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1 BEVEZETÉS 

A juhágazat világszerte alapvetı problémákkal küszködik. A legfıbb 

bárányexportırök (Új-Zéland és Ausztrália), valamint a Közel-Kelet egyes 

területeinek kivételével a bárányhús fogyasztása az utóbbi 30 évben 

drasztikusan visszaesett (Lewis és mtsai, 1993). Ennek elsıdleges oka az 

életmódunkban bekövetkezett változás. A fogyasztók olyan húst igényelnek, 

amely kevesebb – az élvezhetıséghez, ízletességhez még minimálisan szükséges 

– zsírmennyiség mellett magasabb színhús %-kal, egyenletes minıségi szinten, 

könnyen feldolgozhatóan és kevés használhatatlan résszel (hártya, faggyú, inak) 

állítható elı (Horn, 1991). Ezen elvárásoktól sajnos messze elmarad a bárányhús 

(Ward és mtsai, 1995). Ezért a kialakult trend visszafordítása érdekében meg 

kell találni a legmegfelelıbb módot a modern fogyasztói igényekhez való 

igazodáshoz (Stanford és mtsai, 1998).  

A nyakalt törzs minıségének fı komponensei (vágóérték, vágási kitermelés, 

darabolt részek aránya) viszonylag jól (h2=0,4-0,6) öröklıdnek a juh fajban 

(Simm, 1992; Schüler és mtsai, 2001), így e tulajdonságokra hatékonyan lehet 

szelektálni a sajátteljesítmény-vizsgálatok alapján. Amennyiben egy 

állományban az egyedek vágáskori érettségének fokát csökkentik, tehát a jobb 

tömeggyarapodású egyedeket szelektálják, a hús kevésbé lesz inas és zsíros, 

valamint a felnıtt juh húsára jellemzı nem kívánatos „birkaszag” is kisebb 

mértékő. A szelekcióhoz alkalmazható hagyományos és pontos módszerrel, a 

vágópróbával genetikailag értékes egyedeket veszíthet a tenyésztı, ezáltal lassul 

a genetikai elırehaladás. Ez azonban az in vivo (például Computer Tomográfiás) 

testösszetétel-becslés módszereivel kiküszöbölhetı (Stanford és mtsai, 1998). 

A röntgen-computertomográfia, melyet rövidítve gyakran CAT-nak (Computer 

Analyzed Tomography) vagy CT-nek (Computerised Tomography) neveznek, a 

hagyományos, több mint 100 éve ismert röntgenkép-készítés alapjaira épül. 
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G.N. Hounsfield és A.M. Cormack 1979-ben orvosi Nobel-díjban részesültek a 

CT módszer elméleti alapjainak kidolgozásáért (Hounsfield, 1980; Cormack, 

1980). A módszer azon alapszik, hogy az élı szervezet szövetei – kémiai 

összetételüktıl függıen – különbözı mértékben nyelik el a röntgensugarakat, 

tehát a haszonállatok különbözı szövetei határozottan elkülönülnek 

denzitásukban. Ezért bevezetésre került a Hounsfield-egység, az ún. HU (1. 

ábra), amely a szövetek sugárelnyelı képességét mutatja. 

 

 

1. ábra A különbözı szövetek denzitási értékei a Hounsfield-skálán (Horn, 1991) 

 

A norvég kutatócsoport (Skjervold és mtsai, 1981) elsıként közölt eredményei 

óta számos ország kutatóállomása alkalmaz in vivo, non-invaziv technikákat 

testösszetétel becslésére állattenyésztési kutatásokban, például: Ǻs, Mariensee, 

Armidale, Christchurch, Invermay, Edinburgh vagy Kaposvár. 

A Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centruma (jogelıdje: Diagnosztikai 

és Onkoradiológiai Intézet) RCT Biológiai Központ néven 1990-ben kezdte meg 

mőködését (Horn, 1991). Azóta folynak állatorvosi és állattenyésztési célú 

kutatások, ez utóbbi vonalon számos PhD értekezés is született, melyek 

csaknem az összes gazdasági állatfaj testösszetételét illetve annak változásait 

jellemezték: 

- nyúl: Romvári (1996), Milisits (1998), 



  Bevezetés 

 3 

- brojler: Romvári (1996), Andrássyné (2003), 

- sertés: Szabó (2001), Petrási (2002), 

- pulyka: Andrássyné (2003), 

- juh: Pászthy (2000), Mezıszentgyörgyi (2000), Toldi (2003) Rózsáné 

Várszegi (2003), 

- szarvasmarha: Holló (2001). 

A Juhtenyésztési és Állatnemesítési Tanszék (jogutódja összevonással: 

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék) és az Intézet között a 

megalapítás óta folyamatos az együttmőködés. A disszertációknak és a 

publikációknak köszönhetıen mára kidolgozott felvételezési és képfeldolgozási 

módszerek állnak rendelkezésre. 

 

A szakirodalom szerint a testösszetétel felnevelés alatti változása jól 

modellezhetı vágási kísérleteken alapuló növekedési vizsgálatokkal. A 

növekedés vizsgálatok egyik alapvetı feltételét, a pontosságot bár a vágópróba 

kielégíti, azonban idı- és nyersanyagigényes (szukcesszív vágássorozatra van 

szükség). Ezzel szemben a CT-felvételek és az irodalmi áttekintésben 

ismertetésre kerülı növekedést jellemzı függvények segítségével közvetlenül 

maga a tenyészállat-jelölt vágásérettsége is becsülhetı, amely új lehetıségeket 

biztosít a húsminıségi kutatások számára.  

A juh fajban rejlı szelekciós lehetıségek megismeréséhez egy olyan 

modellkísérletet állítottam be, amelyben a növekedési és hízékonysági 

mutatóikban extrém módon eltérı juh típusokon modelleztem az izom- és 

zsírszövet, valamint a testtájak arányának felnevelés alatti változását.
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2 SZAKIRODALMI  ÁTTEKINTÉS  

2.1 A juh növekedése – A hústermelés általános jellemzése 

Az állatitermék-elıállítás során a hústermelés szempontjából két, egymással 

szoros kapcsolatban lévı folyamatot kell figyelembe venni: az egyik a 

hízóalapanyag elıállítása, a másik a növendékállat felnevelése. Az elıbbi 

hatékonysága alapvetıen az egy anyajuhtól származó hasznosult szaporulat 

nagyságától (számától) függ, amely növelhetı a szaporaság – vagyis az egy 

ellésre jutó életképes bárányok számának – javításával, illetve az újraellési 

idıintervallum csökkentésével. Ennek részletes tárgyalása nem kapcsolódik 

szorosan a disszertáció témaköréhez. Az utóbbi, vagyis az egyedi hústermelı 

képesség igen, amely a növendékállat felnevelése során bizonyos tulajdonságok 

(hízékonyság, húsformák és vágóérték) fenotípusos realizálódásából áll. Az 

irodalmi áttekintés elsı részének célja ennek átfogó elemzése.  

A hús teszi ki a bárány fogyasztható részeinek legnagyobb százalékát. A húst 

alkotó vázizomzatnak, mint élettani egységnek fontos funkcionális részei a 

zsírszövet, a kötıszövet, a kapilláris érhálózat és az idegrostok. Az izom 

méretének meghatározásában mégis kevésbé fontosak, tekintettel arra, hogy az 

izomtömeget fıként az izomrostok száma és mérete határozza meg. Ennek 

ellenére említésre méltó szerepe van a zsírszövetnek is, különösen az 

intramuszkuláris zsírnak, mert mennyisége és eloszlása döntıen befolyásolja a 

hús minıségét, úgymint a porhanyósságát és ízét, ezáltal fogyasztói megítélését 

(Verbeke és mtsai, 1999). Újabban egyre nagyobb szerepet kap a kutatásokban a 

zsírsavtartalom, amely fontos tényezıje a hús minıségének –, ezért fıleg az 

organoleptikus bírálatok során vizsgálják (Wood és mtsai, 2003, Santos-Silva és 

mtsai, 2002b) –, valamint a zsír humán fogyasztásban betöltött tápértékének 

(Santos-Silva és mtsai, 2002a). 
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Legújabb kutatások szerint azok az állatok termelnek jobb minıségő és több 

húst, amelyeknek közepes mérető izomrostjaiból van több. Az izomrostok 

számát alapvetıen a miogenezis során bekövetkezı izomsejt-osztódás 

(hiperplázia) mértéke határozza meg. Ezért az izomrostok számát fıleg 

genetikai és a magzati miogenezisre ható környezeti tényezık együttesen 

befolyásolják. A vázizomzat születés utáni növekedése az izomrostok hosszának 

és kerületének növekedésében (hipertrófiában), és – néhány kivételtıl eltekintve 

– nem az izomrostok számának növekedésében nyilvánul meg (Rehfeldt és 

mtsai, 2004). 

2.1.1 Növekedés és fejlıdés a magzati (embrionális) korban 

A felnevelés alatti növekedés és fejlıdés a megtermékenyülés pillanatától a 

felnıtt kor eléréséig tartó összetett élettani folyamat. Ezért, hogy korlátait 

megértsük, a magzati korra kell visszanyúlni. Az embrionális fejlıdés során a 

mezodermális eredető mioblastok a miogenikus prekurzor sejtekbıl fejlıdnek. A 

miogenezis során az izomrostok két eltérı állományból alakulnak ki. A juhok 5 

hónapos vemhességének ideje alatt az elsıdleges izomrostok a 32.-38. nap 

között, míg a másodlagosak a 38.-62. nap között jönnek létre (Wilson és mtsai, 

1992). A másodlagosak egy részébıl, amelyek az elsıdlegestıl eltávolodnak, 

harmadlagos izomrostok képzıdnek (Maier és mtsai, 1992; Wilson és mtsai, 

1992). A 90. napig a növekedést alapvetıen a hipertrófia jellemzi (Joubert, 

1956). Az izomrostokhoz közel helyezkedı szatellit sejtek (mioblastok 

csoportja) a születés utáni izomrost növekedéséhez és a regenerációs 

folyamatokhoz járulnak hozzá (Rehfeldt és mtsai, 2004). Az egyes 

izomcsoportok különbözı rosttípusainak fejlıdési sajátosságait számos kutató 

vizsgálta (White és mtsai, 1978; Sivachelvan és Davies, 1981; Hawkins és 

mtsai, 1985; Finkelstein és mtsai, 1992; Moody és mtsai, 1980; Kadim és mtsai, 

1993). 
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Az izom- és porcsejtekhez hasonlóan a zsírsejtek is mezodermális eredető 

multipotens sejtekbıl alakulnak. Ebben az esetben azonban az új sejtek 

képzésének lehetısége az élet teljes idıszakában fennáll az állatokban és az 

emberben is (Smas és Sul, 1995; Prins és O’Rahilly, 1997). A zsírsejt 

prekurzorok már az 5-8 cm-es (kb. 44-52. napos) báránymagzatban, az elsı 

triglicerid raktárak pedig a 9 cm-es (55. napos) magzatban megjelennek 

(Wensvoort, 1967). 

2.1.2 A növekedés és fejlıdés általános jellemzése a születést követıen 

(posztembrionális növekedés) 

A teljes test növekedési görbéjének lefutása szigmoid alakú (2. ábra), amely 

gazdasági állatfajaink többségére jellemzı (Taylor, 1980). Az ábrán jól látszik, 

hogy a fogamzást követıen a növekedés abszolút értékben lassú, mert a kezdeti 

élısúly nagyon kicsi, de a születés után a növekedés felgyorsul (a 

legmeredekebb része az „A” pont). A kifejlett kori élısúly relatíve stabillá 

válásáig a növekedés lassul („M” pont), végül az öregkorral némi súlyveszteség 

is elıfordulhat. 

 

 

2. ábra A juh növekedési görbéje (Owen, 1976) 
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Gazdasági állatainkra, így a juhra is igaz, hogy az izombeépülés intenzív 

szakaszának befejezıdésével – a 2. ábrán a görbe áthajlási pontjától – a 

tömeggyarapodás is fokozatosan lassul, majd megszőnik (Hammond, 1932). Ez 

a pont az ideális vágótömeg, amely juh fajban a kifejlett kori élısúly 50-55%-a 

(Veress és mtsai, 1995). Tóth (1997) ezt életkorban határozta meg, szerinte 3.-6. 

hónapra érik el a különbözı fajtájú bárányok a vágásérettséget, mivel késıbb a 

húskitermelési százalék csökken a zsigerek növekedésével. Bárányoknál 

optimális feltételek mellett az elsı 5 hónapban a legnagyobb a növekedés 

mértéke, és 6 hónapos korra elérik a kifejlett kori méretek 87%-át, míg 15 

hónapos korra a 97%-át, innentıl a növekedés mértéke lelassul. Az intenzíven 

hizlalt bárányok 100-160 napos (♀ esetén 90-120 nap, ♂ esetén 150-160 napos) 

korukra elérik a közel végleges testformát (Göhler, 1979). Mihálka (1967) 

viszont azt állapította meg, hogy hagyományos felnevelés mellett a magyar 

fésősmerinók testméretei és arányai még csak ¾ részben fejlıdnek ki 10-12 

hónapos korukra. 

Ha nem az abszolút élısúly, hanem a tömeggyarapodás változását vizsgáljuk (3. 

ábra), akkor a nagy kapacitású és intenzitású juh fajták növekedési intenzitása a 

140. nap körül éri el a csúcspontját („A” pont), majd ezt követıen enyhén 

hanyatlóvá válik, azonban a élısúlyhoz viszonyított gyarapodás ugyan kis 

mértékben, de még két éves korában is tart (Thompson, 1990). 

 



  Szakirodalmi áttekintés 

 8 

 

3. ábra A kéthavi gyarapodás mértéke juh fajban (kg/2 hónap) (Owen, 1976) 

 

2.1.3 A szövettípusok növekedése – a testösszetétel változása 

A fejlıdés során – a fogamzástól a kifejlett korig – a bárány nem egyszerően a 

kisebb mérettıl a nagyobb felé tart, hanem az egyes szövetek közti arány is 

progresszíven változik. Természetesen a szövettípusok gyarapodása ennél is 

bonyolultabb, dinamikus folyamat, hiszen a test kémiai összetevıi (zsír - 

szénhidrát - fehérje) állandó körfolyamatban vannak egymással. Minden egyes 

komponens (szövettípus) növekedési görbéje megegyezik a 2. és 3. ábrán leírt 

mintázattal, azonban növekedési ütemükben és tartamukban eltérıek a 

szervezetben betöltött szerepüknek megfelelıen (Hammond, 1960; Owen, 

1976). Fejlıdésük párhuzamos, de maximális intenzitásuk más-más idıszakra 

tevıdik, amely pontos kronológiai rendben zajlik: az idegszövet fejlıdik a 

legkorábban, ezt követik a nélkülözhetetlen szervek, a csont és az izom, majd a 

zsírszövet fejlıdése (Palsson, 1955; Hammond, 1960). A 2. és a 3. ábrán jelzett 

„A” pont körül koncentrálódik az idegszövet végleges formájának kialakulása, 

míg az „M” pont körül a zsírszöveté. Ezért az „M” pont felé tartva, a 4. hónaptól 

a bárány testösszetételében a hús és a csont aránya csökken, míg a faggyúé nı 

(Göhler, 1979; Thompson és Barlow, 1986). A fejlıdésbeli különbségek 
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jellemezhetık úgy is, mint korán, illetve késın érı szövetek, amelyet 

részletesebben az allometrikus növekedésnél tárgyalok. 

A nyakalt törzs szöveti összetételének alakulását Butterfield (1988) 100 kg 

élısúlyú merinó kosokon tanulmányozta, és adatai alapján kiszámította, hogy 

adott élısúly mellett az egyes szövetek kifejlettkori súlyuk hány százalékát érik 

el (1. táblázat). Például az 50%-os kifejlettkori súly elérése mellett a csont 60%-

ban, az izom 56%-ban és a zsírszövet mindössze 27%-ban érett. 

 

1. táblázat A 100 kg-os merinó kosok nyakalt törzs szöveteinek fejlıdése a 
kifejlettkori él ısúly elérésének függvényében (Butterfield, 1988) 

Az „érettség” foka (%) kg 
Élısúly 4 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100= 100 

izom 5,0 12,3 24 35 46 56 66 75 84 92 100= 22,5 
csont 8,1 17,7 27 39 50 60 70 79 87 94 100= 5,5 
zsír 0,6 1,8 5 10 18 27 38 50 65 82 100= 21,8 

 

Hammond (1932) felismerte, hogy a születés után az élısúly növekedéséért 

leginkább felelıs vázizmok a szervezet legnagyobb átmérıjő rostjaiból épülnek 

fel. Ezek alapvetıen a testtartásért felelısek, míg az elırehaladást biztosító 

izmok kisebb rostátmérıvel rendelkeznek. Átmérıjük kifejlett juhokban 25-50 

µm (Carpenter és mtsai, 1996). 

Az egyes testösszetevık és anatómiai részek növekedésének és fejlıdésének 

vizsgálatához Hammond (1932), valamint Palsson és Verges (1952) suffolk F1 

bárányokat vágtak le. Megfigyelték, hogy a többi szervhez és szövethez képest 

az izmok aránya csak kisebb változáson megy keresztül a növekedés során (2. 

táblázat). 
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2. táblázat A suffolk F1 bárány anatómiai részeinek élısúlyhoz viszonyított aránya a 
növekedés során (Palsson és Verges, 1952) 

Vizsgálati kor Agy- és idegszövet Szív Máj Csontok Izmok Faggyú 
Születéskor 1,6% 0,7% 2% 17,3% 27% 3,7% 
41. élethéten 0,1% 0,3% 1,2% 5,9% 24% 31% 

 

Jóllehet a teljes izomzaton belül nagy különbségek fedezhetık fel az egyes 

izmok érési idejében: a fej és nyak izmai relatíve korán kifejlıdnek a teljes 

izomzathoz képest, míg a karaj izmai késın. Még késıbb érnek a zsírdepók. 

Születéskor a bárányok teste kis zsírtartalmú (a vesefaggyúval együtt 3,7%), 

amely a kísérlet végére – a 41. élethétre – 31%-ra nıtt. Ezzel egybehangzó 

eredményekrıl számolt be Bicer és mtsai (1995) awassi kosbárányok vágási 

adatai alapján. A kosokat 40, 50, 55, 60 és 65 kg-os élısúlyban vágták: a vágási 

kihozatal (44,3%-ról 50,8%-ra) és a faggyú % (23%-ról 35%-ra) nıtt, míg a 

nyakalt törzs csont %-a (19,6%-ról 14,4%-ra) és színhús %-a (53,7%-ról 45,5%-

ra) csökkent.  

Notter és mtsai (1983), illetve Thompson és mtsai (1979) megállapították, hogy 

a vágósúly és a színhús aránya között negatív (r=-0,54–-0,77), míg a vágósúly és 

a bıralatti, illetve az intramuszkuláris zsírtartalom között pozitív korreláció van. 

Az ellentétes irányú változás oka, hogy a faggyú- és izombeépülés üteme eltérı 

(r=-0,91) (Reguisné Mıcsényi és Sárdi, 1993). Kvame és Vangen (2007) is 

negatív kapcsolatot talált a CT-vel mért színhús és faggyú mennyisége között 

(r=-0,44). 

Kérıdzıkben jellegzetes sorrendje van az egyes zsírdepók fejlıdésének 

(Hammond, 1960; Kirton és mtsai, 1972): elıször a belsı szervek és bélfodrok 

körül alakulnak ki, majd a bır alatt. Ez utóbbi a magzati korban kevés, ám a 

születést követıen azonnal fejlıdni kezd (Vezinhet és mtsai, 1974). Ezt követi a 

vese körüli faggyú – amely Burton és mtsai (1974) szerint az amerikai suffolk 

jerkékben 50-70 kg élısúly között nı jelentısen –, végül az inter- és 

intramuszkuláris depók alakulnak ki. Eredményeik szerint a növekedés oka a 
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zsírsejtek hipertrófiája (a trigliceridek felgyülemlése által), új sejtek képzıdése 

nélkül. Ugyanerre az eredményre jutott Nougues és Vezinhet (1977) is. 

2.1.4 Kémiai összetétel változása a növekedés során 

A hús minıségét jelzı mutató annak kémiai összetétele, amelyet döntıen 

befolyásol a takarmányozás, míg a fajon belüli genetikai hatás minimális. 

Morgan és Owen (1973) mesterségesen nevelt bárányokat vágott le különbözı 

élısúlyokban és megvizsgálta azok kémiai összetételét (3. táblázat). Ismerve, 

hogy a zsírszövethez kevés víz kötıdik és a színhús alapvetıen a nagy 

víztartalmú izomszövetbıl áll, a test víztartalma a fejlıdés során csökken. 

Úgyszintén csökken a test, illetve a nyakalt törzs szárazanyagának 

fehérjetartalma, ami a faggyút alkotó zsírtartalom progresszív növekedésének 

eredménye. Ez a növekedés szárazanyagra vonatkoztatva még markánsabb: a 

41. hétre a nyakalt törzs szárazanyagának közel a 60%-át teszi ki. 

Megállapították, hogy az extrahált zsír mennyisége szorosan összefügg a 

vágóhídon leszedhetı faggyú mennyiségével. 

 

3. táblázat A bárány nyakalt törzs összetétele a növekedés során (Morgan és Owen, 

1973) 

3,5 kg-os élısúlyban 22,5 kg-os élısúlyban 38,5 kg-os élısúlyban 
Kémiai összetétel 

-* 9,1 kg-os nyakalt törzs 16,1 kg-os nyakalt törzs 
Víz 77,4% 59,3% 55,4% 

Hamu/sz.a. 13,9% 10,2% 9,0% 
Nyersfehérje/sz.a. 71,7% 37,1% 31,2% 

Zsír/sz.a. 8,1% 52,5% 59,5% 
* Az elemzés a teljes testrıl és nem a nyakalt törzsrıl készült. 
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2.1.5 A születés utáni testalakulás 

Az S/EUROP nagysúlyú (13-22 kg) juh nyakalt törzs minısítési rendszer hazai 

bevezetését (16/1998 FM rendelet) követıen a juhokat testalakulás és 

faggyúborítottság szerint osztályozzák. A bárány növekedése során a test 

méretei és arányai változnak: elıször a test magassági, majd szélességi méretei 

növekednek, tehát a törzs szélesebbé és mélyebbé, a karaj területe fejlettebbé 

válik, szemben a nyak és mellkas területével (Palsson és Verges, 1952). 

Hammond (1962) által vizsgált suffolk bárányok vágási %-a nıtt az életkorral 

(4. táblázat). A csontok aránya eközben csökkent, tehát javult az izom:csont 

arány, amelybıl logikusan következik, hogy a kis élısúlyban vágott bárányban 

az izom növekedési potenciálja kihasználatlan. A kérıdzık „bendısödés”-ének, 

illetve a beépülı izomzatnak köszönhetıen kifejlett korhoz közeledve a törzs 

jelentısebbé válik, mint a végtagok. Hazai vágási eredmények szerint a magyar 

merinó kosok növekedése során (25 kg-tól 45 kg eléréséig) a bunda, fej, 

lábvégek, nyak, comb aránya csökkent, míg a hosszú és rövid karaj, lapocka és 

oldalas arány nıtt (Mezıszentgyörgyi, 2000). 

 

4. táblázat Suffolk bárányok vágási eredménye (Hammond, 1962) 

Életkor (hónap) Nyakalt törzs aránya Ehetı részek aránya Csont aránya 
születéskor 53% 31% 17% 

3 54% 42% 9% 
11 60% 54% 5% 
22 67% 62% 4% 

 

A bárány nyakalt törzsének formáját az izmok alakja és a faggyúzottság 

határozza meg. Ez utóbbi – töretlen fejlıdés esetén – csak a növekedési görbe 

késıbbi szakaszán válik jelentıssé. A zsír deponálódás eredményeként a test 

felülete kisimul, zömökebbé válik, hatására az izmok kerekdedebbé válnak 

(Young és Sykes, 1987; Abdullah és mtsai, 1998). A bır alatti faggyú 

lerakódásának menete juhban speciális: a farok tövénél kezdıdik, és ezután 
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húzódik az ágyékra és a hátgerinc közvetlen környékére, a comb és a vállak csak 

a legutolsók a sorban. Mezıszentgyörgyi (2000) magyar merinón végzett vágási 

eredményei szerint a karaj területének faggyútartalma csak 35 kg felett nı 

jelentısen. A testalakulás teljes folyamatát azonban a környezeti tényezık 

erısen befolyásolják (Kamalzadeh és mtsai, 1998a). 

2.2 A növekedés ütemét és minıségét befolyásoló tényezık 

Egy állat növekedése nyilvánvalóan számos biológiai folyamat eredménye. A 

genotípus meghatározza a termelés során elérhetı maximális szintet, míg a 

környezeti hatások a genetikai potenciál megnyilvánulásának fokát. Az 5. 

táblázatban Eisen (1975) az állatok születést megelızı és azt követı növekedési 

periódusaira gyakorolt fı hatásokat foglalta össze. Suiter (1983) a kérdést a 

hústermelésre szőkítve a fajta, az ivar, a születési típus, a takarmányozás, az 

évjárat és a szezon jelentıs hatását mutatta ki. 

