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1.

BEVEZETÉS

Háziszárnyasaink között a lúd mindig elıkelı helyet foglalt el. Már
évszázadokkal ezelıtt is a paraszti udvarok kedvenc állata volt, sokoldalú
hasznosíthatósága, tetszetıs külleme és viselkedése (tanulékonysága, „házırzı
tulajdonságai”) okán. A víziszárnyasok termékei széles körőek, egyesek
népélelmezési célt szolgálnak a fejlıdı országokban, míg mások, fıként a fejlett
országokban, választékbıvítı szerepet töltenek be. A lúd a többi baromfiféléhez
viszonyítva a legváltozatosabb termékpaletta elıállítására alkalmas, melyek
közül a hús és a máj a legfontosabb termék. A világ 2,5 millió tonna lúdhústermelésébıl Magyarország elenyészı mennyiséget tudhat magáénak. 2006-ban
34 ezer tonna lúdhúst állítottunk elı (forrás: FAOSTAT, 2008 http://faostat.fao.org/site/381/default.aspx), ám ez a mennyiség európai
viszonylatban vezetı szerepet biztosít számunkra. A hazai feldolgozóipar
alapvetıen háromféle áru (pecsenyeliba, húsliba és májliba) elıállítására
rendezkedett be. A libahúsból ízletes, változatos ételek készíthetık. A hízott
májat hagyományosan libáktól nyerik, töméses hizlalással. A hízott libamáj
azon kevés hungarikum közé tartozik, amely igen jól értékesíthetı a
világpiacon, és amely tartósan nagy keresettségnek örvend. Évezredek óta
kedvelt gasztronómiai csemege, mely sütve vagy pástétom, illetve konzerv
formájában fogyasztható. A hazánkban termelt lúdmáj jelentısebb részét
elsısorban nyugati országokba, kisebb részét Japánba exportáljuk, ahol frissen
és különféle pástétomok készítéséhez használják fel, illetve tılünk idegen,
keleties íz-világú ételeket készítenek belıle. A libazsír kellemes íző, könnyen
emészthetı étel, amely a lúd töméses hizlalásakor nagy mennyiségben képzıdik
a bır alatt és kisebb mennyiségben a hasüregben is. A libazsír nagy arányban
tartalmaz telítetlen zsírsavakat, amelyek táplálkozás-élettani szempontból
kedvezı hatásúak. A lúdtojás hazánkban és az európai országokban étkezési
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célokat nem szolgál (eltekintve Németország egyes területeitıl), a tojások
keltetésével állítjuk elı a naposállatokat, amelyek a tenyésztés, vagy az
árutermelés bázisát jelentik. A lúdtoll párnák, dunyhák, paplanok töltésére
használatos, de a szárny- és farok tollakból a háziasszonyok számára kenıtoll, a
horgászok számára úszó is készülhet. A liba pehelytollal borított bırébıl
(fedıtollak nélkül) prém készíthetı.
Napjaink takarmányárait figyelembe véve különös jelentıségő, hogy az
alacsony fehérjeigényő lúd gazdaságosan felnevelhetı, habár bizonyos
életszakaszokban (pl. elınevelés, tojástermelés) magasabb fehérjetartalmú
keveréktakarmányok etetése nélkülözhetetlen.
1. 1. A hízott libamáj-termelés világ és nemzetgazdasági jelentısége
A hízott máj, vagy nemzetközileg elfogadott elnevezése szerint, a foie gras
speciális termék, melyet víziszárnyasok (a lúd, a pézsmaréce és a mulardkacsa)
töméses hizlalásával állítanak elı. A világ májtermelése töretlen emelkedést
mutat, 2006-ban közel 25.500 t volt. A termelés jellemzıen az országok igen kis
számára koncentrálódik (CIFOG adatok), nagyjából 75 %-a Franciaországban
valósul meg. További jelentısebb termelési szinttel rendelkezı országok:
Magyarország, mely 10 %-kal, Bulgária, 8 %-kal, Izrael 2 %-kal részesedett a
világ hízott máj termelésébıl, 2006-ban (1. táblázat).

7

1. táblázat A világ hízott máj termelésének alakulása
(CIFOG adatok, 2008; forrás: http:// www.foie-gras-gers.com/filiere/chiffres.htm)
Országok
Franciaország
Magyarország
Bulgária
Izrael
Spanyolország
Belgium
Egyéb
Világ összesen

2000

2001

2002

15.766
1.900
1.000
350
250
70
320
19.336

16.430 17.015
1.800 1.800
1.000 1.000
300
300
260
n.a.
70
n.a.
330
385
19.860 20.500

2003
2004 2005
Tonna
16.400 17.500 18.850
2.600 2.600 2.600
1.280 2.000 1.800
300
500
500
n.a.
500
500
n.a.
n.a.
n.a.
520
570
750
21.100 23.670 24.500

2006
19.550
2.500
2.000
100
500
100
850
25.500

n. a.: nincs adat

Az 1. táblázat adataiból kitőnik, hogy a nemzetközi foie gras piacot
Franciaország és Magyarország uralja; e két ország a világ hízott máj
termelésének mintegy háromnegyedét lefedi. Az utóbbi idıben, széles körben
terjed az a gyakorlat, hogy a libákat kacsákkal váltják fel, melyek közül jelenleg
a házi kacsa és a pézsmaréce hibridjét, a mulardkacsát részesítik elınyben.
Napjainkra Franciaországban a korábban egyeduralkodó ludat a mulardkacsa
gyakorlatilag teljesen kiszorította, a teljes francia termelés már több mint 97 %át e fajhibrid biztosítja. A nagyobb tömegő és jobb minıségő májat adó lúdfaj
jelenleg mindössze 8-10 %-ot tesz ki a világ májtermelésébıl, és csak néhány
országban maradt népszerő (Magyarország, Izrael). Hazánk ezáltal a világ
elsıszámú libamáj-termelıjévé lépett elı. Franciaország mindamellett, hogy a
legnagyobb májtermelı és exportır, egyúttal a legnagyobb májfeldolgozó,
fogyasztó és importır ország. Számunkra a francia májpiac kiemelt jelentıségő,
mivel legnagyobb és legmeghatározóbb felvásárlónk.

A 2007. évben

megtermelt közel 2500 t hízott máj (1.950 tonna liba- és 550 tonna kacsa)
csaknem felét exportáltuk (MAGYAR BAROMFI, 2008). Az értékesítés
célországai elsısorban Franciaország és Japán (TURCSÁN, 2004).
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1. 2. A téma elızménye és jelentısége
Az állatvédı mozgalmak erısödésének következtében a tömést az Európai
Unió legtöbb tagállamában, valamint Izraelben betiltották. Az Unió
területén csak olyan országokban megengedett a tömés, ahol az a
tevékenység

nemzeti

hagyományokkal

(Franciaország,

Magyarország) rendelkezik. A kacsatömés Franciaországban, míg a
libatömés nagyrészt hazánkban valósul meg. Magyarországon a töméses
hizlalást az 1998. évi XXVIII. Az állatok védelmérıl és kíméletérıl szóló
törvény 32/1999. (III. 31.) FVM rendelete szabályozza. A jelenleg hatályos
törvényben leírtak szerint a kíméletes módon végzett töméses hizlalás nem
tilos. A törvény elıírásai szerint végzett tömés, üzemi körülmények között az
elırejelzések szerint 2011-ig folytatható, ezt követıen be kell szőntetni a
kényszeretetéssel történı májelıállítást (TÓÁSÓ

ÉS MTSAI,

2006), dacára

annak, hogy a hízott libamáj a baromfi-, illetve víziszárnyas-ágazat
legmagasabb értéket képviselı terméke.
A rendelkezésre álló rövid idıszak hivatott arra, hogy a töméses hizlalás
jelenlegi technológiai rendszerét nagyüzemi méretekben is állatkímélıvé
alakítsuk át, melyben a tömés idıtartama lényegesen rövidebb, a napi tömések
száma kevesebb lehet, vagyis amely összességében kevésbé terheli meg az
állatot. További kihívást jelent a tömés nélkül elıállítható libamáj
technológiájának kidolgozása, amely új termék és piaci lehetıségeket rejt.
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2.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

2. 1. A hízott máj elıállításának története
A ludak töméses hizlalásának gyökerei az ókori Egyiptomba nyúlnak vissza,
melyre a Kr. e. 2686-ból származó források utalnak. A lúd az ókorban elsıként
háziasított madarak közé tartozik (DEFFARGE, 1973). A kutatások egy, az ókori
Egyiptomban létezett, különösen nagytestő lúdról számolnak be, melynek
mérete a mai toulouse-i fajtához hasonlított (BOESSNECK, 1991). Az ókori
történetíró Columella például részletesen leírta a lúdnevelést, takarmányozást,
hizlalást (HOFFMANN, 2005). Egyiptomban a lúd mellett darvakat és pulykákat
is használtak töméses hizlalásra. A tömés bizonyítékaként sírfestményeken
látható a tömésre használt takarmány elıkészítés és a tömés folyamata (1. ábra).

1. ábra A lúd ısének (a) és a tömés folyamatának (b) ábrázolása ókori egyiptomi
falfestményeken

Feltehetıen az egyiptomiak alkalmaztak elsıként kényszeretetést, tılük késıbb
a görögök vették át a „technológiát”. Miután a római hadsereg Görögországban
és Egyiptomban felfedezte ezt a csemegét, a római arisztokrácia hamarosan
megkedvelte. A rómaiak lúdhizlalási technikájáról Plinius Historia Naturalis
címő 32 kötetbıl álló könyvsorozatának 10. könyvében is olvashatunk (XXII.
fejezet). A ludakat akkoriban fügével tömték, ezért a hízott májnak latinul a
„jecur ficatum” (fügével elıállított máj) nevet adták. A jecur szó fokozatosan
eltőnt, így a ficatum egymagában maradt a szerv megjelölésére. A szó az
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évszázadok folyamán lassan átalakult, elıbb figido, majd fedie vagy feie végül
foie lett belıle a francia nyelvben, fegado az olaszban, illetve higado jelenti
spanyolul a májat (GUY ÉS GUÈMENÈ, 2004).
Hízott kacsát és ludat a középkorban is fogyasztottak, ennek elıállítási módjáról
azonban hiányos információkkal rendelkezünk. A tömés kapcsán a középkorra
tehetı legfontosabb újítások: a kukorica használata a búza, az árpa vagy más
gabonafélék helyett, továbbá a tömıtölcsér kifejlesztése és alkalmazása, melyek
Délnyugat-Franciaországból erednek. A tömés hagyománya késıbb a zsidó
vallású népesség révén maradt fenn, mert náluk a libazsír a sertészsírt
helyettesítı termékként fontos szerepet játszott; nekik köszönhetı elterjedése
Európa különbözı területein, így pl. Lengyelországban, Magyarországon vagy
Elzász területén, továbbá Franciaország délnyugati részén. A XVI. század végén
a hízott máj rendszeresen jelen volt a francia arisztokrácia asztalain, de csak a
XVIII. század körül vált valódi ínyencséggé. Különleges receptek jelentek meg
egyes franciaországi tartományokban, mint Béarnban, Elzászban vagy
Périgordban (GUY

ÉS

GUÈMENÈ, 2004). A XX. századig a lúd volt az

egyeduralkodó faj a töméses hizlalásban, melyet napjainkra a mulardkacsa
erısen visszaszorított.
2. 2. A ludak táplálkozási és emésztési sajátosságai
A baromfifajok közül a ludat évszázadokig kisüzemi viszonyok között tartották,
nagyüzemi, intenzív termeltetése a múlt század 60-as éveiben kezdıdött el, és
csak néhány országra korlátozódott. Emiatt a lúd táplálóanyag-szükséglete,
emésztés-fiziológiája kevésbé tisztázott a tyúkhoz, vagy a pulykához
viszonyítva. A következıkben a ludak emésztıkészülékének felépítését,
mőködését, a májtermelés és a töméses hizlalás szempontjából legfontosabb
táplálkozási és takarmányozási sajátosságait, valamint a máj szénhidrát- és
zsíranyagcserében betöltött szerepét ismertetem.
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2. 2. 1. A ludak emésztıkészülékének felépítése és mőködésének
sajátosságai
A lúd bár víziszárnyas, életmódjában és táplálkozásában azonban kifejezetten a
szárazföldi életmódhoz alkalmazkodott. Emésztıkészülékének felépítése és
mőködése a tyúkfélékhez képest mégis eltérı. Ebben a fejezetben a lúd
emésztıkészülékének sajátosságait, a tyúkhoz viszonyított eltéréseket mutatom
be.
A víziszárnyasok emésztésének hatékonysága valamivel kedvezıbb, mint a
tyúké, de egyiké sem éri el a sertés emésztésének hatásfokát. Ezt a kihasználást
kedvezınek kell azonban minısíteni, ha figyelembe vesszük a baromfifajok
viszonylag rövid emésztıcsövét és a táplálék rendkívül gyors áthaladási idejét,
ami fiatal csirkék, pulykák, kacsák és ludak esetében 6-12 órára tehetı (KAKUK
ÉS SCHMIDT, 1988).

A lúd csıre erıs, jól fejlett, a nyelv szélén található tüskeszerő szarupapillák
képessé teszi legelésre is (IWASAKI, 2002). Természetszerő takarmánya a
legelıfő, melyek közül az édes főféléket fogyasztja legszívesebben. Fogak
hiányában a táplálékot egyben nyelik le, a fogak funkcióit részben a csırkáva
szegélyén lévı merıleges irányú szarulemezek látják el. 1 kg jó minıségő
legelıfő a létfenntartáson felül még bizonyos mértékő tömeggyarapodást is
lehetıvé tesz; valójában azonban a nyersrost-emésztése a gyors áthaladás miatt
korlátozott (KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988). Zöldtakarmánnyal a drága gabonaalapú
takarmányok (bizonyos idıszakok kivételével) teljesen kiválthatóak, intenzív
hizlalásban azonban a zöldtakarmányoknak korlátozott helye van, főféléket
legfeljebb akkor fogyaszthat, ha a gazdaságnak van lehetısége kaszált
takarmány biztosítására.
A szájüreg-garatüreg nem határolódik el egymástól, lágy szájpadlás nem
fejlıdött ki (LORÁSZKÓ

ÉS

SÓTONYI, 2008). Lágy szájpadlás hiányában

töméskor a tömıcsövet szinte akadálytalanul lehet a nyelıcsıbe vezetni. A
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tömıgép kialakításánál és megválasztásakor fontos szempont, hogy a takarmány
kiadagolásának sebessége állítható legyen, mert a nyelési reflex kezdetben
lassabb, mint a hizlalási idı elırehaladtával. A garatüregben egy papillasor jelzi
a nyelıcsı határát. A száj-garatüregben és a nyelıcsı proximalis szakaszában
kevés nyálmirigy található, ami nehezíti a takarmány nyelését, ezért a lúd sem a
dercés, sem a finomra ırölt, lisztszerő takarmányokat nem fogyasztja el.
Napjainkban a takarmánygyártó cégek többsége foglalkozik teljes tápsor
gyártásával, amelyeket különbözı mérető granulátum formájában hoznak
forgalomba. Takarmányfelvétel közben meglehetısen sok vizet fogyasztanak,
amely megkönnyíti a táplálék továbbítását.
A nyelıcsı tágulékony, izmos falú szerv, amely nagymértékő térfogatváltozást tesz lehetıvé, amit a nyelıcsı nyálkahártyájának redızöttsége és az
izomrostok rugalmassága is segít. A töméssel kapcsolatban a lúd nyelıcsövének
anatómiai sajátosságait fontos szem elıtt tartani, mivel a tömés során a táplálékfelvételi ingereket figyelmen kívül hagyva, mesterséges táplálást alkalmazunk.
A nyelıcsı befogadó képessége a tömés elırehaladtával folyamatosan nı, a lúd
a tömés elsı hetében 0,3 kg, a késıbb 0,45 kg nedves kukoricát képes felvenni
egy-egy tömés alkalmával (MÉSZÁROS, 1976). A hizlalási idı elırehaladtával
bejuttatott egyre növekvı mennyiségő takarmány hatására a nyelıcsı egésze
kitágul, különösen az alsó (distalis) szakasz tágulása erıteljes (LEVINGER

