. tulajdonság (5a, 5b,  6a, 6b modellek) és Egyed fak-

tor esetén csak az (5a, 5b) modellek esetén volt eredményes a feldolgozás, a 

kapcsolatot leíró lineáris függvény: [y = 0,99 x – 0,14; R = 0,99; R
2
 = 0,98]. 

Tak. értékesítés tulajdonság (5a, 5b,  6a, 6b modellek) és Egyed faktor 

esetén csak az (5a, 5b) modellek esetén volt eredményes a feldolgozás, a 

kapcsolatot leíró lineáris függvény: [y = 0,99 x + 0,16; R = 0,99; R
2
 = 0,97]. 

Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – ren-

delkező egyedek szerepelnek, akkor a hisztogramok alakja (25. ábra), a 

tenyészértékek eloszlása eltér az ábrán látottaktól, de a tendenciák azonosak. 

Az összefüggés jellege, szorossága sem változik, azonos a 26. ábra-n látot-

takkal és a fent leírtakkal. 
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25. ábra – HVT különböző modellek becsült tenyészértékeinek hisztogramja az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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26. ábra – HVT különböző modellek becsült tenyészértékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén 
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5.2.9. Tulajdonságok és faktorok becsült tenyészértékének vizsgálata mo-

dellek szerint (hosszirányú vizsgálat) 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 

Hízlalási nap tulajdonság és Egyed faktor esetén az évcsoport váltás-

kor ki- és belépő egyedek (kb. [19 – 26 %], 5.2.5. Fejezet), és az adatállo-

mány évcsoportonként – a változó pedigré szerkezet miatt – részben új. A 

vizsgált 4. modell esetén az évcsoportonként számított [(mérési adat-

tal)/tenyészértékkel rendelkező egyedek] aránya a 94_98 évcsoporttal kezd-

ve [57, 56, 56, 55, 54, 55, 55 %]. Az évcsoportonkénti hisztogramok kis-

mértékű eltéréseket jeleznek, amelyek a tenyészértékek eloszlása esetén is 

fennállnak. 

A tulajdonságra különböző évcsoportokban kapott tenyészértékek kö-

zötti összefüggések a 27. ábra-n, jellemzőik a 39. táblázat-ban láthatók. 

39. táblázat – HVT 4. modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti összefüggések magyar lapály fajta esetén 

Hízlalási nap – Egyed  Takarmány - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

94 95 1,01 0,38 0,93  94 95 1,17 0,59 0,90 

95 96 0,95 -0,02 0,91  95 96 0,99 -0,17 0,92 

96 97 0,89 0,18 0,91  96 97 0,83 0,18 0,92 

97 98 0,82 0,24 0,92  97 98 0,73 0,33 0,89 

98 99 0,91 0,17 0,92  98 99 0,89 0,24 0,90 

Ért.húsr. tömege – Egyed  Húsminőség - Egyed 

94 95 0,94 -0,08 0,96  94 95 0,84 0,01 0,81 

95 96 1,00 -0,02 0,96  95 96 0,50 0,00 0,87 

96 97 0,93 -0,02 0,95  96 97 1,40 -0,01 0,93 

97 98 0,83 -0,07 0,91  97 98 0,70 0 0,74 

98 99 0,86 -0,05 0,94  98 99 0,88 0 0,86 
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Az eredmények azt mutatják – bár az állomány kb. [25 – 30 %]-a évvál-

táskor kicserélődik (mért érték + pedigré) –, hogy a ki- és belépő egyedek 

teljesítménye egy szűkebb intervallumban mozog, a közös egyedek egy-

máshoz viszonyított helyzete alapvetően nem változik. 

Takarmány tulajdonság és Egyed faktor esetén az évcsoport váltáskor 

ki- és belépő egyedek aránya azonos a Hízlalási nap esetével. Az évcsopor-

tonkénti hisztogramok kismértékű eltéréseket mutatnak, amelyek a 

tenyészértékek eloszlása esetén is fennállnak. 

A 4. modellből hiányzó tulajdonságok vizsgálata a 6a. modellel történt 

(40. táblázat). 

40. táblázat – HVT 6a. modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti összefüggések magyar lapály fajta esetén 

Ért.húsr. aránya – Egyed  Bruttó töm,gyar. - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

94 95 0,97 -0,10 0,96  94 95 0,96 -2,92 0,92 

95 96 0,96 -0,05 0,96  95 96 0,89 -0,60 0,92 

96 97 0,89 -0,05 0,96  96 97 0,89 -1,64 0,90 

97 98 0,87 -0,08 0,93  97 98 0,96 -1,73 0,88 

98 99 0,92 -0,07 0,95  98 99 0,89 -1,73 0,93 

Tak. értékesítés – Egyed   

94 95 0,94 -0,08 0,96       

95 96 1,00 -0,02 0,96       

96 97 0,93 -0,02 0,95       

97 98 0,83 -0,07 0,91       

98 99 0,86 -0,05 0,94       

(A 99_03 – 00_04 évcsoportra vonatkozólag az eredmények hiányoz-

nak, mert a PEST nem futott le.) 

A vizsgált tulajdonságokra fennáll, hogy a gyakorlati számításoknál a 

kapott tengelymetszetek 0-nak tekinthetők, az összefüggés egyenes arányos-

ságot takar. 
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27. ábra – HVT 4. modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült tenyészértékei közötti összefüggések ML fajta esetén 
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Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – ren-

delkező egyedek szerepelnek, akkor az egyedszám lényegesen kisebb is le-

het, mint az előző esetben. Megállapítható, hogy ekkor a hisztogramok alak-

ja, a tenyészértékek eloszlása eltér a korábban leírtaktól, de az előzőekben 

felismert szabályszerűségek továbbra is fennállnak. Az összefüggések jelle-

ge nem változik, a szorossága általában nagyobb. 

5.2.10. Genetikai trendek 

A genetikai trendekben tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy 

pedigré alapján – minden egyed szerepel. 

28. ábra – HVT 4. modell tenyészértékkel rendelkező egyedek 

genetikai trendjei magyar lapály fajta esetén 
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29. ábra – HVT 4. modell mérési adattal rendelkező egyedek 

genetikai trendje magyar lapály fajta esetén 

Hízlalási nap esetén (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 modellek) a genetikai trendek 

(28. ábra) egymással párhuzamos egyenesek, ahol a meredekség -0,28; a 

tengelymetszetek rendre [553,49; 552,68; 552,78; 551,88; 544,02; 543,37], 

R = 0,94; R
2
 = 0,88. A fejlődés átlagos üteme -0,28 nap/év, amely jó kap-

csolatot jelez a fenotípusos értékkel. 

Ért.húsr. tömege esetén (3, 4 modellek) a genetikai trendek (28. ábra) 

szintén egymással párhuzamos egyenesek, ahol a meredekség 0,04; a ten-

gelymetszetek [-92,99; -93,18], R = 0,93; R
2
 = 0,86. A fejlődés átlagos üte-

me 0,04 kg/év. A 28. ábra-n jól látható az évekre számított tenyészérték-

átlagok tendencia nélküli változása. 

Takarmány esetén (1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4 modellek) a genetikai trendek 

párhuzamosak, a fejlődés átlagos üteme -0,48 kg/év, a tengelymetszetek 

[950,45; 950,82; 925,13; 925,09; 954,19; 928,97], R = 0,90; R
2
 = 0,81. 

Ért.húsr. aránya esetén az (1a, 1b, 2a, 2b) modellek – a modellekben a 

Hízlalási nap és a Takarmány szerepel – trendjei párhuzamosak 0,05 mere-

dekséggel, a tengelymetszetek [-117,02;-116,34,-116,36;-115,69], R = 0,94; 

R
2
 = 0,89 míg ettől eltérő, de ugyancsak párhuzamosak a trendek 0,07 me-

redekséggel – a modellekben a Bruttó töm.gyar. és a Tak. értékesítés szere-
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pel – a tengelymetszetek [-145,62; -145,85; -146,15; -146,15], R = 0,95; 

R
2
 = 0,90. Látható, hogy az első esetben a fejlődés átlagos üteme kisebb 

(0,04 illetve 0,07 %/év). 

Húsminőség esetén (2a, 2b, 4, 6a, 6b modellek) a genetikai trendek 

párhuzamosak, a fejlődés átlagos üteme 0,01 pont/év, a tengelymetszetek 

[-24,66; -24,64; -24,93; -21,03; -21,92], R = 0,93; R
2
 = 0,87. 

Bruttó töm.gyar. esetén (5a, 5b, 6a, 6b modellek) a genetikai trendek 

egymástól eltérőek: [y = 1,66 x – 3317,73; y = 1,73 x – 3455,11; y = 1,60 x 

– 3197,17; y = 1,68 x – 3370,36], a fejlődés átlagos ütemei [1,66; 1,73; 

1,60; 1,68 g/év], R = 0,89; R
2
 = 0,80. 

Tak. értékesítés esetén (5a, 5b, 6a, 6b modellek) a genetikai trendek 

egymástól eltérőek: [y = -3,15 x + 6280,31; y = -3,21 x + 6405,64; y = 

-2,75 x + 5485,34; y = -2,84 x + 5665,55], a fejlődés átlagos ütemei [-3,15; 

-3,21; -2,75; -2,84 g/év], R = 0,89; R
2
 = 0,80. 

Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – ren-

delkező egyedek szerepelnek, Hízlalási nap (29. ábra) esetén a trendek 

most is párhuzamosak, a fejlődés átlagos üteme -0,31 nap/év, R = 0,94; 

R
2
 = 0,89 amely jobban közelít a fenotípusos értékekhez. Ért.húsr. tömege 

esetén a trendek szintén párhuzamosak, a fejlődés átlagos üteme 0,07 kg/év, 

R = 0,99; R
2
 = 0,99 amely jobb a minden egyed esetén látottaknál. 

A szakirodalomban WOLF és mtsai (1998A) cseh lapály fajtára számí-

tottak genetikai trendeket. Értékeik: átlagos napi testtömeg-gyarapodás 2,95 

g/nap; átlagos napi testtömeg-gyarapodás a hízlalási idő alatt 9,29 g/nap; 

színhús % 0,29 %/év; értékes húsrészek tömege 0,15 kg/év. 
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5.3. HVTÜSTV (összetett modell) feldolgozás 

5.3.1. Általános információk 

A HVT és ÜSTV modellekben használt tulajdonságok és faktorok kö-

zül a kiválasztottak közös modellben kerülnek felhasználásra és értékelésre. 

41. táblázat – HVTÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok és 

faktorok jellemzői 

Tulajdonság Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Hízlalási napok száma Hízlalási nap HizlalNap Nap 
50 – 

220 

Takarmányfelhasználás 

a hízlalási idő alatt 
Takarmány Takarmany kg  -  

Értékes húsrészek 

tömege 
Ért.húsr. tömege ErtHusTom kg 23 - 55 

Húsminőségi pontszám Húsminőség HusMinPont  2 – 10 

Életnapok száma Életnap EletNap nap 
130 -

300 

Életnapra jutó testtömeg 

–gyarapodás 

Napi 

gyarapodás 
NapiGyar g/nap 

250 -

 1500 

Színhús % Színhús % Szinhus % 35 - 75 

Faktor Hivatkozás Rövid név 
Mérték 

egység 
Korlát 

Vizsgálatkori 

élőtömeg
94

 
Élőtömeg Tomeg kg 

80 – 

116 

Vizsgálati hónap (HVT) HÉvHó HEvHo hónap  

Vizsgálati hónap (ÜSTV) ÜÉvHó UEvHo hónap  

Ivar Ivar Ivar  1, 2, 3 

Vizsgálatkori tenyészet Telep Telep   

Vizsgáló állomás Állomás Allomas   

Alom Alom Alom   

Egyed Egyed Egyed   

                                                 

94
 Speciális – kovariáló faktor 
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A közös modellel lehetőség nyílik a rokoni kapcsolatok kiszélesedésére, 

amely a tenyészérték-becslés pontosságát és megbízhatóságát növelheti. 

Minden egyedre kiszámíthatók a modellben szereplő tulajdonságokra vo-

natkozó tenyészértékek, amelyek összevethetők az egyszerű modellekben 

nyert tenyészértékekkel. 

5.3.2. Tulajdonságok és faktorok statisztikai jellemzői 

A HVTÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok és faktorok már sze-

repeltek a HVT és az ÜSTV modellekben, statisztikai jellemzőik vizsgálata 

ott megtörtént (5.1.2. Fejezet, 5.2.2. Fejezet). 