5. táblázat Az állat növekedésére ható legfontosabb tényezık (Eisen, 1975) 

Posztnatálisan (születést követıen) Prenatálisan 
(magzati korban) Választás elıtt Választás után 

Genotípus Genotípus Genotípus 
Hormon szint Hormon szint Hormon szint 

Anya genotípusa Anya genotípusa Anya genotípusa 
Anya tápanyag-ellátottsága Anya tápanyag-ellátottsága Anya tápanyag-ellátottsága 

Alomtestvérek száma Alomtestvérek száma Ivar 
Anya életkora Születési súly Választási súly 

Anya tejtermelése Tápanyagellátás 
Anya életkora 

Egyéb környezeti tényezık 
(hımérséklet, páratartalom, 

higiénia, menedzsment) 

Egyéb környezeti tényezık 
(hımérséklet, páratartalom, 

higiénia, menedzsment) 

Egyéb környezeti tényezık 
(hımérséklet, páratartalom, 

higiénia, menedzsment) 

 

Az értekezés célkitőzései alapján két fontos tényezıt kell jobban megismerni, 

egyrészt a genotípus, másrészt az adott élısúly testalakulásra és testösszetételre 

gyakorolt hatását. 
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2.2.1 A genotípus, a genetikai tényezık és a szelekció szerepe a juh 

növekedésében 

A gyarapodás intenzitása, tartama és kapacitása faj-, fajta- és hasznosítási 

típusfüggı. A fajták csoportosításának számos változata elterjedt a világon. 

Hazánkban a 6. táblázat szerinti felosztás (Veress és mtsai, 1982) a 

legelfogadottabb, amely a hazai jelentısebb juhfajtákat növekedési intenzitásuk 

és kapacitásuk alapján sorolja be.  

 

6. táblázat Hazai jelentıs fajták besorolása a növekedés intenzitása és kapacitása 
alapján (Veress és mtsai, 1982) 

intenzitás1 tartam2 kapacitás3 fajta 
kicsi hosszú kicsi parlagi fajták (racka), magyar merinó 
nagy rövid kicsi holland texel, pannon húsjuh, ile de france 

közepes közepes közepes német húsmerinó, német feketefejő 
nagy hosszú nagy amerikai suffolk, charollais 

1: átlagos napi tömeggyarapodás 
2: jelentıs faggyúsodás nélküli izombeépülés intervalluma (korán-késın érı fajták) 
3: nyakalt törzs nagysága, amely a hústermelési intenzitás mértékétıl és szintjétıl függ 
(gazdaságos hízlalási végtömeg) 
 

A fajták közti eltérések mind az élısúly, mind az egyes testösszetevık súlyára 

vetített növekedési görbében meg mutatkoznak. Egy fajta akkor korán érı, ha a 

gazdaságos hizlalási végtömegét hamarabb éri el, vagyis a növekedési görbéje a 

2. ábra x tengelyén (életkor) balra tolódik el. 

Azonos tartási és takarmányozási feltételek mellett az egyes fajták közt jelentıs 

különbségek adódnak súlygyarapodásban (7. táblázat), ezáltal a vágási súlyt 

sem egyszerre érik el (Domanovszky és Székely, 1997). 
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7. táblázat Juh fajták vizsgálata hizlalási adatok alapján beállítástól zárásig 
(Domanovszky és Székely, 1997) 

Súlygyarapodás (g/nap) 
Fajta Ivar Beállításig 

(20 kg) 
27. napig 

Beállítástól 
zárásig 

Hizlalás 
végi életkor 

(nap) 
♂ 236,9 300,4 283,7 120,3 Magyar merinó 
♀ 230,8 289,6 245,9 129,2 
♂ 279,4 329,6 332,8 113,6 

Német húsmerinó 
♀ 230,2 284,4 254,3 126,3 
♂ 279,4 332,6 335,9 109,7 

Brit tejelı 
♀ 298,9 288,9 283,3 107,1 
♂ 253,7 270,7 285,7 121,1 

Bábolna tetra 
♀ 231,6 216,3 232,4 127,2 
♂ 311,3 295,4 313,2 105,6 

Amerikai Suffolk 
♀ 307,4 299,3 299,0 105,3 
♂ 350,7 377,8 382,1 100,2 

ile de france 
♀ 332,9 296,3 278,2 101,7 

 

A hústermeléssel összefüggı mutatók (élısúly, növekedési erély, gyarapodás és 

takarmányértékesítés) javítására a keresztezéseket hatékony eljárásnak tartják. 

Veress és mtsai (1982) a hústermelésben talált összes keresztezési effektust 15-

30%-ra becsülik. 

Az apai hatás kihasználására – közvetlen és közvetett haszonállat elıállító – 

keresztezési programokat dolgoztak ki. A heterózis hatásnak köszönhetıen a 

keresztezett bárányok mintegy 8-12%-kal jobb hizlalási eredményt értek el, mint 

a fajtatiszta magyar fésősmerinó bárányok (Mihálka, 1976). A keresztezés 

vágási %-ot javító hatásáról számos hazai fajtakísérlet beszámolt: 

- merinó precoce, suffolk ill. south down x merinó (Zsidai, 1968), 

- dorset-horn x fésős merinó (Kukovics, 1979), 

- ile de france x merinó (Pelle és mtsai, 1987), 

- keletfríz, ill. pleveni x magyar merinó (Schuszter és mtsai, 1988), 

- lacaune x fésősmerinó (Gulyás és Kovács, 1998) és 

- brit tejelı keresztezett (Kukovics és Molnár, 2000). 

A 60-as és 70-es években a felsoroltakon kívül más fajtájú apákra alapozott 

keresztezéseket is vizsgáltak hazánkban: berrichon du cher, romney march, 

hampshire-down és texel. Attól függetlenül, hogy a merinóhoz képest majdnem 
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mindig nıtt azonos korban az élısúly, a nyakalt törzs súlya és a vágási %, az 

Országos Fajtaminısítı Intézet mindössze két konstrukciót, a „MER-SU ’66”-ot 

és a „MER-HAM ’68”-at fogadta el (Kukovics, 2000). Mégis az apai fajták 

közül a legtöbb ajánlásban a suffolk szerepel (Lovas, 1985). Ez a fajta a 

keresztezett ivadékokban 50% körüli vágási arányt biztosít, szemben a fésős 

merinó 44,6%-os vágási kitermelésével (Mihálka és mtsai, 1983; Molnár és 

mtsai, 1986). A szapora ill. a tejelı keresztezett anyák terminál kosokkal történı 

keresztezésébıl született bárányok hústermelésében szintén az amerikai suffolk 

apaságúak voltak a legjobbak (Fehér, 1969; Mihálka és mtsai, 1983; Kukovics, 

2000). Más szerzık (Wolf és Smith, 1983; Bekedam, 1986; Mucsi, 1997) inkább 

a jó súlygyarapodású texelt ajánlják befejezı kosnak, mivel e fajtájú ill. F1 

keresztezett bárányok rendelkeznek a legkorábban kész húsformákkal. Kósa és 

Réti (1978) viszont a hampshire down apákat ajánlja, mivel ezt tartják a 

legalkalmasabbnak a tejesbárány vagy a kissúlyú pecsenyebárány elıállításához. 

Rövidebb növekedési tartamuk miatt késıbbi életkorban az elıbb említett fajták 

gyarapodása visszaesik és faggyúsodásuk is jelentısen nı. Az amerikai suffolk, 

illetve a charollais apaságú bárányokat ezzel szemben a fejlıdési erély és jó 

vágási kihozatal kihasználása érdekében célszerő nagyobb élısúlyra hizlalni 

(Wolf és Smith, 1983; Mucsi, 1997), ezért e kiváló súlygyarapodású fajták a 

nagysúlyú pecsenyebárány elıállítására alkalmasak. Hasonló okból Kósa és Réti 

(1978) a berrichon du cher kosokat ajánlja. Kukovics (2000) viszont az 

összefoglalójában a fajta elzsírosodásáról számol be 30 kg felett, ennek 

köszönhetıen az Országos Mezıgazdasági Fajtaminısítı Intézet a „kisebb súlyú 

pecsenyebárány elıállítás céljára alkalmas”-nak minısítette. 

A hústípusú fajták – dorset horn (Kukovics, 1979), amerikai suffolk és német 

feketefejő (Lovas, 1985, Mezıszentgyörgyi, 2000) – javító hatással vannak a 

pecsenyerészek és a színhús arányára. 

Az izomrost számának és méretének öröklıdhetıségi (h2) értékszáma tág 

határok között mozog (0,12-0,88), a szerzık többsége az elıbbit 0,2-0,5 közé, az 
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utóbbit 0,2-0,3 közé teszi (Rehfeldt és mtsai, 2004). A hústípusú juhok 

tenyészértéke szempontjából fontosabb tulajdonságok, vagyis a nyakalt törzs 

összetételének fı komponensei (vágóérték, vágási kitermelés, darabolt részek 

aránya) viszonylag jól (h2=0,6) öröklıdnek (Simm, 1992). Az elsı 2 hónapra 

számított napi gyarapodás öröklıdhetısége alacsony, texel és suffolk fajtában 

0,1-0,3 között mozog (Maxa és mtsai, 2007). A teljes hízlalás során közepes 

öröklıdést állapítottak meg Schüler és mtsai (2001) merinó kosok esetén. A napi 

súlygyarapodás h2 értéke 0,46-0,5, a nyakalt törzs testalakulásáé 0,49-0,52, 

illetve a faggyússágáé 0,44-0,58. Emmans és Kyriazakis (2000) szerint az adott 

életkorban nagyobb élısúly elérése érdekében végzett, jobb napi gyarapodásra, 

irányuló szelekciónak kétféle hatása van. Elıször is, ha a kifejlett állapothoz 

közel alkalmazzák a szelekciót, akkor bármely élısúlyt tekintve a relatív 

növekedés (napi gyarapodás) javul, de nı a kifejlettkori élısúly. Ilyen irányú 

szelekcióval alakították ki a nagytestő amerikai suffolk fajtát. Azonban, ha a 

szelekciót az érettség nagyon korai állapotában végzik, akkor az fıleg a napi 

gyarapodásra van hatással, és a kifejlettkori élısúly alig változik. Ennek 

eredménye a rövid ideig tartó, de nagy növekedési intenzitást mutató fajták (pl.: 

holland texel) kialakulása. Mivel a hizlalással a faggyúzottság is nı, a 

faggyúzottság csökkentésére irányuló szelekció adott életkorban vagy 

élısúlyban a relatív érettség csökkenését okozza (Abdullah és mtsai, 1998; 

Emmans és Kyriazakis, 2000), és ez ellentétesen hat az izmoltságra. Ennek oka 

a testalakulás és a faggyúzottság közötti alacsony negatív korreláció (r≤-0,19) 

(Schüler és mtsai, 2001). 

Az azonos élısúlyban kedvezıbb izom-csont és izom-zsír arány elérése 

érdekében nagy hatású gének felkutatásába kezdtek. A callipyge-gén (CLPG) a 

juh 18. kromoszómáján egyetlen bázis változását okozó mutáció (Cockett és 

mtsai, 1994), amelynek eredménye a karaj és a hátsó negyed extrém 

izomhipertrófiája. A CLPG génre heterozigóta egyedek vágási kihozatala, 

értékes húsrészeinek aránya a texel és suffolk apaságú bárányok eredményeit 
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szignifikánsan felülmúlja (Abdulkhaliq és mtsai, 2007). Sajnos azonban ez 

gyenge húsminıséggel – csökkent porhanyóssággal és ízletességgel, nagyobb 

sütési veszteséggel – párosul (Shackelford és mtsai, 1997; Abdulkhaliq és mtsai, 

2007), így a gyakorlatban való használata korlátozott. 

A hagyományos vizsgálati módszerektıl (pl.: vágópróbák) gyorsabb genetikai 

elırehaladást lehet elérni a modern képalkotó eljárásokkal. Azonos élısúlyú (42 

kg), CT-felvételek alapján színhúsra szelektált angol suffolk F1 bárányok 

átlagosan 11 nappal korábban vághatók le, mint a kontroll vonalakból származó 

egyedek (Simm és Murphy, 1996). A becsült bır alatti faggyú aránya 13,4 g/kg-

mal kisebb, valamint az értékes húsok aránya 4,1 g/kg-mal nagyobb volt, mint a 

kontroll vonal. Ezért a nyakalt törzseket magasabb áron tudták értékesíteni attól 

függetlenül, hogy az MLC EUROP rendszer besorolása szerint tendenciózusan 

elmaradtak a kontroll vonal átlagától. Young és mtsai (1999b) dorset down 

juhokat szelektáltak nagyobb színhús tartalomra, amelyek így 9 év alatt 11%-kal 

nagyobb élısúlyt és 7%-kal nagyobb nyakalt törzs súlyt értek el a kontroll 

vonalhoz képest. A CT-vizsgálatok alapján megállapították, hogy azonos 

élısúlyban a nyakalt törzsen a faggyú aránya csökkent (-15%), az izom aránya 

nıtt (+4%) a szelektált vonalban. 

2.2.2 Élısúly 

Bár az elmondható, hogy mind a kistestő, mind a nagytestő fajták esetében a 

növekedési görbe szigmoid lefutású (Thompson és Barlow, 1986), adott élısúly 

mellett a nagytestő fajták szöveti beépülése gyorsabb és kevesebb zsírt 

deponálnak, mint a kistestőek (McClelland és mtsai, 1976). Ha a kifejlett kori 

élısúlyhoz viszonyítjuk a mutatókat (8. táblázat), a növekedésben és a 

testösszetételben minimálisak a különbségek (Butterfield és mtsai, 1983). 

Hasonlóan eltőnnek a különbségek, ha két eltérı típust a metabolikus életkor 

(hét/A0,27) függvényében hasonlítunk össze (Taylor, 1965). 
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8. táblázat Kistestő és nagytestő juhok testösszetételének abszolút és relatív 
mennyisége (Butterfield és mtsai, 1983) 

 Kistestő merinó vonal Nagytestő merinó vonal 
41,28 kg 52,62 kg 

Átlagos 
élısúly Tömege 

(kg) 
Kifejlett élısúlyhoz 

viszonyított arány (%) 
Tömege 

(kg) 
Kifejlett élısúlyhoz 

viszonyított arány (%) 
Zsír 8,48 21 12,11 23 
Izom 9,39 23 11,75 22 
Csont 2,2 5,5 2,90 5,5 

 

Az értékes húsrészek tömegét, arányát, faggyútartalmát döntıen a nyakalt törzs 

tömege határozza meg (Notter és mtsai, 1983; Simm és Murphy, 1996; Jeremiah 

és mtsai, 1997). Jeremiah és mtsai (1997) vizsgálatai szerint a vágási %, a 

dagadó és a lapockák aránya a nyakalt törzs növekedésével csökken. 9 hónapos 

korig a vesepecsenye és a comb aránya nı, míg 50 kg feletti élısúlyban ezek 

aránya csökken a kor elırehaladtával. A vágási % kivételével Lovas (1985) 

eredményei is ezt támasztják alá. A vágósúlyt növelve (29 kg-ról 39 kg-ra) a 

pecsenyehús, különösen a rövidcomb aránya csökkent. Ezért az értékes 

húsrészekbıl a legnagyobb relatív hozam a fiatal bárányoknál érhetı el. 

2.3 A test növekedésének matematikai modellezése 

Az állattenyésztési kutatásokban a növekedést az idı (életkor) vagy az élısúly 

összefüggésében vizsgálják. 

2.3.1 Allometrikus növekedés (élısúlyhoz viszonyítva) 

A szövetek fejlıdésbeli különbsége a legegyszerőbben úgy írható le, mint a rész 

az egészhez viszony, és így korán, illetve késın érı szövetek különböztethetıek 

meg. Huxley 1932-ben állított fel egy egyenletet az optimális feltételek közt 

tartott állatok egyes szöveteinek és szerveinek az egész szervezethez 

viszonyított, vagyis relatív növekedésére: 

y= a*xb,  
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ahol  y = a testrész vagy szövettípus mutatószáma (kg; cm3; cm2; cm), 

 x = élısúly (kg). 

A b egy adott komponens növekedési koefficiense: 

− ha b>1, akkor az (pl.: zsírszövet) a testhez képest gyorsabban nı, vagyis 

késın érı (pozitív allometria), 

− ha b<1, akkor lassabban nı, tehát az (pl.: csontszövet) korán érı része 

a testnek (negatív allometria), 

− amennyiben b≈1, akkor a komponens (pl.: izomszövet) növekedése 

izometrikus.  

Ezt Hammond (1960) és számos kutató késıbbi vizsgálatai is alátámasztották. A 

logaritmizált változattal egy könnyen ábrázolható és értelmezhetı lineáris 

függvényt kapunk. A kezdıtömeg (pl.: születési súly) kiegészítésével az 

egyenlet pedig alkalmassá tehetı a növekedés bármely fázisának 

összehasonlítására (Parks, 1982). 

A modellt egyszerőségének köszönhetıen kiterjedten használják az egyes 

gazdasági állatfajok esetén: 

- szövetek arányára:  Fortin és mtsai (1983); Davies és Kallweit (1979); 

Kouba és mtsai (1999); Kusec (2001); 

juhban:  Fourie és mtsai (1970); Winter (1971); Notter és mtsai 

(1983); Afonso (1992); Friggens és mtsai (1997); 

Zygoyiannis és mtsai (1997); Negussie és mtsai (2004); 

- testrészek arányára:  Tess és mtsai (1986); Gu és mtsai (1992); 

juhban: Sailer és mtsai (1995); Zupka és mtsai (1996); 

Kamalzadeh és mtsai (1998b). 

A szerzık különösen nagy figyelmet szenteltek a szöveti összetevık közül a 

faggyú növekedési jellegzetességének leírására. A faggyú területének és a bır 

alatti faggyú vastagságának allometrikus együtthatója az alkalmazott módszertıl 

(vágóhídi bontás, kémiai analízis, in vivo becslés), fajtától, ivartól, szelekciós 

vonaltól, takarmányozástól és a vizsgálati idıtartamtól függıen 0,82-2,06 között 
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mozog (Fourie és mtsai, 1970; Notter és mtsai, 1983; Winter, 1971; Afonso, 

1992; Negussie és mtsai, 2004; Kvame és mtsai, 2004).  

Az allometrikus függvény széles körő alkalmazásának oka, hogy gyors és 

szilárd biológiai magyarázatot ad egy meghatározott súlyintervallum során egy 

adott komponens növekedésére. Hátránya viszont, hogy azt feltételezi: a függı 

és a független változók egymáshoz viszonyított aránya konstans a növekedés 

teljes vizsgált szakasza során. Ezért az egyszerő allometrikus egyenlet nem 

alkalmazható a növekedés nagyon korai és késıi szakaszában, illetve ha a 

testösszetevı növekedése nyilvánvalóan szigmoid görbén helyezhetı el (Evans 

és Kempster, 1979). Emiatt nem adhat kellı felvilágosítást az egyes 

intervallumok közötti növekedési sebesség különbségeirıl sem. 

Ennek kiküszöbölésére összetett modelleket alkottak. E modellek 

alkalmazásáról Wagner és mtsai (1999) egy átfogó összefoglalást írt a sertés 

növekedése és fejlıdése során bekövetkezı testösszetétel változások alapján (9. 

táblázat). 

 

9. táblázat Sertések növekedés alatti testösszetétel-változásának vizsgálatához 
használt egyenletek (Wagner és mtsai, 1999) 

Modell neve Egyenlet 
Lineáris-négyzetes Y = b0+b1X+b2X

2 
Allometrikus Y = b0*X

b1 

Négyzetes-allometrikus Y = b0*X
b1+b2lgX 

Kiegészített allometrikus Y = b0*X
b1(c-X)b2 

Exponenciális függvény 1. Y = e b0+b1x+b2x2+b3x3 

Exponenciális függvény 2. Y = c(1-eb0+b1x1+b2x2) 

 

Megkülönböztethetı egyszerő és összetett allometriás növekedés attól függıen, 

hogy az adott komponens b1-értéke állandó vagy változik a teljes fejlıdési 

szakasz alatt. Például Kwakkel és mtsai (1997) leghorn tyúkok 

testösszetételének jellemzésére Koops (1986) kétfázisú allometrikus egyenletét 

használták: 

ln (y) = ln(a) + b1 (ln(x)) – {0.05 (b1 – b2) ln[1 + e(ln(x) – ln(c))/0.05]}. 
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Ha a monofázisos függvényt eredeti, nem lineáris (tehát nem logaritmizált) 

formájában használják, alkalmas lehet akár a bárányok testösszetételének 

felnevelés alatti szezonális változásának bemutatására, amennyiben más, például 

egy szinusz függvényt építenek bele (Ball és mtsai, 1996). 

2.3.2 Dinamikus vagy ún. növekedési függvények (életkorhoz viszonyítva) 

Ebbe a csoportba tartozó függvények elnyújtott S alakot öltenek, amelyek 

szerint a növekedés elıször lassú, majd felgyorsul, az áthajlási (inflexiós) pontot 

követıen a növekedés üteme lassul és a telítıdési szinthez közeledve az abszolút 

növekedés a nullához tart. Olyan folyamatok, jelenségek leírására alkalmasak, 

amelyek változó növekedési ütemő és korlátos változásokat foglalnak magukba. 

Swatland (1994) szerint az állatokat az ilyen szigmoid lefutású növekedési 

görbe inflexiós pontjáig érdemes hizlalni, amikor az egyed maximumra felfutó 

növekedési erélye (napi tömeggyarapodása) hanyatlani kezd, mert ezt követıen 

már erıteljesebb faggyúsodás várható. (Megjegyzem, hogy Swatland (1994) 

szerint e pontig –, ami tulajdonképpen a piaci súly elérése – a gyarapodás akár 

egy egyenessel is jól jellemezhetı, ami indokolttá teheti az egyfázisú 

allometrikus egyenlet alkalmazását.) 

Az S-alakú görbék legismertebb típusai a logisztikus, a Brody- (1945), a 

Gompertz- (1825), a von Bertalanffy- (1957), a Richards-féle (1959) görbék. A 

4. ábrán a k vagy (a késıbbi egyenletekben A) a telítıdési szintet (kifejlett kori 

mutatót) jelöli, a B pedig a telítıdési szint elérésének sebességét jellemzi. A 

felsorolt görbék meredekségükben és szimmetriájukban különböznek egymástól 

(például a logisztikus görbe teljesen szimmetrikus). 
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4. ábra A logisztikus görbe és képlete 

 

Brody (1945) függvénye részben eltér a többitıl, mivel az állatok 

növekedésének jellemzését két egyszerő hatványkitevıs egyenlet 

felhasználásával valósította meg egy fél-logaritmikus (a tömeg logaritmusa az 

idıvel szemben) koordináta rendszerben.  

A gyorsuló, emelkedı szakaszban: 

W = Aekt , 

ahol: W vagy yt = az állat „t” idıpontban mért súlyának természetes 

logaritmusa,  

 A = a W vagy yt természetes logaritmusa, ha t = 0, és  

 k = konstans, a görbe növekedése az idıben 

 t = napok száma. 

A lassuló, hanyatló szakaszban:  

W2-W = A(1-e-k(t-t*) ). 

 

Ezt a klasszikus függvényt használta Jenkins és Leymaster (1993) keresztezett 

juhok belsı szervei növekedésének leírásához. 



  Szakirodalmi áttekintés 

 24 

A görbék többsége azonban képes egy kifejezésben egyesíteni a gyorsuló és 

lassuló szakaszt. Ezek közül például a Gompertz és a von Bertalanffy 

függvények a rögzített (fix), a Richards-féle és az aszimmetrikus S-görbék a 

változtatható (flexibilis) inflexiós pontú görbék csoportjához tartoznak. 

A Richards-féle általános logisztikus görbe az alapgörbe, amelybıl minden 

további függvény levezethetı, amennyiben egyes paramétereit rögzítik.  

 

Yt = A + C/((1+T*exp(-B*(t-M)))^(1/T)  (www.bioss.ac.uk),  

ahol: A = alsó aszimptóta (Y mutató születéskori értéke), 

 C = felsı aszimptóta (Y mutató kifejlettkori értéke), 

 B = növekedés sebessége, 

 M = a maximális növekedés ideje (az inflexiós pont), 

 T = szabályozza a maximális növekedés idıpontját. 

 

Szinte minden gazdasági, illetve modell állatfajban keresték, hogy melyik 

függvénnyel írható le legpontosabban a növekedés: 

- baromfi: Emmans és mtsai (2000); 

- japán fürj: Sezer és Tarhan (2005); 

- egér: Bünger és Schönfelder (1984), Renne és mtsai (2003); 

- sertés: Emmans és mtsai (2000); Köhn és mtsai (2007); 

- szarvasmarha: Berry és mtsai (2005). 