ÉS

KEDEM, 1972). A ludak emésztıkészülékét a tyúkfélékével összehasonlítva
lényeges különbség, hogy nincs begyük, amelynek tároló és puhító funkcióját a
nyelıcsı alsó szakaszának orsószerő tágulata, az álbegy tölti be (GUZSAL, 1981;
FEHÉR, 2000; STEVENS ÉS HUME, 2004).
A nyelıcsı fala háromrétegő: belülrıl nyálkahártya béleli, alatta simaizom és
kötıszöveti réteg (adventitia) található. A nyálkahártyát többrétegő el nem
szarusodó laphám borítja. A tyúkféléktıl eltérıen a nyelıcsı nyálkahártyájában
terjedelmes mirigyzsákok vannak, amelyek az itt tartózkodó takarmány
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emésztésre történı elıkészítését, puhítását szolgálják (SZENTIRMAY, 1968),
körülöttük nagy számú nyiroktüszı vagy lymphoid sejthalmaz figyelhetı meg
(GUZSAL, 1981).
A takarmány nyelıcsıbıl való kiürülése az emésztıtraktus alsóbb szakaszainak
kiürülésétıl és az emésztés sebességétıl függ.
A nyelıcsı a 3-4. bordaköz síkjában éles határ nélkül, kissé megvastagodva az
orsó alakú mirigyes gyomorban folytatódik, ahol a pepszin és a sósav hatására
megkezdıdik a táplálóanyagok emésztése. A mirigyes gyomor 3,5-5 cm hosszú;
a máj jobb és bal lebenye között helyezıdik el, a zúzógyomortól befőzıdés
választja el (DZIAŁA-SZCZEPAŃCZYK, 2007). A zúzógyomor két oldalt lapított,
tojás alakú, vastag, izmos falú szerv, amely ırlı, aprító funkciót tölt be,
emésztınedvet nem termel. A mirigyes gyomor mögött, a testüreg bal felében
helyezıdik, elülsı része a máj lebenyei közé ékelıdik, a léppel is szomszédos.
A lúd zúzógyomra két, aszimmetrikus vakzsákból és egy kiöblösödı tágulatból
áll, amelyet vaskos ajkak határolnak (MOORE

ÉS MTSAI,

1998). Fala

háromrétegő, nyálkahártya, simaizom-réteg és savóshártya alkotja. Hizlaláskor
a szervre kívülrıl számottevı mennyiségő zsír rakódik. A nyálkahártya felületét
vastag, kemény, szaruszerő keratinoid-réteg borítja (FEHÉR, 2000). A
harántizmok összehúzódásakor a vakzsákok kiürülnek, a takarmány a
zúzógyomor két oldalsó izmos felülete közé préselıdik, a takarmány
szétmorzsolódik, rostban gazdag takarmányokból a növényi sejtnedvek
kipréselıdnek (mechanikai rostfeltárás). Zárt, intenzív tartásban a zúzógyomor
megfelelı mőködéséhez és az aprítás hatékonyságának javítására az állatoknak
rendszeresen kell mészkıgrittet, vagy kavicsot adni, különösen érvényes ez a
tömés idıszakára, amikor az emésztıtraktus a szokásosnál nagyobb
igénybevételnek van kitéve.
A bélcsı hossza a törzshosszhoz (utolsó nyakcsigolyától az utolsó
farokcsigolyáig) viszonyítva valamennyi gazdasági baromfifaj közül a lúdban a
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legnagyobb, 11:1-hez (ez az arány tyúknál: 8:1-hez, kacsánál: 10:1-hez, továbbá
galamb esetében: 7:1-hez) (MÉSZÁROS, 1976; HÉJJA, 1984; FEHÉR, 2000).
A takarmány az epésbélbe továbbítódik, amely jellegzetes U-alakú kacsot
képez. A kacsok párhuzamosan futó szárai fogják közre a kb. 10 cm hosszú,
10,25-12,15 g tömegő, szürkés rózsaszín-világosbarna színő háromlebenyő
hasnyálmirigyet (CLARA, 1924 cit. GULMEZ, 2003). Az epésbél hossza lúdban
40-49 cm, átmérıje: 1,2-1,6 cm. A hasnyálmirigy által termelt emésztı
enzimek, valamint a májban termelıdött epesavak az epésbélben kezdik meg a
táplálóanyagok bontását, illetve a zsírok emulgeálását. Ebbıl a bélszakaszból a
takarmány a bélcsı leghosszabb szakaszába, a mintegy 110 cm hosszú, 1,3-1,7
cm átmérıjő éhbélbe kerül. Az éhbél kacsok alakja, elrendezıdése fajra
jellemzı, lúdnál 6-8, egymással párhuzamosan helyezıdı, a gerincoszlop
síkjában haladó egyforma kacsokból álló bélszakasz (SZCZEPAŃCZYK ÉS MTSAI,
2000).
Az éhbél a közel egyenes szakaszban a csípıbélben folytatódik, melynek
hossza lúdban: 20-28 cm, átmérıje: 1-1,5 cm. A csípıbél felszálló ága a
megemésztett zsírok, szénhidrátok és fehérjék felszívódása döntıen ebben a
bélszakaszban zajlik (HURWITZ, 1973). Az epesavas sók nagy része a
csípıbél leszálló szakaszából, míg a takarmányfehérjékbıl származó
aminosavak döntıen a csípıbél felszálló szakaszából szívódnak fel. A
felszívódott táplálóanyagok egy része a nyirokkeringésbe, más része a
véráramba kerül, végül a májba szállítódnak. A máj az anyagcserefolyamatok központi szerve, amelynek anatómiáját, mőködését és funkcióit a
2.2.2. és a 2.2.3. alfejezetekben részletezem.
A csípıbél két oldalán a vastagbélhez tartozó jól fejlett páros vakbél
helyezıdik el. A táplálóanyagok lebontása és felszívódása a baromfiféléknél
tulajdonképpen a vékonybélen túl a (vastagbélhez tartozó) vakbél elülsı
szakaszában zajlik. Libánál a vakbél proximalis szakaszából szívódnak fel
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egyes aminosavak és az addig fel nem szívódott glükóz (OBST ÉS DIAMOND,
1989). A vakbél distalis szakaszában bakteriális emésztés folyik.
A vastagbélnek az emlısöktıl eltérıen csak két részét különítjük el: a páros
vakbelet és a remesevégbelet (FEHÉR, 2000). A vakbél hossza körülbelül a
csípıbél hosszával megegyezı lúdban: 22-34 cm, átmérıje: 0,8-1,2 cm. A
remesevégbél egyenes bélszakasz a gerincoszlop alatt caudalisan halad, a
kloakába nyílik, amelytıl egy erıs záróizom határolja el. A remesevégbél
hossza: 16-20 cm, átmérıje: 1,5-1,8 cm. A kloaka a bélcsı, rövid tág szakasza,
melynek lúdban 3 része különíthetı el. A bélcsı felıli ampullaszerő kiszélesedı
része a corpodaeum, ahol a bélsár átmenetileg itt tárolódik. A kloaka kevésbé
tág szakasza az urodaeum, amelybe a két húgyvezetı torkollik, illetve itt
találaható gúnároknál az ondóvezetık, a tojókban a baloldali petevezetı
beszájadzása. A proctodaeum a kloaka végsı szakasza, a gúnároknál és a
gácséroknál a phallus protrudens található.
2.2. 2. A madármáj anatómiája, mőködése
A máj az intermedier anyagcsere központi szerve, melynek élettani szempontból
legfontosabb feladatai az alábbiak (MÉSZÁROS, 1976; HUSVÉTH, 1994; RUDAS
ÉS FRENYÓ, 1995; FEHÉR ÉS MTSAI, 2004; ÁDÁM, 2004):

a) részt

vesz

a

szénhidrát-anyagcserében

(glükóz-glikogén

transzformáció, glükoneogenezis);
b) részt vesz a fehérje-anyagcserében, sokoldalú szerepe van az
aminosavak, a szérumfehérjék és a véralvadási faktorok szintézisében;
c) sokoldalú szerepet játszik a zsíranyagcserében (zsírsav- és lipoproteinszintézis,

koleszterol

termelés,

epesavak

szintézise,

illetve

epetermelés);
d) a máj emésztéstıl független feladata a különbözı endogén
metabolitok (pl. az epefestékek: bilirubin, biliverdin) kiválasztása;
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e) végzi a bélbıl felszívódó és a szervezetre mérgezı anyagok,
gyógyszerek lebontását, méregtelenítését (ammónia, toxikus anyagok
konjugálása);
f) az ún. Kupffer-sejtjeivel részt vesz a fagocitózisban;
g) a metabolizmushoz szükséges anyagok közül raktározza a glikogént, a
vasat, a rezet és egyes vitaminokat (pl. A-, D, és a B12- vitamint);
h) elsıdleges szerepet játszik a hormonok szintézisében (egyes szteroidés peptidhormonok) és kiválasztásában (szteroidhormonok);
i) embrionális és magzati korban vérképzı szervként funkcionál.
A máj a madarakban a szív mögött, a zúzógyomor, a nemi mirigyek és a
vékonybél elıtt helyezkedik el. A testtömeghez viszonyítva a máj tömege
fajonként változó. Az egészséges szerv tömege tyúkban 30-60 g, galambban 812 g, kacsában 45-115 g, lúdban 85-175 g. Színe: tyúkban és pulykában
vörösesbarna, jól táplált és fiatal tyúkfélékben inkább sárgás barnás árnyalatú,
öreg állatokban sötét vörösesbarna színő. A nem hizlalt kacsa és liba mája
vöröses színő, töméses hizlalást követıen az elıbbi faj mája sárga színő, utóbbié
a zsírtartalomtól függıen világossárga, sárgásbarna vagy sárgás rózsaszínő lehet
(FEHÉR, 2000).
Konzisztenciáját tekintve a madarak mája tömött szerkezető, az emlısökéhez
viszonyítva puhább. Fiatal madarak mája puhább, mint az idısebbeké, csak úgy,
mint ahogy a tyúkfélék mája lágyabb, mint a víziszárnyasoké. A kacsa, valamint
a liba hízott mája lágy, törékeny és könnyen reped.
A májat kívülrıl savóshártya és kötıszövetes tok, a Glisson-tok borítja. E két
réteg alatt található a máj mőködı szöveti állománya, a parenchyma. A májnak
két felülete (zsigeri és fali/rekeszi) és két széle (tompa és éles) van. A zsigeri
felületen található a májkapu, amely nyirokerek, idegek, valamint a májvezeték
ki- és belépési helye. Az éles szélrıl bemetszések indulnak, melyek lebenyekre
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osztják a májat. A lebenyezettség fajonként eltérı; a víziszárnyasok mája
háromlebenyő (bal-, jobb- és középsı lebeny). A jobb májlebeny
baromfifajonként eltérı alakú: a kacsáé nyelv, a lúdé szívformára emlékeztetı,
méretét tekintve fejlettebb, mint a bal lebeny. A jobb lebeny zsigeri felületén az
epés- és az éhbél, a lép-, a mirigyes- és a zúzógyomor-, míg a bal lebeny fali
felületén a szív benyomata látható (FEHÉR, 2000). A jobb lebeny zsigeri
felületén húzódó árokba az ampullaszerő epehólyag illeszkedik. A kacsa és a
lúd epehólyagja hurkaalakú, 3,5-5, illetve 5-8 cm hosszú; kacsában jobbra,
lúdban balra irányul. A májat helyzetében egyrészt egy sarló alakú szalag
stabilizálja, mely a mellcsontról ered, másrészt a tompa szélével az ágyék- és a
rekeszi tájék rögzíti (HUSVÉTH, 1994).
A máj szöveti egysége a hatszöglető lebenyke (lobulus), amely a
sugárszerően, kettıs sorokban rendezıdött májsejt-oszlopokból áll. A
májsejt-oszlopokat kötıszöveti sövények választják el egymástól. A máj
vérellátása kettıs: funkcionális ere a verıceér (vena portae), amely a
gyomorból, bélbıl, lépbıl győjti össze a vért. Tápláló ere a májartéria
(arteria

hepatica)

(GUZSAL,

1981).

A

verıceér

leágazásai

révén

körülhálózza a lebenykéket. Ezekbıl a leágazásokból erednek a lebenykék
belsejében lévı tág sinusoidok, melyek a lebenyke közepén lévı centrális
vénában szedıdnek össze. A májartériák végágai szintén a sinusoidokba
torkollanak, így abban az artériás és a vénás vér keveredik (HUSVÉTH, 1994).
A lebenyke szélein a verıceér (vena portae), a májartéria (arteria hepatica) és
az epeutak együtt futnak, melyek együtt portális triászt alkotnak. A májsejtek
sokszögletőek, ezekben raktározódik a glikogén és a zsír, cseppek
formájában. A sejtek tartalmát, nagyságát a takarmányozási viszonyok
határozzák meg (FEHÉR, 2000). A máj elvezetı vénás rendszere a centrális
vénával kezdıdik, ahonnan a vért a májvénák (vena hepatica) szállítják el.
Az elvezetı vénás rendszer vénái a fali/rekeszi felületen futnak, melyek az
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egészséges máj felületén szabad szemmel nem láthatók (1. kép).
Mulardkacsáknál a gácsérokat használják májtermelésre, mivel a tojók hízott
máját terjedelmes vérerek szövik át (BOGENFÜRST, 1999), amely a
májminıség szempontjából nem kívánatos. Az erezettség ritkán ugyan, de a
lúd máján is elıfordulhat (2. kép). A májsejtek egymás felé tekintı oldalán a
májsejtek

által

helyezkednek
epekapillárisok

termelt

el,

melyek

epe
falát

összefolyásából

elvezetésére
maguk
nagyobb,

szolgáló

a

májsejtek

fallal

epekapillárisok
alkotják.

rendelkezı

Az

epeutak

alakulnak ki a májon belül. A májban az acinusokat bélelı endothel sejtek
között nagymérető falósejtek, Kupffer-féle sejtek találhatók.

2. kép Részleges erezettség 9
hetes korú lúd máján

1. kép Erezett és ép felülető
mulardkacsa máj

2. 2. 3. A zsírok és a szénhidrátok emésztése, felszívódása és a máj szerepe
a szénhidrát-, illetve a zsíranyagcserében
A hízott libamáj elıállítás alapja, hogy az állat szervezetébe rövid idı alatt olyan
nagy mennyiségő szénhidrátot (kukoricát) juttatunk be, hogy az általa elért
intenzív energia-bevitel a máj elzsírosodását váltsa ki. Ezzel összefüggésben a
következıkben a máj szénhidrát- és zsíranyagcserében betöltött szerepét
ismertem.
A ludak takarmányában (különösen a tömıtakarmányban) legnagyobb
mennyiségben elıforduló poliszacharidok az emésztés során a vékonybélben
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monoszacharidokká bomlanak le és az epésbélben, valamint a vakbél proximális
szakaszának hámsejtjein, illetve a bélkapillárisokon keresztül a véráramba
felszívódnak (OBST

ÉS

DIAMOND, 1989) és a májba szállítódnak. (Kis

mennyiségben diszacharidokként is felszívódhatnak, azok a bélhámsejtekben
bomlanak monoszacharidokra). Az állati szervezetben a szénhidrátok szállítási
formája a glükóz, tárolási formája a glikogén. A takarmánnyal bejuttatott glükóz
elıször tehát a májhoz jut el. Az intenzív glükózfelszívódás következtében a
vércukorszint emelkedik, a májban (és az izomban is) megindul a glükóz
fokozott

átalakítása

glikogénné

(glükogenezis).

A

máj

elıször

a

glikogénraktárait tölti fel (ÁDÁM, 2004). Míg a máj a glikogént a glükózbontás
bármely közti termékébıl (pl. tejsavból) képes szintetizálni, addig az izom csak
a vércukorból képes glikogént elıállítani. A folyamatot a szövetekben
megtalálható hexokináz és a csak a májban elıforduló glukokináz enzim
katalizálja. A máj az izom mellett a szervezet legnagyobb glikogénraktára, a
felszívódott

monoszacharidok

kb.