5.3.3. Alkalmazott modellek 

A 41. táblázat-ban szereplő tulajdonságok és faktorok felhasználásával 

4 alapmodell került kidolgozásra (42. táblázat). Minden modell egyed mo-

dell, amelyekben közös faktor az Ivar, Telep és az Alom, csak egyik össze-

tevőhöz tartozó faktor a HEvHo, UEvho, és az Allomas. A 4 modell 7 mo-

dellvariánsa közül a Hízlalási nap 7, a Takarmány 7, az Ért.húsr. tömege 

7, az Életnap 3, a Napi gyarapodás 4, a Színhús % 7, a Húsminőség 4 

modellvariánsban szerepel. Minden modell (42. táblázat) minden évcsoport 

esetén (5. táblázat) feldolgozásra került, így fajtánként 56 futás történt. (A 

modellben szereplő C, F, R, A jelentése azonos a 14. táblázat-ban alkalma-

zottakkal.) 

5.3.4. Tulajdonságokra vonatkozó szignifikancia vizsgálatok 

A modellekben felhasznált 7 tulajdonság már szerepelt a HVT, ÜSTV 

vizsgálatoknál, ellenőrzésük ott megtörtént (5.1.4. fejezet, 5.2.4. Fejezet). 
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42. táblázat – HVTÜSTV alkalmazott modelljei 

Modell 

típus 

Faktor 

 

Tulajdonság T
o

m
eg

 

H
E

v
H

o
 

U
E

v
H

o
 

Iv
a

r
 

T
el

ep
 

A
ll

o
m

a
s 

A
lo

m
 

E
g

y
ed

 

  C F F F F F R A 

1 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Életnap 

Színhús % 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x X X 

2a 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Húsminőség 

Életnap 

Színhús % 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

x 
X X 

2b 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Húsminőség 

Életnap 

Színhús % 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

x 
X X 

3a 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Húsminőség 

Napi gyarapodás 

Színhús % 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

x 
X X 

3b 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Húsminőség 

Napi gyarapodás 

Színhús % 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

x 
X X 

4a 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Napi gyarapodás 

Színhús % 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

 

X X 

4b 

Hízlalási nap 

Takarmány 

Ért.húsr. tömege 

Napi gyarapodás 

Színhús % 

x 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

X X 

x 

x 

x 

 

X X 
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5.3.5. Modellek alapjellemzői 

A korábbiakban mind a HVT, mind az ÜSTV modelleknél meghatáro-

zásra került a mérési adattal- (évek szerint) és az egymás után következő év-

csoportokban szereplő közös egyedszám. 

A 43. táblázat az egyes modellvariánsokban szereplő faktorok szintjei 

számát tartalmazza, kibővítve a már korábban megismert HVT és ÜSTV 

Alom, illetve Egyed adatokkal. A táblázat jól mutatja az Alom és Egyed 

bővülését, mint a rokonsági kapcsolatok szélesedésének eredményét. Látha-

tó, hogy HVT esetén a változatlan számú mérési adattal rendelkező egyed 

mellett a HVT feldolgozásban szereplő Alom, illetve Egyed egyedszám kb. 

8–10 %-a a HVTÜSTV feldolgozásban szereplőnek. Ez azt jelzi, hogy év-

csoporttól függően kb. 50–76 ezer olyan egyed kap HVT tulajdonságokra 

vonatkozó tenyészértéket, amelyek a HVT feldolgozásban nem szerepeltek. 

ÜSTV esetén ez az egyedszám csak kb. 3–5 ezer. Ezért különösen fontos 

megvizsgálni adott tulajdonság esetén a genetikai paraméterek, a becsült 

tenyészérték kapcsolatát a HVT, ÜSTV és a HVTÜSTV feldolgozások ese-

tén. 

5.3.6. A vizsgált tulajdonságok genetikai paraméterei 

A 44. táblázat, 45. táblázat tartalmazza az egyes modellvariánsokhoz és 

évcsoportokhoz tartozó 2h  értékeket, kibővítve a már korábban kiszámított 

HVT és ÜSTV értékekkel. Az 56 VCE futásból 50 hibakód nélkül, 6 hiba-

kóddal fejeződött be, de ezek a futások is konvergáltak (iterációszám 

[27 - 37] között), a PEST program ezekben az esetekben is lefutott. Az 

egyenletek száma az évcsoportokban átlagosan 610 000, az átlagos CPU idő 

4 óra, míg a 94_04 esetben 1 184 000, illetve 20 óra. 
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A fentiek és a standard hibára vonatkozó eredmények alapján az Egyed 

faktorra a következő megállapítások tehetők: 

 ÜSTV tulajdonságok esetén a 2h  értékek azonosak az önálló ÜSTV 

értékekkel, HVT esetén általában kicsit alacsonyabbak (ez a kibővült 

rokoni kapcsolatokkal valószínűsíthető) és pontosabbnak tekinthetők 

(kisebb standard hiba) 

 a 2h  értékekhez tartozó standard hibák ÜSTV tulajdonságok esetén 

azonosak az ÜSTV feldolgozás értékeivel, HVT tulajdonságok ese-

tén nagyságrendben azonosak, értékben kisebbek a HVT feldolgozás 

értékeinél (ez a kibővült rokoni kapcsolatokkal valószínűsíthető) 

A kapott eredmények azt sugallják (teljes összhangban a HVT és ÜSTV 

önálló feldolgozásnál megállapítottakkal), hogy – változatlan, a jelenlegi 5 

éves évcsoportot feltételezve – évváltáskor célszerű az aktuális modellre a 

variancia-kovariancia becslést elvégezni. 

5.3.7. Kovariáló faktor hatása a vizsgált tulajdonságokra 

A kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) értékei (regressziós 

együtthatók) alapján a következő megállapítások tehetők: 

 Az ÜSTV tulajdonságok esetén az 5.1.7. Fejezetben-ben megállapí-

tottak teljes mértékben fennállnak, az értékek is azonosnak tekinthe-

tők. Ez a pedigré ÜSTV-hez képest kismértékű bővülésével magya-

rázható. 

 A HVT tulajdonságok esetében az 5.2.7. Fejezet-ben leírtak jellegük-

ben itt is fennállnak. Évcsoportok között az értékek változnak, évcso-

porton belül a tulajdonság stabil. Valószínűsíthetőleg a jobb pedigré 

miatt az évcsoportok közötti értékek stabilabbak lettek. 
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43. táblázat – HVTÜSTV modellekben szereplő faktorok szintjeinek száma 

a vizsgált évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Faktor 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

K
ö

zö
s 

Ivar 3 3 3 3 3 3 3 3 

HEvHo 61 63 62 62 62 62 58 129 

Telep 94 92 84 74 70 59 53 99 

Allomas 7 7 8 7 7 7 8 9 

UEvHo 64 64 65 65 65 64 58 130 

         
1a Hizlalási nap

95
 ÜSTV

96
 26 894 26 879 25 509 24 613 22 963 21 302 18 144 49 717 

2a Takarmány (HVT) (2 350) (2 254) (2 029) (1 881) (1 695) (1 446) (1 254) (3 973) 

2b Ért.húsr. tömege Alom 27 496  27 225 26 099 25 100 23 424 21 728 18 547 50 847 

3a Húsminőség Egyed
97

 84 052 82 737 78 017 75 996 69 391 62 978 54 002 146 001 

3b Életnap (HVT) (7 870) (7 650) (7 007) (6 571) (6 044) (5 127) (4 375) (13 988) 

4a Színhús % ÜSTV 79 572 78 363 74 040 72 287 66 043 60 113 51 565 138 383 

4b Napi gyarapodás          

                                                 

95
 Az Alom és Egyed értékek évcsoporton belül minden modell esetén azonosak 

96
 ÜSTV és HVT feldolgozás értékei (19. táblázat, 36. táblázat) 

97
 Egyedszám: mérési adattal vagy pedigré alapján bekerült egyedek 
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44. táblázat – HVTÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei a  

vizsgált évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 

Hízlalási nap 0,38  0,40 0,43  0,45 0,47  0,51 0,48  0,58 0,46  0,48 0,43  0,49 0,43  0,54 0,44  0,50
98

 

Takarmány 0,23  0,25 0,34  0,36 0,39  0,42 0,37  0,38 0,34  0,34 0,29  0,36 0,36  0,47 0,37  0,40 

Ért.húsr. tömege 0,58  0,58 0,58  0,59 0,63  0,63 0,60  0,63 0,55  0,61 0,42  0,59 0,48  0,57 0,57  0,59 

Életnap 0,16  0,17 0,16  0,17 0,20  0,20 0,21  0,22 0,24  0,24 0,23  0,24 0,23  0,23 0,22  0,22 

Színhús % 0,11  0,11 0,20  0,20 0,21  0,21 0,25  0,25 0,28  0,28 0,30  0,31 0,28  0,28 0,31  0,31 

2a 

Hízlalási nap 0,37 0,43 0,47 0,48 0,46 0,47 0,49 0,44 

Takarmány 0,23 0,34 0,39 0,37 0,34 0,36 0,43 0,37 

Ért.húsr. tömege 0,58 0,58 0,63 0,60 0,55 0,53 0,53 0,56 

Húsminőség 0,12  0,11 0,11  0,12 0,06  0,06 0,10  0,11 0,10  0,10 0,11  0,13 0,20  0,20 0,20  0,23 

Életnap 0,16 0,16 0,20 0,21 0,24 0,23 0,23 0,22 

Színhús % 0,12 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,28 0,31 

2b 

Hízlalási nap 0,37 0,43 0,47 0,48 0,46 0,47 0,49 0,44 

Takarmány 0,23 0,34 0,40 0,37 0,35 0,36 0,43 0,37 

Ért.húsr. tömege 0,58 0,58 0,63 0,60 0,55 0,53 0,53 0,56 

Húsminőség 0,12 0,11 0,06 0,10 0,10 0,12 0,20 0,20 

Életnap 0,16 0,16 0,20 0,21 0,24 0,23 0,23 0,22 

Színhús % 0,12 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,28 0,31 

                                                 

98
 0,50 – a kövér, döntött formátumú értékek a HVT és ÜSTV önálló modellekben szereplő értékek 
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45. táblázat – HVTÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei a  

vizsgált évcsoportokban magyar lapály fajta esetén (folytatás) 

Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

3a 

Hízlalási nap 0,37 0,42 0,45 0,47 0,45 0,45 0,48 0,43 

Takarmány 0,22 0,34 0,38 0,36 0,34 0,36 0,42 0,37 

Ért.húsr. tömege 0,57 0,57 0,63 0,60 0,55 0,53 0,53 0,56 

Húsminőség 0,12 0,11 0,06 0,10 0,10 0,11 0,20 0,20 

Napi gyarapodás 0,17  0,17 0,17  0,17 0,19  0,19 0,19  0,19 0,21  0,21 0,21  0,21 0,20  0,20 0,21  0,21 

Színhús % 0,12 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,28 0,31 

3b 

Hízlalási nap 0,37 0,41 0,45 0,48 0,42 0,43 0,46 0,43 

Takarmány 0,22 0,33 0,38 0,35 0,33 0,34 0,43 0,36 

Ért.húsr. tömege 0,57 0,57 0,62 0,61 0,55 0,54 0,53 0,56 

Húsminőség 0,12 0,11 0,06 0,10 0,10 0,12 0,20 0,20 

Napi gyarapodás 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,19 

Színhús % 0,12 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,28 0,31 

4a 

Hízlalási nap 0,37 0,43 0,45 0,47 0,45 0,40 0,39 0,43 

Takarmány 0,23 0,34 0,38 0,36 0,34 0,31 0,33 0,36 

Ért.húsr. tömege 0,58 0,58 0,63 0,60 0,55 0,40 0,40 0,57 

Napi gyarapodás 0,17 0,17 0,19 0,19 0,22 0,22 0,33 0,21 

Színhús % 0,11 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,27 0,31 

4b 

Hízlalási nap 0,37 0,42 0,44 0,45 0,42 0,39 0,39 0,43 

Takarmány 0,23 0,33 0,38 0,35 0,33 0,32 0,34 0,36 

Ért.húsr. tömege 0,57 0,58 0,62 0,61 0,55 0,40 0,40 0,57 

Napi gyarapodás 0,16 0,16 0,18 0,18 0,19 0,20 0,20 0,19 

Színhús % 0,11 0,20 0,21 0,25 0,28 0,30 0,27 0,31 
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5.3.8. A HVTÜSTV, HVT, ÜSTV modellekben szereplő közös tulajdon-

ságok becsült tenyészértékének összehasonlítása 

Az összetett (HVTÜSTV) modellekben olyan tulajdonságok és faktorok 

szerepelnek, amelyek megtalálhatók a HVT, illetve az ÜSTV modellekben 

is. Ez lehetőséget biztosít annak megvizsgálására, hogyan viszonyulnak 

egymáshoz az egyszerű és össszetett modellben is szereplő tulajdonságok 

becsült tenyészértékei. 