A leggyakrabban használt modellek a Gompertz- és a von Bertalanffy-féle 

növekedési görbék, ezeknél az inflexiós pont kb. a telítıdési szint 1/3-ánál 

található. Friggens és mtsai (1997) illetve Zygoyiannis és mtsai (1997) sikerrel 

alkalmazták a Gompertz függvényt különbözı európai juhfajták kifejlettkori 

súlyának becslésére. Kuhn és mtsai (1987) is ezt használták a sertések optimális 

vágósúlyának meghatározásához (a hústermelési potenciál maximális 

kihasználásának és az elzsírosodás elkerülésének céljából). Ugyancsak a 

Gompertz egyenlet bizonyult a legalkalmasabbnak az Awassi bárányok 
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növekedésére, míg a Morkaraman bárányok esetén a Bertalanffy függvény 

(Topal és mtsai, 2004).  

A Richards-féle függvényt gyakran emlegetik úgy, mint a kiemelkedıen 

flexibilis, rendkívül általános egyenletet, amely a legtöbb adathoz jól képes 

illeszkedni. Ersoz és Alpan (1994) szerint broilerek esetén megbízhatóbb, mint a 

Gompertz egyenlet. Hasonló megállapításra jutottak López és mtsai (2000) is, 

akik számos állatfaj növekedését vizsgálták e két függvénnyel, valamint egy új, 

az ún. Michaelis-Menten egyenletet generálták, amely a Richards-hoz hasonlóan 

jól illeszkedik. Lambe és mtsai (2006) skót feketefejő és texel juhokon tesztelt 

néhány S-görbét, lineáris és exponenciális függvényt, és megállapította, hogy az 

élısúly növekedését a Gompertz és a Richards függvény írja le legpontosabban 

(R2=0,986-0,989). Azonban a Richards görbe „C” (életkor a maximális 

gyarapodás elérésekor) és „D” (az inflexiós pont kifejlettkori súlyhoz 

viszonyított pozíciója) paramétereinek meghatározása a vizsgált egyedek 7%-

ánál gondot okozott (biológiailag értelmezhetetlen eredményeket kapva), amely 

csak a kezdı paraméterek pontos meghatározásával kerülhetı el. Wellock és 

mtsai (2004) ajánlása szerint ezért a sertések potenciális növekedésének 

becslésére megfelelıen érzékeny a Gompertz függvény. A Kralik és mtsai 

(1999) által kidolgozott ún. aszimmetrikus S-görbe szintén alkalmas a sertések 

élısúlyának, illetve az MR-felvételek alapján mért izom- és zsírszövet 

növekedésének leírására (Kusec, 2001).  

Egyes esetekben a bárány és szarvasborjú magzati növekedésére is jól 

illeszthetınek bizonyult a Gompertz egyenlet (McDonald és mtsai, 1977; Adam 

és mtsai, 1988). A szigmoid görbék alkalmasak lehetnek a különbözı szervek 

növekedésének leírására is. A here körméretének vizsgálatára Bilgin és mtsai 

(2003) négy aszimptotikus (Bertalanffy, Gompertz, Richards és logisztikus) ill. 

egy ún. határozatlan („Tanaka”) nem-lineáris függvényt használtak, és 

legpontosabbnak (R2 = 0,967 és 0,999) e két legutolsó függvényt találták. 

Vannak azonban bizonyos szervek, ill. szövettípusok, amelyek növekedése nem 
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a fent említett S-alakú görbék valamelyikével jellemezhetı. Ilyen például az 

agykoponya és az agyvelı növekedése, valamint a magzat növekedése a 20. és 

50. nap között (Kaulfuß és mtsai, 1999). Ezek exponenciális függvénnyel 

írhatók le. A thymus és bursa fabricii fejlıdése és visszafejlıdése pedig harang 

alakú görbével jellemezhetı (Gille, 2004). 

2.4 Testösszetétel-vizsgálat 

2.4.1 A juh testösszetételének vizsgálati lehetıségei 

A juh testösszetételét becslı módszerekrıl – az alkalmazható eszközök 

felépítését, használatának elınyeit és hátrányait is magában foglaló – részletes 

összefoglalást készítettek Stanford és mtsai (1998) irodalmi áttekintésükben, 

valamint Pászthy (2000) a PhD disszertációjában. A hagyományos 

testösszetétel-vizsgálatokkal szemben az in vivo vizsgálatok óriási elınye, hogy 

az állat sértetlen marad, hátránya, hogy ezekkel csak becslés végezhetı. Az 

alkalmazható eszközök közül a CT és az NMR (Nuclear Magnetic Resonance) 

kiemelkedı becslési pontossággal rendelkezik. 

2.4.1.1 A test szöveti összetételének meghatározása 

Skjervold munkacsoportjának eredményeit követıen a CT-kutatások nagy 

lendületet kaptak minden állatfajban. Elsı, juhokat vizsgáló külföldi (Sehested, 

1984) és hazai (Pászthy és mtsai, 1991; Lengyel és mtsai, 1992) kísérletben a 

felvételek még meghatározott anatómiai pontokon készültek. A feldolgozás 

automatizálása érdekében hazai (Berényi és Kövér, 1991), illetve külföldi, 

például az ausztrál munkacsoport (Thompson és Kinghorn, 1992) is fejlesztett 

képelemzı programokat, az elıbbi neve CTPC, az utóbbié CATMAN. 

Eleinte a kutatások a CT mérési eredményeinek megbízhatóságára irányultak. 

Sehested (1984) szerint a testtáji és szöveti bontás, ill. a kémiai analízis 

adataival is jól korreláltak (r=0,56-0,73). Késıbb Afonso (1992) ennél 
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szorosabb korrelációt mutatott (r=0,84-0,99), kivéve az intramuszkuláris zsírt, 

amit a mai napig nehéz pontosan kimutatni. Junkuszew és Ringdorfer (2005) a 

zsírszövetre (r=0,88) és az izomszövetre (r=0,68) magas, de a csontszövetre is 

meglepıen magas (r=0,52) korrelációs értékeket számítottak. 

Az egyre bıvülı adatállományokon az új-zélandi és a skót kutatók újra és újra 

meghatározták a korrelációs értékeket, és mára biztosan állítható, hogy a CT 

alkalmas a színhús és a faggyú tömegének pontos becslésére (Young és mtsai, 

1999a, 2002), valamint az izmoltság (izmok alakjának és eloszlásának) 

meghatározására (r=0,44-0,58) (Jones és mtsai, 2002a,c). A testalakulás is jól 

becsülhetı a CT-s adatokkal (Young és mtsai, 2002; Toldi, 2003). Toldi (2003) 

szerint a CT-s vizsgálatok adataiból az S/EUROP testalakulás minısítése 

közepes (r=0,68), az ausztrál EUROP faggyúzottság jó (r=0,87), valamint a 

meleg nyakalt törzs tömegének becslése nagyon jó (r=0,94) megbízhatósággal 

végezhetı el. 

2.4.1.2 Szelekció és öröklıdhetıség 

A CT szelekciós munkában való alkalmazásának lehetıségeit és indokoltságát 

számos kutatási eredmény támasztja alá (Parrat és Simm, 1987; Simm, 1992; 

Vangen és Thompson, 1992; Thompson és mtsai, 1996; Nicoll és mtsai, 2002; 

Lewis és Simm, 2002; Jones és mtsai, 2002a,c; Young és mtsai, 2002). 

Ausztráliában (Vangen és Thompson, 1992; Ball és mtsai, 1995) coopworth 

juhokon (alacsony és nagy faggyútartalomra szelektált és kontroll vonal vegyes 

ivarban), Új-Zélandon (Young és mtsai, 1999b) dorset down fajtán, 

Norvégiában (Sehested, 1986; Kvame és mtsai, 2006) norvég fehér juhokon és 

Skóciában (Lewis és Simm, 2002; Lewis és mtsai, 2002) skót feketefejőeken 

bizonyították a CT vizsgálatok hatékonyságát a szelekciós elırehaladásban. 

„Cavalieri” CT-s feldolgozást alkalmazva a súlyra és a nyakalt törzs 

összetételére történı szelekció hatására az élısúly és nyakalt törzs súlya nıtt, a 
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nyakalt törzs faggyútartalma csökkent, színhústartalma nıtt (Young és mtsai, 

1999b; Kvame és Vangen, 2007). Színhúsra szelektált texel apaságú bárányok e 

módszerrel mért színhús és faggyú mennyiségének öröklıdhetıségére 0,51 

illetve 0,29 értékeket állapítottak meg, amennyiben az adatokat élısúlyra 

korrigálták (Kvame és Vangen, 2007). Nagy-Britanniában 1990-tıl hosszú távú 

szelekciós programba kezdtek suffolk juhokon (Jones és mtsai, 2002a), amelyet 

késıbb két lépcsıssé alakítottak át, és az indexbe CT-s adatokat is beépítették (3 

vagy 4 mérési ponttal). Meghatározták a szelekciós indexbe foglalt összes 

mutató – élısúly, UH-os és CT-s adatok – öröklıdhetıségét (h2=0,3-0,46). A 

„színhús növekedési index” (LGI) számítása során súlyozottan veszik 

figyelembe a 12. bordánál UH-gal mért m. longissimus dorsi vastagságát és 

szélességét, valamint a faggyú vastagságát, illetve CT-felvételek alkalmazása 

esetén a 4 referenciaponton CT-vel mért izom- és zsírszövet, valamint a m. 

longissimus dorsi területét is. Nicoll és mtsai (2002) eredményei szerint, ha az 

élısúly és az UH-os mérések mellett a CT-s méréseket is beépítik a programba, 

akkor további 68,8 pontos növekedés könyvelhetı el az LGI-ben és 87,6 g-os 

faggyútartalom csökkenés tapasztalható a nyakalt törzsön (P<0,05). A korábban 

említett korrelációnak köszönhetıen a skót kutatócsoport ajánlja a CT-

vizsgálatok szelekciós indexbe történı beépítését a nyakalt törzs összetétel és az 

izmoltság javítása érdekében, bár feltételként megemlítik, hogy egynél több 

anatómiailag fix pontokon felvett CT képek készítésére van szükség. 

2.4.1.3 Költségcsökkentési törekvések 

A CT alkalmazásának létjogosultságát gazdasági számításokkal is 

alátámasztották (Jopson és mtsai, 1995; Nicoll és mtsai, 2002). Mivel azonban a 

CT-zés költséges eljárás, nem érdemes minden tenyészállat-jelöltet vizsgálni, 

inkább az említett kétlépcsıs szelekciós eljárásban kell gondolkodni. Új-Zélandi 

számítások (Jopson és mtsai, 1997a) szerint csak az UH-os vizsgálatok szerinti 
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legjobb 13%-ot kell CT-vel vizsgálni. Lewis és Simm (2002) számításai szerint 

Nagy-Britanniában a hústípusú bárányok (charollais, suffolk, texel) színhús-

gyarapodásában 16-32%-os javulást értek el, ha az UH-gal vizsgált kosok 10-

25%-át mérték CT-vel. A szerzık szerint a legnagyobb gazdasági hasznot akkor 

érték el, ha csupán az LGI index alapján legjobb 10-15%-ot vizsgálták. 

A vizsgálati költségek és a feldolgozási munkálatok mérséklése érdekében 

csökkenthetı a felvételek száma. Az ún. „reference scan" módszer során olyan 

anatómiai pontokat használnak (ált. 2-7), amelyek szorosan összefüggnek a 

szövetek teljes térfogatával. A pontokon mért területbıl és szöveti denzitásból, 

valamint egy kalibrálási kísérletbıl (Sehested, 1984; Young és mtsai, 1996; 

Lengyel és mtsai, 1992, 1994) származó regressziós egyenlet útján becsülik meg 

a szövetek térfogatát. Afonso (1992) szerint kb. 20 felvétel elég a teljes testrıl 

ahhoz, hogy a testtáji és szöveti bontáshoz viszonyított 92-98%-os biztonságot 

nyújtsa. Young és mtsai (1999a) suffolk bárányok nyakalt törzsének teljes izom- 

és faggyútömegét 96%-os pontossággal tudták becsülni az élısúly, a 8. háti és 

az 5. ágyéki csigolya, valamint a comb ízesülésénél felvett CT-s adatokat 

tartalmazó egyenlet segítségével. Lambe és mtsai (2003a) hét, meghatározott 

anatómiai pont közül ötöt használtak fel a skót feketefejő selejt anyák 

testösszetétel-becslésének kalibrációjához. Young és mtsai (1996) által végzett 

kalibráció eredményeihez hasonlóan e módszer az izom és a faggyú becslésére 

alkalmas (R2=0,80-0,99, ismételhetıség 0,82-0,99 között van), azonban a csont 

becslése kevésbé pontos (R2=0,56, ismételhetıség 0,19-0,86). Ennek oka, hogy 

a csont becslési pontosságára nagyobb hatással van a képfelvételezési pont 

precíz beállítása, valamint a rögzített állat testének helyzete (különösen a comb 

szöge), mivel a csontváz alakja sokkal bonyolultabb, mint az izom- vagy akár a 

zsírszöveté. Ezek a referencia felvételek képezik az alapját a juh szelekciós 

programoknak Nagy-Britanniában (Jones és mtsai, 2002b). A Scottish 

Agricultural College (SAC) kutatói az élısúlyt azért hagyták ki a 

becslıegyenletekbıl, mivel azzal csak a nyakalt törzs izomtömege becsülhetı 
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szignifikánsan, míg a nyakalt törzs és a hasőri faggyú valamint a csont 

mennyisége nem (Lambe és mtsai, 2003a). Késıbbi publikációban (Macfarlane 

és mtsai, 2005) megemlítik, hogy a „reference scan” módszer becslési 

pontossága tovább javítható, ha az élısúlyt is beépítik a regressziós modellbe. A 

legújabb eredmények szerint a CT izmoltsági indexek pontosításával a 

korrelációs értékek az ágyéki szakaszra 0,44-rıl 0,55-re, a combra 0,51-rıl 0,89-

re nıttek (Navajas és mtsai, 2007). 

2.4.1.4 Néhány további eredmény a CT alkalmazásainak fejlıdésében 

A computer diagnosztikai eljárások fejlıdése során megjelenı spirál CT 

lehetıséget biztosított már nem csak bizonyos anatómiai pontokon készült 

felvételek, hanem a teljes test összetételének vizsgálatára is azzal, hogy 

automatikus lépéstávolságot alkalmaznak. Amennyiben ezt a Bonaventura 

Cavalieri (1598-1647) munkássága alapján elnevezett „Cavalieri” módszerrel 

társítjuk, amely bár idıigényesebb és drágább a „reference scan” módszernél, 

torzításmentes adatokat kapunk (Roberts és mtsai, 1993). Így a legújabb 

képfeldolgozó programok, mint például a kaposvári fejlesztéső MIP (Závoda, 

2006), segítségével pontos 3D-s képek nyerhetık. Macfarlane és mtsai (2005) 

szerint a „Cavalieri” módszer azonban túlbecsüli a vágás során mért színhús 

mennyiségét, egyrészt az elvéreztetésnek és hőtési veszteségnek köszönhetıen, 

másrészt, mert a képfeldolgozó program színhúsnak mérte a csont- ill. a 

zsírszöveten belüli izomszövet denzitású anyagokat. Mindenesetre célszerő a 

„Cavalieri” módszert alkalmazni, amennyiben az adott fajtában nem áll 

rendelkezésre nagy adatbázison alapuló becslıegyenlet, amellyel a teljes test 

szöveteinek térfogata becsülhetı. Miután hazánkban a magyar merinó (Lengyel 

és mtsai, 1992, 1994) kivételével a CT-vel vizsgált fajtákra nincs kidolgozott 

becslıegyenlet, jelenleg is juh fajra a Mezıszentgyörgyi (2000) által kidolgozott 

módszer szerinti teljes test képfelvételezést használjuk. 
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A nagy kihívást az automatizálás jelenti. Glasbey és Young (2002) által leírt 

algoritmus alapján a spirál CT-felvételek automatikusan (a nem nyakalt törzshöz 

tartozó részek eltávolítása elektronikailag és nem manuálisan) szegmentálhatók. 

Spirál CT-vel a kép szöge is állítható, így az izmoltság és a csontozat 

vizsgálatában új dimenziók nyíltak meg. Navajas és mtsai (2007) a spirál CT-vel 

mért combcsont hosszának pontos becsülhetıségérıl (R2=0,87) számoltak be. 

A húsminıség, mint szelekciós szempont egyre nagyobb szerepet kap. Az 

intramuszkuláris zsír mivel pozitív kapcsolatban van a húsminıséggel (íz, 

porhanyósság és szaftosság), az érdeklıdés középpontjába került. A 

húsminıségi mutatókat nem lehet élı állatokon vizsgálni, ezért szükség van egy 

olyan eszközre, amely képes in vivo becsülni az intramuszkuláris zsírból. Erre 

alkalmasnak tőnik a CT izom denzitás, mivel a nagyobb intramuszkuláris 

zsírtartalom csökkenti az izom denzitását. A két tulajdonság között becsült 

genetikai korreláció -0,67 (Karamichou és mtsai, 2006). Eredményeik szerint 

ezzel egyetértésben van a szintén negatív, szoros kapcsolat (-0,7–-0,8) az íz és a 

CT-s izom denzitás között. 

2.4.2 A CT-vel mérhetı testösszetétel-változás juh fajban 

A CT és az NMR, mint non-invaziv képalkotó módszerek, rendkívül pontos 

testösszetétel-becslést biztosítanak és alkalmasak az élı állatok növekedésének 

ismételt mérésére. Tehát vizsgálható az egyed testösszetételében bekövetkezı 

változás, ezért a növekedés-fejlıdés modellezésének ideális eszközei. Ezért a 

vizsgálati egységnek jobban megfelel az egyed, mint a kezelt csoport. 

Megszünteti a vágópróbákból eredı varianciahányadot, ezáltal a kezelés 

kimutathatósága nı azonos létszám esetén, illetve adott statisztikai ereje mellett 

a létszám csökkenthetı (Vangen és Jopson, 1996). Azonban magas 

költségvonzatuk és komplexitásuk miatt Swatland (1994) szerint inkább a 

kutatásokban, mintsem a termelésben alkalmazható módszerrıl van szó. Ennek 
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ellenére a növekedési vizsgálatok pontos leírásához (talán) feltétlenül szükséges 

a teljes test felvételezése, amely történhet egyszerő sorozatfelvételek alapján 

vagy dinamikus (spirál CT) módon. 

A születéstıl az egyes kereskedelmi súlykategóriák eléréséig a bárány nyakalt 

törzs csont-, izom- és zsírszövetének aránya is dinamikusan változik, 

genotípusonként eltérı ütemben és mértékben (Kvame és mtsai, 2006). 

Hasonlóképpen genotípus-különbséget talált Mezıszentgyörgyi (2000) a hosszú 

hátizom CT-vel mért keresztmetszeti területében és annak faggyúsodásában a 

magyar merinó és az amerikai suffolk fajtában. Az elıbbi hosszú karaja 35 kg 

felett már nem jelentısen változik, míg az utóbbiban még 45 kg-ig lineárisan nı. 

A suffolk faggyúsodása pedig csak nagyobb élısúlyban éri el a merinó szintjét. 

A CT-s adatok alapján jól vizsgálható a növekedés alatti változás az egyes 

testtájak egymáshoz illetve az élısúlyhoz viszonyított arányában (Afonso, 1992, 

Mezıszentgyörgyi, 2000).  

A szöveti összetétel változása CT-s adatok alapján ugyanúgy sikerrel 

modellezhetı allometrikus vagy dinamikus függvényekkel, mint vágóhídi 

bontás alapján. A CT-re alapozott kísérletek (Afonso, 1992; Ball és mtsai, 1996; 

Kvame és mtsai, 2006) eredményei szerint a zsírszövet allometrikus 

együtthatója 1-nél nagyobb, míg az izomszövet növekedési koefficiense 1 körüli 

érték volt. Ezzel egyezı eredményeket kapott Streitz (1995) MR-re alapozott juh 

testösszetétel-elemzéseiben. 

A testösszetétel változása nem csupán a felnevelés alatt követhetı nyomon CT-

vel, hanem a szezonális változás (Afonso, 1992; Jopson és mtsai, 1997b; Lambe 

és mtsai, 2003b), illetve a takarmányozás hatásának megfigyelésére is alkalmas 

(Ball és mtsai 1995). Lambe és mtsai (2003b) skót feketefejő anyákban az 

általuk (Lambe és mtsai, 2003a) korábban meghatározott becslıegyenletek 

segítségével megállapították, hogy a hasőri faggyú és a nyakalt törzs mérete 

csökkent a vemhesség és a laktáció korai szakaszában, míg a laktáció közepén 

és a berregtetéskor nıtt. A nyakalt törzs faggyú-összetevıi közül a bır alatti 
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faggyú volt a legtömegesebb, de a legingadozóbb is. Az izomzatot csak a 

legvégsı esetben mobilizálták. 

A vemhesség és a laktáció alatti változás allometrikus egyenlettel szakaszonként 

modellezhetı (Afonso, 1992). Az allometrikus egyenletbe szinusz függvényt 

beépítve azonban a faggyútartalom modellezése az egyszerő modell 

eredményeihez képest pontosítható (Ball és mtsai, 1996; Weber és Thompson, 

1992). Lambe és mtsai (2004) több éves termelés szezonális oszcillációját 

modellezték Ball és mtsai (1996) javasolt változtatása alapján. 

A növekedés pontos(abb) leírására azonban a dinamikus modellek 

alkalmasabbak. E modellekkel a kifejlettkori súly, a maximális napi gyarapodás 

mértéke és idıpontja, valamint a növekedés mintázata is becsülhetı. Az 

izom:csont és a zsír:izom arány, valamint az izmoltság az életkorral (az 

élısúllyal) nı (Jones és mtsai, 2002b), azonban Lambe és mtsai (2005) 

kimutatták, hogy a CT-vel mért nyakalt törzs zsír-, izom- és csontszövetének 

súlya, a combforma, a karaj-keresztmetszet területe és formája nem lineáris 

kapcsolatot mutatnak a növekedéssel. Ezt követıen különbözı (lineáris és nem 

lineáris) függvények összehasonlításával megállapították, hogy a CT 

felvételezések idıpontja során mért élısúly növekedésének leírására a Gompertz 

és a Richards függvények a legalkalmasabbak (Lambe és mtsai, 2006). A 

függvények paramétereinek öröklıdhetıségét és a köztük lévı korrelációt is 

publikálták. Lewis és mtsai (2002) az eredeti Gompertz függvényt alkalmazva 

több mint 2000 skót feketefejő juh élısúly adatán, az A és B paraméter 

öröklıdhetıségére 0,37 - 0,38 közötti értéket és a paraméterek között negatív 

korrelációt (r=-0,48) találtak. A Lambe és mtsai (2006) által alkalmazott 

módosított Gompertz függvény paramétereinek h2-értéke kissé eltért (texel 

fajtában magas: A=0,87 és B=0,77, skót feketefejő fajtában A=0,325 és 

B=0,927).
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3 CÉLKIT ŐZÉSEK 

A szakirodalom áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a CT nyújtotta 

lehetıségeknek köszönhetıen a testösszetétel, illetve a testrészek növekedése az 

állatok levágása nélkül nyomon követhetı illetve jól modellezhetı. Juh fajban 

eddig mindössze néhány publikáció jelent meg a növekedés elemzés tárgyában, 

de ezek sem CT vizsgálatokon alapultak. A növekedés-elemzés vizsgálatának 

nem csupán elméleti, hanem kifejezetten aktuális gyakorlati jelentısége is van. 

Az utóbbi években (1998-2005) a hazai bárányok közel 80%-át 20 és 30 kg 

között exportálták, amelyben jelentıs hányadot képviselt a 20-24 kg-os 

elnyújtva szoptatott választott bárány és a 24-27 kg-os pecsenyebárány, mivel e 

kategóriákban lehet számítani jövedelemre (Fenyves és Ertsey, 2006). 

Jövedelmezıségük azonban instabil, amelyet tovább ront a többi újonnan 

csatlakozott tagország piaci terjeszkedése, ezért a szervezettség és piaci 

szabályozás elkerülhetetlen. Ez magával vonja azt is, hogy a magyar juhhús 

versenyképességének javításához fajta- illetve piac-specifikus termék elıállítás 

szükséges. Más országok termelıihez hasonlóan a hazai termelınek is úgy kell 

megválasztani a fajtát, az értékesítési súlyt, ebbıl következıen a hosszú távú 

szelekciós szempontokat is, hogy tudja, melyik piacra (olasz, görög) és mikorra 

állítja elı, illetve milyen szöveti összetétellel (faggyúzottság) és vágóértékkel 

(húsformák, testtájak aránya) kíván megjelenni a piacon.  

 

Ezért a disszertáció keretében CT berendezéssel készült felvételek alapján, 

eltérı hízékonysági és növekedési mutatókkal rendelkezı juh típusú (magyar 

merinó, holland texel és amerikai suffolk) bárányokon a következı vizsgálatokat 

végeztem el:  

a) azonos anatómiai pontokra esı többszörös képfelvételezési módszer 

adaptálása juh fajra, 
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b) az eltérı növekedési típusok testösszetételének és testtájainak 

összehasonlítása a növekedés különbözı fázisaiban, 

c) szövetek és testtájak növekedésének elemzése allometrikus egyenlettel, 

d) szövetek és testtájak felnevelés alatti változásának modellezése 

növekedési függvényekkel. 