10-12

%-a májglikogén

alakjában

raktározódik, több, mint 80 %-a energiát szolgáltat (eloxidálódik) és zsírrá
alakul, melynek mértéke és a zsírdepó helye fajonként eltér (STEVENS ÉS HUME,
2004). Glikogén a májban tehát nemcsak glükózból képzıdhet, illetve a glükóz
nemcsak szénhidrát természető anyagokból (pl. az aerob és anaerob
glükózbontás közbensı termékeibıl, a citrát körben keletkezı szerves savakból)
szintetizálódhat, hanem aminosavakból is (glükoneogenezis). Éhezéskor,
koplal(tat)áskor a sejtek glükózkészlete aránylag gyorsan felhasználódik, ezután
az energia a zsírbontásból származik. A csökkenı glükózszint ellenére, a
vércukorszint – a máj szabályozó mechanizmusának következtében – állandó. A
vércukorszint süllyedésével pedig a máj enzimatikus úton glikogént bont le és
azt glükóz formájában leadja a vérbe, egyúttal fokozza a glükoneogenezist. (Az
izomglikogénbıl nem szabad glükóz, hanem tejsav keletkezik, mivel az
izomban nincs olyan enzim, amely a glikogénbıl közvetlenül keletkezı glükóz-
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foszfátot hasítani tudná. A tejsav egy része a májba szállítódik és glikogénné
alakul, másrészt szén-dioxiddá és vízzé oxidálódik).
A vércukorszint a vegetatív idegrendszer közremőködésével neurohormonális
szabályozás alatt áll. A szimpatikus izgalom fokozza a máj glikogén
mobilizációját, míg a paraszimpatikus izgalom elısegíti a glükogenezist. A
vércukorszintet növeli a hasnyálmirigy α-sejtjei által termelt glukagon, az
ACTH, az STH, a tiroxin és az adrenalin, míg csökkenti az inzulin.
A takarmánnyal felvett zsírok (fıként trigliceridek, kisebb mennyiségben a
koleszterinszármazékok, összetett lipidek, lipoidok) és olajok emésztése és
felszívódása a vékonybélben történik, melyhez az enzimeket a hasnyálmirigy
(lipáz és kolipáz) és a vékonybél hámsejtjei (fehérje- és szénhidrátbontó
enzimek) termelik.
A takarmány trigliceridjeinek bontásakor a lipáz a szénlánc szélén lévı
szénatomokon lévı észterkötéseket hidrolizálja. Ahhoz, hogy a hasnyálmirigy
által termelt lipáz és kolipáz megfelelı hatékonysággal mőködjön, a
takarmányok zsírnemő anyagait a máj által termelt epesavak emulgeálják,
illetve az epesavak sói aktiválják a lipázt. A folyamat eredményeként létrejövı
0,5-1,0 µm átmérıjő keletkezı zsírsavak és a glicerol a vékonybél hámsejtjeibe
jutnak az éhbéli szakaszban, ahol újra trigliceridekké szintetizálódnak
(reszintézis) (HOLMAN, 1979; HURWITZ, 1973). A trigliceridek (fehérjékkel, kis
mennyiségő foszfolipidekkel és koleszterin-észterekkel) kilo-, és portomikronok
formájában a nyirokerekbe kerülnek (KROGDAHL, 1985). A bélbıl történt
felszívódást követıen a májsejtek a szadad zsírsavak és trigliceridek 30-40 %-át
spontán felveszik. A kilomikronok (1 µm átmérıjő zsírcseppecskék) megkerülik
a májat és csak késıbb kerülnek a véráramba (ÁDÁM, 2004).
A májban a vérerek endothel sejtjeinek lipoprotein-lipáz (LPL) enzimje a
kilomikronok trigliceridtartalmának egy részét hidrolizálja. A keletkezı glicerol
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a glikolízisbe kapcsolódik, a szabad zsírsavak egy része a májsejt szabad
zsírsav-készletébe kerül. Más részük a májba kerül, ahol bontásuk β-oxidációval
történik a mitochondriumban energianyerés céljából, vagy a trigliceridekkel
részben reészterifikálódva lipoproteinként juttatja a keringésbe. A foszfolipidek
ezzel szemben a máj sejtjeibe is beépülnek, a lipoproteinekkel kibocsátott
hányadon felül.
A koleszterinben gazdag kilomikron-maradványok szintén a májba kerülnek,
ahol a májsejtek ebbıl szintetizálják a nagyon kis sőrőségő (VLDL) lipoprotein
frakciót, ami ezután a vérbe jut. A máj-kapillárisok endothel lipázainak hatására
a VDLD-bıl képzıdik a többi szérum-lipoprotein (LDL, IDL, HDL). A
lipoproteinek tehát a lipidek transzport formái és a legtöbb szövet számára a
legjelentısebb triglicerid- és koleszterin forrást jelentik.
A takarmányból származó zsírsavak lebontása során, a trigliceridekhez
hasonlóan glicerinre és szabad zsírsavakra hidrolizálónak, de a felszívódást
követıen nem reészterifikálódnak, hanem a portális keringéssel albuminhoz
kötötten közvetlenül a májba szállítódnak.
A keringésbe közvetlenül nem lépı zsírsav-epesav komplexek a bélhámban
szétesnek; az epesavak a véráram útján visszajutnak a májba, a mono- és
digliceridek aktivált zsírsavak felvételével fajra jellemzı zsírrá alakulnak át. A
lipidek fajspecifikus átalakulása a májban zajlik le. Ha a termelés és a
takarmányozás egyensúlyban van, akkor a felszívódott zsír a sejtekben elég és
energiát szolgáltat. A fölöslegben felvett zsír, mint depózsír lerakódik a bır
alatti kötıszövetben és a hasüregben (MÉSZÁROS, 1976). A depózsír a szervezet
számára tartaléktáplálék és energiaforrás szerepét tölti be, a bır alatti zsírréteg
védi a szervezetet a hideggel szemben. A zsírszövetbıl mobilizált zsírsavak a
vérplazmában szabad zsírsavak formájában vannak jelen és albuminhoz
kötötten szállítódnak.
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Az állati szervezetben a zsírképzıdés és a zsírraktározás módja a takarmányból
felvett zsírok átalakulás nélküli lerakódásából, illetve a tápanyagok
transzformációjából lehetséges. A zsírszintézis emlısökben kisebb mértékben a
májban, nagyobb részt a zsírszövetben zajlik, a madarakban ugyanakkor a máj a
lipogenezis fı helye (LEVEILLE ÉS MTSAI, 1975; PEARCE, 1977; HUSVÉTH, 1994;
MOUROT ÉS MTSAI, 2000).
A zsírok anyagcseréje szoros kapcsolatban áll a glükóz-metabolizmussal és a
szervezet szénhidrát ellátottságával. A töméses hizlaláskor a szükségletet
lényegesen meghaladó mennyiségben bevitt szénhidrátokból zsír képzıdik
(ÁDÁM, 2004).
A trigliceridek szintézise glicerolból és a takarmányból és a zsírszövetekbıl
származó aktivált zsírsavakból történik, az észterkötések ATP felhasználással és
az acil-transzferáz enzim segítségével jönnek létre. A zsírsavak szintézise a
citoplazmában, két szénatomos egységenként történik, amely a 16 szénatomos
palmitinsav kialakulásáig tart, szintén a májban. További lánchosszabbítás is
lehetséges, amely folyamat a mitochondriumban történik, további acil-csoportok
beépítésével. A lipogenezis-lipolízis a szervezetben folyamatos. Telítetlen kötést
tartalmazó zsírsavak képzıdése is a májban történik a megfelelı szénatom
számú telített zsírsavakból.
A lipidek egy jelentıs vegyülete a koleszterin, amely a bélcsıben a
takarmányból szívódik fel (takarmány-eredető koleszterin), vagy a májban
más szövetekben de novo szintetizálódik. A sejtek plazmájában a koleszterin
hosszú szénláncú zsírsavakkal észterifikálódik, a keletkezett koleszterinészterek a perifériás szövetek felé alacsony sőrőségő lipoprotein (LDL)
egységekben szállítódnak. A nagy sőrőségő lipoproteinek (HDL) a
koleszterint a szövetek felıl a májba szállítják, ahol felhasználódnak az
epesavas sók szintézisére és kiválasztódnak az epében. A visszamaradó rész
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lipoproteineken keresztül a szövetek felé szállítódik, ahol a szteránvázas
hormonok szintéziséhez szolgál szubsztrátként.
A máj elzsírosodásának szabályozásában fontos szerepük van a lipotrop
anyagoknak (kolin, lecitin), melyek a lipoproteinek szintéziséhez szükségesek.
Lipotrop hatása van a felsoroltakon túl a metioninnak, a betainnak, amelyek
metil-donorok, és a kolin-képzésben vesznek részt. A metil-csoportok
átviteléhez B12-vitamin, mint koenzim, szükséges. Ha ezek közül valamelyik
hiányzik, a foszfolipid-szintézis mértéke csökken, a keringésbe kevesebb
lipoprotein kerül (amelynek feladata a májban szintetizálódott lipidek
elszállítása), emiatt megnı a máj zsírtartalma. A hízott máj elıállításának
ugyanis másik fontos feltétele a májsejtek membránjának plaszticitása, amit
elsısorban a szemcsés felülető endoplazmatikus reticulum membránépítı
kapacitása határoz meg (SCHNEITER

ÉS

TOULMAY, 2007). Minél nagyobb a

plazmamembrán „utánpótlása”, annál nagyobb lesz a membránfelület, és a
májsejt annál több trigliceridet képes befogadni a sejtmembrán károsodása
nélkül. A májtípusú lúdfajták a trigliceridek mellett egyre több sejtmembránalkotó foszfolipidet (1-2 %; FOURNIER ÉS MTSAI, 1997; GABARROU ÉS MTSAI,
1996) is beépítenek a májukba, míg a hústípusú ludak tömés hatására ez a
folyamat nem következik be (HERMIER ÉS MTSAI, 1999a).
A nagy liba- és kacsamáj elıállítására azért éppen a kukorica a legmegfelelıbb
takarmány, mert kolintartalma rendkívül csekély, szénhidrát (keményítı)
tartalma viszont igen magas, tehát kedvez a májban zajló lipogenezisnek. A
hízott máj elsısorban a nagy mennyiségő, újonnan – de novo – szintetizált, a
takarmányból származó szénhidrátok átalakulása után képzıdı trigliceridek
akkumulálódásával alakul ki (DAVAIL ÉS MTSAI, 2000; LECLERCQ ÉS MTSAI,
1968). Ha a máj több trigliceridet termel, mint amennyi nagyon alacsony
sőrőségő lipoprotein (VLDL) formájában elhagyja a májat, vagy mint
amennyit a máj le tud bontani, akkor a trigliceridek felhalmozódnak a máj
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parenchymasejtjeiben (HERMIER ÉS MTSAI, 1999a; LEVEILLE ÉS MTSAI, 1975;
SAADOUN ÉS LECLERCQ, 1987). Kolin hiányában gátolt a foszfolipidek és a
lecitin képzıdés, ennek következtében a zsíroknak a májból a perifériás
zsírdepókba történı transzportja. A májban felhalmozott zsír aránya
libamájban elérheti az 50 (FOURNIER ÉS MTSAI, 1997), kacsamájban a 60 %ot (SALICHON

ÉS MTSAI,

1994; GABARROU

ÉS MTSAI,

1996). A májat alkotó

zsírféleségek megoszlására általánosságban jellemzı, hogy a zsírok 95 %-át
trigliceridek teszik ki. A fennmaradó 5 % koleszterin-észterekbıl, a májsejtek
sejtmembránját alkotó foszfolipidekbıl és szabad koleszterinbıl áll.
A zsírforgalom hormonális szabályozás alatt áll. A májban a zsírlerakódást, a
szénhidrátból való zsírképzıdést az inzulin segíti. Az ACTH, TSH, a
növekedési hormon, az adrenalin és a noradrenalin, valamint a glukagon ezzel
ellentétes hatású, a zsírmobilizálásban játszanak szerepet.
Mivel

a

különbözı

lúdfajták

májelzsírosodásra (HERMIER

különbözı

ÉS MTSAI,

mértékben

hajlamosak

a

1999b), feltehetıen a hormonális

jellemzıik is eltérnek (GYİRFFY, 2008). Szakirodalmakból ismert, hogy a
táplálékfelvétel, az éhség, az étvágy szabályozásában is kiemelt szerepe van a
hormonális háttérnek, elsısorban a pajzsmirigy hormonoknak, az inzulinnak, a
leptinnek és a ghrelinnek. Közülük eddig csak az inzulint és a
pajzsmirigyhormonokat

mutatták

ki

és

tisztázták

hatásmechanizmusát

madarakban. Az utóbbi két hormont és hatásmechanizmusukat a baromfifélék
közül csak csirkében vizsgálták.
Az inzulin a májban gátolja a glükózleadást és a glikogénbontást, serkenti a
glikogénszintézist. Lipogenetikus hormon, vagyis fokozza a májban a zsírok
szénhidrátból való képzıdését.
A ghrelin májelzsírosodásra gyakorolt hatását patkányokon BARAZZONI
MTSAI

ÉS

(2005) vizsgálták, akik ghrelin-kezelés hatására a máj jelentıs

elzsírosodását tapasztalták. A ghrelinnel antagonista hatású hormon, a leptin
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csökkenti a triglicerid-szintézist, fokozza a lipolízist és a lipid-oxidációt, növeli
a vér szabad zsírsav-tartalmát (HWA

ÉS MTSAI,

1997), vagyis az elzsírosodást

gátolja. Brojlerekben a leptin fıként a máj és a zsírszövet szekretálja, így
feltehetıen ez a hormon lehet a kulcsa a madármájban történı lipogenezisnek
[(TAOUIS ÉS MTSAI (1998), ASHWELL ÉS MTSAI (1999)].
A ghrelin hatásmechanizmusával kapcsolatosan ismert, hogy étvágyfokozó
hatású (NAKAZATO ÉS MTSAI, 2001). A megnövekedett étvágy, az anyagcserefolyamatok élénkítésén kívül serkenti a hipotalamuszban a pajzsmirigystimuláló hormon (TSH) elválasztását, ami a pajzsmirigy tiroxin (T4) termelését
növeli. Ez hormon a perifériás szervekben trijód-tironinná (T3) alakul.
A pajzsmirigyhormonok kulcsfontosságúak a szervezet energia-egyensúlyának
beállításában (CONNOR

ÉS MTSAI,

2005). A tiroxin és a trijód-tironin

koncentrációja a szervezet mindenkori energiaigényének megfelelıen változik
és függ a takarmánnyal felvett energiamennyiségtıl. A vérkeringésben lévı
trijód-tironin nem pajzsmirigy eredető, hanem tiroxinból képzıdik a perifériás
szervekben, elsısorban a májban és a vesében. A genetikailag nagyobb étvágyú
állat jellegzetes pajzsmirigyhormon mintázatot mutat, amelynek fı jellemzıje
az élettani mértékben megemelkedett T3-szint (KONG

ÉS MTSAI,

2004). A

megnövekedett T3-koncentráció nemcsak az étvágyat és a felépítı folyamatokat
serkenti, hanem a lebontó folyamatokat is, és így serkenti a fehér zsírszövet
bontását. A zsírraktárakból felszabadult zsírsavak a májba kerültek, a növekvı
zsírmobilizáció miatt keletkezı zsír trigliceridek formájában elkezdtek lerakódni
a máj parenchyma-sejtjeiben, mert annak mértéke fokozatosan meghaladta a
máj zsírbontó és –metabolizáló kapacitását (HERMIER ÉS MTSAI (1999a). A T3
emellett serkenti a májbeli zsírszintetizáló enzimek mőködését is, így a májban
még több triglicerid termelıdik (KAMEDA, 1995; SAADOUN

ÉS

LECLERCQ,

1987), így az együttes folyamatok eredménye, hogy a máj elzsírosodik.
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GYİRFFY (2008) eltérı genotípusú (hús- és májhasznú) és étvágyú lúdhibridek
vérplazmájában a tömés kezdetén és végén mért tiroxin (T4)- és trijód-tironin
(T3) koncentrációja között szignifikáns különbséget mutatott ki, hasonlóan
KONG