Összehasonlítás 4 modellnél történt: M01[1–3–2a], M02[2a–4–2a], 

M04[3a–4–4a], M06[4a–3–4a] (HVTÜSTV-HVT-ÜSTV sorrendben, 10. 

táblázat, 35. táblázat, 42. táblázat). A közös tulajdonságok: (HVT) – Hízla-

lási nap, Takarmány, Ért.húsr. tömege, Húsminőség; (ÜSTV) – Életnap, 

Napi gyarapodás, Színhús %. 

Saját programmal olyan adatbázist hoztam létre, amelyben a közös tu-

lajdonságok modellenként becsült tenyészértékei szerepelnek. 

Az ábrák mindegyike két oszlopot tartalmaz: az első oszlopban az ösz-

szetett modellben szereplő tulajdonság (HÜ – modellszám), a második osz-

lopban a HVT vagy az ÜSTV modellben szereplő tulajdonság (H – modell-

szám, illetve Ü – modellszám) megjelöléssel szerepel. 

5.3.9. Közös tulajdonságok becsült tenyészértékének összehasonlítása 

évek szerint (keresztirányú vizsgálat) 

Az eredmények részletes bemutatása Hízlalási nap (HVTÜSTV–

HVT), Napi gyarapodás (HVTÜSTV–ÜSTV) tulajdonságok, Egyed faktor 

esetén történik. 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 
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Hízlalási nap tulajdonság és Egyed faktor esetén (30. ábra) a HÜ és a 

H hisztogram-párok mindegyik modellnél kis eltérést mutatnak, amelynek 

oka a HÜ modellben meglévő szélesebb rokoni kapcsolattal valószínűsíthe-

tő. Ezek az eltérések a tenyészértékek eloszlása esetén is fennállnak. A tu-

lajdonságra a HÜ és a H modellcsaládban kapott tenyészértékek közötti 

összefüggések (31. ábra) az (M01, M02) modellek esetén: [y = 0,91 x + 

0,50; R = 0,94; R
2
 = 0,88]; az (M04, M06) modellek esetén: [y = 0,92 x 

+ 0,46; R = 0,94; R
2
 = 0,88]. Az összefüggések mindkét modellcsoportban 

függetlenek a Húsminőség szerepeltetésétől. Az R értékek jelezte szoros 

kapcsolat okán az egyed H tenyészértékének ismeretében a HÜ-re vonatko-

zó tenyészérték nagy valószínűséggel határozható meg. Ez másképp azt je-

lenti, hogy az egyed egymáshoz viszonyított sorrendje a két rangsorban 

nem- vagy csak kismértékben tér el. Az (M01, M02) és (M04, M06) model-

lekre vonatkozó összefüggések alig eltérőek, mégis tendenciát jeleznek: az 

első modellcsaládnál az Életnap, míg a másodiknál a Napi gyarapodás a 

szereplő tulajdonság, a Hízlalási nap gyengén modell-érzékeny. 

A fentiek fennállnak a Takarmány tulajdonságra is: [y = 0,89 x + 0,73; 

R = 0,94; R
2
 = 0,88], illetve [y = 0,91 x + 0,65; R = 0,94; R

2
 = 0,88]. 

Az Ért.húsr. tömege és a Húsminőség tulajdonság nem modell-

érzékeny: [y = 0,97 x; R = 0,97; R
2
 = 0,94], illetve [y = 0,95 x ; R = 0,96; 

R
2
 = 0,92], egyenes arányosság áll fenn az egyed HÜ és a H tenyészértékei 

között. 

Napi gyarapodás tulajdonság és Egyed faktor esetén (30. ábra) a HÜ 

és az Ü hisztogram-párok mindegyik modell esetén azonosak, amelynek oka 

a HÜ és Ü modellek csaknem azonos rokoni kapcsolatával valószínűsíthető. 

Az azonosság a tenyészértékek eloszlása esetén is fennáll. Az évek növeke-
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désével a tenyészértékek tartománya – a pozitív tenyészértékeknél – kissé 

kiszélesedik. A tulajdonságra a HÜ és az Ü modellcsaládban kapott 

tenyészértékek közötti összefüggéseket mutatja a 31. ábra. Az (M04, M06) 

modellek esetén az összefüggések: [y = 0,99 x – 0,01; R = 1; R
2
 = 1]; a 

Húsminőség-től és a modelltől független. 

A fentiek fennállnak az Életnap és a Színhús % tulajdonságra is: 

[y = 0,98 x + 0,01; R = 0,99; R
2
 = 0,99], illetve [y = 0,99 x - 0,01; R = 1; 

R
2
 = 1]. A három Ü tulajdonság összefüggése a gyakorlatban az origón át-

menő 45º-os egyenest takar, azaz a két módszerrel számított 

tenyészértékek egyenlőként kezelhetők. 

A vizsgált 7 tulajdonság mindegyike több modellben is szerepel. Ez 

felvetheti a kérdést: van-e olyan vizsgált modell, amelyikben a HÜ és a H 

vagy Ü tulajdonság-páros a legjobb eredményt adja (értékeik legjobban kö-

zelítik egymást)? 

A kérdés megválaszolásához modellenként és tulajdonságonként célsze-

rű kiszámítani az HVTHVTÜSTV
yy , illetve az 

ÜSTVHVTÜSTV
yy  becsült 

tenyészértékek különbségeit. A 2.10. Fejezet alapján a tulajdonságok model-

lenként összehasonlíthatók, az eredmények a 46. táblázat-ban láthatók. 

Hízlalási nap és Takarmány tulajdonságok esetén mind az MSE, 

mind a Bias értékelésben az M04 modell a legjobb, a többi tulajdonság ese-

tében a modellek azonosak. 

A leggyakrabban használt MSE-módszer alapján a Takarmány tulaj-

donság esetén az (M01, M04), (M01, M06), (M02, M04) modellek között 

p < 0,05 szinten van, míg a többi tulajdonság esetén nincs statisztikailag 

igazolható különbség. A Bias értékek összehasonlítása azonos eredményt ad 



 

129 

az MSE értékeléssel. A korrelációk és rangkorrelációk alapján egyik tulaj-

donságban sincs különbség a modellek között. 

Az MSE és Bias értékek megerősítik az eddigieket: a Takarmány tu-

lajdonság modellfüggő, a Hízlalási nap részben modellfüggő, a többi tulaj-

donság modellfüggetlen. 

46. táblázat – HVTÜSTV modellek összehasonlítása tulajdonságok szerint 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar lapály fajta esetén 

MSE 

Modell 1
99

 

(6 571) 

2 

(6 571) 

3 

(6 571) 

4 

(72 287) 

5 

(72 287) 

6 

(72 287) 

7 

(6 571) 

M01 3,348 8,051 0,088 0,003 0,425   

M02 3,348 7,945 0,088 0,003 0,424  0,003 

M04 3,276 7,292 0,088 0,003  1,025 0,003 

M06 3,277 7,310 0,088 0,003  1,026  

BIAS 

M01 -0,562 -0,849 -0,009 -0,003 -0,027   

M02 -0,589 -0,836 -0,008 -0,003 -0,025  -0,004 

M04 -0,512 -0,738 -0,006 -0,002  0,016 -0,004 

M06 -0,513 -0,747 -0,006 -0,002  0,019  

Korreláció 

M01 0,94 0,94 0,97 0,99 0,99   

M02 0,94 0,94 0,97 0,99 0,99  0,96 

M04 0,94 0,94 0,97 0,99  0,99 0,96 

M06 0,94 0,94 0,97 0,99  0,99  

Rangkorreláció 

M01 0,93 0,93 0,97 0,99 0,99   

M02 0,93 0,93 0,97 0,99 0,99  0,95 

M04 0,93 0,93 0,97 0,99  0,99 0,95 

M06 0,93 0,93 0,97 0,99  0,99  

                                                 

99
 1 – Hízlalási nap, 2 – Takarmány, 3 – Ért.húsr. tömege, 4 – Színhús %, 5 – Élet-

nap, 6 – Napi gyarapodás, 7 – Húsminőség, zárójelben az egyedszámok (mérési- és 

pedigré adat) 
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30. ábra – HVTÜSTV modellek tenyészértékének hisztogramja az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén
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31. ábra – HVTÜSTV modellek tenyészértékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban ML fajta esetén 
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5.3.10. Közös tulajdonságok becsült tenyészértékének összehasonlítása 

modellek szerint (hosszirányú vizsgálat) 

Az eredmények bemutatása az M04 modell, Hízlalási nap (HVTÜSTV 

– 3a, HVT– 4 modell), Napi gyarapodás (HVTÜSTV– 3a, ÜSTV– 4a mo-

dell) tulajdonságok, Egyed faktor esetén történik. 

A vizsgálatban tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy pedigré 

alapján – minden egyed szerepel. 

Hízlalási nap tulajdonság és Egyed faktor esetén (32. ábra) a HÜ és a 

H hisztogram-párok az évcsoportok esetén kis eltérést mutatnak, amelynek 

oka a HÜ modellben meglévő szélesebb rokoni kapcsolattal valószínűsíthe-

tő. Ezek az eltérések a tenyészértékek eloszlása esetén is fennállnak. A tu-

lajdonságra a HÜ és H modellcsaládban kapott tenyészértékek közötti ösz-

szefüggéseket mutatja évcsoportonként az 33. ábra. A lineáris kapcsolatot 

leíró függvények jellemzői a 94_98 évcsoporttal kezdve: a = [0,94; 

0,94; 0,91; 0,92; 0,87; 0,89; ---], tengelymetszetek [0,36; 0,40; 0,57; 0,46; 

0,32; 0,28; ---], R = [0,95; 0,95; 0,92; 0,94; 0,92; 0,93; ---], R
2
 = [0,91; 0,91; 

0,85, 0,88; 0,85; 0,86; ---]. 

Napi gyarapodás tulajdonság és Egyed faktor esetén (32. ábra) a HÜ 

és az Ü hisztogram-párok mindegyik évcsoportnál azonosak, amelyet a HÜ 

és Ü modellekben meglévő szoros rokoni kapcsolat valószínűsít. Ez fennáll 

a tenyészértékek eloszlása esetén is. A tulajdonságra a HÜ és Ü modellcsa-

ládban kapott tenyészértékek közötti összefüggéseket mutatja évcsoporton-

ként az 33. ábra. A lineáris kapcsolatot egymással párhuzamos, a = 0,99 

meredekségű, [-0,08 – 0,05] tengelymetszetű, R = 1, R
2
 = 1, évcsoporttól 

független egyenesek jelzik. Ha a 0,99 meredekséget 1,00-nak tekintjük, a 
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tengelymetszeteket elhagyjuk, az y = x függvényt kapjuk, amely a HÜ és Ü 

becsült értékeinek azonosságát jelzi. 

Takarmány tulajdonság és Egyed faktor esetén a = [0,87 – 0,95], ten-

gelymetszetek [0,34 – 0,84], R = 0,94; R
2
 = 0,88. 

Színhús % tulajdonság és Egyed faktor esetén a = [0,59; 0,95; 0,97; 

0,99; 1,00; 1,00; 0,99], tengelymetszetek 0, R = [0,76; 0,97; 0,99; 1; 1; 1; 1], 

R
2
 = [0,58; 0,95; 0,98, 1; 1; 1; 1]. A 94_98 évcsoport „kiugró” értékei a na-

gyon alacsony egyedszámmal magyarázhatók. Ha a 97_01 évcsoporttól te-

kintjük az eredményeket, akkor y = x függvénykapcsolat áll fenn HÜ és Ü 

között, HÜ és Ü becslése azonos. 

Ért.húsr. tömege tulajdonság és Egyed faktor esetén a = [0,94 – 1,00], 

tengelymetszetek [0,02 – 0,04], R = [0,95 – 0,99], R
2
 = [0,91 – 0,98]. 

A vizsgált M04 modellben nem szerepel az Életnap tulajdonság, jel-

lemzői az M01 modell alapján: a = [0,98 – 0,99], tengelymetszetek [-0,03 –

 0,02], R = [0,99 – 1], R
2
 = [0,98 – 1]. 

A fentiek alapján fajtától, vizsgált tulajdonságtól és évcsoporttól függet-

lenül megállapítható: a tengelymetszeteket 0-nak tekintve (értékük alapján 

ez megtehető) a HÜ és H (vagy Ü) értékei között egyenes arányosság áll 

fenn. Napi gyarapodás tulajdonság esetében évcsoporttól függetlenül y = x 

függvénykapcsolat van, amely HÜ és H értékek egyezőségét jelenti. 