 

Az eltérı növekedési típusú modellpopulációk vizsgálatával kapott eredmények 

– a kiegészítı vizsgálatokkal együtt – extrapolálhatóak a gyakorlatban elterjedt, 

valamint a jövıben kiterjesztendı genotípusokra is. Emellett a szélsıséges 

típusok megválasztásával vizsgálataim eredményei körvonalazhatják a 

növekedési mutatókra irányuló szelekciós lehetıségeket, valamint segítséget 

nyújthatnak a tenyésztık számára a megfelelı fajtakonstrukciók 

megválasztásában. A növekedési modellek paramétereinek ismeretében ugyanis 

az optimális vágásérettség és a szöveti összetétel pontosítható; a paraméterek 

módosításával a növekedés görbe lefutása (tehát a növekedés üteme) 

megváltoztatható és akár kedvezıbb testarányok alakíthatóak ki. 
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4 ANYAG ÉS MÓDSZER 

4.1 Kísérleti állatok tartása és takarmányozása 

A növekedési modellvizsgálatban azonos módon tartott és takarmányozott, 

különbözı hízékonyságú genotípusok – amerikai suffolk (n=10), holland texel 

(n=10) és magyar merinó (n=10) – kosbárányait vizsgáltam 6 alkalommal a 

felnevelés alatt. 

4.1.1 Kísérleti állatok jellemzıi 

A növekedési modellvizsgálathoz a Veress és mtsai (1982) által összeállított 

fajtabesorolás (6. táblázat) szerint választottam ki a kísérlet egyedeit, ezáltal az 

eredmények bemutatása során a szélsıséges növekedési jellegzetességeket 

mutató típusokkal modelleztem a juh növekedését. A hazánkban máig 

legelterjedtebb genotípus, a kis növekedési intenzitású és lassan gyarapodó 

magyar merinó (MM), egyedei alkották a kontroll csoportot. Valamint két, 

extrém növekedési intenzitással és kapacitással rendelkezı fajtacsoportból 

választottam egy-egy genotípust, amelyeknek gyakorlatilag kiváló napi 

tömeggyarapodása van: a rendkívül gyors növekedéső, korán érı holland texel 

(HT) és a hosszan fejlıdı, de nagy kapacitással rendelkezı amerikai suffolk 

(AS). Emellett testtáji eloszlásukban is extrém mutatókkal rendelkeznek, 

amelyekkel jelentıs többletjövedelem biztosítható darabolt áruként történı 

értékesítéskor: a holland texel a „négy-sonkás”genotípusok egyike, illetve az 

amerikai suffolk rendkívül hosszú karajt képes elıállítani.  

Mindhárom típusból származó kosok ikerbárányok, amelyek 2002 tavaszán 

születtek. A magyar merinó bárányok 10 különbözı árutermelı gazdaságból és 

apától származtak. Az amerikai suffolk bárányok a Kaposvári Egyetem Tan- és 

Kísérleti Üzeme fajtatiszta állományának egyedei, 3 kos ivadékaiként. A holland 
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texel bárányok egy magántenyésztı törzskönyvezett állományából, 2 kostól 

származtak. 

4.1.2 Tartás és takarmányozás 

Az amerikai suffolk és a magyar merinó bárányokat a Kaposvári Egyetem 

Állattudományi Karának Tan- és Kísérleti Üzemében zárt, fedett épületben, 

mélyalmos nagycsoportos tartásban tartottuk az utolsó vizsgálati idıpontig. A 

bárányok számára ad libitum granulált báránytápot (10. táblázat), ad libitum 

szénát, valamint ad libitum vizet a Juh Teljesítményvizsgálati Kódex ÜSTV 

vizsgálat szabványa (OMMI, 1997) szerint biztosítottuk. A holland texel 

bárányokat a teljes kísérlet alatt az elızıekkel megegyezı feltételek mellett 

tartották a magántenyésztı telepén. Mindhárom típus bárányait 60 napos korban 

választottuk, illetve az ÜSTV-nek megfelelı takarmányozás 60 napig tartott. Ezt 

követıen az utolsó vizsgálati idıpontig a bárány hizlaló tápot napi 1 kg-ra 

csökkentettük, ad libitum széna mellett. 

 

10. táblázat A granulált bárány hízótáp összetétele az OMMI (1997) „A bárányok 
tartása és takarmányozása” elıírása szerint 

Alapanyag megnevezése % 
Kukorica 48,0 
Takarmánybúza 20,0 
Lucernaliszt II.o. 10,0 
Szója II.o. 10,5 
Napraforgó I.o. 4,0 
Korpa, zsákos 4,0 
Premix (KP 9302) 3,5 
Beltartalmi értékek a szárazanyag %-ában % 
Nyershamu 6,5 
Nyersfehérje 16,0 
Nyerszsír 2,9 
Nyersrost 6,5 
Nitrogén-mentes kivonható anyag 67,5 
Kálcium 1,2 
Foszfor 0,4 
Nátrium 0,3 
DE kérıdzı MJ/szárazanyag 12,4 
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4.2 CT vizsgálat 

A CT felvételek a Kaposvári Egyetem Egészségtudományi Centrumában 

Siemens Somatom Plus 40, valamint Siemens Somatom Expert 4 spirál CT 

berendezésekkel készültek. A CT mőködési elvét Horn (1991) ismertette, a CT 

vizsgálati paraméterek pedig a korábbi gyakorlat alapján kerültek 

meghatározásra (Romvári, 1996; Mezıszentgyörgyi, 2000), ezért 

dolgozatomban ezeket nem részletezem. 

A CT (és az MRI) talán egyik legelınyösebb tulajdonsága, hogy az adott állat 

többször vizsgálható, ezért a növekedés modellezésének ideális eszköze akár 

nagyon kis egyedszám esetén is (Vangen és Jopson, 1996). Ennek megfelelıen a 

növekedés során lezajló változások érdekében az egyedeket 5 élısúly-

kategóriában vizsgáltuk: 5-7 kg-os, 15-17 kg-os, 25-27 kg-os, 35-36 kg-os és 

43-45 kg-os élısúlyban. A 6. pont a növekedési modellvizsgálat utolsó, ún. 

aszimptotikus pontjaként szolgált, amely lehetıvé teszi a dinamikus függvények 

illesztését az adatokra. Ennek meghatározásához a Juh Teljesítményvizsgálati 

Kódex által elıírt, ún. kétéves kori (24±2 hónapos) súlyt vettük alapul. A 

hústípusú kosokat azonban a minısítés után értékesítették, így a vizsgálathoz 

szükséges azonos tartási és takarmányozási feltételeket e pontig biztosíthattuk. 

Ezért az utolsó CT vizsgálatokat az értékesítés elıtt végeztük el, amely jól 

megközelíti a kifejlett korra jellemzı értékeket. 

A vizsgálatokat az állategészségügyi szabályok betartása mellett végeztük el: 

állatok felvételezés elıtti 12-24 órás koplaltatása, mérlegelése, kábítása – 

Primazin 2% 0,1 ml/10 kg élısúly (hatóanyag: 20mg Xilazin/1ml) –, rögzítése 

és felvételezése, majd a szállítás elıtti pihentetése (a módszert részletesen 

ismertette PhD értekezésében Toldi, 2003). 

A bárányokról sorozatfelvételeket készítettünk: a koponyacsont és az elsı 

nyakcsigolya ízesülésétıl, tehát az atlantooccipitalis ízülettıl a hátulsó végtag 

lábtı- és lábközépcsontjai által alkotott tarso-metatarsalis ízületig, vagyis a 
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csánkig, az „ausztrál módszer”-hez hasonlóan, Mezıszentgyörgyi (2000) 

szerint. A teljes test vizsgálatához a standardizált 10 mm-es szeletvastagságot 

alkalmaztuk. A vizsgálat további részleteiben azonban a szokástól eltértem, 

Romvári (szóbeli konzultáció) javaslatára adaptáltam a nyúl fajban már 

kidolgozott módszert (Romvári, 1996; Milisits, 1998). Az összehasonlíthatóság 

érdekében egy-egy állatról minden egyes mérési súlyban azonos számú és 

azonos anatómiai pontokra esı felvétel készült. A felvételek közötti 

lépéstávolságot a váll- és csípıízület közti távolság határozta meg, ezáltal a két 

ízület között 30 felvétel készült. Ennek megfelelıen a lépéstávolság 10 mm-rıl 

22 mm-re nıtt az 1. mérési pontról a 6. mérési pontra. Siemens Somatom Plus 

40 CT vizsgálati paraméterei: 256*256, zoom faktor: az állat méretétıl függıen 

változott; csıfeszültség: 120 kV; sugárdózis: 660 mAs. A 6. mérést egy évvel 

késıbb, 2004-ben végeztük, a jelenleg is használt spirál CT-vel (Siemens 

Somatom Expert 4), amelynek fizikai felbontása kb. 1 mm2 (képmátrix = 

512*512, pixelméret = 0,98*0,98 mm). Vizsgálathoz alkalmazott paraméterek: 

FOV: 400, csıfeszültség: 120 kV; sugárdózis: 185 mAs. 

4.3 Adatgyőjtés és feldolgozás 

A CD-n archivált felvételeket CTPC programmal (Berényi és Kövér, 1995) 

valamint a MIP programmal (Závoda, 2006) dolgoztam fel: a körülhatárolt 

területet és annak szöveti eloszlását a korábban kidolgozott Hounsfield-

tartományok szerint rögzítettem (Mezıszentgyörgyi, 2000). A CT képek 

feldolgozása során a bır alatti, az inter- és intramuszkuláris faggyú külön 

becslésétıl eltekintettem, mivel ezek, valamint a nyakalt törzs és a hasőr pontos 

elhatárolása egymástól a tapasztalatok szerint nehezen kivitelezhetı, különösen 

a kisebb faggyútartalmú állatokon (például sovány vagy fiatal állatokon) 

(Afonso, 1992; Lambe és mtsai, 2003a). 
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A nyakalt törzs szöveti összetételét a CT sorozatfelvétel által lefedett teljes test 

és a – vágás során eltávolítandó – mellkasi, valamint hasőri testrészekre 

jellemzı területadatok kivonásával állapítottam meg. A vizsgált szövetek és az 

egyes húsrészek becsült térfogatát a területi értékeik és a lépéstávolság 

ismeretében számoltam ki a Cavalieri módszer szerint. Az így számított „teljes 

test” térfogati értéke nem tartalmazza a fej, a lábvégek és a bunda (a bundára 

jellemzı HU értékek -300 és -900 között mozognak) adatait, ebbıl következik a 

különbség a CT-vel mért teljes test és a mérlegelt élısúly között. 

A nyert térfogati adatokat Fullerton (1980) által közölt értékek (zsír: 0,93 g/cm3, 

izom: 1,05 g/cm3, csont: 1,55 g/cm3) alapján átszámítottam tömegre. 

Az elemzésekhez felhasznált adatok a következık (zárójelben a késıbbiekben 

használt kifejezéssel): 

− élısúly, 

− CT felvételek alapján becsült teljes test (teljes test), 

− CT-vel mért nyakalt törzs (nyakalt törzs), 

− CT-vel mért nyakalt törzs izom denzitású anyagai (színhús), 

− CT-vel mért nyakalt törzs zsír denzitású anyagai (faggyú), 

− CT felvételeken anatómiai pontok segítségével elhatárolt hosszú és rövid 

karajnak, illetve combnak megfelelı terület (hosszú karaj, rövid karaj és 

comb). 

4.4 Növekedés-elemzés és statisztikai feldolgozás 

4.4.1 Növekedés az élısúlyhoz viszonyítva (allometrikus függvény) 

Elıször az idı tényezıjének kiiktatása érdekében az allometrikus növekedést 

(Huxley, 1932) leíró módszert használtam. Ez a „rész az egészhez”, relatív 

növekedés egyszerő, monofázisos egyenlete: 
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y= a*xb → logy = loga + b*logx,  

ahol y = a szövettípus vagy testrész súlya, 

 x = a teljes test súlya, 

 b = az allometrikus növekedési koefficiens. 

 

A regresszió-analízis során az egyenlet logaritmizált változatát alkalmaztam, 

ezáltal a görbe linearizált alakban jeleníthetı meg az ábrákon. 

Izometrikus növekedésrıl beszélünk (x és y azonos sebességgel nı), ha b értéke 

1. Ha b>1, y gyorsabban nı, mint x, és fordítva, ha b<1. 

4.4.2 Növekedés az idıhöz viszonyítva (dinamikus függvények) 

A különbözı típusok növekedési folyamatának vizsgálatához három „S” alakú 

görbét alkalmaztam: a Gompertz (Gompertz, 1825), a logisztikus (Robertson, 

1908) és az aszimmetrikus S-görbét (Kralik és mtsai, 1999; Kusec, 2001). 

Annak érdekében, hogy a paraméterek biológiai szempontból azonnal 

értelmezhetıek legyenek, Bünger (személyes konzultáció, 2006) javaslatára a 

Gompertz és a logisztikus modell módosított változatát alkalmaztam (Bünger és 

Schönfelder, 1984). Az aszimmetrikus függvény esetén pedig külön számítással 

kaptam meg a kívánt mutatókat (Kralik és mtsai, 1999). 

 

A Gompertz és a logisztikus modell paramétereinek értelmezése (11. táblázat): 

A = az elméleti végsı súly, az ún. aszimptóta (kg ill. g) 

B = maximális tömeggyarapodás (kg/nap ill. g/nap) 

C = a B pont elérésének idıpontja (nap) 
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11. táblázat A növekedés modellezésére használt dinamikus függvények 
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Az aszimmetrikus S-függvényben a γ az aszimmetria koefficiense, amely 

szabályozza az yt és az A-yt hatását. Ha γ=1, akkor a függvény maga a 

logisztikus függvény és az inflexió pont A/2-nél van (11. táblázatban 

feltüntetve). Ha γ<1, akkor az inflexiós pont A/2-nél kisebb és a függvény 

„negatív aszimmetrikus”, ha γ>1, akkor az inflexiós pont meghaladja az A/2-t, 

így a függvény „pozitív aszimmetrikus”. Kralik és mtsai (1999) és Kusec (2001) 

sertés esetén 0,01 értéket alkalmazott, így Kusec (személyes konzultáció, 2003) 

javaslatára juhban is ezt alkalmaztam. Az áthajlási ponton (tI) kívül a növekedés 

állomásait a tB és a tC pontok is jellemzik, amelyek a függvény második 

derivációjával számíthatók ki, és paraméterekkel fejezhetık ki (11. táblázat). A 

tB pont az intenzív növekedés (konvex terület) maximum értékét, a tC pont a 

degresszív növekedés minimum értékét jelöli. Az elsı szakasz (tI<tB) a 

növekedés felfutó fázisa, a tB<tC az intenzív növekedés teljes idıszaka, míg a 

tI>tC a növekedési intenzitás csökkenésének intervalluma. 

Az alkalmazott függvények elınye, hogy csupán 3 paramétere van, ebbıl 

következıen azonban a maximális gyarapodás a teljes növekedési görbe egy 

meghatározott pontján van. Az ajánlások (Wellock és mtsai, 2004) szerint akkor 

szükséges egy 4-paraméteres (pl.: Richards) függvényt alkalmazni, ha az 

egyszerőbb függvényekkel a modellezés sikertelen, mivel a flexibilisségébıl 

fakadó érzékenysége miatt a helyes kezdı paraméter értékek megtalálása 

nehézkes.  

4.4.3 Statisztikai feldolgozás 

A statisztikai elemzéseket az SPSS 10.0 (2001) programmal végeztem. A 

genotípus hatást GLM módszerrel vizsgáltam, ahol az élısúlyt, mint kovariáló 

tényezıt vettem figyelembe (LSD-teszt; P≤0,05 szinten). 

 

Y ij  = µ + fi + ésj + eij ;  
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ahol Yij = a vizsgált paraméter, 

 µ = a fıátlag, 

 fi = genotípus hatása, 

 ésj = élısúly hatása, 

 eij = random hatás. 

 

A faggyú, a színhús és az értékes húsrészek (hosszú és rövid karaj, comb) 

növekedésének allometrikus egyenletét lineáris regresszió analízissel 

számoltam, ennek során nyert növekedési együtthatókat (b) t-teszttel 

hasonlítottam össze (P≤0,0025). 

 

A trendfüggvények paramétereit három különbözı módszerrel becsültem: 

Input 1 (I1) : a növekedési görbéket külön-külön minden egyes egyed 6 pontjára 

illesztettem, majd a paraméterek értékeit típusonként átlagoltam (6 

adat/egyed/függvény), 

Input 2 (I2) : a vizsgált tulajdonságok értékeit típusonként és élısúlyonként 

átlagoltam, a görbéket erre a 6-6 pontra illesztettem (6 adat/típus/függvény), 

Input 3 (I3) : a növekedési görbék illesztése az összes egyedi adatra (60 

adat/típus/függvény). 

 

A növekedési görbék paramétereinek és megbízhatóságának kiszámításához az 

SAS 9.1 (2004) program NLIN analízisét használtam. A típusok közötti 

különbséget ez esetben is t-teszttel hasonlítottam össze (P≤0,0025).
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5 EREDMÉNYEK ÉS MEGBESZÉLÉS  

A három juh típus növekedésének modellezése elıtt az ezt megalapozó in vivo 

vizsgálati eredményeket mutatom be súlykategóriánként. 

5.1 A különbözı növekedési mutatókkal rendelkezı juh típusok 

összehasonlítása súlykategóriánként (élısúlyra korrigálva és 

nélküle) 

A CT vizsgálatokat mindhárom típusban az élısúlyhoz igazítottam, ezáltal 

megfigyelhetı, hogy adott élısúly mellett mekkora nyakalt törzs illetve testtáj 

érhetı el, valamint mekkora a nyakalt törzs színhús- és faggyútartalma. Emellett 

összehasonlíthatóvá vált az adott élısúly eléréséhez szükséges életkor. 

12. táblázat A vizsgált típusok életkora, élısúlya és CT felvételek alapján számított 
teljes testének adatai 6 súlykategóriában élısúlyra korrigálás nélkül (a 
soronként különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
mutató kat. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. 

1 22,2 a 0,65 19,5 b 0,48 10,9 c 0,25 
2 62,6 a 2,36 49,8 b 2,01 44,0 b 0,87 
3 104,1 a 2,96 87,1 b 2,87 69,0 c 1,63 
4 145,2 a 4,14 127,1 b 2,39 98,6 c 3,1 
5 199,4 a 4,12 160,4 b 5,77 149,3 b 3,51 

életkor 
(nap) 

6 632 a 3,59 614,3 b 2,33 552,8 c 3,2 
1 5,2 a 0,08 6,79 b 0,13 7,13 b 0,23 
2 14,6 0,34 14,95 0,31 15,6 0,45 
3 24,8 0,6 24,75 0,4 24,6 0,65 
4 34,2 0,62 34,25 0,42 35,5 0,42 
5 42,8 a 0,44 44,9 b 0,65 44,6 b 0,52 

élısúly 
(kg) 

6 63,9 a 0,62 82,35 b 0,58 71,3 c 0,62 
1 3,941 a 0,123 5,193 b 0,107 5,335 b 0,135 
2 12,692 0,471 12,162 0,214 12,010 0,203 
3 20,076 0,334 19,762 0,513 19,520 0,382 
4 28,172 0,345 27,345 0,517 28,314 0,558 
5 33,509 0,400 34,759 0,872 34,125 0,809 

teljes 
test (kg) 

6 50,395 a 0,915 65,614 b 1,866 56,223 c 1,210 
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A 12. táblázat szerint a holland texel korábban éri el az adott súlykategóriákat, 

mint a másik két típus egyedei (P<0,05), de ez a különbség az amerikai 

suffolkkal összehasonlítva a 2. illetve az 5. kategóriában nem szignifikáns. A 

magyar merinó CT-vel mért teljes test tömege szignifikánsan elmarad az elsı, 

illetve az utolsó méréskor a két hústípusútól, de a többi mérési súlyban nem 

mérhetı statisztikai különbség. Minden súlykategóriában statisztikailag nagyobb 

nyakalt törzs, hosszú és rövid karaj, illetve comb kihozatal várható a két 

hústípus vágásakor (13. és 14. táblázat). Az utolsó mérési pontban minden 

vizsgált mutatóban a típusok szignifikánsan különböznek egymástól (P<0,05). A 

CT-s adatok alapján számítható vágási % a merinóban 45 kg mellett 47%, amely 

megegyezik Mezıszentgyörgyi (2000) bontási eredményeivel. A texel és suffolk 

típusokban azonban megközelíti az 55%-ot. Összehasonlítva Abdulkhaliq és 

mtsai (2007) meleg nyakalt törzs/élısúly adataival (texel: 52,1%, suffolk 

51,4%), úgy tőnik a Cavalieri módszer alkalmazása a CT-felvételek 

feldolgozásában valóban kismértékben ugyan, de túlbecsüli a nyakalt törzs 

tömegét (Macfarlane és mtsai; 2005). 

Az egyes testtájak arányai kis mértékben változnak mindhárom típusban. A 

hosszú és rövid karaj élısúlyhoz viszonyított aránya mindhárom típusban 

egyenként 3-4% körül mozog, míg a comb a hústípusúakban 22%-ról 19%-ra, 

merinóban 19%-ról 16%-ra csökken (12. és 13. táblázat). A kifejlett (100 kg-os) 

merinó kosok teljes karaja az élısúly 15,5%-át, míg a comb közel 30%-át teszi 

ki (Butterfield, 1988). Ezzel szemben Mezıszentgyörgyi (2000) bontási 

eredményei szerint a 45 kg-os merinó kosok teljes karaja nem éri el a 4%-ot, a 

comb részarányát pedig mindössze 7,7%-nak mérte. Junkuszew és Ringdorfer 

(2005) 40 kg-os merinó, texel és suffolk kosbárányokat vizsgált, bontási 

eredményeik szerint a karaj és a hát együtt a nyakalt törzs 16%-át, a comb pedig 

a 33,6%-át tette ki. Az egyes testrészek élısúlyhoz viszonyított aránya a felére 

csökken, 50%-os vágási kihozatalt feltételezve. Saját adataim a korábbi szerzık 
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eredményeinek határain belül helyezkednek el, a comb kihozatal megegyezik 

Junkuszew és Ringdorfer (2005) eredményeivel. 

 

13. táblázat A vizsgált típusok CT felvételek alapján számított testtájak adatai 6 
súlykategóriában élısúlyra korrigálás nélkül (a soronként különbözı 
betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

típus MM AS HT 
mutató kat. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. 

1 114,61 a 3,34 213,54 b 5,56 215,88 b 3,85 
2 365,87 a 6,46 487,87 b 13,44 467,66 b 9,89 
3 627,65 a 9,94 846,38 b 20,99 749,65 c 14,81 
4 873,85 a 17,32 1440,77 b 32,64 1057,71 c 18,58 
5 1164,41 a 23,6 2064,61 b 36,44 1537,01 c 34,28 

hosszú 
karaj (g) 

6 1785,37 a 25,58 3878,26 b 87,65 2458,31 c 51,44 
1 160,61 a 4,68 244,88 b 6,38 254,44 b 4,77 
2 516,50 a 9,12 544,49 ab 15,00 556,56 b 11,78 
3 847,03 a 13,41 930,54 b 23,07 938,97 b 18,55 
4 1142,79 a 22,64 1335,5 b 30,26 1313,25 b 23,06 
5 1480,49 a 30,00 1870,7 b 33,01 1818,74 b 40,56 

rövid 
karaj (g) 

6 2235,63 a 32,03 3500,45 b 79,11 2905,80 c 60,80 
1 968,20 a 28,22 1500,43 b 39,09 1569,00 b 27,95 
2 2774,70 a 48,97 3203,03 b 88,26 3320,41 b 70,25 
3 4279,38 a 67,75 5163,29 b 128,03 5143,01 b 101,59 
4 5550,77 a 109,99 6808,39 b 154,26 6955,07 b 120,86 
5 6906,39 a 139,95 8927,19 b 157,54 8946,33 b 199,51 

comb (g) 

6 10191,82 a 146,03 15715,92 b 355,17 13974,72 c 292,42 

 

A 14. táblázat szerint a merinó bárányok nyakalt törzsének faggyútartalma az 

elsı kategóriában szignifikánsan kevesebb, nagyobb élısúlyban a 3. kategóriát 

kivéve szignifikánsan több mint a hústípusú bárányoké (P<0,05). Az utolsó 

kategóriában az amerikai suffolk nyakalt törzsérıl ugyan több faggyú szedhetı 

le (P<0,05), azonban arányaiban kevésbé faggyús (7,6%), mint a magyar 

merinó(7,9%). A merinó CT-vel mért színhústermelése minden kategóriában 

elmarad a hústípusúakétól (P<0,05). A texel 15 kg-os élısúlyig szignifikánsan 

több színhúst termel, mint a suffolk, majd 25 és 45 kg között nincs statisztikai 

különbség, ám az utolsó kategóriában a suffolk – nagyobb élısúlya miatt – 2 kg-

mal több színhúst termel (P<0,05). A texel bárányok nyakalt törzse 25 kg-os 
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élısúlyig azonos mennyiségő faggyút tartalmaz, mint a suffolkoké, amely 

megegyezik Leymaster és Jenkins (1993) eredményeivel. A következı 

súlykategóriában a texel faggyúsabb, mint a suffolk (P<0,05), amelyet a 28,5 

kg-os azonos genotípusú juhok faggyúvastagsága igazolni látszik (Abdulkhaliq 

és mtsai, 2007). A becsült faggyú és színhús mennyisége azonban eltér az 

irodalomban találttól: Jones és mtsai (2004) szerint a 45 kg-os texel 

bárányokban a referencia-felvételek alapján becsült színhús mennyisége 13,4 

kg, a faggyú mennyisége 4,2 kg. Amennyiben a testösszetevıket a nyakalt törzs 

arányában fejezik ki, az elıbbi adatokkal vannak összhangban Junkuszew és 

Ringdorfer (2005) vágási eredményei: 58,5% a színhús és 19,8% a faggyú 

mennyisége. 