ÉS MTSAI

(2004) által kapott eredményekhez. Megállapította továbbá,

hogy a hízott máj tömegét az életkor és a hasznosítási típus mellett
elsısorban az adott egyed étvágya határozza meg. A plazma T4 szintje a kis
étvágyú egyedekben magasabb volt, mint a nagy étvágyúakban; míg a T3
koncentrációja éppen fordítva alakult mindkét genotípusban és mindkét ivar
esetében. Vagyis a plazma nagy T3-koncentrációja jó hízottmáj-termelést
jelez. A pajzsmirigyhormon-háztartás vizsgálata, kiegészítve az étvágy nyomon
követésével, alapját képezheti a májtermelésre történı szelekciónak és az
állatkímélı hízott máj-termelésnek (GYİRFFY, 2008). Mivel lúdfajban hasonló
vizsgálatokat még nem végeztek, ezért ebben a témakörben további kísérletek
lefolytatása szükséges, ahhoz, hogy a májelzsírosodás hátterében álló élettani
folyamatokat pontosabban megismerjük.
2. 3. A májtermelı képesség, mint értékmérı tulajdonság
A májtermelı képesség összetett értékmérı tulajdonság. Öröklıdhetıségi
értékét mind hazai (BOGENFÜRST, 1992, NAGY ÉS MTSAI, 1996; BÖGRE, 1981),
mind a külföldi szerzık (LARZUL ÉS

MTSAI,

2000) 0,42 és 0,63 között jelölik

meg. A máj tömege jól mérhetı, objektív, míg a minısége nehezen mérhetı,
szubjektív tulajdonság. A májtermelı képességet a genotípus, vagyis az
örökletes alap mellett a környezeti tényezık nagymértékben befolyásolják. Ezen
környezeti tényezık nem mindegyikének ismert a szerepe, hatásmechanizmusa.
A vonatkozó szakirodalmak többsége tapasztalatokon alapul, tudományos
hátteret és irodalmi forrásokat nélkülöz.
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2. 3. 1. A faj- és fajtaválasztás jelentısége a hízott májtermelésben
A lúd, bár a legrégebben domesztikált baromfiféle, az ágazat iparszerővé tétele
lényegesen késıbb kezdıdött, a faj biológiai sajátosságai miatt, mint más
fajoké. Napjainkban viszont már sokféle fajta és hibrid közül választhatunk, a
termelési célnak megfelelıen. A fajta és hibridpaletta kínálatot áttekintve
megállapítható, hogy a hazai víziszárnyas termelés biológiai alapjai
megfelelıek. Korszerő fajták és hibridek állnak rendelkezésre mind a kacsa-,
mind a lúd árutermelés szolgálatában. Többségüket azokból az országokból
importáltuk/importáljuk, ahová késıbb a végtermék exportja irányul. A
gazdaságos lúdtenyésztés és árutermelés megvalósításához a fajta, illetve hibrid
helyes megválasztásának, a termelési cél és a fajta közötti egyensúly
megteremtésének nagy a jelentısége. A hazai májlúd állományok döntıen
francia eredetőek, Franciaországból importáljuk a Sepalm és a Gourmaud
hibrideket (BOGENFÜRST, 2004).
Libahús elıállításra német fajtákat és hibrideket használunk. A hazai
tenyésztésben is a német fajtáké a fıszerep (kivéve: a Dániából behozott olasz
lúdfajtát). Az elıkísérletben és az 1. kísérletben hústípusú lúdhibridek közül az
ANABEST W hibridet vontam vizsgálatba.
A májtermelésre hasznosított fajták és hibridek nagy, illetve középnagy testőek,
rendkívül jó hízékonyságúak. Jó technológiatőréssel, könnyő tömhetıséggel,
kiemelkedı májtermelı képességgel jellemezhetıek. Ugyanakkor ezen fajták
szaporasága gyenge, illetve közepes, a két értékmérı között fennálló negatív
korreláció miatt. A ma létezı és forgalmazott valamennyi májhasznú lúdhibrid
kialakításában a szürke landeszi lúdnak kiemelt szerep jutott. A májtípusú ludak
közül az ANABEST G hibriddel végeztem a kísérleteket.
Mivel a kísérletek folyamán kizárólag ANABEST G és W lúdhibrideket
vizsgáltam, ezért a továbbiakban csak ennek a két genotípusnak a bemutatására
szorítkozom.
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Az ANABEST G hazai nemesítéső májtípusú lúdhibrid (3. kép), melynek anyai
vonalát jó szaporaságra, apai vonalát pedig kiemelkedı májtermelı képességre
szelektálták. Kialakításában a toulouse-i, illetve a szürke landeszi lúdfajták
játszottak szerepet. Középnehéz típusú, szürke tollazatú hibrid. Esetenként
elıfordul a tarka, vagy hamvas szín is, ami nem kizáró jegy. Csıre, lába napos
korban palaszürke, kifejlett korban narancssárga. Különleges küllemi jegy az
esetlegesen elıforduló toroklebeny.
Az ANABEST W hazai nemesítéső, középnagy testő, fehér toll színő hústípusú
lúdhibrid (4. kép). Kialakításában anyai ágon az olasz fajta, apai ágon pedig a
német nemesített lúd játszott szerepet.
Esetenként elıforduló színes toll nem kizáró jegy. Csıre, lába napos korban
narancssárga, mely kifejlett korban is megmarad. A végterméket erıteljes
testalakulás, mély mell és has, széles test és vastag nyak jellemez. Különleges
küllemi jegy az esetlegesen elıforduló kettıs haslebeny.

4. kép ANABEST W
húshibrid lúd

3. kép ANABEST G májhibrid lúd

Az eltérı hasznosítási típusba tartozó ludak legfontosabb termelési mutatóit a 3.
táblázat foglalja össze.
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3. táblázat A hibridek jellemzı mutatói
(Forrás: 2006. évi OMMI fajtajegyzék)

szülıpárok testtömege (kg)
tojó
gúnár
szülıpárok tojástermelése (tojás/tojó)
(I. és II. tojástermelési periódusban)
keltethetıség (%)
élıtömeg (kg)
tömés kezdetén
tömés végén
élıtömeg (kg)
9 hetes korban
16 hetes korban
májtermelés (g)

ANABEST G
májhibrid

ANABEST W
húshibrid

5,8-6,0
6,0-6,5

6,0-6,5
7,6-8,0

100
75

105
75

4,8
7,5

-

800

5,3
6,4
-

A költözı madaraknál a vándorlást megelızı idıszakra jellemzı a
szükségletüket jóval meghaladó táplálékfelvétel (ODUM

ÉS

PERKINSON, 1951;

KING ÉS FARNER, 1956; MEIER ÉS FARNER, 1964; BLEM, 1976, 1980; PILO ÉS
GEORGE, 1983; HERMIER, 1997, WHITTOW, 2000). A házilúdnak a költözı
ısétıl, a nyári lúdtól örökölt faji sajátosságainak egyike, hogy képes szervezetét
tartalékokkal feltölteni. A nyári lúd az ıszi vonulást megelızıen, a feleslegben
felvett táplálóanyagokat zsír formájában szervezetében raktározza, melyet a
hosszú vándorútja során felhasznál (RAMENOFSKY, 1990). A zsírraktárak a
vándorút végére elfogynak (WHITTOW, 2000). A házilúd sikeres tömhetısége
bizonyítja, hogy hajlamos és képes a túltáplálkozásra és a feleslegben felvett
tápanyag zsír formájában való raktározására (HERMIER, 1997). A töméses
hizlalás tehát ezen a természetes jelenségen alapul, melynek során a
víziszárnyasokra jellemzı egyéb faji sajátosságokat (falánk természetét, a
nyelıcsı tágulási képességét) is kihasználjuk (JANAN, 2007).
Az egyes fajok, fajták és hibridek genetikailag determinált májtermelı
képessége és elzsírosodási hajlama között, még azonos hasznosítási típus
esetében is nagy eltérések lehetnek (HERMIER ÉS MTSAI, 1999b). Az egyes fajták
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zsírdepóinak helye eltér, a hústípusú ludak esetében ez inkább a perifériákon
(bır alatti kötıszövetben és a hasőrben) található, míg a májhasznúak
zsírfelhalmozása nagyobb mértékben a májra koncentrálódik. A májhasznú
fajtákban a trigliceridszállító-kapacitás csekély (a perifériák felé), mivel a
májukban kevés, a végrehajtásért felelıs, VLDL szintetizálódik (FOURNIER
MTSAI,

1997; GUY

MTSAI,

2000). A hústermelı fajtákban a triglicerid zöme a VLDL formájában

ÉS

GUÈMENÈ, 2004; LARZUL

ÉS MTSAI,

ÉS

2000; MOUROT ÉS

távozik a májból. A lengyel (hústípusú) és a landeszi (májtermelı) lúdfajták
összehasonlító vizsgálata szerint, azonos takarmány-felvétel mellett a landeszi
ludak átlagos májtömege több, mint kétszerese a lengyel ludakénak (791 g,
illetve 359 g) (MOUROT ÉS MTSAI, 2000). A szürke landeszi (májtípusú) lúdfajta
májában a lipidek közül a tárolási forma (triglicerid), míg a lengyel (hústípusú)
fajtánál a strukturális lipid (foszfolipidek) dominál: a májhasznú ludak mája
szignifikánsan több trigliceridet) és kevesebb vizet tartalmaz (DAVAIL ÉS MTSAI,
2000), mint a húshasznú ludaké. Más szerzık szerint a májelzsírosodás
hátterében a zsíranyagcserében szerepet játszó enzimek eltérı aktivitása áll
(BULLA ÉS MTSAI, 1979; MOUROT ÉS MTSAI, 2000). MOUROT ÉS MTSAI (2000)
szerint a máj elzsírosodásának (steatosis) genetikai alapja van, melyet
célirányos szelekcióval javítani lehet, vagyis a genetikai háttér szerepe a
májtermelı képességre végzett szelekciós munka eredményeként tud
realizálódni. Egy adott fajtán belül megfelelı szelekciós munkával a májtermelı
képesség és a máj minısége javítható. A computer tomograph (LOCSMÁNDI,
2007), illetve az ultrahang (MOLNÁR ÉS MTSAI, 2003) hatékony eszköz lehet a
kiváló májtermelı képességő egyedek kiválasztásában. A szelekció eredménye
a végtermék állomány májtermelı képességében kell, hogy realizálódjon.
Franciaországban a libamájtermelésre létrehozott vonalak szelekciós indexében
a hízott máj tömegét és minıségét szelekciós szempontként szerepeltették,
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melynek köszönhetıen mind a tömeget, mind a minıséget javítani tudták
(ROUVIER ÉS MTSAI, 1992; CHENG ÉS MTSAI, 2002).
Az étvággyal és a májelzsírosodással összefüggésben lehetséges genetikai
markerek keresése és azonosítása is. A legújabb kutatásokban molekuláris
biológiai vizsgálatok segítségével próbálják a máj elzsírosodásának okát feltárni
(ZHAO ÉS MTSAI, 2007). A mulardkacsára vonatkozóan azonban mőködik ilyen
alapon végzett tenyészkiválasztás. Ugyanakkor a genetikai képesség csak a
lehetıséget adja meg a nagy tömegő máj elıállításához, szakszerő hizlalás, jó
tömési technológia nélkül nem lehetséges; a kettınek együtt kell lennie, csak
így várható jó eredmény (HÉJJA, 1984).
Az egyes víziszárnyas fajok májtermelését SALICHON

ÉS MTSAI

(1994)

hasonlították össze, vizsgálataik eredményét a 4. táblázat közli.
4. táblázat A víziszárnyasok májtermelı képességének jellemzı adatai
(SALICHON ÉS MTSAI, 1994)
Jellemzık
Lúd
Élıtömeg (g)
7427
Átlagos májtömeg (g)
768
Zsírveszteség (%)
13,9
A máj összetevıinek aránya (%)
Víz
32,7
Fehérje
8,3
Hamu
0,7
Egyéb anyagok
3,7
Zsírtartalom
54,6
Trigliceridek
92,2
Foszfolipidek
3,5
Szabad zsírsavak
1,0
Összkoleszterol
3,2

Mulardkacsa
6513
677
40,7

Pézsmaréce
6483
553
56,0

28,5
6,9
0,6
3,5
60,5
94,4
2,0
0,8
2,7

27,4
6,4
0,5
3,1
62,6
95,7
1,5
1,1
1,7

A 4. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a májtermelésre használt
víziszárnyasok közül a lúd produkálja a legnagyobb tömegő hízott terméket.
Zsírtartalma a három víziszárnyas mája közül a legalacsonyabb, de a legkisebb
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zsírolvadási vesztesége is. A mulardkacsa máj mind a tömeg, mind a
zsírtartalom és a zsírolvadási veszteség tekintetében a lúd és a pézsmaréce
között foglal helyet. A legkedvezıtlenebb mutatókkal a pézsmaréce mája
rendelkezik.
A máj tömege lúdfajban intermedier módon öröklıdik, ami azt jelenti, hogy egy
jellemzıen nagy és egy kis májtömeget produkáló fajtát keresztezve az utódok
átlagos májtömege az ıt létrehozó szülık teljesítménye közé fog esni (HÉJJA,
1984). (A mulardkacsa esetében heterózis hatás érvényesül, a fajhibrid májának
tömege ugyanis felülmúlja a „szülık” májtömegét).
A májtermelı képességet befolyásoló további tényezık (BOGENFÜRST, 1992;
HÉJJA, 1984) a következık:
•

az életkor;

•

az ivar;

•

a tömésbe állítás kezdetén és végén mért testtömeg, valamint a tömés
alatti testtömeg-gyarapodás (ráhízás) mértéke;

•

a tartási körülmények;

•

a takarmányozás;

•

a tömésre való elıkészítés;

•

a tömési technológia (gyakorisága, tartama);

•

a tömést végzı személy szakértelme, begyakorlottsága.

2. 3. 2. Az életkor szerepe
A hagyományos, szezonális tartás mellett a lúdhizlalás mindig ısszel kezdıdött.
Ennek az volt az oka, hogy a tavasszal kelt kislibák ıszre fejlıdtek ki és
kerültek jó kondícióba. İszre a kukoricatermés is beérett, így a töméses hizlalás
alaptakarmánya is rendelkezésre állt (PÁLFFY, 1980). A lúdárutermelés
iparszerővé

válásával

és

az

irányított

tojástermelés

technológiájának

kidolgozásával lehetıvé vált, hogy nem csak az ıszi idényben, hanem az év
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bármely szakában lehet hizlalni. Mivel a máj iránt egész évben kereslet
mutatkozott

(export),

ezért

a

különbözı

korú

ludak

hizlalásának

eredményességét kezdték vizsgálni. Elıször Izraelben kezdtek foglalkozni
fiatal, 8-10 hetes ludak májra hizlalásával (PÁLFFY, 1980). Elért eredményeik
alapján más országok is átvették ezt a gyakorlatot. Izraelben folytattak
kísérleteket még fiatalabb, 6 hetes korú madarak tömésére is, melyek viszonylag
jó eredményt produkáltak, ám a nagyüzemi hizlalási gyakorlatban inkább a 9-10
hetes korú madarak hizlalása terjedt el, biztonságosabb hizlalhatóságuk, kisebb
arányú elhullásuk és jobb húskihozataluk miatt. A fiatal állatok töméses
hizlalása mindenképpen elınyös gazdaságossági szempontból, mert a termelt
máj tömege, minısége megközelíti vagy eléri az idısebb ludak májtermelését.
A

fiatal

ludak

szervezete

jobban

alkalmazkodik

a

töméssel

járó

igénybevételhez, nyelıcsövük tágulékonyabb, ezáltal nagyobb mennyiségő
tömıtakarmány befogadására (felvételére) képes, mint idısebb társaiké.
A fiatal állatok takarmányértékesítése kedvezıbb, rövidebb nevelési idı után
tömésbe állíthatók, a termék-elıállítás gazdaságosabb.
2. 3. 3. Az ivar hatása a májtermelı képességre
Régi gyakorlati megfigyelés, hogy kifejlett állatok töméses hizlalásakor a tojók
májtermelése jóval meghaladja a gúnárokét, átlagos májnagyság tekintetében
kb. 5 % a nıivar javára (PÁLFFY, 1980). Ha azonban figyelembe vesszük, hogy
a felnıtt tojók testtömege kb. 1 kg-mal kisebb, mint a gúnároké, akkor a
testtömeg százalékában kifejezett különbség még nagyobb, 15-20 %-ra tehetı
(BOGENFÜRST, 1992). A fenti megfigyelések hátterében az ivaréréssel
kapcsolatos hormonális hatások állnak, a tojóludak hajlamosabbak az
elzsírosodásra, ami kedvez a máj elzsírosodásnak is. Fiatal, még nem ivarérett
ludak esetén fordított a helyzet, a 9-10 hetes életkorban hízóba állított ludak
esetében a gúnárok hizlalása eredményesebb (BÖGRE, 1991). A töméses
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hizlalásra szánt ludakat érdemes már napos korban ivar szerint szétválasztani és
külön nevelni. PÁLFFY (1980) szerint, ha azonban lúdhibridet tartunk, akkor az
ivar szerinti szétválasztásnak kisebb a jelentısége, mert a lúdhibridek mindkét
ivarának májtermelı képessége nagyobb, mint a fajtatiszta egyedeké.
Fiatal korban a nıivarú ludak májának tömege kisebb, zsírtartó képessége, ezáltal
sütési vesztesége viszont nagyobb, mint a gúnároké (GUY ÉS MTSAI, 1995).