Érdekes a kérdés: az M04 modellben szereplő tulajdonságok jellemzői 

változnak-e más modell esetén? A Hízlalási nap tulajdonságot vizsgálva az 

M01 modellben: a = [0,86 – 0,94], tengelymetszetek [0,31 – 0,61], R = 

[0,86 – 0,96], R
2
 = [0,74 – 0,92]; M02 modellben: a = [0,86 – 0,94], ten-

gelymetszetek [0,34 – 0,61], R = [0,92 – 0,96], R
2
 = [0,85 – 0,92]; M06 

modellben: a = [0,87 – 1,05], tengelymetszetek [0,21 – 0,57], R = [0,90 –
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 0,96], R
2
 = [0,82 – 0,92]. Látható, hogy a jellemzők nagyon közel vannak 

egymáshoz, a tengelymetszetek 0-nak tekinthetők, HÜ és H (vagy Ü) között 

egyenes arányosság áll fenn. Ugyanakkor az is észrevehető, hogy a tulaj-

donság évcsoport és modellfüggő. Ugyanez áll fenn a többi tulajdonságra is 

(Napi gyarapodás kivételével). 

Az előző fejezetben látható, hogy a 97_01 évcsoport esetén összességé-

ben az M04 modell tekinthető a „legjobbnak” (47. táblázat). Az MSE érté-

kelése a Napi gyarapodás tulajdonságra nem mutat különbséget a két mo-

dell között, a tulajdonság modellfüggetlen, amit a Bias értékek megerősíte-

nek. 

47. táblázat – Modellek összehasonlítása MSE és Bias alapján  

az 1994-2004 évcsoportokban magyar lapály fajta esetén 

Hízlalási nap  Napi gyarapodás 

MSE  MSE 

Évcso-

port 
M01 M02 M04 M06 

 
M04 M06 

 

94_98 1,86 1,92 1,78 1,70  0,40 0,40 

95_99 2,01 2,12 2,16 2,04  0,64 0,58 

96_00 4,12 4,09 4,26 4,30  1,22 1,23 

97_01 3,35 3,35 3,28 3,28  1,03 1,03 

98_02 3,55 3,49 3,51 3,58  1,17 1,16 

99_03 3,26 3,28 3,11 2,31  1,02 0,52 

00_04 6,57 --- --- 4,52  1,01 0,95 

94_04 3,93 3,89 3,87 3,89  0,62 0,61 

BIAS  BIAS 

94_98 -0,47 -0,46 -0,39 -0,40  0.01 0,02 

95_99 -0,47 -0,48 -0,42 -0,41  -0,05 -0,04 

96_00 -0,69 -0,69 -0,64 -0,64  -0,04 -0,03 

97_01 -0,56 -0,56 -0,51 -0,51  0,02 0,02 

98_02 -0,44 -0,43 -0,40 -0,41  0,03 0,03 

99_03 -0,35 -0,42 -0,33 -0,21  0,09 0,11 

00_04 -0,42 --- --- -0,22  0,05 0,18 

94_04 -0,50 -0,70 -0,65 -0,66  -0,01 -0,01 
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Hizlalási nap tulajdonság esetén a kép meglehetősen tarka, „legjobb” 

modell nem létezik, az M06 modell áll ehhez a legközelebb. A táblázat ér-

tékei azt jelzik, hogy a tulajdonság évcsoport- és modellfüggő. Ez azt jelen-

ti, hogy a „legjobb” modell évcsoportonként változhat. Hasonló jellemzők-

kel rendelkezik a Takarmány tulajdonság is. 

Színhús % és Életnap tulajdonság esetén sem az MSE, sem a Bias ér-

tékek nem mutatnak különbséget a modellek között, a tulajdonságok 

modellfügget-lenek. 

Ért.húsr. tömege tulajdonság a 94_98 – 98_02 évcsoportok között 

modellfüggetlen, az utolsó két csoportban modellfüggő. 

A korrelációk és rangkorrelációk alapján egyik tulajdonságban sincs kü-

lönbség a modellek között, mind a korrelációk, mind a rangkorrelációk 

minden esetben 1 értéket adnak. 
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32. ábra – HVTÜSTV M04[3a–4–4a] modell tenyészértékeinek hisztogramja a vizsgálati évcsoportokban ML fajta esetén
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33. ábra – HVTÜSTV M04[3a–4–4a] modell tenyészértékei közötti összefüggések a vizsgálati évcsoportokban ML fajta esetén 
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5.3.11. Genetikai trendek 

A korábbiakban mind az ÜSTV, mind a HVT modellekben meghatáro-

zásra kerültek a genetikai trendek. Az 34. ábra alapján összevethetők a kö-

zös (HÜ) és az egyedi (H vagy Ü) modell alapján előállított genetikai előre-

haladások mértékei. 

34. ábra – HVTÜSTV közös tulajdonságok genetikai trendjei az 

M04[3a–4–4a] modell és magyar lapály fajta esetén 

A genetikai trendekben tenyészértékkel rendelkező – mérési adat- vagy 

pedigré alapján – minden egyed szerepel (48. táblázat). 

Hízlalási nap és Takarmány tulajdonságok esetén a két modell számí-

tott genetikai trendje jelentősen eltér. Ennek oka a tenyészértékek közti kü-
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lönbség, amelyet a modellekben lévő egyedek számának jelentős eltérése 

(HÜ-146 001; H-13 988) okozhat. 

Az Ért.húsr. tömege és Húsminőség tulajdonságoknál a trendek gya-

korlatilag azonosnak tekinthetők (a Húsminőség-ben a HÜ és H alapvető 

eltérése a HÜ-beli 2001, 2002, 2003 évi becsült tenyészértékek miatt áll elő, 

amelyet az egyedszámok jelentős eltérése okozhat). 

Napi gyarapodás és Színhús % tulajdonságok esetén a két modell 

számított genetikai trendje csaknem azonos. Ezt magyarázhatja a modellek-

ben lévő egyedek számának közel azonos volta (HÜ-146 001; Ü-138 383). 

48. táblázat – HVTÜSTV közös tulajdonságok genetikai trendjeinek jellemzői 

az M04[3a–4–4a] modell, magyar lapály fajta és minden egyed esetén 

Tulajdonság 
y = a x + b 

R R
2
 

Modell 

típus a b 

Hízlalási nap 
-0,58 1102,58 0,97 0,95 HÜ 
-0,28 543,37 0,94 0,88 H 

Takarmány 
-0,85 1691,53 0,97 0,94 HÜ 

-0,47 928,97 0,90 0,81 H 

Ért.húsr. tömege 
0,05 -107,72 0,97 0,95 HÜ 

0,04 -93,18 0,93 0,86 H 

Húsminőség 
0,00 -0,83 0,10 0,01 HÜ 
0,01 -24,93 0,94 0,00 H 

Napi gyarapodás 
2,62 -5244,40 0,96 0,92 HÜ 
2,59 -5188,86 0,95 0,91 Ü 

Színhús % 
0,04 -79,98 0,95 0,91 HÜ 

0,04 -88,08 0,95 0,91 Ü 

49. táblázat – HVTÜSTV közös tulajdonságok genetikai trendjeinek jellemzői az 

M04[3a–4–4a] modell, magyar lapály fajta és mérési adattal bíró egyed esetén 

Tulajdonság 
y = a x + b 

R R
2
 

Modell 

típus a b 

Hízlalási nap 
-0,58 1153,59 0,97 0,95 HÜ 
-0,31 599,41 0,94 0,89 H 

Takarmány 
-0,89 1770,13 0,94 0,89 HÜ 

-0,51 1013,60 0,88 0,77 H 

Napi gyarapodás 
2,61 -5218,67 0,96 0,91 HÜ 

2,60 -5190,82 0,95 0,91 Ü 

Színhús % 
0,04 -91,87 0,96 0,92 HÜ 

0,04 -88,08 0,92 0,85 Ü 
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Ha a vizsgálatban csak mérési adattal – így tenyészértékkel is – rendel-

kező egyedek szerepelnek (49. táblázat), a vizsgált tulajdonságokban nincs 

alapvető változás (ez a rokonsági kapcsolatok egyedszámmal szembeni fö-

lényére utalhat). Mind a Hízlalási nap és a Takarmány (H-4 221 egyed), 

mind a Napi gyarapodás és Színhús % (Ü-132 548 egyed) tulajdonságok 

esetén a modellek számított genetikai trendjei csaknem azonosak. 

Különböző modellekben a Hízlalási nap és a Színhús % tulajdonságok 

genetikai előrehaladásának jellemzői az 50. táblázat-ban láthatók. 

50. táblázat – HVTÜSTV közös tulajdonságok genetikai trendjeinek jellemzői 

a különböző modellekben magyar lapály fajta és minden egyed esetén 

Hízlalási nap 

Modell 

típus 

y = a x + b 
R R

2
 

Modell 

típus a b 

M01 
-0,55 1089,96 0,97 0,94 HÜ 
-0,28 544,02 0,94 0,89 H 

M02 
-0,55 1083,35 0,97 0,94 HÜ 
-0,28 543,37 0,94 0,88 H 

M06 
-0,56 1104,37 0,97 0,94 HÜ 

-0,28 544,02 0,94 0,89 Ü 

Színhús % 

M01 
0,03 -78,47 0,94 0,89 HÜ 

0,04 -84,88 0,94 0,89 Ü 

M02 
0,03 -77,16 0,94 0.89 HÜ 

0,04 -84,88 0,94 0,89 Ü 

M06 
0,03 -81,33 0,95 0,90 HÜ 

0,04 -88,08 0,95 0,90 Ü 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a genetikai trendek tulajdonsá-

gonként modellfüggetlenek (HÜ; H; Ü), ugyanakkor különböző módon mo-

dellfüggők is (HÜ-H; HÜ-Ü), hatása van a figyelembe vett egyedszámnak 

(minden egyed – csak mérési adattal rendelkező egyed). Emiatt trendek ösz-

szehasonlításakor nem elég csak a trend ismerete, pontos információk szük-

ségesek a trend környezetéről is. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A BLUP-ra alapozott tenyészérték-becslés alkalmazásának elengedhe-

tetlen feltétele a modell(ek) megléte, a rendszeres futásokhoz szükséges 

technikai és szakmai háttér. 

A disszertáció készítése során feltárt ismeretekből, összefüggésekből 

levonható legfontosabb következtetések: 

 Az elérhető programok és számítógépes kapacitások összetett mo-

dellek és nagy adatállományok (több fajta/genotípus) esetén már 

nem elegendőek, így a vizsgálatok mélysége részben korlátozott (a 

számítógépes kapacitások növelése pénz kérdése, a programok 64 

bites verziói készülnek). 

 A rendelkezésre álló adatbázis statisztikai vizsgálata alapján megál-

lapítható, hogy megfelel a tenyészérték-becslés elvárásainak (a 

Húsminőségi pontszám kivétel). 

 A választott 5 éves vizsgálati intervallum alkalmazása megfelelő. 

 A pedigré szerkezetének javulása várhatóan még pontosabb becslé-

seket eredményez. 

 ÜSTV vizsgálat esetén az egyedszám megfelelő, HVT esetén a je-

lenlegi egyedszám nem csökkenthető (ellenkező esetben az 5 éves 

vizsgálati intervallum növelése szükséges). 

 Évcsoport váltáskor 2h  értéke tulajdonságonként eltérő mértékben, 

tendencia nélkül változik, ezért évcsoport váltáskor újra becsülni 

célszerű a variancia-kovariancia komponenseket. 

 A tulajdonságok modellfüggetlenségét (több modell) vizsgálni szük-

séges, a modellfüggő tulajdonságra becsült értékek eltérnek. 
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 Az évcsoport váltáskor ki- és belépő egyedek genetikai potenciálja 

között arányosság áll fenn. 

 A genetikai trendek érzékenyen reagálnak a vizsgált időszak hosszá-

ra, ezért összehasonlításukhoz azonos körülmények szükségesek. 

 A HVTÜSTV modell becsült paraméterei pontosabb és megbízha-

tóbb értékeket adnak a HVT értékeihez képest (lényegesen javul a 

pedigré), ÜSTV esetén ez nem áll fenn. 

 A Magyar Nagyfehér és az F1 fajta/genotípus eredményei tendenciá-

jukban megegyeznek a Magyar Lapály fajta eredményeivel, ezért a 

Magyar Lapály fajtára tett megállapítások fennállnak a vizsgált két 

fajta/genotípus esetében is. 

A következtetések általánosak (fajtától független), részletes tartalmuk 

az „Eredmények és Értékelésük” fejezetben található. 

Javaslatok: 

 A disszertációban sok modell került feldolgozásra, jelentős CPU idő-

igénnyel. A kiválasztott modelleken (esetleg új modellekkel is) a 

feldolgozás megismétlése. 

 Magyar Nagyfehér és F1 fajta/genotípus esetén a HVTÜSTV össze-

tett modellek egy része kapacitás-problémák miatt nem volt feldol-

gozható. A hiányzó feldolgozások elvégzése, eredményeik kiértéke-

lése, összevetése a Magyar Lapály fajtára vonatkozó eredményekkel. 