 

14. táblázat A vizsgált típusok CT felvételek alapján számított nyakalt törzsének, és 
szöveti összetételének adatai 6 súlykategóriában élısúlyra korrigálás 
nélkül (a soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik 
P<0,05 szinten) 

típus MM AS HT 
mutató kat.. Átlag S.E. Átlag S.E. S.E. Átlag 

1 2488,01 a 74,14 3878,9 b 108,22 3995,81 b 70,77 
2 7649,87 a 128,50 8350,63 b 240,97 8583,68 b 193,9 
3 12006,11 a 187,86 13586,46 b 342,85 13599,01 b 286,01 
4 15752,09 a 311,94 18899,78 b 439,23 18600,33 b 343,70 
5 20181,97 a 410,26 25105,44 b 434,67 24632,14 b 571,50 

nyakalt törzs 
(g) 

6 30121,33 a 416,78 44501,50 b 1011,14 38441,91 c 848,61 
1 133,41 a 3,08 205,99 b 4,14 202,00 b 3,39 
2 505,89 a 14,69 472,60 b 7,56 458,42 b 9,48 
3 941,05 28,96 933,83 18,76 901,91 14,02 
4 1959,16 a 49,88 1472,87 b 27,30 1795,66 c 26,16 
5 3024,45 a 68,38 2367,45 b 43,42 2471,69 b 45,94 

faggyú (g) 

6 5030,49 a 113,88 6241,04 b 126,03 4696,96 c 50,39 
1 1828,07 a 50,26 2752,00 b 46,13 3053,72 c 59,17 
2 5048,94 a 119,36 5950,42 b 126,28 6563,77 c 85,00 
3 7847,26 a 121,34 9805,85 b 230,32 10145,15 b 140,69 
4 10166,62 a 195,31 12738,23 b 266,71 12821,98 b 184,52 
5 13176,41 a 285,92 16469,88 b 360,71 17102,22 b 335,91 

színhús (g) 

6 17848,35 a 270,08 27885,30 b 674,39 25774,91 c 449,32 
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Mivel a hat súlykategóriából három esetben a mért élısúlyok szignifikánsan 

eltértek, a típusok adatait összehasonlítottam élısúlyra korrigálva is (15. 

táblázat). A korrekciót követıen, az 1. súlykategóriát kivéve, a merinó bárányok 

CT-vel mért teljes teste adott élısúly mellett nagyobb, mint a suffolké vagy a 

texelé, a különbségek a 2., 4., 5. és 6. kategóriában szignifikánsak. Élısúlyra 

történt korrigálás ellenére, a 6. kategóriát kivéve, a magyar merinó nyakalt 

törzse, hosszú és rövid karaja, valamint combja szignifikánsan kisebb, mint a 

hústípusúaké, illetve a nyakalt törzs színhústartalma is kevesebb (P<0,05). A 

kísérletbe állításkor ugyan kevesebb, de már 15 kg-os élısúlytól szignifikánsan 

nagyobb faggyútartalom várható ebben a típusban, mint a húsfajtákban, de a 

szignifikáns különbségek ellenére elmondható, hogy akár 25 kg-ig nincs igazán 

jelentıs különbség a típusok között. A húsformákban, illetve a pisztolycomb 

arányában azonban jobb a texel, amelyet korábbi vágási eredmények is igazoltak 

(Jenei és mtsai, 2005).  
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15. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért mutatóinak eredményei 6 súlykategóriában élısúlyra korrigálva grammban kifejezve  (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

mérési kategória 1. 2.  3.  4.  5.  6.  
korrigált él ısúly 

(kovariáns) 
6,4 kg 15,0 kg 24,7 kg 34,7 kg 44,1 kg 72,5 kg 

tulajdonság (g) típus Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. 
MM 4696 104,5 13021a 194,1 20044 214,5 28561a 232,5 35056a 404,1 67442a 2114,7 
AS 4928 68,5 12209b 188,7 19730 214,5 27690b 231,7 33811b 380,3 46132b 2383,5 teljes test 
HT 4846 82,4 11633c 195,7 19584 214,6 27580b 241,2 33525b 371,4 58658c 776,8 
MM 2931a 102,4 7868a 89,8 11984a 140,8 16051a 176,2 21273a 199,0 40249a 1098,4 
AS 3723b 67,1 8382b 87,3 13565b 140,8 19165b 175,7 24437b 187,2 32927b 1238,1 nyakalt törzs 
HT 3709b 80,8 8334b 90,5 13642b 140,9 18037c 182,9 24210b 182,8 39889a 403,5 
MM 155a 3,4 518a 5,6 939a 10,1 1990a 13,8 3141a 28,5 6330a 139,1 
AS 199b 2,2 474b 5,4 932ab 10,1 1500b 13,7 2296b 26,8 4756b 156,8 faggyú 
HT 188c 2,7 445c 5,6 905b 10,1 1738c 14,3 2426c 26,1 4883b 51,1 
MM 2142a 47,9 5179a 45,1 7835a 94,9 10347a 96,8 13903a 162,9 24180a 643,5 
AS 2642b 31,4 5969b 43,9 9793b 94,9 12898b 96,5 16025b 153,3 20649b 725,3 színhús 
HT 2850c 37,8 6416c 45,5 10171c 95,0 12482c 100,5 16821c 149,7 26679c 236,4 
MM 138a 5,0 377a 4,9 626a 8,6 893a 12,6 1239a 11,0 2522a 94,4 
AS 205b 3,2 490b 4,8 845b 8,6 1457b 12,6 2019b 10,3 3037b 106,4 hosszú karaj 
HT 201b 3,9 454c 5,0 752c 8,6 1022c 13,1 1508c 10,1 2563a 34,7 
MM 190a 5,9 530a 5,3 846a 9,1 1164a 11,4 1561a 13,3 3008a 80,9 
AS 235b 3,9 546b 5,2 929b 9,1 1354b 11,3 1821b 12,5 2618b 91,2 rövid karaj 
HT 236b 4,7 541ab 5,4 942b 9,1 1273c 11,8 1788b 12,2 3016a 29,7 
MM 1140a 36,7 2856a 31,5 4271a 51,4 5657a 58,9 7293a 64,7 13760a 367,8 
AS 1440b 24,1 3215b 30,6 5155b 51,4 6903b 58,8 8690b 60,9 11638b 414,6 comb 
HT 1458b 29,0 3228b 31,7 5159b 51,4 6754b 61,2 8796b 59,5 14484c 135,1 
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5.2 Allometrikus modell 

A következıkben az egyszerő, monofázisos allometrikus egyenlet 

alkalmazásával kimutatható növekedési jellegzetességeket mutatom be a 

különbözı juh típusokon. A bárányok növekedését két fázisra osztottam és 

külön számítottam az egyes mutatókra jellemzı együtthatókat a növekedés elsı 

szakaszában (1.-3. kategória) és a második szakaszában (3.-6. kategória). A 

töréspont kiválasztása esetleges, csupán a növekedésre jellemzı S-alakú görbe 

konkáv és konvex szakaszának találkozását – statisztikai pontosság nélkül – 

hivatott jelezni. A részleteket elfedı átlagos b érték helyett az adatok szakaszolt 

megfigyelése pontosabb eredményeket szolgáltat, ezt Koops (1986) sertés és 

Kwakkel és mtsai (1997) tyúk fajban bizonyították, amely különösen a 

zsírszövet növekedésének leírásában indokolt. 

A 16. táblázat az egyes mutatók élısúlyhoz viszonyított növekedésének arányát 

mutatja be típusonként. A teljes vizsgált idıszak alatt a CT-vel mért teljes test 

növekedési együtthatója 1,007 és 1,016 között mozog, és a típusok közötti 

különbség jelentéktelen (P>0,05). Ez az érték 1-nél nagyobb, mert a legnagyobb 

súlyt kitevı fej, amely nincs a CT-vel mért teljes test tömegében, csökkenı 

arányú a születési súlytól a kifejlettkori súlyig (Palsson és Verges, 1952; 

Kamalzadeh és mtsai, 1998b). Ennél kissé gyorsabb növekedés várható 25 kg-ig 

(b=1,035-1,065), majd 25 kg-tól a végsı súlyig a „teljes test” az élısúly 

növekedésénél lassabban nı (b<1). Ez valószínőleg az erıteljesebb 

gyapjútermelésnek köszönhetı, amelynek növekedési együtthatója a növekedés 

lassuló felében Zupka és mtsai (1996) vizsgálatai szerint 1,2 értékig megy fel.  

A nyakalt törzs növekedési koefficiense majdnem izometrikus, tehát amint 

várható volt, az élısúly változását szorosan követi. Nincs szignifikáns típus 

hatás. 
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16. táblázat CT-vel mért mutatókra számított allometrikus együtthatók (b), standard 
hibák (S.E.) és determinációs koefficiensek (R2) típusonként (rész-az-
egészhez viszony, élısúlyhoz viszonyítva, a soronkénti különbözı betők a 
szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

 típus MM AS HT 
 mutatók b S.E. R2 b S.E. R2 b S.E. R2 

test 1,011 0,012 0,952 1,007 0,010 0,994 1,016 0,010 0,994 
nyakalt törzs 0,982 0,011 0,993 0,983 0,010 0,994 0,978 0,010 0,994 
faggyú 1,473 a 0,023 0,986 1,367 b 0,022 0,986 1,398 b 0,023 0,985 
színhús 0,912 0,010 0,993 0,928 0,010 0,994 0,914 0,012 0,992 
hosszú karaj 1,092 a 0,009 0,995 1,190 b 0,015 0,991 1,055 c 0,013 0,991 
rövid karaj 1,042 a 0,010 0,994 1,074 b 0,010 0,994 1,059 ab 0,011 0,993 1

-6
. k

at
eg

ó
ri

a 

comb 0,927 0,011 0,993 0,940 0,010 0,994 0,941 0,010 0,994 
test 1,065 0,022 0,989 1,036 0,016 0,993 1,035 0,018 0,991 
nyakalt törzs 1,026 0,019 0,990 0,973 0,018 0,990 0,976 0,018 0,990 
faggyú 1,263 a 0,014 0,995 1,155 b 0,021 0,990 1,172 b 0,032 0,980 
színhús 0,947 0,015 0,992 0,981 0,011 0,995 0,956 0,020 0,988 
hosszú karaj 1,101 a 0,015 0,994 1,065 a 0,016 0,993 0,991 b 0,019 0,990 
rövid karaj 1,081 0,018 0,992 1,033 0,017 0,992 1,035 0,021 0,989 1

-3
. k

at
eg

ó
ri

a.
 

comb 0,968 0,017 0,991 0,959 0,017 0,991 0,947 0,017 0,991 
test 0,955 0,017 0,989 0,999 0,020 0,986 0,986 0,020 0,986 
nyakalt törzs 0,976 0,018 0,988 0,991 0,017 0,989 0,989 0,020 0,986 
faggyú 1,754 a 0,048 0,972 1,591 b 0,016 0,994 1,521 b 0,031 0,985 
színhús 0,881 0,021 0,982 0,880 0,018 0,986 0,893 0,024 0,977 
hosszú karaj 1,107 a 0,018 0,990 1,248 b 0,029 0,981 1,136 a 0,025 0,984 
rövid karaj 1,028 a 0,017 0,990 1,108 b 0,017 0,991 1,076 ab 0,021 0,987 3

-6
. k

at
eg

ó
ri

a.
 

comb 0,919 0,017 0,988 0,937 0,017 0,989 0,948 0,018 0,987 

 

A zsír késın érı szövettípus, ezért növekedése jelentısen gyorsabb, mint az 

élısúlyé (1.-6. kategória intervallumában b=1,367-1,473), hasonló mintázatot 

mutatva a fellelhetı irodalom vágási, illetve CT felvételezési adataiból származó 

zsír mennyiségének növekedési együtthatóival, bár ezek az értékek tág 

intervallumban mozognak. A southdown X romney vágási adatokból származó 

teljes test zsírtartalma kosokban 1,53 és jerkékben 1,65 (Fourie és mtsai, 1970). 

Azonban Notter és mtsai (1983) rambouillet, dorset és finn kosokra 1,53-2,41 

értékeket, illetve Winter (1971) corriedale ürükre 1,96-2,06 értékeket 

számítottak. Afonso (1992) coopworth fajta anatómiai pontokon CT-vel mért 

faggyútartalmának növekedését 1,98-szor gyorsabbnak számította, mint az 

élısúlyét. A vizsgált intervallum 25-50 ill. 60 kg, ezért a 3.-6. kategóriákra 
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számított b értékek (1,521-1,754) biztosítanak jobb összehasonlíthatóságot, 

amelyek bár nagyobbak a teljes intervallumra számítottnál, a fentebb említett 

adatoktól elmaradnak. Más, non-invaziv eszközzel (például MRi-rel) is 

becsülhetı a faggyúsodás folyamata. Streitz (1995) mérései szerint mind a texel, 

mind a német feketefejő bárányokra az allometrikus együttható 1,7.  

A vizsgált teljes idıszakban, illetve az elsı és második szakaszban a merinó 

szignifikánsan gyorsabban építi be a zsírt, mint a hústípusúak (P<0,05), 

hasonlóan Afonso (1992) eredményeihez, aki megállapította, hogy a 

faggyúságra szelektált vonal szignifikánsan gyorsabban és több zsírt épít be, 

mint a kontroll vagy a színhúsra szelektált vonal.  

Az izomszövet megközelítıleg az élısúllyal azonos ütemben növekszik, ezért a 

b értéke 1 körül mozog (16. táblázat), amely jellemzı más állatfajokra is (pl.: 

sertés: Gu és mtsai, 1992; Kusec, 2001) illetve más juhfajtákra is (Fourie és 

mtsai, 1970; Negussie és mtsai, 2004; Streitz, 1995). Kvame és mtsai (2004) 

szerint a növekedési együtthatója csupán 0,79; sıt Afonso (1992) eredményei 

szerint ennél még alacsonyabb a színhús b értéke (b=0,225-0,488), amelyet a 

szerzı az alacsony számú (összesen 5), a test hátsó részét teljesen kihagyó CT-

felvételekkel indokolta. Az eredményeim szerinti teljes növekedésre számított 

átlagos b=0,918-as allometrikus együttható az elsı 3 kategóriában magasabb 

érték (b=0,947-0,81). Mivel az izom korán érı szövet, nem meglepı, hogy a 3.-

6. kategória intervallumában, amikorra az izom beépülése lassul, alacsonyabb 

értékek mérhetık (b=0,88-0,893). A típusok allometriás együtthatói között nem 

találtam szignifikáns különbséget (P<0,05). 

A faggyú és a színhús növekedési együtthatójára talált irodalmi adatok 

heterogének, és a saját eredményeimtıl is kissé eltértek. Valószínőleg azért, 

mert más genotípusban, ivarban, illetve az általam alkalmazott metodikától 

eltérıen hússzéki bontással vagy kevesebb CT felvétel alapján (ez utóbbi 

kevésbé pontos eredményt ad) becsülték a növekedés folyamatát. 
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A hosszú és rövid karaj b paraméterei 1 felettiek mindhárom típusban (16. 

táblázat), néhány esetben szignifikáns különbség is tapasztalható (P<0,05). A 

kérıdzıkre jellemzı a fartól induló faggyúsodás (Hammond, 1960; Abdullah és 

mtsai, 1998), ezért caudalis-cranalis irányban nı az együttható értéke, ahogy azt 

Zupka és mtsai (1996) eredményei (comb: 0,84; karaj 1,02; tarja 1,18; nyak 

1,28) is bizonyítják. A hosszú karaj relatív növekedési együtthatója a 

legnagyobb (b=1,059-1,19), alig valamivel korábban fejezi be a növekedést a 

rövid karaj (b=1,042-1,074). A comb jelentıs színhústartalmának köszönhetıen 

a színhúshoz hasonló növekedést mutat, bár a növekedési koefficiense attól 

kicsit nagyobb (b=0,916-0,933), így is korán érınek tekinthetı. E testtájak 

növekedési együtthatói más fajban is hasonlóak (például sertésben Gu és mtsai, 

1992). 

Megfigyelhetı, hogy a comb növekedési gyorsasága az elsı 3 kategóriában 

közel 1 (hasonlóan az izomhoz), amely a növekedés második felére lassul, míg a 

hosszú karaj növekedése inkább nagyobb élısúly mellett válik intenzívvé, amely 

a zsírhoz hasonlóan késın érı típusú. Ez Hammond (1960) megállapításával 

megegyezik, miszerint a fejlıdési hullám a test perifériáin (például a lábaknál) 

kezdıdik és a test belseje, tehát a törzs (például a karaj) felé halad. 

 

A rész az egészhez viszony matematikai leírása nem csupán az egyes 

testösszetevık, illetve testtájak élısúlyhoz viszonyított arányát teszi lehetıvé, 

hanem az „egész” lehet ennél kisebb egység is. A kizárólag CT-s adatok 

arányítása is lehetséges, ezért a következı táblázatban a testösszetevık és 

testtájak növekedését a CT-vel mért nyakalt törzséhez hasonlítottam. Ebben az 

esetben a vizsgált tulajdonságok növekedési együtthatói kis mértékben nıttek, 

amelynek oka a mellkasi és hasi szervek létfontosságukból fakadó gyors 

növekedése (Zupka és mtsai, 1996). 

Kvame és mtsai (2004) szerint a 42. és 119. nap között készült 3 CT 

sorozatfelvétel alapján a nyakalt törzs zsírtartalmának nyakalt törzshöz 



  Eredmények és értékelésük 

 55 

viszonyított növekedési aránya 0,99-1,00 volt. Ez megközelítıleg megfelel a 

vizsgálataim szerinti elsı 3 kategóriának (17. táblázat), bár gyorsabb növekedést 

becsültem (b=1,181-1,226), mint a hivatkozott szerzık. Negussie és mtsai 

(2004) helyi fajták (menz és horro) meleg nyakalt törzsének faggyútartalmát 

vizsgálva viszont meglehetısen magas, 1,27-1,72 közötti növekedési 

együtthatókat állapítottak meg. Ha összevetjük Kvame és mtsai (2004) által 

számított eredményekkel, amely szerint a teljes test összes faggyútartalmának b 

együtthatója 0,77-0,79, és az ún. „non-carcass” (hasőri) faggyú b értéke 1,97-

2,02, akkor érthetıvé válik, hogy a nyakalt törzs faggyúbeépülése késıbb 

kezdıdik el, mint a hasőri zsírdepozíció. 

 

17. táblázat CT-vel mért mutatókra számított allometrikus együtthatók (b), standard 
hibák (S.E.) és determinációs koefficiensek (R2) típusonként (rész-az-
egészhez viszony, nyakalt törzshöz viszonyítva, a soronkénti különbözı 
betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

 típus MM AS HT 
 mutatók b S.E. R2 b S.E. R2 b S.E. R2 

faggyú 1,490 a 0,030 0,978 1,388 b 0,023 0,985 1,426 ab 0,024 0,984 
színhús 0,927 0,009 0,995 0,943 0,010 0,994 0,933 0,009 0,994 
hosszú karaj 1,110 a 0,008 0,996 1,210 b 0,013 0,993 1,078 c 0,009 0,995 
rövid karaj 1,060 a 0,005 0,997 1,092 b 0,006 0,997 1,082 b 0,006 0,997 1

-6
. k

at
. 

comb 0,944 a 0,004 0,997 0,956 ab 0,006 0,997 0,962 b 0,004 0,997 
faggyú 1,226 0,018 0,993 1,181 0,026 0,986 1,201 0,027 0,986 
színhús 0,921 a 0,012 0,995 1,003 b 0,016 0,992 0,979 b 0,014 0,994 
hosszú karaj 1,070 a 0,010 0,996 1,093 a 0,008 0,996 1,015 b 0,005 0,997 
rövid karaj 1,052 0,006 0,997 1,060 0,008 0,996 1,061 0,009 0,996 1

-3
. k

at
. 

comb 0,943 a 0,005 0,997 0,985 b 0,005 0,997 0,970 c 0,005 0,997 
faggyú 1,776 a 0,060 0,959 1,596 b 0,026 0,989 1,520 b 0,043 0,971 
színhús 0,900 0,018 0,986 0,887 0,013 0,992 0,903 0,017 0,988 
hosszú karaj 1,131 a 0,010 0,996 1,259 b 0,023 0,987 1,149 a 0,013 0,994 
rövid karaj 1,052 a 0,006 0,997 1,117 b 0,007 0,996 1,088 c 0,008 0,996 3

-6
. k

at
. 

comb 0,941 0,006 0,996 0,945 0,009 0,996 0,958 0,007 0,996 
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5.3 Növekedési modellek 

Az allometrikus egyenlet egy gyors áttekintést nyújt arról, milyen típusú 

növekedése van az adott szövettípusnak vagy testrésznek. Azonban a növekedés 

összetett folyamatát (a születési és kifejlettkori súlyt, a gyorsuló és lassuló 

növekedés mértékét, illetve a növekedés szakaszainak találkozási pontját) nem 

képes jellemezni (Evans és Kempster, 1979). A nyilvánvalóan szigmoid 

növekedéssel jellemezhetı szöveteket és testrészeket növekedési görbékkel 

célszerő modellezni. 

Az értekezés középpontjában a növekedés modellezése áll, azonban választ 

kívántam kapni az egyes súlykategóriákban megnyilvánuló típus hatásra is. 

Ezért az élısúly növekedési görbéin a három típus adatainak y koordinátái 

egyeznek meg és az adott élısúly eléréséhez szükséges napok száma (x 

koordináta) tér el. A 18. táblázat szerint mindkét hústípus szignifikánsan 

fiatalabb az egyes súlykategóriákban (P<0,001). 

 

18. táblázat Az egyes súlykategóriák eléréséhez szükséges napok száma típusonként 
élısúlyra korrigálva (a soronkénti különbözı betők a szignifikáns 
különbséget jelzik P<0,001 szinten) 

kat. 1. (6,4 kg) 2. (15 kg) 3. (24,7 kg) 4. (34,6 kg) 5. (44,1 kg) 6. (72,5 kg) 
típus. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. Átlag S.E. 
MM 24,58 a 0,62 64,50 a 1,14 103,91 a 1,45 147,97 a 1,58 210,06 a 1,52 672,80 a 3,43 
AS 18,77 b 0,40 50,07 b 1,10 87,01 b 1,45 129,68 b 1,57 153,91 b 1,43 567,77 b 3,87 
HT 9,25 c 0,49 41,93 c 1,15 69,38 c 1,45 93,65 c 1,64 145,13 c 1,40 558,53 b 1,26 

 

A gyakorlatból ismert tény, hogy a vizsgált hústípusú fajták egyedei nagyobb 

élısúlyt érnek el azonos korban, mint a merinó bárányok (Hajduk és Sáfár, 

2003). Ezért a növekedési modellek összehasonlítása elıtt megvizsgáltam a 

Gompertz függvény által becsült növekedési görbe alapján a típus-

különbségeket. 

Azonos életkort tekintve (20. nap) a suffolkok 30%-kal, a texel bárányok több 

mint 60%-kal nagyobb élısúllyal indulnak. A texel bárányok 5 hónapos korukra 
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(150. nap) elérik a kísérletben kifejlettkori súlynak (továbbiakban aszimptóta) 

tekintett állapot 2/3-át, míg a magyar merinó és a suffolk bárányok alig több 

mint a felét, amely a késıbbiekben elemzésre kerülı 5. ábrán is megfigyelhetı. 

Ekkorra (150. nap) a texel növekedése lassul, a merinó élısúlyát mindössze 

36%-kal haladja meg, és a lassú növekedéső suffolk is veszít elınyébıl (122%). 

Éves illetve másfél éves korra a texel kosok mindössze 15 és 12%-kal 

nehezebbek, mint a merinók, melynek oka a közel azonos kifejlettkori élısúly. 