2. 3. 4. A tömésbe állítás kezdetén és végén mért testtömeg, valamint a
tömés alatti testtömeg-gyarapodás hatása
Ahhoz, hogy a lúd a töméssel járó megterhelést el tudja viselni, a korának
megfelelı fejlettséget el kell érnie. A tömésbe állíthatóság minimumaként
jellemzıen nem az életkort, hanem az élıtömeget határozzák meg, melynek
legalsó értéke 4,0 kg (MÉSZÁROS, 1976; BÖGRE, 1981; HÉJJA, 1984;
BOGENFÜRST, 1992). A fiatal lúdnak ezért legalább 4-4,5 kg-nak, az idısebbnek
4,5-5,0 kg-nak kell lennie (JANAN, 2007). A korkülönbség testtömegkülönbséggel és eltérı takarmány-értékesítéssel is együtt jár.
BOGENFÜRST (1992) szerint jó minıségő máj akkor várható, ha a ráhízás
mértéke a max. 18-22 napi tömés alatt eléri a tömésbe állítási tömeg 60-80 %-át.
MAMAEV (1986) szerint a májtömeget a tömésbe állításkor mért élıtömeg és a
tömés alatti elért testtömeg-gyarapodás együttesen határozza meg. Eredményei
alapján ugyanis azok a ludak termeltek 400 g fölötti tömegő hízott májat,
melyek tömésbe állításkori tömege 4,2-4,3 kg volt és amelyek gyarapodása a 3
hétig tartó tömést követıen elérte a beállításkori tömeg 78-85 %-át, amivel
összhangban van BOGENFÜRST (1992) megállapítása. AUVERGNE

ÉS MTSAI

(1995) viszont pézsmarécékkel végzett kísérletükben 12 napig tartó tömést
követıen mindössze 37 %-os ráhízás mellett 512 g átlagtömegő májat
termeltek.
SHALEV

ÉS MTSAI

(1986) regresszióanalízissel kiszámították, hogy adott

életkorban a hizlalás végén 1 kg-nyi testtömeg-többlet, 69 g növekményt jelent
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májtömegben, ugyanakkor a tömésbe állítás kezdetén mért 1 kg-nyi többlet a
máj 100 g-nyi növekményét eredményezi. E megállapítás alapján a várható
májtömeg prognosztizálásakor inkább a tömésbe állításkori, mint a hizlalás
végén mért testtömegre érdemes koncentrálni.
Mulardkacsában JOUGLAR ÉS

MTSAI

(1992) a vágáskori tömeg és a májtömeg

között írtak le pozitív kapcsolatot.
SZIGETI

ÉS MTSAI

(1999) különbözı lúdhibridek májtermelését vizsgálva igen

szoros pozitív kapcsolatot (r=0,98) találtak a tömés alatti testtömeg-gyarapodás
és a máj tömege között. Ugyanakkor szoros negatív (r=-0,97) kapcsolatot
találtak a tömés alatti testtömeg-gyarapodás és a hízott máj minısége között.
KATZ ÉS MTSAI (1997), valamint PENKOVA ÉS BÓDI (1995) a soványliba tömege
(tömésbe állítás elıtt mért élıtömege) és májtermelése közötti pozitív
kapcsolatról számolt be.
2. 3. 5. A tömés-elıkészítés hatása
A tömés-elıkészítés eredetileg az utónevelés és a tömés idıszaka közé azzal
a céllal ékelıdött be, hogy a töméssel járó erıs igénybevételre, változásokra
a madarakat felkészítse, mintegy elıkészítı szerepet betöltve ezzel. A
hazánkban jelenleg uralkodó, több évtizedes gyakorlatra épülı hagyományos

tömési rendszerben a tömést végzı személyhez különbözı „elıélető” és korú
[fiatal (9-10 hetes) és idısebb (többször tépett, ritkán selejtezésre szánt)] ludak
kerülnek, melyek nem mindegyike képes nagy (és azonos) mennyiségő
takarmányadag befogadására. A probléma áthidalásához a gyakorlatban
kidolgozták a tömés-elıkészítést (pregavage), amely a tömést megelızı
idıszakban, a nyelıcsı tágítása érdekében megvalósított szakaszos etetést
jelent. Az elıkészítés során a ludak csak naponta egyszer 2 órára kapnak
takarmányt (JANAN, 2007). Ezzel a módszerrel az állatok minden nap több
takarmányt vesznek fel, mint az elızı napon, mert megtanulják, hogy a két
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etetési idı között nem lesz takarmány elıttük. Az elıkészítés idıszaka általában
1-2 hét. Minél rosszabb kondícióban vannak az állatok, annál hosszabb idıt
vesz igénybe az elıkészítés, melyben szerepet kaphatnak a nyelıcsövet tágító
tömegtakarmányok is. A fentieken túl további célja a szervezet felkészítése a
tömés során alkalmazott egyoldalú szénhidráttal való túletetésére (enzimatikus
adaptáció), valamint a test és a máj fehérjével és zsírokkal való feltöltıdésének
megindítása. További szerepe van abban, hogy az elıkészítés alkalmazásával
minél kiegyenlítettebb legyen az egyszerre tömésbe fogott állatok májának
tömege és minısége (BOGENFÜRST, 2000).
A tömésre

való

felkészítés

a

takarmánykorlátozás lehet (ROBIN

gyakorlatban
ÉS

mennyiségi

és

idıbeli

CASTAING, 2002). A mennyiségi

korlátozás lényege, hogy az egyszerre felvehetı takarmányadagot csökkentik
(az adott életkorra jellemzı ad libitum fogyasztás arányában határozzák meg az
adagot), majd egy bizonyos idı elteltével ad libitum hozzáférést tesznek
lehetıvé, az addigi korlátozást felszabadítva, és ezzel „túlfogyasztást”
indukálva. Ezzel a módszerrel a lúd a kiosztott teljes takarmány-mennyiséget
önként, kényszerítés nélkül felveszi. Aktív tanulási mechanizmusuknak
köszönhetıen még néhány napig (általában 5 napig) igyekeznek a kiosztott
takarmányból minél nagyobb mennyiséget felvenni, amely minden esetben
több, mint a korlátozás alkalmazása nélküli ad libitum felvett mennyiség.
Az idıbeli korlátozás során egyre rövidebb idıt adnak arra, hogy a kiosztott
mennyiséget – ami az átlagos fogyasztásukat legalább 10 %-kal meghaladó
mennyiség – az állatok felvegyék. Ez a módszer szinté a ludak jó tanuló
képességére alapoz. Az állatok megtanulják, hogy a takarmány elfogyasztására
egyre rövidebb idı áll rendelkezésükre.
AUVERGNE

ÉS MTSAI

gyakorolt

hatását

(1997) az idıkorlátozásos módszer májtermelésre

hasonlították

össze

májhasznú

landeszi

fajtában.

Kísérletükben az alkalmazott korlátozási módszerek (6, illetve 8 hetes kortól
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naponta egyszer két óra, illetve 7 hetes kortól 3 héten át progresszíven
csökkentett takarmány-felvételi idı) közül az utóbbi eredményezte a
legkedvezıbb hízott májtömeget.
Az 5. táblázat ROUSSELOT-PAILLEY (1997) által javasolt felnevelési programot
tartalmazza ludak és kacsák esetében.
5. táblázat Ludak és kacsák javasolt nevelési programja
(ROUSSELOT-PAILLEY, 1997 nyomán)

Elınevelés

Idıtartama (nap)
Lúd
kacsa
42

Utónevelés

37-46

28-39

Tömés-elıkészítés

5-10

8-10

Nevelési szakasz

Takarmányozási mód
ad libitum
mennyiségi*
korlátozással
ad libitum**

vagy

idıbeli

Megjegyzés: * mennyiségi korlátozás esetén a kiosztott takarmány az ad libitum mennyiség 80
%-a; ** bıséges takarmány-mennyiség biztosításával (amely lehetıvé teszi a progresszíven
emelkedı fogyasztást

Szerzı szerint az ajánlott nevelési és tömés-elıkészítési program alkalmazását
követıen a kacsák 78-91, a ludak 84-98 napos korban tömésbe állíthatók.
A tömés-elıkészítést Franciaországban rutinszerően, nagyüzemi méretekben
használják (BOGENFÜRST, 2004). Az elıtömés (elıkészítés vagy önhizlalás)
nagymértékben leegyszerősítheti a tömést, egyúttal kíméletesebbé teszi azt
(JANAN, 2007).
A hazai gyakorlatban elvétve használnak tömés-elıkészítést (BOGENFÜRST,
2004), ahol alkalmazzák, azok nem egységesek és a konkrét technológiákat
(amennyiben létezik ilyen), a tömés technológiájához hasonlóan féltve ırzött
„kincsként” kezelik. A szakirodalmak sem közölnek részletes technológiát és
módszert, ám a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az elıkészítésen
áll vagy bukik a töméses hizlalás sikere.
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2. 3. 6. A tartási körülmények szerepe
A töméses hizlalás alatti tartásmódra vonatkozóan WINKLER (1910) már a XX.
század elején leírta, hogy a „mozgás lehetıségét csaknem teljesen el kell venni
az állatoktól. Evégett ketreczbe kell ıket zárni, amelyben csak ülni és állni
bírnak.” A kacsa és a lúd tömése során egyaránt a kiscsoportos ketreces
elhelyezés a megengedett, egyedi tömıketrecek használatát a nemzetközi
állatvédelmi elıírások nem engedélyezik.
A tartási feltételek közül a hımérséklet hatása a legfontosabb. A hizlalásra szánt
ludakat hővös helyen, félhomályban kell tartani, a mozgás korlátozása céljából 1
m2 területre legalább 2 ludat kell helyezni (BAINTNER, 1967). A tömılúd a
melegre érzékeny, nyári hıségben leáll az emésztése. Az ilyen esetben tovább
folytatódó tömés, az állat elhullását eredményezheti. Ezért fontos, hogy a
tömıistálló hőthetı legyen. Az emésztés és a pihenés zavartalansága érdekében
lényeges, hogy az állatok minél kevesebb zavaró tényezınek legyenek kitéve.
2. 3. 7. A takarmányozás hatása a májtermelı képességre
A ludak termelıképességét az öröklött adottságokon kívül legnagyobb
mértékben a takarmányozás befolyásolja. A madarak korának és hasznosítási
irányának megfelelı, szakszerő takarmányozással jó termelési eredmények
érhetık el.
Míg az ókori Egyiptomban még búzadarával és/vagy fügével tömték a ludakat,
napjainkban kizárólag kukoricát, illetve (lágydarával történı tömés esetén) nagy
kukoricatartalmú tömı takarmánykeveréket használnak. A kukorica használatát
az indokolja, hogy a gabonafélék közül kukorica tartalmazza a legkevesebb
metionint és kolint, amelyek a máj elzsírosodása ellen hatnak, vagyis májvédı
hatásúak. Közülük a kolin a legfontosabb, amely nélkülözhetetlen metil-donor.
Kolin szükséges a csontképzıdéshez, az ingerület átvitelért felelıs acetilkolin
keletkezik belıle, a sejtmembránokat alkotó foszfolipidek (a lecitin és
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szfingomielin) egyik összetevıje (KAKUK

ÉS

SCHMIDT, 1988). A kukorica

alkalmazását továbbá az indokolja, hogy széleskörően termesztik, továbbá
különbözı formában és tömıgép-típussal is eredményesen használható
(BOGENFÜRST, 2001).
A kukorica a libák hizlalására többféle fizikai formában (szemes – azon belül
áztatott, vagy párolt - dara, illetve lágydarás – az elıbbi kettı kombinációjában)
alkalmazható. A tömésre használt kukorica formájához igazodik a takarmány
elıkészítésének módszere és a tömıgép típusa is. A kizárólag kukoricadarával
üzemeltethetı tömıgépekkel nem lehetséges kielégítı májnagyságot és –
minıséget elérni (annak ellenére, hogy azonos mennyiségő takarmányt tömünk
az állatba, mint áztatott vagy fıtt kukoricával történı töméskor), mert a darával
nagy mennyiségő vizet viszünk az állat szervezetébe, ezáltal a takarmány nagy
részét a hizlalás szempontjából értéktelen víz képezi. A dara a szemes
kukoricához képest gyorsabban halad át az emésztıtraktuson.
A tömésre használt takarmányformák hatását vizsgálva kimutatták, hogy a
száraz kukorica tömege egységnyi térfogatban akkor a legkedvezıbb, ha olyan
keveréket használnak, amelynek összetétele: 27,5 % szem, 36,5 % dara, és 36,0
% víz (DUBOIS

ÉS MTSAI,

1994). Ennek kiadagolásához speciális, magas

nyomással mőködı hidraulikus tömıgép szükséges. A keverék használatát azért
ajánlják, mert a szemek közötti üregeket a dara kitölti, a szemek pedig
megakadályozzák, hogy az egyébként híg pép túlságosan gyorsan áthaladjon az
emésztıcsatornán. Eredményeik szerint a keverék használata mellett az átlagos
májtömeg 1033 g volt, szemes kukorica esetén 958 g, dara használatakor pedig
627 g. A szemes kukorica arányának növelése a tömıkeverékben nem javította
a mulardkacsák májtömegét ROBIN ÉS CASTAING (1996). A szemes kukoricával,
a kukoricadarával és a kettı keverékével hizlalt mulardok átlagos májtermelése
539 g, 551 g, és 559 g volt.
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Az eddigi külföldi tapasztalatok mulardkacsánál (GUY, 2000) és hazai
tapasztalatok lúdnál (BOGENFÜRST, 1992) egyértelmően azt bizonyítják, hogy
kielégítı májnagyság és jó minıségő májat csak áztatott, vagy párolt szemes
kukoricával, illetve lágydarás keverékkel lehetséges elérni. A lágydarával való
tömés mellett szól, hogy az így elıállított máj minısége jobb, élvezeti értéke
magasabb (BOGENFÜRST, 2001). WINKLER (1910) könyvében a kukorica
hátrányaként megemlíti, hogy „a légcsıbe akadozó szemek gyakran megölik az
állatokat”, ugyanakkor elismeri, hogy „inkább májra hízlal, mint húsra”.
Hazánkban jellemzıen sárga színő kukoricával hizlalnak. A kukorica nagy
mennyiségő sárga színt adó növényi színanyagokat (kriptoxantin és zsírban
oldódó oxikarotinoidok) tartalmaz (KAKUK ÉS SCHMIDT, 1988), amelyek zsírban
oldódnak, a felszívódott zsírral együtt részben a testzsírban, részben pedig a
májban rakódnak le. Franciaországban viszont elterjedt módszer a fogyasztói
igények kielégítése érdekében, hogy a tömés utolsó 8-10 napja alatt fehér színő
kukorica használatára térnek át, így a sárga színanyagok a szervezetbıl és a
májból fokozatosan kiürülnek, a liba teste kissé világosabb lesz, a máj pedig
egészen világos, halványsárga, majdnem fehér színővé válik. Ez a piaci
megítélés szempontjából a kedvezıbb szín. [A 2000-es évek elején a hazai
köztermesztésben is megjelent egy Furio nevő, fehér kukoricafajta, mely
kimondottan a töméses hizlaláshoz ajánlott fajta volt (BOGENFÜRST, 2001)].
LI