 Telep, állomás, vizsgálati idő, alom faktorok hatásainak részletes 

vizsgálata (tenyésztői oldalról felmerülő kérdések). 

A javaslatok megvalósítása – véleményem szerint – hozzájárulhat a 

BLUP-ra alapozott tenyészérték-becslés jobb megismeréséhez. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

A szakirodalmi áttekintés és az adatfeldolgozás alapján a következő új 

tudományos eredményeket fogalmaztam meg: 

1. A genetikai paraméterek meghatározása és vizsgálata alapján a 

jelenlegi 5 éves adatcsoportok mellett célszerű a variancia-

kovariacia becslés évváltáskor történő elvégzése. 

2. Fajtánként, évcsoportonként és modellenként meghatároztam az 

egyedek adott tulajdonságra vonatkozó genetikai paramétereit, 

tenyészértékeit, feltártam a változó környezetben számított 

tenyészértékek közötti összefüggéseket. 

3. Igazoltam, hogy az ÜSTV tenyészértékek meghatározására a leg-

jobb modellek – fajtától függetlenül – az (Életnap, Színhús %) 

vagy a (Napi gyarapodás, Színhús %), amelyekben az Életnap 

és a Napi gyarapodás esetében a Vizsgálatkori élőtömeg 

kovariáló változóként szerepel. 

4. Fajtánként és vizsgált tulajdonságonként kiszámítottam a geneti-

kai előrehaladás mértékét (meghatároztam a genetikai trendeket). 

5. Fajtánként meghatároztam a HVTÜSTV, illetve a HVT vagy 

ÜSTV modellekben szereplő közös tulajdonságok tenyészértéke 

közötti kapcsolat jellemzőit. 

6. Hazai viszonylatban először végeztem el az évcsoportok hatásá-

nak vizsgálatát a tenyészérték-becslésben használt tulajdonsá-

gokra. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A sertésvertikum a magyar állattenyésztés egyik kiemelkedően fontos 

területe, ahol a BLUP-ra alapozott tenyészérték-becslés eredményeit fel-

használva állandó feladat a teljesítménynövelés és a minőségjavítás. 

A disszertáció célja a magyar sertéstenyésztési adatbázis felhasználá-

sával BLUP-ra alapozott komplex tenyészértékbecslési modellek kidolgozá-

sa és összehasonlító vizsgálata. Ennek keretében: 

 Termelési tulajdonságokra alapozott egyszerű- és összetett modell-

variánsok létrehozása (ÜSTV, HVT, HVTÜSTV) 

 Vizsgált tulajdonságok genetikai paramétereinek, egyedek becsült 

tenyészértékének meghatározása, többszempontú elemzése. Évvál-

táskor ki- és belépő egyedek, illetve modellek hatása a genetikai pa-

raméterekre és a becsült tenyészértékekre. 

 Genetikai trendek meghatározása és vizsgálata 

 Residualok előállítása, vizsgálata évcsoportok és modellek szerint 

 Alkalmazott modellek összehasonlítása 

 Összetett modell hatása a genetikai paraméterekre és a becsült 

tenyészértékekre. 

8.1. Adatbázis és jellemzése 

A feldolgozás az OMMI adatbázisából történt Magyar nagyfehér, 

Magyar lapály és F1 fajta/genotípus [1994 – 2004] között született egyede-

inek Pedigré, ÜSTV, HVT, Fialás adatait felhasználva. Az adatellenőrzések 

utáni egyedszámok fajta/genotípus szerint Egyed, ÜSTV, HVT, Fialás
100

 

                                                 

100
 Fialások száma 
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sorrendben: (323 327; 288 662; 17 688; 294 417), (143 233; 132 548; 7 571; 

113 635), (317 146; 287 866; 6 734; 314 573). Az alap- és számított adatok 

„R” programmal történő statisztikai vizsgálata 5 évet átfogó évcsoporton-

ként (7 csoport) történt numerikus és grafikus megjelenítéssel. A felhasznált 

adatok mind mennyiségi, mind statisztikai szempontból megfelelnek az el-

várásoknak (Húsminőségi pontszám kivételével). 

A tenyészérték-becsléshez szükséges variancia-kovariancia komponen-

sek kiszámítása a VCE v5.1.2, a becsült tenyészértékek meghatározása a 

PEST v2.3, az eredmények statisztikai kiértékelése az „R” v2.3.1, a PEST 

outputjait befogadó különböző adatbázisok létrehozása (saját készítésű 

programok) Microsoft Access 2000 szoftverrel történt. 

A feldolgozások 2 PC-n (4 GB RAM), notebook-on és a SunFire 15000 

számítógépen (2*192 GB RAM) történtek Windows XP, Linux és Solaris 9 

operációs rendszerek alatt. 

8.2. ÜSTV (Üzemi Sajátteljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

Az Életnapok száma, Átlagos hátszalonnavastagság, Életnapra jutó 

testtömeggyarapodás, Színhús % tulajdonságok, a Vizsgálatkori élőtömeg, 

Vizsgálati hónap (év + hónap), Ivar, Telep, Alom, Egyed faktorok felhasz-

nálásával 4 alapmodell 8 modellvariánsa került kidolgozásra. Minden mo-

dell egyed modell, az Alom random, a Vizsgálatkori élőtömeg kovariáló, a 

többi faktor fix hatásként kezelt. Az egyes faktorok modellbe kerülésére 

szignifikancia vizsgálat történt az „R” program GLM moduljával. A model-

lekben szereplő faktorok szintjeinek száma fajtánként és évcsoportonként 

változik, Magyar lapály fajtára: Ivar 2, EvHo (58 – 64), Telep (53 – 91), 

Alom (18 000 – 26 800), Egyed (51 500 – 79 570). 
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A 2h  értékek: Életnap (0,16 – 0,24) évcsoportok között, évcsoporton 

belül stabil (modellfüggetlen); Napi gyarapodás (0,17 – 0,22) évcsoportok 

között, évcsoporton belül kovariáló faktor szerint modellfüggő; 

Átl. szalonna (0,19 – 0,32) évcsoportok között, modellfüggetlen; Szín-

hús % (0,11 – 0,31) évcsoportok között, modellfüggetlen. Az eredmények 

alapján célszerű évcsoport váltáskor variancia-kovariancia becslést vé-

gezni. 

A kovariáló faktornak Átl. szalonna és Színhús % tulajdonságokra sem 

évcsoport, sem modell hatása nincs; Életnap esetén évcsoport váltáskor ér-

téke nő (0,824 – 1,123), modellhatás nincs; Napi gyarapodás esetén évcso-

port váltáskor értéke növekszik (2,371 – 3,173), a modellnek nincs hatása. 

Az Életnap, Átl. szalonna és Színhús % tulajdonságok modell-

függetlenek; a Napi gyarapodás részben modellfüggő (az egyenesek mere-

deksége (0,89 – 0,99), R = (0,91 – 1)). A modellfüggetlenség azt jelzi, hogy 

az egyed helye a rangsorban modelltől függetlenül ugyanaz. 

A genetikai trendek alapján a fejlődés átlagos üteme: Életnap (-0,86 

nap/év), Színhús % (0,04 %/év), Átl. szalonna (-0,03 mm/év), a trendek 

modellfüggetlenek; Napi gyarapodás esetében kovariáló faktor szerint mo-

dellfüggő (2,59 illetve 1,81 (g/nap)/év). A genetikai trend érzékeny a vizs-

gált időintervallumra és a vizsgálati egyedszámra. 

A modellek „jóságának” meghatározása a residual-értékek felhasználá-

sával MSE, Bias, korreláció és rangkorreláció alapján történt. A kapott 

eredmények alapján a gyakorlatban célszerűen alkalmazható modellek az 

(Életnap, Színhús %) és a (Napi gyarapodás, Színhús %) tulaj-

donságpáros, az Életnap és Napi gyarapodás tulajdonságokra kovariáló 

faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) használatával. 
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8.3. HVT (Hízékonysági és Vágási Teljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

A Hízlalási napok száma, Takarmány felhasználás a hízlalási idő 

alatt, Értékes húsrészek aránya, Értékes húsrészek tömege, Bruttó tömeg-

gyarapodás, Takarmány értékesítés, Húsminőségi pontszám tulajdonsá-

gok, a Vizsgálatkori élőtömeg, Vizsgálati hónap (év + hónap), Ivar, Telep, 

Állomás, Alom, Egyed faktorok felhasználásával 6 alapmodell 10 modellva-

riánsa került kidolgozásra. Minden modell egyed modell, az Alom random, a 

Vizsgálatkori élőtömeg kovariáló, a többi faktor fix hatásként szerepel. A 

modellekben szereplő faktorok szintjeinek száma változik, Magyar lapály 

fajtára: Ivar 2, EvHo (58 – 62), Telep (32 – 53), Allomas (7 – 8), 

Alom (1 250 – 2 350), Egyed (4 375 – 7 870). 

A 2h  értékek: Hizlalási nap (0,40 – 0,54); Takarmány (0,25 – 0,47), 

Ért.húsr. aránya (0,64 – 0,71), Ért.húsr. tömege (0,56 – 0,63), Tak. értéke-

sítés (0,23 – 0,45), Húsminőség  (0,11 – 0,31) évcsoportok között; évcso-

porton belül a modelleknek nincs hatása. Bruttó töm.gyar. esetén (0,28 –

 0,50), modellfüggetlen. Az eredmények alapján célszerű évcsoport váltás-

kor variancia-kovariancia becslést végezni. 

A Hízlalási nap, Takarmány, Ért.húsr. aránya, Ért.húsr. tömege, 

Bruttó töm.gyar., Tak. értékesítés tulajdonságok esetén a különböző model-

lekben számított tenyészértékek közötti kapcsolat jellemzői: y = x, R = 1, a 

tulajdonság modellfüggetlen. Ez jelzi, hogy az egyed helye a különböző 

modellek rangsorában nem változik. 

A genetikai trendek alapján a fejlődés átlagos üteme: Hízlalási nap  

(-0,28 nap/év), Takarmány (-0,48 kg/év), Ért.húsr. tömege (0,04 kg/év), a 

trendek modellfüggetlenek; Ért.húsr. aránya (0,05 illetve 0,07 %/év), mo-

dellfüggő. 
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8.4. HVTÜSTV (összetett modell) feldolgozás 

A HVT és ÜSTV modellekben használt tulajdonságok és faktorok kö-

zül a kiválasztottak közös modellben kerülnek felhasználásra. 

A Hízlalási napok száma, Takarmányfelhasználás a hízlalási idő 

alatt, Értékes húsrészek tömege, Húsminőségi pontszám, Életnapok szá-

ma, Életnapra jutó testtömeggyarapodás, Színhús % tulajdonságok, a 

Vizsgálatkori élőtömeg, Vizsgálati hónap (év + hónap) HVT és ÜSTV, 

Ivar, Telep, Állomás, Alom, Egyed faktorok felhasználásával 4 alapmodell 

és 7 modellvariáns készült. A modellek egyed modellek, az Alom random, a 

Vizsgálatkori élőtömeg kovariáló, a többi faktor fix hatásként kezelt. A mo-

dellekben szereplő faktorok szintjeinek száma fajtánként és évcsoportonként 

változik, Magyar lapály fajtára: Ivar 3, HEvHo (58 – 63), Telep (53 – 94), 

UEvHo (58 – 65), Allomas (7 – 8), Alom (18 500 – 27 500), Egyed 

(54 000 – 84 000). 

Összetett modell esetén az egyed a modellben szereplő minden tulaj-

donságra becsült tenyészértékkel rendelkezik. Ez a pedigré kibővülése miatt 

azt eredményezi, hogy Magyar lapály fajtánál évcsoporttól függően kb. 

50–76 ezer olyan egyed kap a HVT tulajdonságokra, míg kb. 3–5 ezer 

egyed az ÜSTV tulajdonságokra becsült tenyészértéket, amelyek az önálló 

HVT és ÜSTV modellekben nem kaptak. 

A 2h  értékek ÜSTV tulajdonságoknál megegyeznek az egyszerű ÜSTV 

modell értékeivel, HVT tulajdonságok esetén általában alacsonyabbak (ez a 

kibővült rokoni kapcsolatokkal valószínűsíthető) és pontosabbak (kisebb a 

standard hiba). 

A kovariáló faktor az önálló ÜSTV és HVT modellekben megismert 

módon viselkedik. 



 

149 

Ha az egyed különböző modellekben becsült tenyészértékét vizsgáljuk 

ugyanazon tulajdonság esetén, akkor az önálló ÜSTV és HVT modellekben 

megállapítottak ismétlődnek. 