A suffolk kosok élısúlya újra 27-29%-kal haladja meg a kontroll merinókét.  

 

Az F-teszt szerint a vizsgált típusok növekedését modellezı függvények jól 

illeszkednek az adatokra az inputtól függetlenül (P<0,001). Ezért csak a 

feltüntetett RSS (Residual Sum of Squares) útján állapítható meg (19. táblázat), 

melyik modell pontosabb. Egy modell illeszkedésének vizsgálatakor az alapvetı 

cél az RSS érték minimalizálása. Adatfelhasználás módszere szerint az I2 esetén 

kaptam a legkisebb, az I3 esetén a legnagyobb RSS értékeket. Típustól és 

adatfelhasználás módszerétıl (I1, I2 és I3) függetlenül a Gompertz függvény 

valamivel jobb eredményt biztosít, mint az aszimmetrikus, míg a logisztikus 

függvény pontossága e két modelltıl jelentısen elmarad. Kivételt ez alól a 

suffolk CT-vel mért zsírszövetének, illetve hosszú karajának tömege képez, ez 

esetben a logisztikus függvény a pontosabb. Ennek oka a függvények eltérı 

inflexiós pontjában keresendı. Tehát a lassú növekedéső suffolk késın érı 

típusú zsírszövete, illetve lassan fejlıdı hosszú karaja elnyújtottabb görbével 

írható le. Emellett figyelembe vettem a paraméterekre számított standard hibát, 

ami az I2 esetén a legmagasabb, ezért e módszerrel a típusok statisztikailag 

kevésbé különböznek egymástól. A legkisebb standard hibát az I3 módszer 

biztosítja. Az I1 módszernek, amelynek bár sem a standard hibája, sem az RSS-

je nem a legalacsonyabb, kétségtelen elınye a másik két módszerrel szemben, 

hogy lehetıvé teszi a hagyományos statisztikai próbák alkalmazását. 
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19. táblázat Az alkalmazott modellekre számított RSS értékek típusonként, tulajdonságonként a három különbözı adatbevitel alapján 

függvény Gompertz aszimmetrikus logisztikus 
tulajdonság típus MM AS HT MM AS HT MM AS HT 

egyedi 7,07 6,75 14,88 7,21 6,81 15,06 25,44 15,26 37,19 
átlag 5,12 3,93 12,88 5,27 3,98 12,06 23,7 11,85 35,1 élısúly 
összes 122,1 172,9 214,1 123,7 174 216,1 314,4 311,2 453,1 
egyedi 9148591,1 5600075,5 31191539,2 9283732,7 5666001,8 17024260,4 23766980,6 13111884 33482871,8 
átlag 8217211 3185891 14752622 8352762 3247069 14907463 22889628 10300241 31635092 teljes test 
összes 183550000 374080000 307260000 185010000 374890000 308820000 337960000 468710000 476320000 
egyedi 2188017,9 2990098,8 1767925,8 2223980,2 2998900 2197807,5 6149839,6 4934461,6 7329212,3 
átlag 1849076 1302612 1597833 1885909 1307108 1636727 5880698 2922972 6818839 nyakalt törzs 
összes 40803387 127150000 91631133 41157975 127340000 92029492 79840544 160080000 144220000 
egyedi 36465,6 52830,58 87119,65 35852,34 45257,07 87805,9 52532,16 35135,13 176661,78 
átlag 28410,3 30053,8 83028,2 27810,8 29641,1 83729,6 46556,4 16709,4 174387 

nyakalt törzs 
zsír 

összes 1743825 2298011 1264596 1738470 2299692 1272192 1965975 2682502 2223323 
egyedi 568471,6 1436956,1 1100098,8 576534,5 1448963,7 1118896,8 1669896,5 2870105,3 3427193,6 
átlag 388326 933142 866164 396883 943818 885217 1529511 2251128 3213322 

nyakalt törzs 
izom 

összes 15451519 57480252 31028846 15534525 57617135 31226351 26593640 74403420 54941981 
egyedi 3637,76 27243,95 2822,63 3724,84 26947,1 2864,38 15260,18 20263,64 14714,82 
átlag 2553,50 13958,4 618,5 2643,4 13616,3 657,3 14409,2 4100 12717,9 hosszú karaj 
összes 111466 1109800 286075 112342 1108509 286581 227559 1236199 414461 
egyedi 9354,87 19991,98 9505,92 9540,77 19959,63 9681 30894,5 25374,94 36274,29 
átlag 7683,6 10532,9 6520,9 7874,1 10471,4 6698 29592,3 13815,5 33604,4 rövid karaj 
összes 207193 821200 452969 209036 821797 454856 420378 983276 730425 
egyedi 283856 443004,3 374411,5 288366,6 472313 380446 769150,6 787532,8 1114994,9 
átlag 249134 252029 309922 253909 254248 316000 742331 559387 1056500 comb 
összes 5101614 16123705 11936954 5145953 16161338 1199826 9868635 20914561 19438088 
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A megfigyelt adatokra illesztett növekedési (Gompertz, aszimmetrikus és 

logisztikus) görbék paramétereit a 20.-31. táblázatok mutatják be. A 

táblázatokban a becsült maximális gyarapodás mértékét a Gompertz és 

logisztikus függvény esetén a B paraméter, az inflexiós pont napját a C 

paraméter jelöli. A Gompertz és az aszimmetrikus függvény közel azonos 

lefutású, illetve két kivételtıl eltekintve a Gompertz pontosabban illeszkedik, 

mint a logisztikus, ezért az 5.-20. ábrák csak a Gompertz függvény által leírt 

görbéket mutatják be. Az ábrákon a típusok mérési pontjaihoz tartozó átlagolt 

adatok illetve azok alapján (I2-es módszerrel) számított görbék láthatóak. A 

típusok várható napi tömeggyarapodási görbéit a Gompertz függvény 

paraméterei alapján ábrázoltam, és a napi tömeggyarapodást bemutató 6. ábrán 

a texel inflexiós pontjai [C, B] is jelöltem.  

 

20. táblázat A vizsgált típusok élısúlyára számított Gompertz és logisztikus függvény 
paramétereinek összehasonlítása (a soronkénti különbözı betők a 
szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

típus MM AS HT 
függvény módszer par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 63,85 a 0,64 83,07 b 0,65 71,16 c 0,66 
B 0,241 a 0,003 0,289 b 0,005 0,312 c 0,007 I1 
C 102,31 a 1,96 110,33 b 2,47 76,16 c 1,22 
A 63,88 a 1,35 83,04 b 1,22 71,14 c 2,13 
B 0,241 a 0,013 0,288 b 0,013 0,311 b 0,026 I2 
C 102,30 a 3,75 110,30 a 2,73 76,27 b 4,47 
A 63,82 a 0,48 83,03 b 0,59 71,11 c 0,63 
B 0,239 a 0,005 0,283 b 0,006 0,310 c 0,008 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 102,10 a 1,34 110,40 b 1,35 76,07 c 1,33 
A 63,29 a 2,88 82,29 b 2,25 70,69 c 3,49 
B 0,248 a 0,031 0,331 b 0,031 0,321 b 0,046 I1 
C 141,08 a 9,59 147,26 a 5,99 109,24 b 9,10 
A 63,33 a 2,80 82,29 b 1,99 70,68 a 3,41 
B 0,247 a 0,030 0,330 b 0,027 0,320 ab 0,045 I2 
C 141,00 a 9,28 147,10 a 5,29 109,30 b 8,89 
A 63,22 a 0,74 82,16 b 0,74 70,62 c 0,89 
B 0,246 a 0,008 0,319 b 0,010 0,317 b 0,012 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 140,90 a 2,47 148,10 b 2,06 109,20 c 2,34 
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A módszertıl (I1, I2 és I3) és a modellektıl függetlenül a típusok élısúlyuk 

szerint jól megkülönböztethetıek (20. és 21. táblázatok). A magyar merinó 

típusra becsült aszimptotikus élısúly (A paraméter) 63,22 és 63,85 kg között 

volt, míg suffolkra 82,16-83,07 kg, a texelre 70,62-71,16 kg (20. és 21. 

táblázatok, 5. ábra). E becsült értékek 130 %-kal, illetve 111 %-kal nagyobbak, 

mint a merinóé (P<0,05). Hereford bikák növekedésének tanulmányozása 

alapján Brody (1945) megállapította, hogy a kifejlettkori súly növelésének 

hatására a napi gyarapodás mértéke is nı. Ezért nem meglepı, hogy legkisebb 

aszimptotikus súlyú merinó maximális tömeggyarapodása a legkisebb (21. 

táblázat, illetve a 20. táblázatban a B paraméter). 
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5. ábra A vizsgált típusok élısúly-növekedésének modellezése Gompertz függvénnyel 
átlagolt adatokra alapozva 

 

Az eredmények pontosabb értelmezéséhez érdemes Jenkins és Leymaster (1993) 

adatait megvizsgálni, amelyben a juhok növekedését 4 éven keresztül figyelték 

meg. Az 594. napra (hasonlóan a saját vizsgálataim szerinti utolsó mérési 
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pontra) a juhok élısúly-növekedése már stagnálni látszik 81 kg mellett, azonban 

100 nappal késıbb (közel 2 éves korukra) 20 kg többletet mértek, és a 

növekedés, bár lassan és kissé ingadozva, a 4. év végére eléri a 110 kg-ot. Ebbıl 

következıen sem tekinthetıek a vizsgálat utolsó pontjának adatai egy kifejlett 

állat adatainak. 

 

21. táblázat Az aszimmetrikus függvény paraméterei és abból számítható pontok, 
illetve a maximális napi gyarapodás a típusonkénti összes élısúly adatot 
(I3) figyelembe véve (a soronkénti különbözı betők a szignifikáns 
különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

típus par. érték S.E. par. 
életkor 
(nap) 

élısúly 
(kg) 

max. napi 
tömeggyarapodás 

(kg/nap) 
A 63,80 a 0,48 t I 102,6 23,60 
B 0,029 a 0,001 tB 8,2 4,76 MM 
C 1,024 a 0,023 tC 197,0 43,65 

0,240 

A 83,01 b 0,59 t I 110,8 30,70 
B 0,028 a 0,001 tB 7,1 6,19 AS 
C 0,933 b 0,022 tC 214,4 56,79 

0,285 

A 71,10 c 0,63 t I 76,4 26,30 
B 0,025 b 0,001 tB -4,9 5,30 HT 
C 1,189 c 0,033 tC 157,7 48,64 

0,311 

 

Bármelyik modellt, illetve módszert tekintve a texel éri el legkorábban 

(Gompertz és aszimmetrikus modell szerint 76., logisztikus modell szerint 109. 

napon) a becsült maximális tömeggyarapodását (6. ábra). Ennek mértéke 310-

321 g/nap, amely a legnagyobb a három vizsgált típus közül (20. és 21. 

táblázatok). A suffolk és a merinó esetén 34, illetve 26 nappal késıbb (P<0,01), 

tehát a 110. (logisztikus modell esetén 147-148.), illetve a 102. (logisztikus 

modell esetén 141.) napon várható a maximális tömeggyarapodás, melynek 

mértéke 283-331 g/nap, illetve 239-247 g/nap között mozog. Tehát a suffolk az 

inflexiós pont napján 18,4%-kal, míg a texel 29,4%-kal jobb tömeggyarapodást 

mutat, mint a magyar merinó. 

Az értekezésben leírthoz hasonló metodikával vizsgáltak angliai texel 

bárányokat Lambe és mtsai (2006), akik a bárányok maximális 
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tömeggyarapodását (354 g/nap) sokkal korábbi idıpontra (34. nap) becsülték 

Gompertz függvénnyel. Téves következtetés lenne levonható, ha nem 

ismertették volna az aszimptotikus súlyukat (42 kg) is. Egy nagyobb 

színhúskihozatalra szelektált suffolk állományban a 83 kg-os élısúlyú 

anyajuhok tömeggyarapodását 379 g/napra becsülték, szintén Gompertz 

függvény segítségével (Lewis és mtsai, 2002). Maxa és mtsai (2007) is jobb 

gyarapodást mértek: 324 g/nap 2 hónapos korú suffolk bárányokon, amely az itt 

szereplı adatok alapján Gompertz függvénnyel becsült kb. 250 g/nap értéktıl 

szintén jobb. Ezzel szemben az utóbbi tanulmányban vizsgált texel bárányok 

gyarapodása hasonló mértékő, mint a saját vizsgálatomban.  
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6. ábra A vizsgált típusok napi tömeggyarapodásának görbéi az átlagolt adatokra 
számított Gompertz függvénnyel becsülve 

 

Az inflexiós pont (tI) élısúlyban is kifejezhetı, amely mindegyik modell esetén 

az aszimptóta (A paraméter) egy meghatározott hányada. A nevezı értéke a 

Gompertz esetén „e” (2,7183), az aszimmetrikus esetén 1,01100 (2,7169), a 

logisztikus esetén 2, ezért az inflexiós pont sorrendben az A 37%-a, 37%-a 

„C” 

„B” 
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illetve 50%-a. Ezt a pontot a merinó, a suffolk és a texel Gompertz és 

aszimmetrikus függvények esetén sorrendben 23,6 kg, 30,7 kg és 26,3 kg, 

logisztikus függvény esetén 31,6 kg, 41,1 kg és 35,3 kg élısúlyban éri el. Az 

aszimmetrikus S-görbe alapján (21. táblázat) az intenzív növekedés szakasza 

(∆tC-tB) texelben a legrövidebb (163 nap), ezt követi a merinó (189 nap) és a 

leghosszabb a suffolkban (207 nap). E pontok közül texel esetén a kalkulált tB 

pontra becsült élısúly és életkor egymással összeegyeztethetetlennek tőnik. Az 

intenzív növekedés szakasza a becslés szerint már 5 nappal születése elıtt, 5,3 

kg-os élısúly mellett megkezdıdik (azonban figyelembe kell venni azt, hogy 

minden függvény csak a mérési tartományon belül adhat „pontos” becslést, az 

intervallumon túl annak megbízhatósága radikálisan csökkenhet). 

 

A CT felvételek alapján mért teljes test, illetve a nyakalt törzs növekedési 

görbéinek paramétereit a 22.-24. táblázatok mutatják be. 

22. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért teljes testére számított Gompertz és 
logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a soronkénti 
különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

típus MM AS HT 
függv. mód. par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 50275,33 a 974,63 66323,02 b 1999,43 56102,18 c 1259,69 
B 189,74 a 3,87 222,58 b 2,67 239,82 c 3,13 I1 
C 98,51 a 2,85 111,9 b 4,24 77,21 c 2,16 
A 50237,10 a 1706,90 66218,00 b 1109,70 56073,30 c 2286,20 
B 189,00 16,70 223,20 11,38 240,10 27,74 I2 
C 98,40 a 6,04 111,60 a 3,20 77,11 b 6,18 
A 50219,30 a 585,40 66236,20 b 875,70 56096,30 c 757,10 
B 188,00 a 5,70 221,10 b 8,85 239,70 b 9,16 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 98,12 a 2,08 111,70 b 2,56 77,09 c 2,05 
A 49820,85 a 2795,17 65573,31 b 2061,44 55738,14 c 3286,36 
B 192,09 a 29,65 253,99 b 27,05 245,44 b 43,00 I1 
C 137,53 a 11,93 149,70 a 7,31 111,09 b 11,27 
A 49816,40 a 2751,00 65550,40 b 1860,50 55723,60 a 3246,20 
B 191,30 29,06 255,00 24,81 245,70 42,43 I2 
C 137,40 ab 11,69 149,20 a 6,47 110,90 b 11,00 
A 49768,70 a 765,80 65480,00 b 910,50 55720,80 c 913,10 
B 190,10 a 8,06 250,10 b 11,80 245,20 b 11,89 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 137,20 a 3,29 149,90 b 3,26 110,90 c 3,12 
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A három típus teljes, illetve nyakalt törzsre számított A paramétereiben 

szignifikánsan eltér egymástól (P<0,05). Az I2-es módszer esetén a típusok B 

paraméterei a teljes test esetén nem különböznek egymástól, míg a nyakalt törzs 

esetén a gyengébb gyarapodású merinó adatai elmaradnak a hústípusúakra 

becsülttıl (P<0,05). Ennek oka, hogy az így számított paraméterek standard 

hibája jelentısen meghaladja a másik két módszerrel kalkulált paraméterek 

standard hibáit. 

A merinó CT-vel mért teljes testének maximális gyarapodása 188-192,1 g/nap, a 

nyakalt törzsé 108,5-111,5 g/nap között mozog az alkalmazott modelltıl 

függıen. Ugyanezek a hústípusúakban, az élısúlynál tárgyalt adatok alapján 

várható volt, hogy jobbak lesznek: a suffolk esetén 221-255 g/nap és 158-182 

g/nap, a texel esetén 239,7-245,7 g/nap és 168,2-173,8 g/nap. A Gompertz 

függvény gyengébb gyarapodást becsül, mint a logisztikus, ami különösen a 

suffolk esetén igaz.  

23. táblázat  A vizsgált típusok CT-vel mért nyakalt törzsre számított Gompertz és 
logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a soronkénti 
különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

típus MM AS HT 
függv. mód. par érték S.E. érték érték S.E. érték 

A 30157,38 a 439,11 44893,07 b 1078,78 38454,52 c 876,72 
B 108,84 a 0,84 159,50 b 2,33 168,46 c 2,19 I1 
C 100,55 a 2,35 107,41 a 3,46 75,69 b 2,14 
A 30150,00 a 818,20 44838,40 b 696,00 38439,70 c 748,80 
B 108,90 a 7,75 159,90 b 7,38 168,50 b 9,23 I2 
C 100,50 a 4,94 107,10 a 2,81 75,63 b 2,90 
A 30175,80 a 279,00 44824,50 b 500,30 38457,00 c 411,40 
B 108,50 a 2,63 158,10 b 5,23 168,20 b 5,06 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 100,50 a 1,69 107,10 b 2,04 75,60 c 1,60 
A 29905,46 a 1421,89 44484,26 b 1260,98 38195,81 c 1496,93 
B 111,47 a 14,87 181,44 b 16,96 173,80 b 20,47 I1 
C 140,89 a 10,39 144,10 a 6,02 108,59 b 7,40 
A 29900,50 a 1398,50 44475,60 b 989,00 38191,60 c 1504,50 
B 111,50 a 14,55 181,90 b 13,25 173,80 b 19,94 I2 
C 140,80 a 10,17 143,60 a 4,66 108,50 b 7,19 
A 29912,00 a 373,40 44398,60 b 530,70 38194,00 c 501,50 
B 111,20 a 3,88 177,60 b 6,92 173,50 b 6,63 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 141,00 a 2,73 144,10 a 2,59 108,50 b 2,42 
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A 22.-24. táblázatokból leolvasható inflexiós pontok szerint a CT felvételek 

alapján kalkulált teljes test és a zsigert nem tartalmazó nyakalt törzs között van 

néhány nap különbség. Tehát a növekedési modellek szerint a nyakalt törzs 

lassabban fejlıdik, mint a zsiger. Ezzel az eredménnyel összhangban vannak az 

allometriás vizsgálati eredmények is (nyakalt törzs b értéke 0,98) és az irodalmi 

adatok (Kvame és mtsai, 2004). Az inflexiós pontot modelltıl és számítási 

módtól függetlenül szignifikánsan a texel éri el legkorábban (P<0,05). A becsült 

vágási kihozatal (nyakalt törzs/élısúly) nem romlott sokat, miközben az állatok 

élısúlya közel megkétszerezıdött (∆tC-tB). 

 

24. táblázat Az aszimmetrikus függvény paraméterei és abból számítható pontok a 
teljes test és a nyakalt törzs esetén típusonként (I3 módszer szerint; a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

tulajdonság típus par érték S.E: par. 
életkor 
(nap) 

tul. súlya 
(kg) 

élısúly 
(kg) 

A 50211,10 a 587,20 t I 98,55 18,56 22,62 
B 0,027 a 0,001 tB 4,02 3,75 4,25 MM 
C 1,023 a 0,035 tC 193,08 34,35 42,98 
A 66218,60 b 875,00 t I 112,36 24,48 31,14 
B 0,028 b 0,001 tB 6,48 4,94 6,10 AS 
C 0,913 b 0,040 tC 218,24 45,30 57,55 
A 56088,40 c 758,40 t I 77,48 20,74 26,62 
B 0,025 b 0,001 tB -5,37 4,184 5,23 

teljes test 

HT 
C 1,167 c 0,049 tC 160,32 38,37 49,21 
A 30170,70 a 280,00 t I 101,11 11,15 23,23 
B 0,027 a 0,001 tB 2,68 2,25 4,10 MM 
C 0,982 a 0,027 tC 199,55 20,64 44,08 
A 44814,80 b 500,00 t I 107,46 16,57 29,75 
B 0,028 a 0,001 tB 7,24 3,34 6,21 AS 
C 0,965 a 0,035 tC 207,67 30,66 55,41 
A 38451,80 c 412,00 t I 75,99 14,22 26,16 
B 0,025 b 0,001 tB -4,90 2,87 5,31 

nyakalt 
törzs 

HT 
C 1,195 b 0,040 tC 156,89 26,31 48,46 

 

A típusok közti különbségek szembetőnıbbek, ha az aszimptótához viszonyítom 

a növekedést. A 7. ábra a nyakalt törzs relatív állapotát mutatja be pontról 
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pontra. A texel már a 107. napra a kifejlett korra elérhetı nyakalt törzs 

tömegének felét, a 150. napra a kétharmadát eléri. Ezzel szemben a közel 

egymást fedı görbéjő merinó és suffolk az 50%-ot csak a 138-145. illetve a 

66%-ot csak a 190-198. napra éri el. E két típus növekedése azonos lefutású, de 

a suffolk hosszabb idı alatt és nagyobb élısúlyt ér el.  
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7. ábra A nyakalt törzs relatív növekedése az I2 módszer alapján számított Gompertz 
modell paramétereinek alkalmazásával 

 

 

A következıkben (25. és 27. táblázatok és 8.-11. ábrák) a faggyúbeépülés 

görbéinek paramétereit hasonlítottam össze. A legnagyobb mennyiséget (A 

paraméter) a suffolk épít be (6,24-6,4 kg), a legkevesebbet a texel (4,67-4,71 

kg). A típus-sorrend szignifikáns (P<0,05), kivéve az átlagolt adatokra illesztett 

modellek esetén (25. táblázat). 

 

 



  Eredmények és értékelésük 

67 

25. táblázat  A vizsgált típusok CT-vel mért nyakalt törzs zsírszövetére számított 
Gompertz és logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
függvény módszer par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 5055,89 a 117,32 6388,66 b 153,81 4705,87 c 52,76 
B 21,41 a 0,21 20,34 b 0,26 20,96 ab 0,24 I1 
C 142,49 a 3,46 164,50 b 5,62 106,73 c 2,14 
A 5054,40 a 99,87 6367,70 b 117,60 4704,80 a 172,00 
B 21,42 1,27 20,44 1,48 20,94 2,35 I2 
C 142,40 a 3,36 163,50 b 5,28 106,70 c 5,89 
A 5057,10 a 56,86 6401,40 b 78,57 4706,20 c 48,83 
B 21,17 0,71 19,38 0,87 20,67 0,65 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 142,60 a 1,94 166,90 b 3,69 106,90 c 1,70 
A 5017,03 a 127,17 6246,12 b 102,31 4677,35 c 240,49 
B 24,56 a 1,90 28,55 b 2,41 23,76 a 3,93 I1 
C 174,61 a 4,76 188,94 a 5,41 137,20 b 9,79 
A 5016,40 a 124,30 6243,80 b 74,78 4676,80 a 241,20 
B 24,55 1,85 28,58 1,67 23,72 3,91 I2 
C 174,50 a 4,63 188,00 b 3,90 137,10 c 9,78 
A 5014,50 a 58,52 6241,40 b 68,94 4674,40 c 62,45 
B 24,26 0,86 25,97 1,34 23,36 1,00 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 175,00 a 2,22 194,80 b 3,97 137,80 c 2,59 

 

A texel faggyússága az elsı 6 hónapban meghaladja a másik két típusét (8. 