ÉS MTSAI

(2005) barna rizzsel és kukoricával tömött ludak májtermelését

hasonlították össze, eredményeik szerint a barna rizs alkalmas lehet a kukorica
kiváltására (a tömés alatt), mert a barna rizs alapú tömıtakarmánnyal jóval
nagyobb tömegő hízott májat tudtak elıállítani, mint kukoricával (754 g
szemben 554,7 g). A kétféle takarmányon alapuló töméssel termelt májak lipidösszetétele, így minısége is eltérıen alakult: a trigliceridek és a foszfolipidek
aránya magasabb, a koleszterin-észterek aránya alacsonyabb volt a barna rizs
alapú tömıtakarmány hatására.
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SZIGETI ÉS MTSAI (1999) három májtípusú lúdhibrid (babati, kolos, Gourmaud),
három eltérı tömıtakarmány (kukorica, lágydarás keverék, tejsav baktériumot
tartalmazó

lágydarás

keverék)

használatán

alapuló

tömési

módszert

összehasonlítva arra a megállapításra jutottak, hogy májtömeget a fajta
befolyásolta, a töméshez használt takarmány típusa csak a babati lúd esetében
befolyásolta szignifkánsan a máj tömegét.
2. 3. 8. A tömıtakarmányba kevert kiegészítı anyagok jelentısége
A termelıket már a kezdetektıl foglalkoztatta, hogyan lehet a hízott máj
tömegét növelni. A máj tömegének növelésére irányuló elsı próbálkozások
alkalmával ad libitum takarmányozták az állatokat, ami a test túlzott
elzsírosodását és a máj zsírtartalmának csekély mértékő növekedését idézte elı,
ám az így keletkezett termék a fogyasztói igényeket nem elégítette ki, a máj
tömege alacsony maradt.
A termelık és a kutatók az 1970-es években kezdtek behatóbban foglalkozni a
máj tömegének növelési lehetıségével (ami akkoriban 450 g körüli volt) és a
lúd

„önkéntes”

takarmányfelvételének

stimulálásával.

Hasonló

irányú

törekvésekrıl HÉJJA (1984) is beszámolt. A termelıi gyakorlatban sokáig bevett
szokás volt a réz és különbözı nehézfémek tömıtakarmányba keverése, amely
anyagok a máj extrém mértékő megnagyobbodását idézték elı. Ennek
ellentmond BAINTNER (1967) megállapítása, miszerint „a népies szerek a hízott
lúd májának növelésére sem bizonyultak hatásosnak. Rézpénz, fokhagyma,
vöröshagyma, burgonya, főszerek adagolása a kísérletekben nem volt hatással a
máj nagyságára.” A kukoricához fehérjedús takarmány, így pl. halliszt
adagolása, továbbá a kolin pótlása, jód-kazein juttatása, zsír- és B12vitaminkiegészítés, penicillin, oxytetraciklin, továbbá thiouracil adagolásával
nem sikerült növelni a májat. 1 %-nál több konyhasó hatástalannak bizonyult a
májtömeg növelésének szempontjából, csupán az állat vízfelvételét növelte.
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Több olyan kísérletet is végeztek, melyekben különféle stimuláló szerek
alkalmazásával (pl. hozamfokozó szerekkel) próbálták az étvágyat fokozni,
illetve különféle hormontartalmú szerekkel a máj méretét növelni (Syntestrinnel
– szintetikus ösztrogén) (TANGL

ÉS

BÖGRE, 1958 cit. BAINTNER, 1967).

Utóbbiak többsége nem volt célravezetı megoldás, mert ezeket az anyagokat
épp a máj választja ki.
Az éhségérzet és a jóllakottság központjait különbözı fajokban már az 1940-es
években kezdték vizsgálni. Eleinte a központi idegrendszer mőködésével, illetve
morfológiai-élettani vizsgálataival foglalkoztak. Az állatkísérletek és embereken
végzett megfigyelések igazolták, hogy a hipotalamusz ventromedialis magjának
sérülése elhízást okoz, melybıl következett, hogy a jóllakottság központja ezen
a területen helyezkedik el. A XX. század közepén a hipotalamusz laterális
területén az ún. étvágyközpontot is megtalálták (CZINNER, 2004).
A termelıi gyakorlatban a kukorica tömés alatti kiegészítésére végzett elsı
kísérletek a fehérjetartalom növelésére irányultak, mivel a víziszárnyasok izomfelrakódása viszonylag késıi életkorban, általában a tömési periódus alatt
fejezıdik be. Fontos lehet tehát a kukorica fehérjével való kiegészítése azért is,
mert ebbıl a komponensbıl meglehetısen keveset, általában 8-9 %-ot
tartalmaz. Fehérjehiány esetén a máj parenchyma állományának növekedése a
máj elzsírosodásának mértékével nem tud lépést tartani, aminek következtében
nı a „zsírmáj” kialakulásának valószínősége. A ludak töméses hizlalásának elsı
hetében a kukoricát 20 %-os arányban lóbabbal helyettesítetve (ami a
tömıkeverék nyersfehérje-tartalmát átlagosan 12 %-ra növeli), a májtermelı
képesség javult, nıtt az extra minıségő májak aránya is (BOGENFÜRST, 2001);
ROBIN ÉS CASTAING (1998) is fehérje-kiegészítés pozitív hatásáról számolt be.
A májtermelı képesség javítására kézenfekvı megoldás lehet a kukorica
keményítıtartalmának növelése, a fehérje-kiegészítés (tejpor) és a kettı
kombinációjának vizsgálata (ROBIN ÉS CASTAING, 1998). A keményítıtartalom
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növelése kedvezı hatást gyakorolt a májtömegre, de negatív hatású a
májminıségre (zsírveszteségre és textúrára egyaránt) nézve. A fehérjekiegészítés elınyösen befolyásolta a máj tömegét és a minıségét is (a lipidolvadási veszteséget csökkentette). A két anyag együttes használatával érték el a
legnagyobb májtömeget.
A tömıtakarmány szerves szelénnel történı kiegészítése a májminıséget javítja,
míg az E-vitamin-kiegészítés kifejezetten negatív hatású, mert a szélsıségesen
nagymérető és tömegő májak elıfordulási arányát növeli (KÖRÖSI-MOLNÁR ÉS
MTSAI, 2004).

A tömıtápba kevert különbözı szénhidrátforrások közül a fruktóz és a
szacharóz kedvezıen hatott a májelzsírosodásra mulardkacsában, fokozta a
lipogenezist, anélkül, hogy növelte volna a „zsírmájak” elıfordulási
gyakoriságát (DAVAIL ÉS MTSAI, 2003a).
A hízott víziszárnyas termékek viszolygást és visszautasítást ébresztenek a
zsíros táplálkozás elemzıi körében. TURCSÁN (2004) olyan komplex hizlalási és
takarmányozási technológia kidolgozását tervezte, amely az optimális irányba
tolja el a máj ω3 és ω6 zsírsavtartalmát és egymáshoz viszonyított arányát;
eredményeirıl közlést azonban nem találtam.
2. 3. 9. A tömési technológia szerepe a májtermelésben
Kedvezı

májkihozatal

a

lúd

szervezetébe

juttatott

tömıtakarmány

mennyiségének folyamatos növelésével és a napi lehetı leggyakoribb, intenzív
töméssel érhetı el melyben döntı szerepet játszik a tömés idıtartama, a tömések
száma és gyakorisága (intenzitás) és az alkalmazott tömési mód. Azt, hogy a
rövid ideig tartó, intenzív igénybevételt hogyan bírja a tömött egyed, a
technológiai tőrıképességgel, azaz a tömhetıséggel jellemezzük. Az 50 évvel
ezelıtti hizlalási módszer nyilvánvalóan nagyon igénybe vette a ludak
szervezetét, hiszen átlagosan 5 hétig tartott. Ilyen hosszú tömési idıt a gyengébb
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konstitúciójú ludak nem is bírtak ki, illetve ilyen körülmények között
leghamarabb 24-26 hetes életkorban lehetett elkezdeni a hizlalást (BÖGRE, 1958,
cit. BAINTNER, 1967).
A jelenlegi hazai hagyományos libatömési rendszerben a tömés 16-21 napig
tart, napi 6-8-szori tömés mellett (BOGENFÜRST, 2004). A napi tömések
gyakoriságát az emésztés sebessége határozza meg (NAGY

ÉS MTSAI,

1996).

Korszerő, egységesen elfogadott és elterjedt tömési technológia nem alakult ki
(BIRKÁS, 2003).
Egy átlagos tömegő (600-700 g-os) máj elıállításához felhasznált takarmány
mennyiségét az állat életkora, a tömési technológia és a tömésre használt
takarmány típusa befolyásolja legnagyobb mértékben. Ennek függvényében a
különbözı szerzık a májelıállításhoz felhasznált kukorica mennyiségét adják
meg. Idıs ludak hizlalásakor 18-22 nap tömési idı alatt 16-19 kg kukorica
szükséges 800-1000 g közötti tömegő máj elıállításához. A fiatal ludak
esetében rövidebb tömési idı alatt kevesebb, 14-16 kg kukoricát kell bejuttatni
ugyanekkora májtömeg eléréséhez (JANAN , 2007). BAINTNER (1967) szerint 5-6
kg kukorica szükséges a töméssel hizlalt lúd 1 kg-nyi tömeggyarapodásához (a
teljes hizlalási idı alatt 22-28 kg az ideális mennyiség, amely igen tetemes
gyarapodást és ezzel párhuzamosan nagy májtömeget biztosít). BOGENFÜRST
(1992) átlagosan napi 0,8-1 kg kukoricát jelöl meg, vagyis körülbelül 16-18 kg
kukorica bejuttatása mellett érhetı el optimális (800 g körüli) tömegő hízott
máj.
A tömés során a ludak ivóvíz-szükséglete jelentısen megnı, folyamatos
vízellátásról kell gondoskodni (MÉSZÁROS, 1976).
Nagyüzemi körülmények között a tömést géppel végzik, amelynek
kialakításakor a lúd száj- és garatüregének, valamint nyelıcsövének anatómiai
sajátosságait figyelembe kell venni: elsıdlegesen a tömıcsı anyagát és méretét
(hosszát és átmérıjét) kell megfelelıen megválasztani. Tömött és nem tömött
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ludak száj- és garatszervei teljesen egyformák, melyekben a két hétig végzett
napi kétszeri tömés semmilyen nyomot nem hagyott, lágy szájpadlás hiányában
a hizlalás során használt tömıcsı még a töméshez nem szokott (korábban nem
tömött) lúd nyelıcsövébe is aggálymentesen vezethetı (LORÁSZKÓ ÉS SÓTONYI,
2008). A rugalmas anyagból készült, de szakszerőtlenül megválasztott mérető
tömıcsı komoly sérülést képes okozni. Különösen a hizlalás bevezetı
szakaszában kell óvatosnak lenni, mert a nyelıcsı kezdetben viszonylag szők,
fala száraz, könnyen sérül, illetve begyullad. Néhány tömést követıen kitágul és
síkossá válik, amit a nyál és a nyelıcsı mirigyeinek fokozott váladéktermelése
idéz elı (HÉJJA, 1984).
2. 3. 10. A tömést végzı személy szakértelmének, begyakorlottságának
szerepe
A tömés eredménye szempontjából döntı jelentıségő a tömést végzı
szaktudása, állatszeretete [BÖGRE (1981); BOGENFÜRST (1992); BÖİ, (1999);
NAGY

ÉS MTSAI

(1996); GUY (2000)]. A tömés szakmunka, amely nem

sajátítható el egyik napról a másikra, ez a mővelet nemcsak egyszerően a
tömıtakarmánynak az állat nyelıcsövébe juttatásából áll. A tömı személyének
tisztában kell lennie a tömés által az állat szervezetében elıidézett változásokkal
és a nem megfelelı módon kivitelezett munka hátrányos hatásaival. Különös
jelentıségő a hizlalás kritikusnak tekintett elsı hete, amikor a nyelıcsövet
sérülésmentesen kell kitágítani. WINKLER már 1910-ben leírta, hogy amelyik
lúd nyelıcsövében az elızı tömésbıl származó takarmány tapintható, azt az
állatot nem szabad megtömni. A felsı határnál nem szabad több takarmányt a
szervezetbe juttatni, ugyanis túlfeszített tömés hatására az állat emésztése leáll,
ami a hízást erısen késlelteti (BAINTNER, 1967). Szélsıséges esetben a kukorica
könnyen a légcsıbe jut és az állat megfulladhat, illetve a „túltömés” extrém
esetben nyelıcsırepedést is okozhat (LORÁSZKÓ ÉS SÓTONYI, 2008), amelynek
kényszervágás vagy elhullás a következménye. A teherbíró képesség alatti
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tömés biztonságos, de nem eredményes, mert kisebb tömeggyarapodást és
májtömeget biztosít (BAINTNER, 1967). A két határ közötti szők sávban kell a
tömınek az ideális mennyiséget meghatároznia. Ez a tartomány egyedenként
más és más, gyakorlat és bıséges tapasztalat szükséges ahhoz, hogy az egyedi
különbségeket a tömı jól ítélje meg. A tömı személyének abban is komoly
szerepe van, hogy a gyakorlatban a hízott állatok leadása, vágása szerzıdésben
elıre meghatározott idıponthoz kötött. A tömınek a leadás napjára fókuszálva
kell a hizlalási folyamatot ütemeznie és ezzel összefüggésben a napi adagok
nagyságát meghatároznia. A hazánkban jelenleg uralkodó hagyományos
hizlalási rendszerben kistermelık nevelik fel a tömıalapanyagot, akik
jellemzıen 50-100 liba tömésével foglalkoznak (BOGENFÜRST, 2004). Ebben a
rendszerben a nem egységes nevelés és takarmányozási program miatt
lehetetlen egyöntető nagyságú és minıségő máj elıállítása. A felvázolt
problémák kiküszöbölésére néhány vállalat integrációban mőködteti a nevelést
és a tömést, amelyben a ludak felnevelése és tömése egységes takarmánnyal,
azonos technológia szerint történik (BIRKÁS, 2003). A nevelést a vállalatok
telepein végzik és a madarakat saját tömıikhez helyezik ki. Ez esetben a máj
minısége elsısorban a tömı személyétıl függ, ahol egy-egy tömı naponta 500600 liba tömését képes elvégezni (BOGENFÜRST, 2004).
2. 3. 11. A hízott máj összetétele, minısége és minısítése
Tömés hatására a máj tömegén kívül számos biokémiai paramétere (BOGIN ÉS
MTSAI,

1984; JANAN

ÉS MTSAI,

2000), morfológiai és szövettani jellemzıje

megváltozik. A nemzetközi gyakorlatban használt foie gras minısítést kizárólag
az a máj kaphat, amelynek tömege libamáj esetében legalább 400 g, kacsamáj
esetében pedig legalább 300 g (GUY, 2000). A hízott máj tömegének a
mindenkori piaci igényekhez kell alkalmazkodnia. A francia piac a 600-800 gos májat részesíti elınyben, míg a japán vevık körében a nagyobb tömegő 800
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g feletti, csontszínő, keményebb állagú, magas zsírtartalmú termék a keresettebb
(BIRKÁS, 2003).
További kritérium, hogy a máj zsírtartalma 50 % körüli legyen (GUY, 2000).
Ennél magasabb, 55 % feletti zsírtartalom esetén, hazai szakkifejezéssel az ún.
„zsírmájról” beszélünk, amely 800 g fölötti tömeg esetén gyakori jelenség. A
termék technológiai szempontból kedvezıtlen, mert a májsejtek sütéskor nem
képesek a zsírt megtartani, a májszövet összezsugorodik (BOGENFÜRST, 1992).
A hízott máj minıségét elsısorban az utóbbi jellemzıje, a zsírtartó képessége
határozza meg.
A hízott máj minısége technológiai szempontból akkor megfelelı, ha a
feldolgozása során a sütési veszteség nem éri el a 13,9 %-ot. Ez a tulajdonság a
pástétom-készítés során fontos, mivel a magas hımérsékleten végzet
konzervsterilizálás a zsír nagy részét kiolvaszthatja, amely a termék felszínén
összegyőlve, rontja a termék minıségét. A sütési veszteség általában annál
nagyobb, minél nagyobb a hízott máj tömege (BABILÈ

ÉS

AUVERGNE, 1986),

illetve minél alacsonyabb a foszfolipid-tartalma.
A máj zsírvesztesége a töméshez használt kukorica fizikai formájától is függ,
kukoricadarával tömve a legkedvezıbb (16,5 %) (ROBIN ÉS CASTAING, 1996).
Szerzık a szemes kukorica használatakor tapasztalták a legnagyobb olvadási
veszteséget: 24,2 %-ot, míg, a kettı keverékének használata köztes értéket
eredményezett (18,1 %).
Hazánkban a friss, nyers és a friss, jegelt máj minısítésével kapcsolatos
elıírásokat a Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetének 2-13 fejezete tartalmazza.
A minısítés a tömeg alapján objektív, a szín megítélése azonban érzékszervi
bírálaton

alapul,

így

szubjektív

kiküszöbölésére HORVÁTHNÉ ÉS

elemekkel

MTSAI

terhelt.