Az összetett modell biztosítja a modellekben szereplő közös tulajdonsá-

gok (4 modell, M01 – M04) vizsgálatát. Elemezhető az egyed közös tulaj-

donságaihoz tartozó, különböző modellekben előálló tenyészértékeinek 

egymáshoz való viszonya. HVT tulajdonságok esetén egyenes arányosság 

(pl. Hízlalási nap esetén y = 0,91 x) áll fenn a közös egyedek HÜ és H be-

csült tenyészértékeire. ÜSTV tulajdonságok esetén a kapcsolat jellege y = x, 

azaz a HÜ és Ü modellel számított tenyészértékek azonosak. 

Adott évcsoportban MSE, Bias és korrelációk felhasználásával meg-

vizsgálható, hogy egy tulajdonság esetén melyik HÜ és H vagy Ü modell 

kapcsolata a legjobb (pl. Hízlalási nap és Takarmány tulajdonságok, 97_01 

évcsoport esetén az M04 modell). 

Kiválasztott modell esetén szomszédos évcsoportok adott tulajdonságra 

HÜ és H vagy Ü modellekben számított tenyészértékei közötti kapcsolat 

egyenes arányosságot tükröz (pl. M04 modell, Hizlalási nap tulajdonság 

esetén a meredekség (0,89 – 0,94), R = (0,92 – 0,95)). Ez azt jelenti, hogy H 

vagy Ü tenyészértékének ismeretében HÜ tenyészértéke becsülhető. 

Ha adott modell esetén összevetjük a HÜ és a H vagy Ü modell alapján 

előállított genetikai trendeket, akkor Hízlalási nap esetén a trendek jelentő-

sen eltérnek (fejlődés átlagos üteme -0,58 illetve -0,28 nap/év). Hasonló áll 

fenn Takarmány esetén is, míg Ért.húsr. tömege, Húsminőség, Napi gya-

rapodás és Színhús % esetén a trendek azonosak. 

A Magyar lapály fajtára megállapitottak tendenciájukban a Ma-

gyar nagyfehér és F1 fajta/genotípus esetén is fennállnak. 
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9. SUMMARY 

Pig breeding is vitally important in Hungarian animal breeding where 

growing capacity and improving quality are permanent tasks which can be 

achieved through effective selection and higher genetic gain. To maintain 

progress the application of the BLUP-based estimation of breeding values is 

indispensable. 

The main objective of this thesis is to work out complex BLUP-based 

models for the estimation of breeding values and their comparative test us-

ing the Hungarian pig-breeding database. 

These tasks include  

 the creation of simple and complex model variants for produc-

tion traits (field, station, field+station) 

 the estimation of the genetic parameters of the examined traits, 

prediction and analysis of the animals’ breeding values, the ef-

fect of animals entering and leaving at the turns of years and that 

of models on genetic parameters and breeding values 

 the determination and examination of genetic trends 

 the creation and examination of residuals based on different year 

groups and models 

 the comparison of the models applied 

 the effect of the complex model on genetic parameters and esti-

mated breeding values 

9.1. The description and characterisation of the database 

For the evaluation I used the database maintained by the National Insti-

tute for Agricultural Quality Control (OMMI). Field, station, farrowing and 
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pedigree data of Hungarian Large White, Landrace and F1 pigs born be-

tween 1994 and 2004 have been used. Number of records (following data 

control) according to genotypes for field, station and farrowing were: 

(323 327; 288 662; 17 688; 294 417), (143 233; 132 548; 7 571; 113 635), 

(317 146; 287 866; 6 734; 314 573). The statistical examination of the basic 

and calculated data was performed with ”R” software based on 5-year 

groups (7 groups) applying numeric and graphic interface. The data used 

met the expectations both quantitatively and statistically (except for the 

meat quality score). 

The estimation of variance-covariance components needed for the pre-

diction of breeding values was performed with VCE v5.1.2, PEST v2.3 was 

applied for the prediction of breeding values and ”R” v2.3.1 for the statisti-

cal evaluation of the results. The creation of several databases receiving the 

outputs of PEST was performed with own developed programs and with 

Microsoft Access 2000. 

Processing the data was performed on 2 PCs (4 GB RAM), a notebook 

and a SunFire 15000 PC (2*192 GB RAM) – operated by Windows XP, 

Linux ands Solaris 9 systems. 

9.2. Evaluation of Field test (own performance) 

For age, average backfat thickness, average daily gain and lean meat 

percentage, 8 model variants of 4 base models were developed using live 

weight at test, month of test (year-month), Sex, herd, litter and animal ef-

fects. Each model was animal model treating litter effects as random, Live 

weight at test as covariable, the other factors as fixed effects. Significance 

analysis was applied using the GLM module of the ”R” program to decide 

whether to involve certain effects in the models. 
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The number of levels for the effects in the models varies in different 

genotypes and year groups. In the case of Hungarian Landrace: Sex 2, 

year-month (58 – 64), Herd (53 – 91), Litter (18 000 – 26 800), Ani-

mal (51 500 – 79 570). 

Among genetic parameters the values of 2h  varied among year groups: 

Age (0.16 – 0.24), the models had no effect within year groups. Average 

daily gain (0.17 – 0.22) among year groups, model-dependent within year 

groups  according to covariable factor, independent from models. Aver-

age backfat thickness (0.19 – 0.32) among year groups, independent from 

model, Lean meat percentage (0.11 – 0.31) within year group, grows year 

by year, independent from models. Based on the results performing 

(co)variance estimations are necessary as year groups change. 

The covariable factor has no effect on Average backfat thickness, Lean 

meat percentage, year groups or models. In the case of Average daily gain 

it grows at change of years (2.371 – 3.173), without affecting the model. 

The Age, Average backfat thickness and Lean meat percentage fea-

tures are independent from any models. Average daily gain is partly model-

dependent. The descent of straight lines is R = (0.91 – 1). Model independ-

ency means first of all that assuming given feature the place of the animal in 

the order of ranks remains the same regardless to the model. 

Determining the genetic trends based on a given feature as a model the 

average rate of development were: Age (-0.86 day/year), Lean meat  per-

centage (0.04 %/year), Average backfat thickness (-0.03 mm/year), the 

trends are independent from models. In the case of Average daily gain, ac-

cording to the covariable factor it is model-dependent (2.59 – or 1.81 – no 
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(g/day)/year). The genetic trend is sensitive to the test period and the num-

ber of animals involved in the test. 

The validity of the models was determined with help of residual-values 

(MSE, Bias), creating correlation and rank correlation. Based on the re-

sults, models easily applicable in everyday practice (Age, Lean meat per-

centage) and the paired features (Average daily gain, Lean meat percent-

age), the factor covariable with the Age and Average daily gain features 

(Live weight at test) was also used. 

9.3. Station tests (progeny test) 

For days of test, consumed feed, proportion of valuable cuts, valuable 

cuts, total weight gain, feed conversion ratio, meat quality score, 10 model 

variants of 6 base models were developed using live weight at test, month 

of test (year-month), Sex, herd, station, litter and animal effects. Each 

model was animal model treating litter effects as random, Live weight at 

test as covariable, the other factors as fixed effects. The number of level for 

the effects in the models varies in different genotypes and year groups. In 

the case of Hungarian Landrace: Sex 2, year-month (58 – 62), Herd (32 –

 53), Station (7 – 8), Litter (1 250 – 2 350), Animal (4 375 – 7 870). 

Among genetic parameters the values of 2h  varied among year groups: 

Days of test (0.40 – 0.54), Consumed feed (0.25 – 0.47), Proportion of 

valuable cuts (0.64 – 0.71), Valuable cuts (0.56 – 0.63), Feed conversion 

ratio (0.23 – 0.45), Meat quality score   of (0.11 – 0.31). The models had no 

effect within year groups. In the case of total  weight gain (0.28 – 0.50) its 

value did not decrease with the successive years and was independent from 

the model. Based on the results performing (co)variance estimations are 
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necessary as year groups change. 

If we examine the breeding value of the same animal, which is esti-

mated in the different models, in given year groups and based on the same 

trait then the connection among breeding values as calculated in different 

models are independent from the models regarding traits like Days of test, 

Consumed feed, Valuable cuts, Total weight gain, Feed conversion ratio 

the shape looks like y = x, R = 1. This feature also signifies that the place of 

the animal in the rankings determined by the different models does not 

change. 

Determining the genetic trends by models the average progress: Days of 

test (-0.28 day/year), Consumed feed (-0.48 kg/year), Valuable cuts 

(0.04 kg/year), trends are independent from models, Proportion of valuable 

cuts (0.05 and 0.07 %/year) dependent on model. 

9.4. Processing the Station-Field Complex Model 

For days of test, consumed feed, valuable cuts, meat quality score, 

age, total weight gain, average daily gain, lean meat percentage, 7 model 

variants of 4 base models were developed using live weight at test, month 

of test (station-field, year-month), Sex, herd, station, litter and animal ef-

fects. Each model was animal model treating litter effects as random, Live 

weight at test as covariable, the other factors as fixed effects. The number of 

level for the effects in the models varies in different genotypes and year 

groups. In the case of Hungarian Landrace: Sex 3, station year-month 

(58 – 63), Herd (53 – 94), field year-month (58 – 65), Station (7 – 8), Lit-

ter (18 500 – 27 500), Animal (54 000 – 84 000). 

In the case of complex models the animals get estimated breeding val-

ues for all traits. As a result of longer pedigree this leads to the fact that in 
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the case of the Hungarian Landrace breed depending on the year group 

about 50–70,000 animals get breeding values estimated based on station 

test traits, and about 3-5,000 animals get breeding values estimated based 

on field test traits additionally to the independent station and field test 

models. 

Among the genetic parameters the values of 2h  are the same as those of 

the simple field test models in the case field test traits, while in the case of 

station test traits they are usually slightly lower (probably because of a lar-

ger number of relatives), and they are more precise (smaller standard er-

rors). 

The behaviour of the covariable factor is the same as it was in inde-

pendent field (F) and station (S) models. 

If we examine the breeding value of the animal estimated in different 

models given the same trait, then the results found in the independent field 

and station models will be the same. 

The complex model makes it possible to examine common traits in 

them (4 models, M01 – M04). The relations among breeding values in dif-

ferent models can be analysed. In the case of station test traits there is di-

rect proportionality, (e.g. in the case of days of test y = 0.91 x) for the es-

timated SF and S breeding value of common animals. In the case of field 

test traits it can be even be more. The type of relation: y = x, so to say the 

breeding values calculated with the SF and F models are equal. 

Using MSE, Bias and correlations in a given year group we can find 

out which relation between SF and S or F model is the best (e.g. Days of 

test and Consumed feed traits), in the case of year group 97_01 model 

M04). 
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In the case of a chosen model the relations between the breeding values 

calculated in models SF and S or F for a given feature in neighbouring year 

groups reflect direct proportionality, (e.g: model M04, In the case of days of 

test feature the descent is over (0.89 – 0.94), R = (0.92 – 0.95)). It means 

that if we know the breeding value of S or F, we can estimate the breeding 

value of SF. 

If in the case of a given model we compare the genetic trends based on 

model SF and S or F, then in the case of days of test, there is considerable 

difference between them (the average rate of development is -0.58 or -0.28 

day/year). The case is similar if we regard Consumed feed, while the trends 

are identical in the case of Proportion of valuable cuts, Meat quality score 

and Lean meat percentage. 

The abridged findings referring to the Hungarian Landrace can be ac-

cessed in all details for the Hungarian Large White and F1 species, too. 
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kormányközi együttműködés keretében három alkalommal – 1993-, 1995- 

és 1997 években – 1-1 hónapot töltöttem Németországban Groeneveld pro-

fesszornál, ahol a BLUP tenyészérték-becsléssel és annak magyarországi 

adaptálási lehetőségeivel foglalkoztam. Itt szerzett ismereteimet felhasznál-

va kapcsolódtam be a BLUP-nak a sertéstenyésztésben az OMMI által irá-

nyított kisérleti bevezetését célzó munkáiba. 