ábra). A suffolk és a merinó bárányok faggyúzottsága azonban kb. a 200. napig 

megegyezik (3 kg körül), majd e pontot követıen a suffolk nyakalt törzsén a 

faggyú mennyisége jelentısen nı (10 hónapos korukra kb. 400 grammal több).  
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8. ábra A típusok CT-vel mérhetı átlagos zsírszövetének növekedési görbéi Gompertz 
és amerikai suffolk esetén logisztikus függvénnyel jellemezve 

 

A Gompertz függvény becslése szerint a suffolk a 200. és a 300. napon 9 illetve 

12 kg-mal nagyobb nyakalt törzset képes elıállítani, a faggyúzottság mértéke 

jelentısen alacsonyabb, mint a merinóé. Ennek ábrázolására ezért alkalmasabb a 

nyakalt törzs növekedési üteméhez viszonyított zsír növekedése (9. ábra), 

ezáltal a típusok is jobban elkülönülnek egymástól. A texel és a suffolk nyakalt 

törzsén kezdetben nagyobb a zsír aránya (1 hónaposan 5,5 %, illetve 4,8 %, 

sorrendben), mint a merinóén (3,2 %). Kvame és mtsai (2006) eredményei 

szerint a 44 napos texel fajtával keresztezett norvég fehér juh CT-vel becsült 

nyakalt törzsének kb. 3 %-a zsírszövet, amely a 118. napra csak kis mértékben 

nı. Ezt az eredményt azonban nem támasztják alá sem Butterfield (1988) 

eredményei, sem az általam vizsgált típusok zsírszövetének relatív növekedési 

üteme. A vizsgált texel bárányoké bár hamar lassul és másfél éves korra 

megállapodik 12% körüli értékben, de 4 hónapos korára a nyakalt törzsén már 

9,5 % zsírszövet becsülhetı. A suffolk ehhez képest lassan zsírosodik, és csak 9 
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hónapos korára éri utol a texelt, majd a végsı élısúlynál már 14%-os 

zsírtartalom becsülhetı a nyakalt törzsön. A merinó bárányok húsának 

faggyútartalma születéskor a becslés szerint alig 2%-ról indul, azt követıen 

meredeken növekszik 6-7 hónapos koráig, végül több mint 16%-kal zárul. Az 

átlagos felvásárlási súlynak tekinthetı 20-22 kg-os élısúlyban (18-24 kg volt 

2002-ben - Hajduk és Sáfár, 2003) a vizsgált típusok nyakalt törzsének 

faggyúzottságában nincs nagy különbség: a suffolk és a texel 6,3 illetve 6,8%-

os, a merinó bárányoké is csupán 8%-os. 
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9. ábra A vizsgált típusok CT-vel mérhetı zsírszövetének aránya a nyakalt törzshöz 
képest a Gompertz függvény alkalmazásával 

 
A faggyúzottság fejlıdésének vizsgálatához érdemes megfigyelni a B és C 

paraméterek alakulását. A zsírbeépülés maximumát (B=20,7-23,8 g/nap között) 

a texel éri el legkorábban (Gompertz és aszimmetrikus esetén a 107. napon, 

logisztikus esetén a 137-138. napon) (P<0,05). A legnagyobb napi zsírbeépülés 

(21,2-24,6 g/nap; P<0,05) azonban a merinóban tapasztalható (142. illetve 175. 

napon). A 10. ábra szerint a típusok kiegyenlítettebb képet mutatnak a 
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faggyúgyarapodás mértékét (maximumát) tekintve, mint a tömeggyarapodásban. 

A merinó és a texel típus zsírbeépülésének görbéje hasonló, mindössze az x 

tengelyen egymástól eltolva. Ennek oka, hogy a texel korábban érı típus, tehát 

korábban kezd el zsírosodni. A suffolk görbéjének csúcsa alacsonyabb (alig több 

mint napi 20 g), de a zsírbeépítés folyamata hosszan elnyújtott. Az elızı 

ábrákon (8. és 9. ábra) is megfigyelhetı, hogy a görbe a 600. életnapra sem 

simult oly mértékben az aszimptótához, mint a másik két típusé. Ennek oka a 

különbözı növekedési kapacitás és intenzitás (Thompson, 1990). Ha a suffolk 

zsírbeépítését az RSS érték alapján pontosabb logisztikus modellel jellemzem, 

akkor az inflexiós pont 165 napról 188 napra nı, és a beépülés mértéke is közel 

29 g-ra nı, amint ez a 10. ábrán is megfigyelhetı. 
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10. ábra A vizsgált típusok napi faggyúbeépülésének görbéi az átlagolt adatokra 
számított Gompertz és amerikai suffolk esetén logisztikus függvénnyel becsülve 

 

A 11. ábra az érés típusát jobban kifejezi, ezen ábra szerint a faggyúzottságban 

határozottan elkülönülnek a típusok: bár mindkét húsfajta nagy növekedési 

intenzitású, a három típus közül a nagy növekedési kapacitású suffolk a 
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leglassabban, míg a kis kapacitású texel a leggyorsabban közelíti meg a 

végállapotot.  
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11. ábra A nyakalt törzs faggyúzottságának aktuális és végsı állapota közti arány 
alakulása az átlagolt adatokra számított Gompertz modell paramétereinek 
alkalmazásával 

 

A 26. és 27. táblázatban az izombeépülés folyamatát modellezı függvények 

paraméterei kerültek összehasonlításra. A színhúskihozatalt alapvetıen a 

kifejlettkori súly határozza meg (Brody, 1945; Taylor és mtsai, 1980; Butterfield 

és mtsai, 1983), de a tudatos szelekció hatására néhány genotípus (pl.: az extrém 

izmoltságot mutató texel) szignifikánsan eltérhet a fajra jellemzı értékektıl. 

Ebbıl következıen nem meglepıek az eredmények. A suffolk bárányok nyakalt 

törzsének színhúskihozatala a függvények szerint 27,8-28,06 kg-ra becsülhetı. 

Ezt közelíti meg a texel a várható 25,6-25,76 kg-mal. A merinó színhús-

kihozatala szignifikánsan közel 10 kg-mal elmarad (17,7-17,8 kg). A típusok 

izombeépülése közti különbséget az 12. ábra is jól szemlélteti. 
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26. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért nyakalt törzs izomszövetére számított 
Gompertz és logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
függv. mód. par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 17851,13 a 288,78 28057,88 b 696,80 25765,99 c 473,89 
B 71,71 a 1,24 101,24 b 1,19 112,86 c 1,33 I1 
C 88,91 a 2,21 97,67 a 3,31 69,14 b 2,03 
A 17846,90 a 364,70 28036,50 b 585,10 25759,20 c 550,20 
B 71,68 ab 3,77 101,50 a 6,11 112,80 b 6,77 I2 
C 88,91 a 3,50 97,44 b 3,67 69,09 ab 3,17 
A 17859,20 a 166,80 28032,40 b 333,50 25766,50 c 239,00 
B 71,48 a 1,72 100,80 b 3,46 112,40 c 2,93 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 88,84 a 1,61 97,39 b 2,11 69,01 c 1,38 
A 17704,67 a 724,20 27844,49 b 977,86 25599,96 c 1064,10 
B 71,79 a 7,89 110,59 b 12,27 114,11 b 13,88 I1 
C 126,06 a 8,38 135,44 a 7,31 102,31 b 7,61 
A 17702,30 a 705,30 27842,70 b 867,90 25600,50 b 1032,00 
B 71,70 a 7,67 111,00 b 10,90 114,00 b 13,37 I2 
C 126,00 a 8,07 135,10 a 6,42 102,30 b 7,36 
A 17708,50 a 212,90 27805,80 b 361,60 25599,00 c 309,30 
B 71,55 a 2,32 109,50 b 4,47 113,60 b 3,99 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 126,00 a 2,45 135,20 b 2,74 102,30 c 2,23 
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12. ábra  A típusok CT-vel mérhetı átlagos izomszövetének növekedési görbéi Gompertz 
függvénnyel jellemezve 

 

A 13. ábra az izomszövet és a nyakalt törzs hányadosát mutatja be típusonként. 

Bár a suffolk típusú juhok nagy kifejlettkori élısúlyukból fakadóan a legtöbb 

színhúst termelik (26. táblázat), a színhús aránya 600 napos korra a nyakalt 

törzs 62,6%-ára csökken. Ennél jobb színhúskihozatal várható a texel 

bárányoktól a felnevelés alatt (600. napon 67%). A merinó teljesít a 

leggyengébben (59,4%). Ez esetben a Gompertz modell becsült pontjai érdekes 

módon kezdetben nem követik szorosan a mért adatokat. A tendenciózus 

csökkenés azonban, amely mindhárom típust jellemzi, megegyezik az irodalmi 

adatokkal (Butterfield, 1988). 
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13. ábra A vizsgált típusok CT-vel mérhetı izomszövetének aránya a nyakalt törzshöz 
képest a Gompertz függvény alkalmazásával 

 

Gompertz függvény által kalkulált napi gyarapodását az 14. ábra illusztrálja. A 

merinó maximális napi izomgyarapodása jelentısen elmarad a húsfajtákétól 

(P<0,05), mindössze 71,5-71,8 g/nap. A suffolk logisztikus modellel becsült 

maximális izomgyarapodása 109,5-111 g/nap, illetve 100,8-101,5 g/nap a 

Gompertz modell alapján. A legnagyobb maximális izombeépülési kapacitás a 

legjobb színhús %-kal rendelkezı texel bárányok adataira becsülhetı, Gompertz 

modellel 113,6-114,1 g/nap, logisztikus modellel 112,4-112,9 g/nap. E típus éri 

el a napi gyarapodási görbe csúcspontját is a legkorábban (Gompertz függvény 

szerint már a 69. napon, logisztikus függvény szerint a 102. napon). A merinó 

bárányok maximális izomgyarapodása a Gompertz modellel a 89. napra, 

logisztikus modellel a 126. napra becsülhetı, a suffolk bárányok esetén pedig a 

97., illetve a 135. napra esik. A logisztikus függvény B paramétereiben a 

hústípusúak nem különböznek szignifikánsan egymástól, csak a merinótól 

(bármelyik módszerrel). A biológiai értelmezhetıséget jobban biztosító 
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Gompertz függvénnyel számított napi gyarapodási görbe csúcspontjának 

koordinátáiban (B és C paramétereiben) azonban az I2-es módszer kivételével a 

típusok szignifikánsan különböznek (P<0,05).  
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14. ábra A vizsgált típusok Gompertz függvény alapján becsült napi izombeépülése 

 

Az izomszövet relatív növekedésének görbéje alig különbözik a nyakalt 

törzsétıl (7. ábra), ezért ennek külön bemutatásától eltekintek. 

Ennél jelentısebb információkkal szolgál a következı összefoglaló 27. táblázat, 

amely az aszimmetrikus S-görbe inflexiós pontjait mutatja be a nyakalt törzs 

izom-, illetve zsírszövet növekedésében. Az exportált bárányok döntı hányadát 

képviselı magyar merinó izomgyarapodása a 90. napig javul, majd gyengülni 

kezd az 59. naptól intenzíven növekvı és a 143. napon tetızı faggyúbeépülés 

mellett. A merinó maximális napi tömeggyarapodását 23,6 kg-osan éri el (21. 

táblázat), 12 nappal túllépve az izomnövekedési potenciál maximum pontját (tI), 

amely a mai piaci helyzet mellett megközelíti az exportálható bárányok 

élısúlyának felsı határát. Ugyanez jellemzı a texel bárányokra, ezért e két 
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típusban, bár más-más okból (a merinó kis növekedési kapacitású, a texel rövid, 

de nagy növekedési intenzitású) a szokásos exportsúlyban már fokozódó 

zsírosodással lehet számolni. Ezzel szemben a suffolk izomnövekedési 

potenciáljának maximumát a 98. napon éri el, amely meghaladja az átlagos 20-

25 kg-os kereskedelmi súlyt, ezért amennyiben 25 kg-os élısúlyban vágják, bár 

a 90. napon a legalacsonyabb faggyú %-ot (7%-ot) biztosítja a 3 típus közül, 

növekedési képességei kihasználatlanul maradnak. 

 

27. táblázat Az aszimmetrikus S-függvény paraméterei és az áthajlási pontok a 
vizsgált típusok testösszetevıire (I3 módszer szerint; a soronkénti 
különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

tulajdonság típus par. érték S.E. par. 
életkor 
(nap) 

tulajdonság 
súlya (g) 

élısúly 
(kg) 

A 5056,20 a 56,72 t I 143,09 1869,33 33,03 

B 0,052 a 0,003 tB 58,68 377,14 13,46 MM  

C 1,145 a 0,041 tC 227,51 3459,31 48,33 

A 6396,60 b 78,07 t I 167,50 2364,89 46,13 

B 0,040 b 0,002 tB 51,10 477,12 14,72 AS 

C 0,831 b 0,042 tC 283,91 4376,38 68,05 

A 4705,30 c 48,93 t I 107,33 1739,60 35,67 

B 0,036 b 0,001 tB 26,84 350,97 11,91 

nyakalt 
törzs zsír 

HT 

C 1,201 a 0,041 tC 187,82 3219,24 54,52 

A 17856,70 a 167,20 t I 89,51 6601,82 20,47 

B 0,027 a 0,001 tB 1,05 1331,93 3,92 MM  

C 1,093 a 0,030 tC 177,97 12217,06 40,24 

A 28027,40 b 333,50 t I 97,97 10362,04 27,07 

B 0,026 a 0,001 tB -0,38 2090,56 5,15 AS 

C 0,983 b 0,037 tC 196,32 19175,57 52,97 

A 25763,30 c 239,60 t I 69,54 9524,98 24,17 

B 0,023 b 0,001 tB -11,61 1921,68 4,29 

nyakalt 
törzs izom 

HT 

C 1,191 c 0,035 tC 150,70 17626,54 47,07 

 

Az általános mutatók után a CT felvételeken anatómiai pontok alapján 

elkülönített testtájak növekedését jellemeztem, vajon kimutatható-e a korábbi 

vágási adatok alapján vázolt genotípus hatás (Kupai és mtsai, 2004; Jenei és 
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mtsai, 2005). Ezek közül a hússzéki bontás szempontjából legfontosabb értékes 

húsrészek közül a hosszú és rövid karajt, valamint a combot vizsgáltam. Elıször 

a három húsrészre jellemzı növekedési görbéket mutatom be (15.-17. ábrák). 
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15. ábra A típusok CT-vel mérhetı átlagos hosszú karajának növekedési görbéi 
Gompertz és logisztikus amerikai suffolk esetén függvénnyel jellemezve 
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16. ábra A típusok CT-vel mérhetı átlagos rövid karajának növekedési görbéi Gompertz 
függvénnyel jellemezve 
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17. ábra A típusok CT-vel mérhetı átlagos combjának növekedési görbéi Gompertz 
függvénnyel jellemezve 

 

Mindhárom húsrész növekedésérıl megállapítható, hogy a legnagyobb tömeget 

a suffolk képes elıállítani, a legkevesebbet a magyar merinó. Az ábrák szerint a 

texel bárányok korán elvesztik elınyüket a hosszú karaj esetén, ezzel szemben 

fél éves korukig (5. mérési ponton túl is) nagyobb rövid karaj, illetve comb 

várható, mint a suffolk bárányok vágásakor. Ezt követıen azonban lassul a 

növekedés. Amennyiben a relatív növekedést vizsgálom, a húsrészek 

növekedési üteme hasonlít a nyakalt törzséhez. 

A biológiai folyamatok fı pontjait a következı táblázatok foglalják össze. A 28. 

táblázat a Gompertz és a logisztikus egyenletek hosszú karajra számított 

paramétereit mutatja be. 
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28. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért hosszú karajának növekedésére számított 
Gompertz és logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
függvény módszer par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 1791,00 a 26,89 3908,12 b 91,96 2467,04 c 53,48 
B 6,59 a 0,06 15,37 b 0,23 10,79 c 0,12 I1 
C 111,92 a 2,57 123,34 b 3,91 85,29 c 2,33 
A 1790,60 a 30,39 3904,10 b 70,73 2466,10 c 14,78 
B 6,60 a 0,30 15,43 b 0,89 10,79 c 0,18 I2 
C 111,90 a 3,06 123,00 b 3,17 85,22 c 0,91 
A 1791,90 a 14,58 3902,80 b 45,99 2467,00 c 23,08 
B 6,56 a 0,14 15,05 b 0,56 10,74 c 0,29 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 111,90 a 1,48 123,20 b 2,12 85,21 c 1,43 
A 1775,20 a 70,78 3878,53 b 76,20 2449,78 c 68,92 
B 6,98 a 0,79 18,82 b 1,31 11,59 c 0,96 I1 
C 150,87 a 8,47 154,24 a 3,81 117,48 b 5,16 
A 1775,00 a 69,20 3878,10 b 36,96 2449,50 c 65,02 
B 6,99 a 0,77 18,86 b 0,62 11,59 c 0,91 I2 
C 150,80 a 8,24 153,60 a 1,82 117,40 b 4,84 
A 1775,20 a 19,93 3868,90 b 46,52 2449,30 c 26,91 
B 6,95 a 0,22 17,95 b 0,74 11,52 c 0,37 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 151,00 a 2,40 155,10 a 2,46 117,50 b 2,03 

 

A három típus hosszú karajának növekedése szignifikánsan különbözik 

(P<0,05); a Gompertz függvény esetén mindhárom paraméterben, logisztikus 

esetén mindössze a merinó és suffolk inflexiós pontjának napja nem különbözik. 

A suffolk bárányok hosszú karajának maximális napi gyarapodása (15-15,4 

g/nap) több mint kétszerese a merinó bárányokénak (6,6 g/nap), amelyet közel 

azonos életkorban 123 illetve 112 napos korban érnek el (18. ábra). A 

gyarapodás mértékét tekintve a texel a kettı között helyezkedik el (10,7-10,8 

g/nap), viszont a platót egy hónappal korábban, a 85. napon érik el. A 

logisztikus görbe paramétereinek figyelembevétele csak a suffolk bárányok 

esetén indokolt (19. táblázat). Ebben az esetben a hosszú karaj maximális 

gyarapodását (18-18,9 g/nap) csak a 154-155. napon éri el. 
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18. ábra  A vizsgált típusok Gompertz függvény alapján becsült napi hosszú karaj 
gyarapodása 

 
Az inflexiós pont napján az aszimmetrikus S-görbe szerint a merinó, a suffolk és 

a texel bárányok élısúlya sorrendben 26, 34 illetve 29 kg-os (29. táblázat). A 

hosszú karaj növekedési telítıdésekor (a tC ponton) azonban az állatok elérik az 

aszimptotikus súly 70%-át. Ha figyelembe vesszük a korábban említett szokásos 

vágási, illetve felvásárlási átlagsúlyt, egyik típus teljes potenciálját sem 

használjuk ki. 
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29. táblázat Az aszimmetrikus S-függvény paraméterei és az áthajlási pontok a 
vizsgált típusok testtájaira (I3 módszer szerint; a soronkénti különbözı 
betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 szinten) 

tulajdonság típus par érték S.E: par. 
életkor 
(nap) 

tulajdonság 
súlya (g) 

élısúly 
(kg) 

a 1791,60 a 14,63 t I 112,43 662,37 25,94 

b 0,031 a 0,001 tB 15,80 133,64 5,77 MM 

c 1,001 a 0,024 tC 209,06 1225,76 45,62 

a 3902,00 b 45,90 t I 123,69 1442,61 34,34 

b 0,037 b 0,002 tB 32,09 291,05 10,56 AS 

c 1,056 a 0,042 tC 215,28 2669,64 56,96 

a 2466,70 c 23,08 t I 85,60 911,97 29,13 

b 0,028 c 0,001 tB 4,37 183,99 6,94 

hosszú 
karaj 

HT 

c 1,190 b 0,035 tC 166,84 1687,65 50,58 

a 2240,00 a 19,92 t I 106,12 828,15 24,43 

b 0,029 ab 0,001 tB 9,12 167,08 4,88 MM 

c 0,997 a 0,026 tC 203,12 1532,55 44,67 

a 3530,70 b 40,43 t I 118,67 1305,34 32,93 

b 0,031 a 0,001 tB 17,83 263,35 7,90 AS 

c 0,959 a 0,037 tC 219,52 2415,61 57,80 

a 2909,50 c 28,99 t I 83,03 1075,67 28,34 

b 0,027 b 0,001 tB 2,80 217,02 6,64 

rövid karaj  

HT 

c 1,205 b 0,037 tC 163,27 1990,60 49,84 

a 10193,20 a 98,74 t I 95,50 3768,54 21,89 

b 0,026 ab 0,001 tB -2,73 760,31 3,52 MM 

c 0,984 a 0,028 tC 193,73 6973,90 43,09 

a 15832,00 b 179,30 t I 103,79 5853,27 28,71 

b 0,027 a 0,001 tB 0,82 1180,91 5,30 AS 

c 0,939 a 0,034 tC 206,76 10831,82 55,22 

a 13969,70 c 149,10 t I 73,15 5164,75 25,28 

b 0,024 b 0,001 tB -9,22 1042,00 4,64 

comb 

HT 

c 1,174 b 0,039 tC 155,52 9557,68 48,16 

 

A 30. táblázat a rövid karajra számított paraméterek összehasonlítását és a 16. 

ábra a Gompertz és a logisztikus függvénnyel modellezett görbéket mutatja be 

típusonként. A kifejlettkori rövid karaj mennyisége magyar merinóban 2,2 kg-ra 

becsülhetı, amelytıl szignifikánsan többet termel mindkét hústípus: holland 
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texel 2,9 kg-ot, az amerikai suffolk 3,5 kg-ot (P<0,05; módszertıl és modelltıl 

függetlenül). 

A hústípusúak rövid karaja esetén tapasztalt közel azonos potenciális növekedési 

erélyétıl (B paraméter) jelentısen elmarad a merinóé (8,2-8,5 g/nap) (P<0,05) 

(19. ábra). 

A rövid karaj növekedésének legjobb kihasználásához meg kell várni az intenzív 

növekedés végét (tC), amely hasonló élısúly mellett következik be, mint a 

hosszú karaj esetén (29. táblázat). Az intenzív növekedés lezárulásával típustól 

függıen 1,5-2,5 kg-os kihozatal várható. 

 

30. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért rövid karajának növekedésére számított 
Gompertz és logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
függvény módszer par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 2239,08 a 33,65 3536,40 b 85,06 2909,84 c 63,06 
B 8,20 a 0,07 12,55 b 0,17 12,88 b 0,14 I1 
C 105,46 a 2,45 118,39 b 3,83 82,53 c 2,26 
A 2238,60 a 52,65 3531,60 b 62,86 2908,80 c 47,85 
B 8,21 a 0,51 12,59 b 0,70 12,88 b 0,60 I2 
C 105,40 a 4,25 118,00 b 3,33 82,47 c 2,46 
A 2240,40 a 19,85 3531,70 b 40,49 2909,90 c 28,95 
B 8,17 a 0,19 12,37 b 0,44 12,83 b 0,36 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 105,50 a 1,61 118,20 b 2,18 82,45 c 1,49 
A 2220,03 a 100,79 3500,86 b 89,66 2890,43 c 108,37 
B 8,51 a 1,08 14,91 b 1,34 13,60 c 1,50 I1 
C 145,04 a 9,75 153,08 a 5,51 114,80 b 6,83 
A 2219,70 a 99,15 3500,20 b 67,97 2890,10 c 105,70 
B 8,52 a 1,06 14,95 b 1,00 13,61 b 1,45 I2 
C 145,00 a 9,54 152,50 a 4,15 114,70 b 6,62 
A 2220,30 a 27,08 3494,30 b 41,60 2889,90 c 35,70 
B 8,49 a 0,29 14,43 b 0,59 13,54 b 0,49 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 145,10 a 2,63 153,60 b 2,67 114,80 c 2,26 

 

A szokásos, Hammond (1960) és Butterfield (1988) által javasolt, 

vágásérettséget figyelembe véve a húsrészek növekedésében is elegendı az 

inflexiós pontot kivárni. A rövid karaj néhány nappal korábban éri el a csúcsát, 
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ebbıl következıen 1-2 kg-mal korábban vághatók a bárányok. A karajok 

fejlıdési csúcsukat magyar merinóban 24,5-26 kg, texelben 28-29 kg és 

suffolkban 33-34 kg élısúly mellett érik el. Ezért nyilvánvaló, hogy a suffolkra 

jellemzı karaj-kihozatali kapacitás kihasználatlan. 

A rövid karaj maximális napi gyarapodását a texel éri el a legkorábban (a 82. 

napon; P<0,05), amely a Gompertz függvény szerint 12,9 g/nap. Ezzel közel 

azonos mértékő a suffolké (12,6 g/nap), de a hústípusúaktól jelentısen elmarad a 

merinó (8,2-8,5 g/nap). 
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19. ábra A vizsgált típusok Gompertz függvény alapján becsült napi rövid karaj 
gyarapodása 

 

A legnagyobb arányt kitevı értékes húsrész, a comb becsült növekedését a 29. 

és 31. táblázatok, illetve a 20. ábra mutatja be. Bármely módszert és modellt 

tekintve a 20. ábrán bemutatott típus-sorrend szignifikáns (P<0,05). A 

legalacsonyabb gyarapodási potenciál a magyar merinóban várható (napi 37 g).  
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31. táblázat A vizsgált típusok CT-vel mért combjának növekedésére számított 
Gompertz és logisztikus függvény paramétereinek összehasonlítása (a 
soronkénti különbözı betők a szignifikáns különbséget jelzik P<0,05 
szinten) 

típus MM AS HT 
függvény mód. par érték S.E. érték S.E. érték S.E. 