A

szubjektivitás

(2002) mőszeres vizsgálatot dolgoztak

ki, melyet közvetlenül az érzékszervi minısítés után végeztek el. A készülékhez
speciális, tővel ellátott mérıfejet alakítottak ki, mely az értékes termék
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roncsolás-mentes vizsgálatát és minısítését teszi lehetıvé. A mérés során a máj
állományát jellemzı mutatók határozhatók meg (pl. keménység, adhéziós erı,
stb.). A szerzık által kidolgozott mőszeres állományvizsgálat fontos
kiegészítıje lehetne a hagyományos kézi májosztályozásnak. A vágóhídi
gyakorlatban nem vezették be a mőszer használatát, jelenleg kézi osztályozással
minısítik a hízott májat: tömege, állaga, színe és épsége alapján.
BIRKÁS (2003) disszertációjában bemutatta a hízott libamáj export minısítı
rendszerét. Eszerint az 1. osztályon belül F – FABRICATION minısítést az a
máj kap, amelynek tömege 450-850 g közötti, jól fejlett lebenyekkel
rendelkezik, gitt-szerő tapintatú, rugalmas és kissé lágy állagú. Színe egységes,
az esetleges halvány véraláfutásos területek jégre helyezést követıen nem
láthatóak. A szerv felületének simának, a májat burkoló Glisson-toknak épnek
kell lennie. R – RESTAURATION minısítéső máj tömegében az elızıhöz
hasonló kategóriát képvisel (450-850 g közötti), de felületén pontszerő
elszínezıdések, nem összefüggı foltokban barnás elszínezıdés megengedett, 15 mm mélységő felületi sérülések elıfordulhatnak. E – EMULSION minısítést
az a 400 és 450 g közötti tömegő, sérült, erısebb bevérzéseket tartalmazó hízott
máj kap. A fent ismertetett „R” és „E” minısítés a Magyar Élelmiszerkönyv
elıírásai szerint 2., illetve 3. osztályú besorolásnak felelnek meg.
Mivel a májminısítésre és osztályozásra vonatkozóan kizárólag a Magyar
Élelmiszerkönyvben található pontos szabályozás, ezért a kísérletekben végzett
májminısítést az utóbbi irányelvei alapján végeztem.
2. 4. A töméses hizlalás hatására bekövetkezı változások
Tömés hatására különbözı biokémiai, morfológiai változások következnek be
az egész szervezetben, különösen a májban. 12 napig tartó tömés hatására a
májsejtek átmérıje 7-8 µm-rıl 24-28 µm-re nıtt kacsában (BALDISSERA
NORDIO ÉS MTSAI, 1976; BÈNARD, 1992). Az átlagosan 100 g körüli „sovány”
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máj a tömés hatására eredeti tömegének akár tízszeresét is elérheti (BABILÈ ÉS
MTSAI, 1998; BLUM, 1997; HERMIER, ÉS MTSAI, 1994).

Ludakban a máj átlagos tömegének és összetételének tömés hatására
bekövetkezı változását a 2. táblázat adatai szemléltetik.
2. táblázat A máj átlagtömegének és összetételének összehasonlítása tömött
és nem tömött ludakban
(BABILÈ ÉS MTSAI, 1998; cit. SCAHAW jelentés nyomán, 1998)
Paraméterek
Májtömeg (g)
Víztartalom (%)
Fehérjetartalom (%)
Zsírtartalom (%)

Tömött
982
34,3
7,6
55,8

Kontroll
76
70,4
20,7
6,6

A tömés hatására bekövetkezı zsírfelhalmozódás következtében megváltozik a
máj színe és rugalmassága: az eredetileg vöröses barna színő és húsos tapintású
szerv világos sárgás-rózsaszínővé, lágy állagúvá, majd rugalmas, keményebb
tapintatúvá válik. Tömés hatására a vér fehérje- és lipidtartalma, valamint
zsírsav-összetétele is megváltozik, e témakörrel számos kutató foglalkozott;
lúdban (YAMANI ÉS MTSAI, 1973; FOURNIER ÉS MTSAI, 1997; valamint MOUROT
ÉS MTSAI,

2000) és kacsánál is (GUY ÉS MTSAI, 1999, HERMIER ÉS MTSAI, 2003,

DAVAIL ÉS MTSAI, 2003b).
Túl hosszú ideig tartó (21 napot meghaladó) vagy túl intenzív tömés esetén, a
májban termelıdött és a sejtekben felhalmozódott zsír a sejtekben olyan
mennyiséget ér el, amelyet a sejtmembrán nem képes megtartani. Ezen jelenség
kockázata a nagy tömegre hizlalt máj esetében jóval nagyobb. A sejtmembrán
károsodással együtt járó folyamatok irreverzibilisek. A megfelelıen elıállított
hízott májban a zsír a sejtekbe épül, ami viszont reverzibilis folyamat. Az utóbbi
sütéskor képes megtartani a zsírt, elıbbi nem. A zsírtartó képesség a hízott máj
egyik legfontosabb minıséget meghatározó paramétere (GUY, 2000), mely a
sütési veszteség mérésével követhetı nyomon. A nagy tömegre hizlalt lúd és
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kacsamáj (különösen az utóbbi) sütési vesztesége mindig nagyobb, mint a
kisebb vagy közepes mérető májé.
A kényszeretetéssel elıállított hízott máj és a máj zsírossága nem azonos a
kérıdzıknél, vagy húsevıknél ismert zsíros elfajulással (zsírmáj-szindróma,
zsírmáj), létrejöttük körülményei sem egyeznek meg (PESSAYRE

ÉS MTSAI,

2002; HERMIER ÉS MTSAI, 1999a; HERMIER ÉS MTSAI, 2003).
BABILÈ ÉS MTSAI (1998) igazolták, hogy a májfunkciók normalizálódhatnak, a
tömés befejezése esetén, amennyiben nem következett be „túltömés” miatti
sejtkárosodás. Ha két hétig tartó tömést 4 hét regeneráció követ, a máj nagyfokú regenerálódó képességének köszönhetıen - eredeti méretére
zsugorodik vissza mulardkacsákban [PREHN ÉS MTSAI (1997), PREHN (1999)]. A
máj elzsírosodása tehát egy bizonyos határon belül visszafordítható és a szerv
mind morfológiáját, mind mőködését tekintve a tömést megelızı állapotba
kerül mind a mulardakcsánál, mind a lúdnál (BABILÉ

ÉS MTSAI,

1996).

LOCSMÁNDI (2007) metodikai célú kísérletben 6 különbözı idıpontban szoftveres,
3D rekonstrukcióval a májlebenyek anatómiai jellemzıinek alakulását

demonstrálta lúdban, amellyel igazolta, hogy tömés hatására a májban
bekövetkezı morfológiai folyamatok és az elzsírosodás visszafordítható.
2. 5. A töméses hizlalás állatvédelmi kérdései és a tömést kiváltó
alternatív módszerek bevezetésének lehetıségei és korlátai
Francia kutatók etológiai (FAURE

ÉS MTSAI,

1998; FAURE

ÉS MTSAI,

2001;

GUÈMENÈ ÉS MTSAI, 1998b) és élettani (FAURE ÉS MTSAI., 1996; GUÈMENÈ ÉS
MTSAI,

1996; GUÈMENÈ

ÉS MTSAI,

1998a, 1998b, 2001; SERVIÈRE

ÉS MTSAI,

2003) vizsgálatokkal igazolták, hogy a tömés semmivel sem okoz nagyobb
stresszt, visszautasítást, vagy fájdalmat a víziszárnyasoknak, mint bármely más
technológiai

beavatkozás

(pl.

vakcinázás,

átcsoportosítás,

mérlegelés).

Mindezek ellenére a töméses hizlalást egyre több kritika és támadás éri.

51

Az állatvédı egyesületek elszaporodásával és tevékenységük kiszélesedésével
Nyugat-Európa majdnem minden országában betiltották a töméses hizlalást és
pénzbüntetést helyeztek kilátásba a libatömı személyekkel szemben.
Valamennyi országban, ahol a tömés ellen az állam hivatalosan is fellépett,
okként az állatok nem természetes takarmány-felvételi módját, illetve az
állatkínzásnak minısülı „etetési” módszert hozták fel. A libamáj iránt
megnyilvánuló nagyarányú (és egyre növekvı) kereslet számos kutatót
ösztönzött arra, hogy lábon hizlalással állítsanak elı nagy májat.
Az 1970-es években a szervezetben fiziológiás körülmények között termelıdı
anyagok bevitelével próbálkoztak, ezáltal az étvágy fokozásán alapulva a
takarmányfelvételt serkentették (AUFRAY ÉS MTSAI, 1973). Ilyen nem testidegen
anyag a dopamin, amely a tirozinból keletkezik és ingerületátvivı
(neurotranszmitter) szerepet tölt be az agy éhségért/jóllakottságért felelıs
központjában. A táplálékfelvételben szerepet játszó laterális hipotalamikus
területeken a dopamin gátló szerepet tölt be, hatására csökken az étvágy,
ugyanakkor a paraventrikuláris magvak területén ellentétes hatást fejt ki,
fokozza az étvágyat. A 6-hidroxi-dopamin közvetlenül az agyba injektálása a
dopmanierg területek degenerációját idézi elı, ami végsı soron az állatok
elhízásához és a májuk elzsírosodásához vezet. A gyarapodás jelentıs, de közel
sem ér el olyan mértéket, mint a töméssel hizlalt állatok esetében. MARCILLOUX
ÉS

AUFRAY (1982) hasonló eredményt értek el, amikor a hipotalamuszban az

étvágy szabályozásáért

felelıs

ventromedialis

magvakat

kiírtották;

a

beavatkozás hatására a takarmány-felvétel gyakorisága és idıtartama nıtt és az
emésztés üteme fokozódott. Az elıbbiekhez hasonló eredményekrıl számoltak
be FELIX

ÉS MTSAI

(1980), akik landeszi ludakban a hipotalamusz medio-

ventralis magjainak roncsolását követıen a napi takarmány-felvétel és a
testtömeg jelentıs növekedését tapasztalták. A madarak elhíztak, a bırük alatt
felhalmozódott

zsír

mennyisége

a
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kontroll

egyedekéhez

viszonyítva

szignifikánsan több volt, tömést követıen a májuk tömege több, mint 100 g-mal
meghaladta a kontroll egyedekét.
Az étvágy és az energiaegyensúly, illetve ezekkel összefüggésben a testtömeg
és a táplálékfelvétel szabályozására ható hormonok közül napjainkban a ghrelin
került a kutatások középpontjába [BARAZZONI ÉS MTSAI (2005), SUN ÉS MTSAI
(2004), KAIYA ÉS MTSAI, (2002), MUSTONEN (2003), KOJIMA ÉS MTSAI (1999)].
BABILÈ ÉS MTSAI (1996) például a takarmány ízletességének növelésével

próbálták fokozni a madarak takarmányfelvételét. Az utóbbi években több
kutatócsoport is foglalkozni kezdett a tömés kiváltására irányuló alternatív
technológiák kidolgozásával. A libánál korábban szteroid hormonokkal
próbálták a máj tömegét és a máj elzsírosodását fokozni (JURAMANI ÉS MTSAI,
1995). Az utóbbi évtizedben kutatások folytak más megoldások kidolgozása
érdekében

is:

mulardkacsákban

arzénszármazékok)

próbáltak

jelrendszerébe (CHEN

ÉS

gyógyszerek

beavatkozni

az

adagolásával

(pl.

éhség-jóllakottság

CHIOUT, 2001). Jelenleg is kutatások folynak a

szelekció és a genotípus vizsgálatának irányában is (DAVAIL

ÉS MTSAI,

2000). A tömést kiváltó alternatív technológia kidolgozása a mai napig nem
sikerült.
2. 6. A disszertáció célkitőzései
Az intenzív tartás, a szaporítás, a szelekciós módszerek alkalmazásának,
valamint a tenyésztéstechnikai, biotechnológiai beavatkozások legfontosabb
feltétele az élettani folyamatok minél alaposabb ismerete. Az emlıs
haszonállatokra, valamint a tyúkfélékre vonatkozóan rendkívül gazdag az ide
vonatkozó szakirodalom. A hízott kacsamáj elıállításával kapcsolatos
Franciaországban végzett kutatások a víziszárnyas kutatások homlokterében
állnak, bıséges szakirodalom áll rendelkezésre. A lúd esetében viszont ez a
terület alig ismert, kevésbé tanulmányozott, hazai és külföldi szakirodalma
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egyaránt minimális, a rendelkezésre álló források – kevés kivételtıl eltekintve –
tapasztalatokon alapulnak. A korábban említett állatkímélı tömési technológia
elemei, a töméses hizlalás eredményességét befolyásoló tényezık, valamint
azok kölcsönhatásainak eredményei lúdfajban alig ismertek.
Kísérleti munkám során az alábbi fontosabb kérdésekre kerestem a választ:
− Hogyan alakul az eltérı genotípusú, ivarú, étvágyú és testtömeggyarapodású ludak testtömege, takarmány-fogyasztása, testtömeggyarapodása, májtömege és elhullása a különbözı nevelési fázisokban,
illetve a tömés végén?
− Van-e és milyen mértékő különbség a különbözı genotípusú, ivarú és
étvágyú ludak májtermelése között?
− Milyen hatása van a tömést megelızı elıkészítésnek a ludak
májtermelésére (átlagos májtömegére)?
− A különbözı ivarú és fenotípusosan eltérı étvágyú ludak között
detektálható-e genetikai különbség?
− Milyen hatással van a sovány-lúd tömege (töméses hizlalás elıtt mért
testtömeg), a tömés alatti ráhízás (testtömeg-gyarapodás) a máj
tömegére?
− Hogyan változik a vérplazma lipidtartalma, valamint a máj zsírsavtartalma és zsírsav-összetétele a nevelés és a tömés ideje alatt?
− Milyen morfológiai és élettani változások következnek be a nyelıcsıben
és a májban a tömés-elıkészítés és a tömés idıszakában?
A kérdésekre négy kísérletben kerestem a válaszokat. Az egyes vizsgálatokban
az alábbi célkitőzéseket fogalmaztam meg.
Az elıkísérletben máj- és húshasznú lúdhibridek táplálékfelvételén keresztül az
étvágy és egyes fontos termelési paraméterek vizsgálatát tőztem ki célul.
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Az 1. kísérletben a genotípus, az ivar és a különbözı szakaszos etetési
módszerek májtömegre gyakorolt hatásának megállapítása volt a cél.