Német nyelvből C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Nős 

vagyok, két felnőtt leány gyermekem van. 
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15. MELLÉKLETEK 

15.1. ÜSTV (Üzemi Sajátteljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

Év EGYED HVT ÜSTV FIALÁS 

1994 27 361 1 467 24 569 27 057 
1995 32 828 1 673 29 788 35 621 

1996 31 325 1 414 27 763 31 538 
1997 37 447 2 092 34 036 39 436 

1998 36 826 1 709 32 374 43 689 
1999 34 325 1 861 29 703 34 537 

2000 32 163 1 922 28 197 30 204 

2001 30 945 1 884 26 952 27 192 
2002 27 670 1 519 25 728 16 955 

2003 19 912 1 221 18 403 8 074 
2004 12 525 926 11 149 114 

Összesen 323 327 17 688 288 662 294 417 

1. melléklet – Magyar nagyfehér fajta ellenőrzött adatainak megoszlása 

az 1994–2004 vizsgálati időintervallumban 

Év EGYED HVT ÜSTV FIALÁS 

1994 15 091 400 11 291 22 905 
1995 21 242 265 18 171 26 042 

1996 30 844 292 26 595 43 708 
1997 40 577 444 37 392 55 814 

1998 40 761 1 055 37 550 41 613 

1999 43 549 1 077 40 877 38 483 
2000 35 490 877 32 174 34 703 

2001 32 653 756 30 727 27 509 
2002 27 004 909 25 116 17 159 

2003 18 736 378 17 567 6 551 

2004 11 199 281 10 406 86 

Összesen 317 146 6 734 287 866 314 573 

2. melléklet – F1 genotípus ellenőrzött adatainak megoszlása 

az 1994–2004 vizsgálati időintervallumban 

Tulajdonság 
Életnap 

 

Átl. 

szalonna 

 

Napi 

gyarapodás 

 

Színhús % 

Életnap 1 0,169 -0,666 -0,069 
Átl. szalonna 0,165 1 0,315 -0,283 

Napi gyarapodás -0,649 0,280 1 0,018 

Színhús % -0,054 -0,432 0,084 1 

3. melléklet – Modellek tulajdonságai közötti fenotípusos korrelációk 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar nagyfehér fajta (fent) 

és F1 genotípus (lent) esetén 
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Tulajdonság Jellemzők 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

Életnap
101

 Rekord 148 355 153 489 151 890 151 063 142 757 128 787 110 232 288 261 

 Átlag 195,21 193,49 190,10 186,75 184,31 183,14 180,73 189,10 

 Szórás 26,16 25,46 24,39 23,13 22,38 22,03 21,34 24,99 

 CV (%) 13,40 13,16 12,83 12,39 12,14 12,03 11,81 13,22 

Átl. szalonna Rekord 132 266 116 132 89 085 61 876 28 668 12 632 4 197 144 898 

 Átlag 18,96 18,88 18,81 18,85 18,80 18,52 18,41 18,92 

 Szórás 1,89 1,93 1,96 1,99 2,10 2,10 1,81 1,91 

 CV (%) 9,96 10,22 10,42 10,56 11,17 11,34 9,83 10,10 

Napi gyarapodás Rekord 148 530 153 664 152 073 151 262 142 954 128 983 110 429 288 662 

 Átlag 495,77 500,92 508,81 517,60 524,72 527,25 532,72 511,54 

 Szórás 60,91 61,44 61,78 61,14 61,53 62,04 62,15 63,57 

 CV (%) 12,29 12,20 12,14 11,81 11,73 11,77 11,67 12,43 

Színhús %
102

 Rekord 21 724 44 517 70 137 96 812 120 577 118 358 106 714 151 231 

 Átlag 56,45 56,47 56,57 56,67 56,81 56,96 57,12 56,93 

 Szórás 2,14 2,09 2,06 2,04 2,02 1,99 1,96 2,02 

 CV (%) 3,79 3,70 3,64 3,60 3,56 3,49 3,43 3,55 

4. melléklet – Modellekben szereplő tulajdonságok alapstatisztikai jellemzői 

vizsgálati évcsoportok szerint magyar nagyfehér fajta esetén

                                                 

101
 Életnap, Átl. szalonna, Napi gyarapodás esetében az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

102
 Színhús % esetében a 94_98 évcsoport kivételével az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 
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Tulajdonság Jellemzők 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

Életnap
103

 Rekord 130 930 160 490 174 429 178 518 166 221 146 253 115 798 287 577 

 Átlag 192,31 190,25 188,11 186,04 184,79 183,90 182,28 187,46 

 Szórás 22,80 22,31 21,90 21,43 21,05 20,71 20,05 22,08 

 CV (%) 11,86 11,73 11,64 11,52 11,39 11,26 11,00 11,78 

Átl. szalonna
104

 Rekord 123 322 136 440 128 437 103 648 66 735 37 063 12 654 160 385 

 Átlag 19,29 19,24 19,19 19,15 19,16 19,00 18,97 19,22 

 Szórás 1,90 1,93 1,95 1,96 1,98 1,96 1,88 1,92 

 CV (%) 9,80 10,03 10,16 10,23 10,33 10,32 9,91 9,99 

Napi gyarapodás Rekord 130 999 160 585 174 588 178 720 166 444 146 461 115 990 287 866 

 Átlag 509,13 516,25 522,20 527,91 532,11 534,60 537,79 523,58 

 Szórás 58,26 58,11 58,24 58,55 58,92 59,46 60,20 60,47 

 CV (%) 11,44 11,26 11,15 11,09 11,07 11,12 11,19 11,55 

Színhús %
105

 Rekord 9 132 25 692 47 874 77 159 101 774 110 046 103 892 129 584 

 Átlag 55,99 56,04 56,23 56,37 56,39 56,43 56,48 56,39 

 Szórás 1,83 1,91 1,98 1,93 1,88 1,86 1,80 1,83 

 CV (%) 3,26 3,40 3,52 3,42 3,33 3,30 3,19 3,25 

5. melléklet – Modellekben szereplő tulajdonságok alapstatisztikai jellemzői 

vizsgálati évcsoportok szerint F1 genotípus esetén 

                                                 

103
 Életnap, Napi gyarapodás esetében az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

104
 Átl. szalonna esetében a 98_02, 00_04 évcsoport kivételével az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 

105
 Színhús % esetében a 94_98, 95_99, 98_02 évcsoport kivételével az átlagok (szomszédos) közötti eltérés szignifikanciája p < 0,01 
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Modell 

típus 
Tulajdonság 

Faktor 
Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

K
ö

zö
s 

Ivar 2 2 2 2 2 2 2 2 

EvHo 65 65 64 64 64 64 58 130 

Telep 131 138 137 136 129 121 108 160 

         
 Életnap Alom 53 681 57 153 58 124 58 739 56 488 52 622 45 296 110 863 

1 Átl. szalonna Egyed 159 403 165 756 165 011 164 711 156 211 142 384 123 001 300 389 

           

 Életnap Alom 53 660 57 147 58 134 58 767 56 516 52 661 45 339 110 892 

2a, 2b Színhús % Egyed 159 403 165 756 165 011 164 711 156 211 142 384 123 001 300 389 

           

 Napi gyarapodás Alom 53685 57 165 58 147 58 767 56 522 52 664 45 341 110 920 

3a, 3b Átl. szalonna Egyed 159 403 165 756 165 011 164 711 156 211 142 384 123 001 300 389 

           

 Napi gyarapodás Alom 53685 57 165 58 147 58 767 56 522 52 664 45 341 110 920 

4a, 4b, 4c Színhús % Egyed 159 403 165 756 165 011 164 711 156 211 142 384 123 001 300 389 

           

6. melléklet – Modellekben szereplő faktorok szintjeinek száma 

a vizsgálati évcsoportokban magyar nagyfehér fajta esetén
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Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 
Életnap 0,20 -0,22 0,22 -0,19 0,24 -0,18 0,25 -0,21 0,27 -0,19 0,27 -0,13 0,27 0,27 0,24 -0,21 

Átl. szalonna  0,18  0,18  0,18  0,17  0,20  0,21  0,22  0,20 

                  

2a 
Életnap 0,19 0,10 0,21 0,09 0,24 0,09 0,25 0,14 0,27 0,09 0,27 0,07 0,27 -0,00 0,24 0,06 

Színhús %  0,11  0,14  0,17  0,22  0,23  0,24  0,22  0,25 

                  

2b 
Életnap 0,19 0,11 0,21 0,09 0,24 0,09 0,24 0,12 0,27 0,09 0,27 0,05 0,27 0,01 0,24 0,06 

Színhús %  0,11  0,14  0,17  0,22  0,23  0,23  0,22  0,25 

                  

3a 
Napi gyarapodás 0,19 0,25 0,19 0,20 0,22 0,19 0,24 0,21 0,27 0,20 0,25 0,11 0,25 -0,29 0,21 0,20 

Átl. szalonna  0,18  0,18  0,18  0,17  0,20  0,39  0,22  0,23 

                  

3b 
Napi gyarapodás 0,18 0,27 0,19 0,22 0,21 0,21 0,21 0,23 0,24 0,16 0,23 0,06 0,24 -0,14 0,21 0,23 

Átl. szalonna  0,17  0,18  0,17  0,19  0,20  0,21  0,23  0,18 

                  

4a 
Napi gyarapodás 0,18 -0,06 0,20 -0,05 0,23 -0,07 0,24 -0,13 0,26 -0,07 0,26 -0,03 0,25 0,03 0,22 -0,04 

Színhús %  0,11  0,14  0,17  0,22  0,23  0,23  0,22  0,26 

                  

4b 
Napi gyarapodás 0,17 -0,17 0,19 -0,10 0,21 -0,09 0,21 -0,10 0,24 -0,07 0,23 -0,04 0,25 0,02 0,21 -0,04 

Színhús %  0,11  0,14  0,17  0,23  0,23  0,23  0,22  0,27 

                  

4c 
Napi gyarapodás 0,17 -0,17 0,19 -0,13 0,21 -0,12 0,22 -0,14 0,24 -0,12 0,23 -0,06 0,25 -0,02 0,22 -0,08 

Színhús %  0,12  0,14  0,17  0,22  0,23  0,23  0,22  0,25 

7. melléklet – Modellekben szereplő tulajdonságok genetikai paraméterei [h
2 
(diagonális), genetikai korreláció (fent)] 

a vizsgálati évcsoportokban magyar nagyfehér fajta esetén
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Modell 

típus 
Tulajdonság 

Vizsgált időintervallumok (évcsoport) 

94_98 95_99 96_00 97_01 98_02 99_03 00_04 94_04 

1 
Életnap 0,94705 0,86798 0,80143 0,75810 0,70738 0,68099 0,64169 0,83064 

Átl. szalonna 0.12036 0,12674 0,13103 0,13552 0,14920 0,15911 0,14738 0,12484 

          

2a 
Életnap 0,94772 0,86786 0,80123 0,75810 0,70802 0,68110 0,64186 0,83082 

Színhús % -0,02300 -0,02037 -0,01920 -0,01887 -0,01771 -0,01592 -0,01555 -0,01621 

          

2b 
Életnap 0,94953 0,87184 0,80647 0,76433 0,71353 0,68669 0,64572 0,83482 

Színhús %         

          

3a 
Napi gyarapodás 2,82283 3,01486 3,20685 3,35154 3,51389 3,60475 3,73702 3,16636 

Átl. szalonna 0,12031 0,12677 0,13124 0,13574 0,14943 0,15903 0,14721 0,12519 

          

3b 
Napi gyarapodás         

Átl. szalonna 0,10525 0,11142 0,11466 0,11959 0,13553 0,14712 0,14323 0,10845 

          

4a 
Napi gyarapodás 2,82240 3,01506 3,20783 3,35117 3,51404 3,60450 3,73685 3,17381 

Színhús % -0,02322 -0,02038 -0,01915 -0,01883 -0,01770 -0,01601 -0,01556 -0,01628 

          

4b 
Napi gyarapodás         

Színhús % -0,01866 -0,01340 -0,01194 -0,01211 -0,01207 -0,01089 -0,01280 -0,01197 

          

4c 
Napi gyarapodás         

Színhús %         

8. melléklet – Kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) értékei (regressziós együtthatók) 

a vizsgálati évcsoportokban magyar nagyfehér fajta esetén 
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Napi gyarapodás – Telep  Színhús % - Telep 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

3a 3b 0,93 -0,18 0,94  2a 2b 0,99 -0,01 1 

3b 4a 0,94 -0,83 0,94  2b 4a 1,00 0,01 1 

4a 4b 0,93 -0,34 0,94  4a 4b 1,00 -0,01 1 

4b 4c 1,00 -0,41 1  4b 4c 0,99 -0,01 1 

9. melléklet – Különböző modellek becsült tenyészértékei/tenyészethatásai közötti 

kapcsolatok magyar nagyfehér fajta és az 1997–2001 vizsgálati évcsoport esetén 

Napi gyarapodás – Egyed  Színhús % - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

94 95 0,86 -1,65 0,90  94 95 0,95 -0,02 0,82 

95 96 0,91 -2,03 0,90  95 96 1,04 -0,01 0,87 

96 97 0,79 -1,23 0,83  96 97 1,09 0,01 0,92 

97 98 0,86 -2,28 0,84  97 98 0,94 0,01 0,94 

98 99 0,85 -1,91 0,91  98 99 0,79 0,03 0,91 

99 00 0,88 -2,12 0,92  99 00 0,71 -0,02 0,90 

10. melléklet – A 4a modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti kapcsolatok magyar nagyfehér fajta esetén 

Napi gyarapodás tulajdonság: y = 3,23 x – 6452,77; R = 0,99 a (3a, 4a) 

modelleknél; y = 2,51 x – 5016,10; R = 0,98 a (3b, 4b, 4c) modelleknél. 