A 10188,11 a 153,70 15858,31 b 380,03 13970,62 c 303,23 
B 36,82 a 0,29 54,74 b 0,74 60,10 c 0,68 I1 
C 94,96 a 2,26 103,68 b 3,34 72,86 c 2,05 
A 10185,60 a 299,60 15839,20 b 308,30 13965,40 c 330,60 
B 36,85 a 2,84 54,86 b 3,16 60,10 b 4,02 I2 
C 94,94 a 5,36 103,40 a 3,57 72,81 b 3,56 
A 10194,90 a 98,40 15835,50 b 179,40 13971,60 c 148,80 
B 36,74 a 0,93 54,38 b 1,82 60,04 c 1,81 

G
om

pe
rt

z 

I3 
C 94,97 a 1,76 103,40 b 2,10 72,78 c 1,61 
A 10104,92 a 502,86 15707,51 b 509,98 13876,87 c 602,66 
B 37,09 a 5,16 61,16 b 6,53 61,33 b 7,85 I1 
C 135,47 a 10,93 141,87 a 7,10 106,43 b 8,10 
A 10103,30 a 496,60 15704,10 b 433,20 13875,40 c 592,50 
B 37,12 a 5,07 61,32 b 5,54 61,34 b 7,69 I2 
C 135,40 a 10,75 141,40 a 5,97 106,30 b 7,93 
A 10108,00 a 131,20 15680,70 b 192,10 13876,30 c 184,20 
B 37,06 a 1,34 60,14 b 2,40 61,24 b 2,38 

lo
gi

sz
tik

us
 

I3 
C 135,50 a 2,86 141,80 a 2,73 106,30 b 2,48 

 

A vizsgált hústípusúakban a comb maximális gyarapodása közel azonos, 

logisztikus függvénnyel modellezve statisztikailag megegyezik (61 g/nap). 

Gompertz függvényt alkalmazva, mint az a 20. ábrán látható, a texel bárányok 

combjának maximális növekedési intenzitása szignifikánsan nagyobb (60 

g/nap), mint a suffolk bárányoké (54-55 g/nap). A növekedési intenzitás csúcsát 

a texel szignifikánsan a legkorábban éri el (73. napon, 25 kg-os élısúlyban). Ezt 

követi a kis növekedési kapacitású merinó a 95. napon (22 kg). A lassú, de nagy 

növekedési intenzitású suffolk pedig csak a 103. napon éri el a maximumot. Az 

aszimmetrikus függvény szerint várhatóan 28 kg-osak a bárányok. A comb 

intenzív növekedése texel esetén 5 hónapos korra zárul le, a másik két típusban 

csak a 200. nap körül. A comb növekedése is a Veress és mtsai (1982) által 

közölt genotípusra jellemzı növekedési besorolást támasztja alá. 
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20. ábra A vizsgált típusok Gompertz függvény alapján becsült napi comb gyarapodása 

 

Összefoglalva a vizsgált típusok növekedése jól megkülönböztethetı és az 

ideális vágás idıpontja meghatározható a függvények segítségével. Magyar 

merinó esetében ez a 89. naptól (20,5 kg) kezdıdik, amikor eléri az 

izombeépülés maximumát és legfeljebb a zsírbeépülés maximumáig (142. nap 

33 kg) szabad tartani. A nyakalt törzs becsült faggyútartalma ez idı alatt 8%-ról 

12%-ra nı. A merinó bárányoktól késıbb vágható az amerikai suffolk (97. 

naptól maximum a 163. napig), tehát 27 és 45 kg közötti élısúly intervallumban. 

A holland texel bárányokat a becslések szerint 24-36 kg között érdemes vágni. 

Az alapvetıen exportra szánt bárányokat tehát maximum 69 napig szabad 

hizlalni, de jelentısebb faggyúsodás nélkül legkésıbb a 107. napon le kell 

vágni. A hústípusúak nyakalt törzsének faggyútartalma 7%-ról mindössze 9%-ra 

nı, azonban a lassan növekvı faggyú mennyisége még nagyobb élısúlyban is 

elmarad a magyar merinóétól.  
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6 KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK  

A faggyú, a színhús és az egyes testrészek élısúlyhoz, illetve nyakalt törzshöz 

viszonyított növekedésének elemzése során az irodalmi adatokkal megegyezı 

eredményt kaptam. Mindhárom típusban a faggyú relatíve gyorsan (b=1,4), a 

színhús közel izometrikusan nı. A testtájak növekedési együtthatója a fartól a 

fej felé nı. A különbözı típusok a faggyú, a hosszú és a rövid karaj növekedési 

együtthatójában szignifikáns különbséget találtam, ugyanakkor a színhús és a 

jelentıs mennyiségő színhúst tartalmazó comb növekedése szempontjából nem, 

vagy alig különböznek egymástól. 

Az optimális vágósúly illetve szöveti összetétel meghatározásához a növekedési 

modellek alkalmazása szükséges. A függvények kiválasztásában jelentıs 

szerepet játszott a könnyő és egyértelmő biológiai értelmezhetıség. A 

logisztikus függvény illeszkedésének pontossága lényegesen elmaradt a két 

aszimmetrikus függvénytıl (legnagyobb RSS értékek), valamint alábecsülte a 

kifejlettkori élısúlyt és a CT-vel mért mutatókat. A logisztikus függvény 

szimmetrikus természete miatt viszont egyes esetekben alkalmazható; amikor a 

napi gyarapodás mértéke az élet korai szakaszában nagyon lassú és csak idısebb 

korban válik intenzívvé (például a nagy testő suffolk faggyúsodásának, illetve 

hosszú karajának növekedése). 

Az adatelemzés módszere (az input típusa) nincs jelentıs hatással a becsült 

paraméterek értékére, bár a paraméterek standard hibái az I2 (átlagolt adatra 

illesztés) alkalmazásakor a legnagyobbak, ezért e módszerrel a vizsgálati 

csoportok statisztikailag kevésbé különböznek egymástól. A legkisebb standard 

hibákat az I3 (összes adatra illesztés) módszer eredményezte. Az I2 esetén 

kaptam a legkisebb, míg az I3 alkalmazásakor a legnagyobb RSS értékeket.  

A vizsgálatban alkalmazott függvények lehetıvé teszik az interpolációt, azonban 

az extrapolációt csak bizonyos mértékben. Ezért nem meglepı módon e 
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modellek rendszerint alulértékelik az idısebb állatok súlyát (nem alkalmasak a 

kifejlettkori zsírdepozíciónak köszönhetı többé-kevésbé lineáris növekedés 

becslésére), illetve a születés körüli vagy megelızı állapotok esetén torz 

eredményeket adhatnak. A becslések pontosításához a vizsgálati pontok 

gyakoribbá tétele, illetve idısebb állatok bevonása szükséges, valamint tanácsos 

lenne kihasználni a flexibilis modellek adottságait is. 

Amennyiben a kutatás irányvonala szelekció orientált, célszerő további 

egyedeket illetve más fajtatiszta genotípusokat bevonni a kísérletbe. 

Feltételezhetı, hogy a hazai jelentısebb húsfajták hízékonysági és vágási 

tulajdonságaikban a három vizsgált típus határértékei között mozognak, mivel 

kevésbé szélsıséges teljesítményőek. A további vizsgálatokkal tehát a 

növekedési függvények finomíthatók, illetve az eredmények szelekcióba való 

beépítésével a test összetétele fajtaspecifikusan módosítható, ergo az 

izombeépülés javítható. 

Gyakorlati szempontokat figyelembe véve az árutermelı állományok miatt a 

további kutatások során célszerő lenne vizsgálni a hústípusú fajták 

keresztezésébıl származó egyedeket. Segítségével az egyes genotípusokra 

jellemzı optimális vágásérettség meghatározható. 

A rendelkezésre álló CT vizsgálattal nyert adatokból lehetıség van – a 

dolgozatban bemutatott módszert követve – további húsrészek (nyak, tarja, 

lapocka, oldalas és dagadó), illetve az azokat alkotó szövetek növekedésének 

modellezésére. Ezáltal lehetıség nyílik az adott testtáj növekedésének 

maximális kihasználására, és piacra specializált termék elıállítására. 

A vizsgált típusok növekedési görbéinek aszimptótái és gyarapodási mutatói az 

alkalmazott technikákkal kimutatható mértékben különböznek egymástól. A 

relatív növekedést vizsgálva azonban a nagy testő suffolk és a merinó 

növekedési görbéje közel azonos, amely a növekedési sajátosságok 

konzervativizmusát (Taylor, 1965) bizonyítja. A texel bárányok növekedési 

görbéjének alakja azonban az elıbbiekétıl eltért, köszönhetıen az eredményes 
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tenyésztıi munkának. Az ilyen irányú eredményes tenyésztıi munkához, vagyis 

egy genotípus növekedési ütemének megváltoztatásához, illetve a tenyésztési 

programokba építéséhez ismerni kell a tulajdonságok öröklıdhetıségét és a 

köztük lévı korrelációt. Az eddigi kutatási eredmények (Lambe és mtsai, 2006) 

szerint a növekedési függvények egyes paraméterei között szoros korreláció 

van. A genetikai paraméterek hazai állományokban történı becslése és 

tesztelése azonban elısegítheti a juhhústermelésünk javítását. 
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

1. Sikeresen adaptáltam juh fajra a növekedés elemzéséhez más állatfajban már 

kidolgozott metodikát, amely az egyes idıpontokban készült 

felvételsorozatok összehasonlíthatóságát biztosítja. Ennek érdekében a 

bárány váll- és csípıízülete közötti szakaszt minden súlykategóriában 30 

képpel fedtem le, ezáltal adott állat ugyanazon sorszámú felvételei azonos 

anatómiai pontokra esnek. 

2. Megállapítottam, hogy növekedési típustól (magyar merinó, amerikai suffolk 

és holland texel) függetlenül a CT-vel mért hosszú és rövid karaj növekedése 

kissé gyorsabb (b>1), a comb növekedése lassabb (b<1), mint az élısúlyé.  

3. Mindhárom típus növekedését az értekezésben használt dinamikus 

függvények – módosított Gompertz-, logisztikus és aszimmetrikus S-

függvények – közül a Gompertz modell jellemezte a legpontosabban 

(legalacsonyabb RSS értékeket biztosított), azonban az amerikai suffolk 

késın érı természető zsírszövetének illetve hosszú karajának növekedésére a 

logisztikus függvény volt a legalkalmasabb. 

4. Az adatelemzés, vagyis az input típusa – a görbék egyedi adatokra, egy-egy 

típus átlag adataira vagy az egy típusba tartozó egyedek összes adatára 

illesztése – csak kis mértékben volt hatással a növekedési függvények 

paramétereire. 

5. A vizsgált típusok (magyar merinó, amerikai suffolk és holland texel) 

növekedési üteme között a vártnál kisebb, de az alkalmazott technikákkal 

(CT-felvételek és növekedési függvények használatával) kimutatható 

különbség van. 
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6. Kidolgoztam juh fajra, és modellvizsgálatokkal ellenıriztem az in vivo CT-

vizsgálatokra alapozott optimális vágási (legalacsonyabb faggyúzottság 

melletti legjobb húskihozatal) súly és idıpont becslésének módszerét.  

7. Modellvizsgálataimra alapozva megállapítottam, hogy a hazai piacon 

szokásos, 22 kg-os átlagos élısúlyú választott bárányok faggyúzottságában 

nincs jelentıs különbség, azonban a hazai genotípusok színhústermelésében 

és a kategória elérésének idejében számottevı különbség lehet.  
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8 ÖSSZEFOGLALÁS 

A mezıgazdasági, ebbıl következıen a juhtenyésztési kutatások egyik alapvetı 

célja a fogyasztói igények minél jobb kielégítése. Ezen a területen az egészséges 

táplálkozásra való törekvés dominanciája figyelhetı meg, amelynek része a zsír 

és a szénhidrátok bevitelének csökkentése. Ezért az állatokat – a fokozott 

faggyúsodás elkerülése érdekében – az ideális vágósúly eléréséig, tehát az 

izombeépülés intenzív szakaszának befejezıdéséig szabad hizlalni. Eközben az 

élısúly gyarapodása is fokozatosan lassul, amelynek hátterében a nyakalt törzs 

szöveti eloszlásának változása áll. A szövetek növekedése az élısúly 

növekedéséhez hasonlóan általában szigmoid lefutású görbével jellemezhetı és 

a megfigyelések szerint matematikai függvényekkel jól modellezhetı. Azonban 

a juhok növekedésének részletes matematikai modellezésérıl, különösen az in 

vivo vizsgálati eredményekrıl, mostanáig kevés irodalom áll rendelkezésre. 

Jelen disszertáció célja e hiány pótlása, valamint annak vizsgálata, hogy van-e 

lehetıség a juh faj növekedési mutatóinak megváltoztatására, amely alapot 

biztosíthat a növekedési görbe módosítására irányuló célzott szelekciónak. 

A növekedés modellezéséhez 3 különbözı – amerikai suffolk (n=10), holland 

texel (n=10) és magyar merinó (n=10) – genotípusú, növekedési intenzitásában 

és tartamában jelentısen eltérı bárányokat vizsgáltam. A Kaposvári Egyetem 

Egészségtudományi Centrumában Siemens Somatom Plus 40 és Expert 4 spirál 

CT berendezésekkel CT felvételeket készítettünk az állatokról hat alkalommal: 

5-7 kg-os, 15-17 kg-os, 25-27 kg-os, 35-36 kg-os és 43-45 kg-os élısúlyban, 

illetve kb. 2 évesen, amely a növekedési modellek végsı pontjaként szolgált. Az 

egyes idıpontokban készült felvételsorozatok adatainak 

összehasonlíthatóságához a bárány váll- és csípıízülete közötti szakaszt 30 

képre osztottam, ezáltal adott állat ugyanazon sorszámú felvételei azonos 

anatómiai pontokra esnek. A felvételsorozatokról CTPC illetve MIP értékelı 
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programok alkalmazásával az egyes szövetekre jellemzı HU tartományok 

alapján területi adatokat mentettem el. A „Cavalieri” módszer alkalmazásával, 

és a szövetek sőrőségi adatainak ismeretében a nyakalt törzs, az izom- és 

zsírszövet, illetve a lapocka kivételével a pecsenyehúsok tömegének 

növekedését modelleztem. 

A relatív növekedés vizsgálatához a monofázisos allometrikus függvényt, a napi 

gyarapodás nyomon követéséhez a dinamikus – módosított Gompertz, 

logisztikus és aszimmetrikus „S” – függvényeket alkalmaztam. A 

trendfüggvényeket három különbözı módszerrel (inputok): az egyedi adatokra 

külön-külön, majd a paramétereket típusonként átlagolva (I1 – 6 

adat/egyed/függvény), az átlagolt adatokra (I2 – 6 adat/típus/függvény) illetve a 10 

egyed összes adatára (I3 – 60 adat/típus/függvény) illesztettem. 

A típus hatásának vizsgálatához az SPSS 10.0 (2001) program GLM módszerét 

használtam, amelyben az élısúlyt, mint kovariánst vettem figyelembe (LSD-

teszt; P<0,05). A faggyú, a színhús és az értékes húsrészek (hosszú és rövid 

karaj, comb) növekedésének allometrikus egyenletét lineáris regresszió 

analízissel számoltam (SPSS 10.0, 2001). A növekedési görbék paramétereinek 

(A, B és C) és megbízhatóságának (R2 és RSS) kiszámításához az SAS 9.1 

(2004) program NLIN analízisét használtam. A típusokra jellemzı növekedési 

együtthatókat és növekedési függvények paramétereit t-teszttel hasonlítottam 

össze (P<0,0025).  

A testösszetevık és testtájak arányának változását allometrikus függvénnyel 

vizsgáltam. CT-re alapozott vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a színhús 

növekedése típustól függetlenül izometrikus (b≈1), amely 25 kg felett lassul. A 

faggyú egyértelmően késın érı természető (b=1,2-1,7), amely növekedési 

együttható 25 kg felett jelentısen nı. A CT felvételek adatai alapján számított 

hosszú és rövid karaj növekedése kissé gyorsabb (b>1), a comb növekedése 

lassabb (b<1), mint az élısúlyé. Típus-hatás tapasztalható a faggyú, a hosszú és 
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a rövid karaj együtthatójában, de az izom és a comb növekedése szempontjából 

a típusok nem, vagy alig különböznek egymástól (P<0,05). 

Az eredményeim alapján bebizonyítottam, hogy nem csupán a vizsgált típusok 

élısúlyának gyarapodása szigmoid alakú görbével jellemezhetı, hanem a CT-

felvételek alapján számított teljes test, nyakalt törzs, annak izom- és zsírszövete, 

valamint a testtájak (potenciális) növekedése is bizonyítottan nem-lineáris 

természető. A növekedési függvények bizonyítottan pontosabbak, mint az 

allometrikus egyenletek, mivel a juh hizlalásával kapcsolatos döntésekhez (pl. 

ideális vágósúly megállapítása) is információt tudnak nyújtani. Az alkalmazott 

függvények (módosított Gompertz-, logisztikus és aszimmetrikus S-függvények) 

közül a legpontosabban a Gompertz modell jellemezte a növekedést (alacsony 

RSS értékek). Az amerikai suffolk késın érı természető zsírszövetének illetve 

hosszú karajának növekedésére azonban a logisztikus függvény bizonyult a 

legalkalmasabbnak. A növekedési függvények paramétereinek becsléséhez 

használt módszerek (inputok) csak kis mértékben hatnak az eredményekre. 

A Gompertz függvénnyel becsültem az izom- és zsírszövet beépülésének 

menetét, amely szerint a holland texel bárányok a legkorábban, már 2 hónaposan 

elérik a maximális napi izomgyarapodást, ezt követik 3 hónaposan a magyar 

merinó, majd néhány nappal késıbb az amerikai suffolk bárányok. A bárányok 

típustól független napi 20-21 grammos maximális faggyúbeépülésének 

idıpontja szerint a sorrend a következı: holland texel (107. nap), magyar merinó 

(142. nap) és amerikai suffolk (165. nap). A bárányok vágását a két szövettípus 

növekedési intenzitásának csúcsa között célszerő elvégezni. Ez élısúlyra 

átszámítva a következıket jelenti: magyar merinó bárányok esetén 20,5-33 kg 

között, amerikai suffolk esetén 27-45 kg között és holland texel esetén 24-36 kg 

között. 

A hazai piacon szokásos választott (átlagosan 22 kg-os élısúlyú) bárányok 

termelésében nincs jelentıs különbség a faggyú mennyiségében, azonban a 

színhústermelésben a merinó 1,5-1,7 kg-mal elmarad a hústípusúaktól. A 
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nyakalt törzsrıl nyerhetı 7-8,7 kg színhús és 1 kg-nál kevesebb faggyú 

mennyiséget a holland texel már a 63. napon, az amerikai suffolk a 80. napon, a 

magyar merinó csupán a 96. napon éri el. 

A testtájak (hosszú és rövid karaj, valamint a comb) maximális gyarapodásának 

idıpontja szerinti típussorrend azonos az eddigiekkel. Comb maximális napi 

gyarapodásának mértéke a holland texel bárányokban volt a legnagyobb (60 

g/nap), míg a hosszú karaj esetén az amerikai suffolk bárányokban (15 g/nap). A 

magyar merinó növekedési mutatói jelentısen elmaradtak a két másik fajtától 

(P<0,05). 

Az értekezés eredményei alapján megállapítom, hogy a típusok növekedési 

mutatóiban jól mérhetı különbség van. Az egyes paraméterek öröklıdhetısége 

és a köztük lévı korreláció (genetikai flexibilitásuk) megismerésével a 

növekedési görbe lefutása módosítható, amely a tenyésztık számára vonzó 

lehetıség lehet. 
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9 SUMMARY  

One of the most important goals of the sheep breeding research is to satisfy the 

consumer’s demand which is recently the healthy nourishment. Therefore to 

avoid the increased fatness the livestock should be fattened till the ideal 

slaughter weight. This is the end of the intensive stage of lean growth, when the 

live weight gain slows down. The biological background is the change of the 

tissue proportion of the carcass and the fact that the growth of tissues generally 

as the live weight has a sigmoid curve. The mathematical functions are able to 

describe well the growth of them. In sheep, there is little information in the 

literature on the modelling of growth curve variables, especially about results 

based on in vivo examination. 

The aim of this study were to compare the use of various models to describe 

growth in lambs of three contrasting genotypes and to examine the possibilities 

of selection for modifying the growth curve shape by the change of growth rate. 

American Suffolk (n=10), Dutch Texel (n=10) and Hungarian Merino (n=10) 

rams under identical conditions were scanned 6-times during their growth. 

These types differ extremely in their growth intensity and duration. The 

scanning points for the study are: 5 to 7 kg, 15 to 17 kg, 25 to 27 kg, 35 to 36 kg 

and 43 to 45 kg live weight and at 2-years-old providing the asymptotic point. 

The CT scans were performed by Siemens Somatom Plus 40 and Expert 4 spiral 

CT equipments at the Health Sciences Centre of the University of Kaposvár. To 

provide unbiased comparison between the scanning times the slice distance was 

calculated by dividing the distance of the joints of shoulder and femur into 30 

scans. Therefore the numbers of identical scans of an individual are positioned 

on the same anatomical point in every scanning time during the growth. Data 

were recorded by CTCP and MIP programmes based on the Hounsfield Units. 
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The volumes of lean, fat and cuts (long and short loin, leg) were calculated 

using the Cavalieri method, than reduced to weight.  

Data were analysed in the investigation are the following: live weight from 

weighing and whole body, carcass, fat, lean, long loin, short loin and leg based 

on CT scans. 

An allometric analysis was performed for description of differential growth, for 

modelling growth dynamics, the nonlinear models (asymmetric S-curve, 

modified Gompertz and logistic) were used. To compare the models regarding 

their accuracy of fit, the individual R2 and the RSS were calculated for each 

model. The parameters and the R2, RSS were calculated for each model within 

animal and averaged for each type (I1 – 6 data/individual/function), within type 

as averaged data (I2 – 6 data/type/function) and as all data together (I3 – 60 

data/ type/function).  

The analysis of type effect was conducted by SPSS 10.0 package (2001) using 

GLM (Generalized Linear Model) procedure using live weight as a covariant 

(LSD-test; P<0.05). Allometric equations of growth of fat, lean and cuts were 

estimated by regression analysis (SPSS 10.0, 2001). The estimation of the 

parameters of growth functions (A, B and C) and their accuracy of fit (R2 and 

RSS) were undertaken using the NLIN procedure of the SAS 9.1 (2004). The 

type means of allometric coefficients and the parameters of growth curves were 

pairwise tested using t-test (P<0.0025).  

The expected values of allometric coefficients were proved by CT (Computer 

Tomography) based examination. In the three examined types (Hungarian 

Merino, American Suffolk and Dutch Texel) the growth of lean related to live 

weight was isometric (b≈1) till 25 kg, subsequently decreased. The growth of fat 

was definitely late maturing (b = 1.2 to 1.7) with an increase in heavier live 

weight. The growth of loins calculated by CT scans were faster (b>1), for leg 

were slower than live weight (b<1). Type effect were found in the coefficients 

of fat, long and short loin, but not in coefficients of lean and leg (P<0.05). 
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It was confirmed that the growth of live weight, whole body, carcass, lean, fat 

and body parts of studied types has a sigmoid shape. The growth curves proved 

to be more accurate and informative, than the allometric functions, providing 

information to make decisions in fattening of sheep (e.g.: ideal slaughtering 

weight, maximize the percentage of lean). All three models (modified 

Gompertz, logistic and asymmetric S-curves) used here were fitted the data 

derived from CT scans well. The Gompertz model provided the best fit in every 

type (the lowest RSS values), except the late maturing fat tissue and long loin of 

American Suffolk lambs, which had better results using logistic function. The 

effect of data input on parameters of growth curves was small.  

The inflexion points of the examined properties were calculated by growth 

functions. The growth pattern of tissues was estimated by Gompertz functions. 

The Dutch Texel lambs reached firstly at 2 months old the maximum lean 

weight gain, followed by the Hungarian Merino at 3 months old and lastly a few 

days later the American Suffolk. The ages at the maximum fat weight gain (20 

to 21 g/day in any types) are 107, 142 and 165 days for Dutch Texel, Hungarian 

Merino and American Suffolk, respectively.  

Slaughtering or exporting lambs at averagely 22 kg live weight, as it is usual in 

Hungarian commercial market, fat content (less than 1 kg/carcass) was not 

deviated considerably in types, the Hungarian Merino, however, produced 1.5-

1.7 kg less lean than the studied meat types, which is 8.7 kg. Therefore the 

required time to reach 22 kg live weight is more interesting, these are 63, 80 and 

96 days for Dutch Texel, American Suffolk and Hungarian Merino, respectively. 

The age at maximum gain of body parts (long and short loin, and leg) were 

significantly different in types: Dutch Texel, Hungarian Merino and American 

Suffolk. The maximum gain of leg was the highest in Dutch Texel (60 g/day), 

while the American Suffolk lambs were able to gain the most volume in long 

loin (15 g/day). The characteristics of the Hungarian Merino were considerable 

lower than the meat types had (P<0.05). 
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The differences in growth traits of the examined types were well described by 

the used methods and were proven. Knowing the heritabilities for growth curve 

variables and correlations between these variables (genetic flexibility) the shape 

of growth curves may be modified, which is an attractive prospect for livestock 

producers. 
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