Színhús % tulajdonság: y = 0,02 x – 46,44; R = 0,78 minden modell 

(2a, 2b, 4a, 4b, 4c) esetén. 

11. melléklet – Magyar nagyfehér fajta genetikai trendjei az 1994–2004 évekre 

napi gyarapodás és színhús % tulajdonságok és minden egyed esetén 

 

Napi gyarapodás – Egyed  Színhús % - Egyed 

x y 
y = a x + b 

R 
 

x y 
y = a x + b 

R 
a b  a b 

3a 3b 0,87 -2,14 0,87  2a 2b 1,00 0 1 

3b 4a 0,85 3,17 0,87  2b 4a 0,90 -0,01 1 

4a 4b 0,88 -2,15 0,87  4a 4b 1,01 0,01 1 

4b 4c 1,01 0 1  4b 4c 0,90 0 1 
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12. melléklet – Különböző modellek tenyészértékei közötti összefüggés az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban MNF fajta esetén 
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13. melléklet – A 4a modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült tenyészértékei közötti összefüggések MNF fajta esetén 
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14. melléklet – Különböző modellek (mérési–residual) értékei közötti összefüggés az 1997–2001 évcsoportban MNF fajta esetén
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15. melléklet – A MNF fajta (mérési–becsült) értékei közötti összefüggés a 4a modell és különböző vizsgálati évcsoportok esetén
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16. melléklet – Különböző modellekben szereplő tulajdonságok összehasonlítása MSE, Bias és a Lenormált hibanégyzet 

alapján az 1997–2001 (felső sor) és az 1994–2004 (alsó sor) vizsgálati évcsoportokban magyar nagyfehér fajta esetén 

Modell 

típus 

Életnap 

(151 347/288 261 egyed
106

) 

Átl. szalonna 

(61 867 / 144 898 egyed) 

Napi gyarapodás 

(151 262 / 288 662 egyed) 

Színhús % 

(96 812 / 151 231 egyed) 

MSE Bias
107

 Normált MSE Bias Normált MSE Bias Normált MSE Bias Normált 

1 
40,3 -34,3 0,211 0,722 42,2 0,038       

48,4 -44,7 0,248 0,670 66,3 0,035 

2a 
40,3 -26,0 0,211       1,127 3,1 0,019 

48,5 -42,5 0,248 0,952 -36,7 0,017 

2b 
41,7 -24,2 0,219       1,131 6,3 0,019 

47,1 -39,4 0,241 0,972 -26,9 0,017 

3a 
   0,724 41,0 0,038 330 23,2 0,634    

0,624 81,9 0,033 384 70,1 0,751 

3b 
   0,709  138,8 0,037 852 23,7 1,637    

0,689 451,0 0,037 786 42,7 1,527 

4a 
      330 23,4 0,636 1,127 2,2 0,019 

370 72,9 0,723 0,921 54,5 0,016 

4b 
      848 24,0 1,628 1,103 20,3 0,019 

809 42,6 1,573 0,924 7,13 0,016 

4c 
      831 24,2 1,596 1,141 37,1 0,200 

786 42,9 1,527 0,972 14,6 0,017 

                                                 

106
 97_01 / 94_04 évcsoportok mérési adattal rendelkező egyedszáma 

107
 Bias helyiértéke: E-05 
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15.2. HVT (Hízékonysági és Vágási Teljesítmény Vizsgálat) feldolgozás 

Tulajdonság 1 2 3 4 5 6 7 

Hízlalási nap (1) 1 0,64 0,12 0,15 -0,85 0,27 0,04 

Takarmány (2) 0,69 1 -0,17 -0,07 -0,44 0,66 -0,01 

Ért.húsr. aránya (3) 0,11 -0,17 1 0,88 -0,14 -0,19 0,00 

Ért.húsr. tömege (4) 0,16 -0,07 0,89 1 -0,13 -0,15 -0,00 

Bruttó töm.gyar. (5) -0,86 -0,52 -0,11 -0,12 1 -0,48 -0,11 

Tak. értékesítés (6) 0,35 0,69 -0,23 -0,19 -0,56 1 0,08 

Húsminőségi pont (7) 0,12 0,09 0,02 0,05 -0,15 0,10 1 

17. melléklet – HVT modellek tulajdonságai közötti fenotípusos korrelációk 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar nagyfehér fajta (fent) 

és F1 genotípus (lent) esetén 

A 80 VCE futásból mindegyik hibakód nélkül fejeződött be, eredmé-

nyük felhasználásával a PEST program lefutott. Az egyenletek száma az év-

csoportokban átlagosan 90 000, az átlagos CPU idő 25 perc, míg a 94_04 

esetben 165 000, illetve 2 óra. 

A tulajdonságokra kapott örökölhetőségi értékek: Hízlalási nap (0,36 – 

0,49); Takarmány (0,35 – 0,42); Ért.húsr. aránya (0,52 – 0,63); Ért.húsr. 

tömege (0,53 – 0,58); Bruttó töm.gyar. (0,31 – 0,40); Tak. értékesítés (0,29 

– 0,38); Húsminőség (0,02 – 0,21). 

18. melléklet – HVT modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei 

magyar nagyfehér fajta esetén 

A tulajdonságokra kapott értékek (regressziós együtthatók): Hizlalá-

si nap (0,029 – 0,285), évcsoport szerint csökkenő (kivétel a 00_04 évcso-

port), modellnek nincs hatása; Takarmány (1,538 – 1,900), évcsoport sze-

rint csökkenő (kivétel a 00_04 évcsoport), modellnek nincs hatása; 

Ért.húsr. aránya (-0,104 – 0,009), sem az évcsoportnak, sem a modellnek 

nincs hatása; Ért.húsr. tömege (0,352 – 0,410), évcsoport szerint csökkenő 
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(kivétel 00_04 évcsoport), modellnek nincs hatása; Bruttó töm.gyar. 

(5,978 – 8,687), évcsoport szerint növekvő (kivétel 00_04 évcsoport), mo-

dellnek nincs hatása; Tak értékesítés (-9,418 – (-5,839)), évcsoport szerint 

csökkenő, modellnek nincs hatása; Húsminőség (-0,023 – 0,002)), sem az 

évcsoportnak, sem a modellnek nincs hatása. 

19. melléklet – HVT kovariáló faktor (Vizsgálatkori élőtömeg) értékei 

(regressziós együtthatók) magyar nagyfehér fajta esetén 

A 4. modellben szereplő tulajdonságokra a becsült tenyészértékek kö-

zötti összefüggések: Hízlalási nap a = (0,88 – 1,03); tengelymetszetek 

(0,02 – 0,41); R = (0,92 – 0,94); Takarmány a = (0,85 – 0,98); tengelymet-

szetek (-0,22 – 0,49); R = (0,89 – 0,94); Ért.húsr. tömege a = (0,84 – 0,97); 

tengelymetszetek (-0,11 – (-0,01)); R = (0,93 – 0,96); Húsminőség 

a = (0,36 – 1,33); tengelymetszetek (-0,01 – 0,00); R = (0,47 –0,89). 

20. melléklet – HVT 4. modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti összefüggések magyar nagyfehér fajta esetén 

A 4. modellben nem szereplő tulajdonságokra a 6a. modell kerül bemu-

tatásra: Ért.húsr. aránya a = (0,79 – 0,98); tengelymetszetek (-0,12 – 0,01); 

R = (0,93 – 0,96); Bruttó töm.gyar. a = (0,85 – 0,98); tengelymetszetek  

(-3,38 – (-1,14)); R = (0,91 – 0,93); Tak. értékesítés a = (0,70 – 0,98); ten-

gelymetszetek (-2,54 – 10,44); R = (0,85 –0,94). 

21. melléklet – HVT 6a. modell különböző vizsgálati évcsoportokban becsült 

tenyészértékei közötti összefüggések magyar nagyfehér fajta esetén 

Magyar nagyfehér fajta esetén a genetikai trendek minden tulajdon-

ságra jobb értékkel rendelkeznek, mint a Magyar lapály fajta. A fejlődés át-

lagos üteme és az összefüggés szorossága tulajdonságonként: Hízlalási nap 

-0,41 nap/év; R = 0,97; Takarmány -0,55 kg/év; R = 0,98; Ért.húsr. aránya 
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0,09 %/év; R = 0,99, illetve 0,1 %/év; R = 0,99; Ért.húsr. tömege 0,08 

kg/év; R = 0,99; Bruttó töm.gyar. 3,25; 3,34; 3,24; 3,33 g/év; R = 0,96; 

Tak. értékesítés -4,96; -5,05; -5,01; -5,09 g/év; R = 0,98; Húsminőség ese-

tén 0 pont/év. 

22. melléklet – HVT magyar nagyfehér fajta genetikai trendjei az 

1994–2004 évekre minden egyed esetén 

15.3. HVTÜSTV (összetett modell) feldolgozás 

Az 56 VCE futásból 26 hibakód nélkül, 26 hibakóddal fejeződött be, de 

ezek a futások is konvergáltak (iterációszám [33 - 68] között), a PEST prog-

ram ezekben az esetekben is lefutott. Az egyenletek száma az évcsoportok-

ban átlagosan 1 350 000, az átlagos CPU idő 30 óra, míg a 94_04 esetben 

2 162 000, illetve 65 óra. 

A tulajdonságokra kapott örökölhetőségi értékek: Hízlalási nap (0,37 –

 0,42), Takarmány (0,30 – 0,45), Ért.húsr. tömege (0,41 – 0,58), Húsminő-

ség (0,15 – 0,27), Életnap (0,19 – 0,27), Napi gyarapodás (0,19 – 0,27), 

Színhús % (0,11 –  0,25). 

23. melléklet – HVTÜSTV modellekben szereplő tulajdonságok h
2
 értékei 

magyar nagyfehér fajta esetén 

A különböző tulajdonságokra kapott összefüggések: Hízlalási nap 

y = 0,77 x + 0,60; R = 0,92 és y = 0,79 x + 0,56; R = 0,92; Takarmány 

y = 0,89 x + 0,77; R = 0,96 és y = 0,89 x + 0,71; R = 0,97; Ért.húsr. tömege 

y = 0,97 x + 0,03; R = 0,99; Húsminőség y = 0,89 x – 0,01; R = 0,94; Napi 

gyarapodás y = 0,99 x – 0,20; R = 1; Életnap y = 0,97 x + 0,04; R = 1; 

Színhús % y = 0,99 x – 0,01; R = 1. 

24. melléklet – HVTÜSTV modellek tenyészértékei közötti összefüggés 

az 1997–2001 vizsgálati évcsoportban magyar nagyfehér fajta esetén 
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A lineáris kapcsolatot leíró függvény paraméterei: Hízlalási nap 

a = (0,79 – 0,94), tengelymetszetek (0,47 – 0,83), R = (0,91 – 0,93); Napi 

gyarapodás a = 0,99, egymással párhuzamos egyenesek, tengelymetszetek 

(-0,22 – (-0,06)), R = 1; Takarmány a = (0,89 – 1,00), tengelymetszetek 

(0,63 – 1,13), R = (0,91 – 0,97); Színhús % a = (0,92 – 1,01), tengely-

metszetek 0, R = (0,94 – 1); Ért.húsr. tömege a = (0,97 – 1,11), tengely-

metszetek (-0,01 – 0,04), R = (0,94 – 0,99). 

25. melléklet – HVTÜSTV M04[3a-4-4a] modell tenyészértékei közötti 

összefüggések a vizsgálati évcsoportokban magyar nagyfehér fajta esetén 

Magyar nagyfehér fajta esetén az M04[3a-4-4a] modellre a VCE 

becslés számítógépes kapacitás-problémák miatt nem futott le. 

26. melléklet – HVTÜSTV magyar nagyfehér fajta genetikai trendjei az 

1994–2004 évekre minden egyed esetén 

15.4. Melléklet megfeleltetések 

A mellékletek könnyebb kezelhetősége érdekében az alábbi táblázatban 

összerendelésre kerültek a mellékletek és a Magyar lapály fajta megfelelő 

táblázatai, ábrái, fejezetei. 

Melléklet   Melléklet   Melléklet  

1 8. táblázat  10 27. táblázat  19 5.2.7 fejezet 

2 8. táblázat  11 5.1.10 fejezet  20 39. táblázat 

3 12. táblázat  12 12. ábra  21 40. táblázat 

4 13. táblázat  13 14. ábra  22 5.2.10 fejezet 

5 13. táblázat  14 17. ábra  23 5.3.6 fejezet 

6 19. táblázat  15 20. ábra  24 5.3.9 fejezet 

7 21. táblázat  16 28. táblázat  25 5.3.10 fejezet 

8 24. táblázat  17 34. táblázat  26 5.3.11 fejezet 

9 25. táblázat  18 37. táblázat    

 