A 2. kísérletben eltérı ivarú és étvágyú ludak DNS-ét vizsgáltam, az étvággyal
összefüggı genetikai markerek keresése céljából, továbbá a tömésbe állítás elıtt
mért, illetve a tömés alatti testtömeg-gyarapodás és a hízott máj tömege közötti
kapcsolatra kerestem választ.
A 3. kísérletben pedig a tömés-elıkészítés és a tömésnek a májelzsírosodásra
gyakorolt hatásának tisztázása, továbbá a nyelıcsıben és a májban elıidézett
változások nyomon követése volt a cél.
Végsı célkitőzésként

egy zárt, intenzív tartási körülmények között

reprodukálható nevelési és elıkészítési technológia kidolgozására vállalkoztam.
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3.

ANYAG ÉS MÓDSZER

„A máj elzsírosodását szabályzó egyes faktorok szerepe a lúdfajban” címő
kutatási témához kapcsolódó kísérletek lefolytatását az Állatvédelmi Tanácsadó
Testület Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsa engedélyezte (ügyiratszám:
2878/006/SOM/2005).
A kísérletek során etetett valamennyi takarmány táplálóanyag-tartalmát és
összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

3. 1. Eltérı genotípusú és ivarú ludak termelési paramétereinek
vizsgálata (elıkísérlet)
A kísérlet a Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Tan- és Kísérleti
Üzemének zárt, lúdistállójában zajlott. Két eltérı hasznosítási típusba tartozó
lúdhibrid takarmányfelvételének alapján vizsgáltam az étvágy alakulását,
valamint célul tőztem ki a testtömeg, a testtömeg-gyarapodás és az elhullás
alakulásának vizsgálatát, továbbá töméses hizlalást követıen mértem a ludak
átlagos májtömegét.
A kísérleti állatok
A kísérletbe 504-504 máj- (ANABEST G) és húshasznú (ANABEST W)
lúdhibridet állítottam be. A naposludakat ivar és hasznosítási típus szerint
elkülönítve telepítettem le és neveltem, zárt, intenzív tartásban, fülkés rendszerő
istállóban. A madarakat szárnyjelölıvel jelöltem. Mindkét genotípus felnevelése
8 hetes korig egységes volt. Ez idı alatt a ludakat kereskedelmi forgalomban
kapható takarmánnyal etettem az alábbiak szerint: 0-3 hetes korig elınevelés
(takarmány: ad libitum lúd indítótáp); 3-8 hetes korig utónevelés (takarmány: ad
libitum nevelıtáp). A ludak testtömegét és testtömeg-gyarapodását heti
élıtömeg-méréssel követtük nyomon, majd a 4 és 5. hetes kor között egyedi
takarmány-felvétel mérésével jó és rossz étvágyú csoportokat alakítottam ki. Az
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egyedi

takarmányfogyasztást

12

óra

koplaltatás

után

a

reggeli

takarmánykiosztás elıtt és 2 óra takarmányfelvételt követıen mért élıtömegkülönbség alapján számítottam ki. Az egy hét alatt mért értékeket egyedenként
átlagoltam, az adatokat növekvı sorba rendeztem és a középértéktıl plusz,
illetve mínusz irányban eltérı pozitív variánsok a jó étvágyú, étkes egyedeket,
míg a negatív variánsok a rossz étvágyú egyedeket reprezentálták. Két hétig
tartó

idıszak

elegendınek

bizonyult

az

új

körülményekhez

való

alkalmazkodáshoz. Ezt követıen 8-11 hetes életkor között a ludakat szakaszos
takarmányozási program szerint (takarmány: idıkorlátozás alkalmazása mellett,
lúd nevelıtáp) etettem. A módszer részletes leírását az 5. táblázat c2-es
módszere tartalmazza.
A 10 és 11. hét között megismételtük az egyedi takarmányfelvétel mérését, és
az addigi csoportokon belül további csoportokat képeztem a heti átlagos
testtömeg-gyarapodás (ráhízás) alapján. Így genotípusonként és ivaronként
összesen 4 csoport állt rendelkezésre: jó étvágyú – nagy ráhízású [NÉNR]; jó
étvágyú – kis ráhízású [NÉKR]; kis étvágyú – nagy ráhízású [KÉNR]; kis
étvágyú – kis ráhízású [KÉKR]. Az egyes csoportokba tartozó egyedek fejét
színes jelölıkrétával jelöltem a könnyebb azonosítás kedvéért.
A madarak töméses hizlalását 11 hetes életkorban kezdtem, 18 napig, naponta
kétszeri töméssel végeztem (tömésenként fıtömés + rátömés). A tömés során
DUBOIS
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(1994) ajánlása szerinti lágydarás keveréket használtam,

amely lúd tömıtáp (36,5 %), szemes kukorica (27,5 %) és víz (36 %) keverékét
jelentette, amelyet hidraulikus tömıgéppel juttattam ki. A ludakat az utolsó
tömést követı napon vágtuk le, a vágás elıtt élıtömegüket lemértem. A
májbontásra a vágást követı napon került sor.
A kísérlet folyamán a felnevelt lúdállomány legfontosabb termelési paramétereit
mértem, így rögzítettem a napi takarmányfogyasztást, heti rendszerességgel
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mértük a testtömeget, a tömegadatokból a testtömeg-gyarapodást kalkuláltam;
kiszámítottam az egyes nevelési szakaszok alatti elhullást.
Statisztikai értékelés
Az adatok statisztikai értékelést az SPSS 10.0 for Windows szoftverrel,
egytényezıs variancia-analízissel végeztem.
3. 2. A genotípus, az ivar és a tömés elıtti szakaszos etetés hatása a
ludak testtömeg-gyarapodására és a májtermelésre (1. kísérlet)
Az 1. kísérletet az elızıhöz hasonlóan a Kaposvári Egyetem Állattudományi
Karának Tan- és Kísérleti Üzemében állítottam be, a genotípus, az ivar és a
különbözı tömés elıkészítési módszerek májtömegre gyakorolt hatásának
megállapítása céljából, zárt, intenzív tartásban.
A kísérleti állatok
A vizsgálatok elvégzéséhez 250 ANABEST G májhasznú (a1) és 250 hústípusú
ANABEST W (a2) napos korban szexált, egyedileg megjelölt lúdhibridet
telepítettem le genotípusonként és ivar szerint (b1: gúnár, b2: tojó) elkülönítve,
zárt, fülkés rendszerő istállóban. A teljes nevelési idıszak alatt heti
gyakorisággal mértük a ludak testtömegét, az adatokat jegyzıkönyvben
rögzítettem. Az állatok nevelése 6 hetes korig (0-3 hétig elınevelés, 3-6 hétig
utónevelés) teljesen egységes volt. A madarak az elınevelési idıszak alatt
kereskedelmi forgalomban kapható lúd indítótápot (ad libitum), az utónevelés
alatt pedig nevelıtápot (ad libitum) kaptak.
Az utónevelést követıen a ludakat véletlenszerően összesen 16 fülkében
helyeztem el, fülkénként 15 egyedet telepítettem (telepítési sőrőség: 2,2 lúd/m2).
A ludakat genotípusonként és ivaronként különválasztottam és négyféle
módszerrel (c1-c4) készítettem fel a tömésre. Az egyes módszerek kivitelezési
módját az 6. táblázat szemlélteti.
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6. táblázat A kísérlet során alkalmazott szakaszos etetési programok
összefoglaló táblázata
II. Idıbeli korlátozással

ad
lib.

1-3

reggel
1

reggel
este
ad lib.
1-3

2-4

2ó

a tak.felvételre
rendelkezésre álló
idı
reggel

este

2ó

2ó

2ó

0,8*ad lib.
0,7*ad lib.
ad lib.

17-21

10-16

4-9

4
5
6
7
8-9
10
11
12
1315
16
1718
19
2021

1 ó 45 p 1 ó 45 p
ad lib.
1 ó 45 p 1 ó 45 p
1 ó 30 p 1 ó 30 p
1 ó 15 p 1 ó 15 p
ad lib.
1 ó 15 p 1 ó 15 p
1ó

1ó

1 ó 45 p

1 ó 45 p

8-10

1 ó 30 p

1 ó 30 p

13-15

ad lib.
1 ó 15 p 1 ó 15 p
1ó

1ó

ad lib.
45 p

45 p

30 p

30 p
ad lib.

16-18

40 p

19
20-21
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a tak.felvételre
rendelkezésre
álló idı
reggel

este

1-5

1ó

1ó

6-10

45 p

1ó

ad lib.

5-7

11
12

C) módszer (c4)
az etetési
napok száma

a tak.felvételre
rendelkezésre álló
idı

B) módszer (c3)
az etetési
napok száma

A) módszer (c2)
az etetési
napok száma

adagolás módja

az etetési napok
száma

I. Mennyiségi
korlátozással
(c1)

40 p
ad lib.

30 p

30 p

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1ó
45 p

45 p
1ó

45 p

45 p
1ó

45 p

45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
45 p
30 p
30 p
45 p
30 p
30 p
45 p
30 p
30 p
30 p
30 p
30 p
30 p
30 p
30 p
30 p

A madarak az elıkészítés során lúd nevelı- és tömıtakarmány 50-50 %-os
keverékét kapták. Az elıkészítés c1-c3 módszer szerint 3 hétig, a c4 módszer
szerint pedig 5 héten keresztül zajlott. Az elıkészítés ideje alatt naponta
rögzítettem a takarmányfogyasztást (bemért-visszamért takarmány/aznapi
csoport létszám), illetve hetente a ludak testtömegét.
A töméshez a ludakat csoportos tömıketrecekben (4 lúd/ketrec) helyeztem el. A
tömés megkezdése elıtt az összes madarat lemértük, azért hogy egy ketrecbe
hasonló testtömegő egyedek kerüljenek. Tömésbe kizárólag azokat a ludakat
vontuk 9., illetve 11 hetes korban, amelyek testtömege elérte vagy meghaladta a
4,0, illetve a 4,5 kg-ot és amelyek lábszerkezete egészséges volt. Ezen
kritériumok alapján genotípusonként 80-80 egyedet (50-50 % tojó és gúnár)
választottam ki. A ketrecen belül az azonos csoportba tartozó állatok fejét színes
jelölı krétával jelöltem, a könnyebb azonosítás kedvéért (5. és 6. kép). A tömés
18 napig, naponta kétszer (fıtömés + rátömés), hidraulikus tömıgéppel,
kukorica (27,5 %), tömıtáp (36,5 %) és víz (36 %) keverékével történt. A tömés
technológiáját és az alkalmazott adagokat a 7. táblázat adatai tartalmazzák.

5. és 6. kép A ludak elhelyezése a tömıketrecben
A ludak vágására a 19., a májbontásra és –minısítésre pedig az azt követı
napon került sor, a Magyar Élelmiszerkönyv elıírásai szerint.
A kísérlet során a következı paramétereket vizsgáltam:
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− a felnevelés alatti testtömeget és testtömeg-gyarapodást;
− az elıkészítés ideje alatti napi átlagos takarmány-felvételt;
− az elıkészítés kezdetén és végén mért testtömeget (soványlúd
testtömege);
− a tömés végén mért élıtömeget és a tömés alatti tömeggyarapodást;
− a májbontást követıen az egyedek májtömegét.
7. táblázat A töméses hizlalás során alkalmazott technológia és az átlagos
takarmányadagok (g)*
NAP

REGGEL
FİTÖMÉS

DÉLBEN

RÁTÖMÉS

FİTÖMÉS

ESTE

RÁTÖMÉS

FİTÖMÉS

RÁTÖMÉS

1
113
169,5
2
125
187,5
125
187,5
3
144
216
148
222
4
148
222
148
222
5
155
225
166
234
6
176
234
186
244
7
176
234
186
244
8
186
234
186
244
9
195
245
200
250
10
205
260
210
270
11
215
280
220
285
12
220
285
220
285
13
225
295
225
295
14
230
300
230
300
15
230
300
230
300
16
230
310
230
310
17
230
320
230
320
18
230
330
230
330
*Megjegyzés: az értékek az egy-egy tömés alkalmával egyedenként számított és gépbe kevert
adagokat mutatják (a tömıgép üzemeltetéséhez kb. 15-20 % ráhagyás szükséges); a tömés
alatti összes tömıtakarmány-felhasználás átlagosan 13.500 g volt ludanként

Statisztikai értékelés
Az

adatokat

SPSS

10.0

for

Windows

statisztikai

programcsomag

alkalmazásával értékeltem. A két genotípus és genotípusonként az ivarok
teljesítményének összehasonlítását t-próbával végeztem. A vizsgált változók
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átlagának blokkon belüli összehasonlításához egytényezıs variancia-analízist
(Tukey-teszt), a kezeléshatások kimutatására többtényezıs variancia-analízist
végeztem (P<0,05 hibaszint mellett). A statisztikai modellben az elıkészítési
módszert fix, a genotípust és az ivart random hatásként szerepeltettem.
3. 3. Eltérı ivarú és étvágyú ludak DNS-ének vizsgálata (az étvággyal
összefüggı genetikai markerek keresése); a tömés alatti testtömeggyarapodás és a hízott máj tömege közötti kapcsolat vizsgálata (2.
kísérlet)
A korábban idézett MARCILLOUX

ÉS

AUFRAY (1982) a lúdhizlalás egyik

lehetséges alternatívájaként javasolják, a nagy étvágyú (étkes) egyedek
kiválogatását és tenyésztésbe állítását. Mivel az elıkísérletben a májtömeget a
vizsgált tulajdonságok közül az étvágy és a ráhízás nagymértékben befolyásolta,
ezért kíváncsi voltam, hogy a fenotípusosan különbözı étvágyú egyedek között
genetikai különbség detektálható-e? Vizsgáltam továbbá a tömésbe állítás elıtt
mért élıtömeg, illetve a tömés alatti testtömeg-gyarapodás (továbbiakban:
ráhízás) hatását a májtömegre.
3.3.1. Eltérı ivarú és étvágyú ludak DNS-ének vizsgálata (az étvággyal
összefüggı genetikai markerek keresése)
A kísérleti állatok
A molekuláris biológiai vizsgálatok elvégzéséhez a Kaposvári Egyetem
Állattudományi Kar Tan- és Kísérleti Üzemében 400 db ANABEST G
májhibrid ludat neveltük napos kortól, ivar szerint elkülönítve (n=200 gúnár és
n=200 tojó) zárt, intenzív tartási viszonyok között. A madarakat a telepítést
megelızıen szárnyjelölıvel egyedileg megjelöltem, tömegüket lemértem. 0-3
hétig tartott az elınevelés, 3-6 hetes korig az utónevelés.
A madarak étvágyának megállapítása érdekében az utónevelést követıen 1 hétig
(szoktatási idı) naponta kétszer 2 órára korlátoztam a napi takarmány-felvétel
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idejét. A két ivar egyedi takarmány-felvételét 1 hét idıeltolással (elıbb a
gúnároknál, majd 1 héttel késıbb a tojóknál) mértük, tekintettel az állatok erıs
igénybevételére. Az összes ludat reggelente a takarmány-kiosztást megelızıen,
majd a takarmányfelvételt követıen lemértük. A takarmányozás ideje alatt az
állatok vizet nem fogyaszthattak. Mivel az elızı esti takarmányfelvétel óta
takarmányfogyasztás nem volt (12 óra koplaltatás), a ludak emésztıtraktusa
kiürült, a reggeli takarmányfelvétel ideje alatt bélsárürítés nem történt, így a két
mérés közötti tömegkülönbség a tényleges takarmány-fogyasztást mutatta. Az
esti

etetés

folyamán

egyedileg

nem

mértünk,

csak

az

átlagos

takarmányfogyasztást számítottam ivaronként. Az egy hét alatt reggelente mért
adatokat egyedenként átlagoltam. A kapott értékeket növekvı sorba rendeztem
és a középértéktıl pozitív és negatív irányban eltérı 15-15 %-ot kiválogattam.
Ez a gúnárok esetében 28-28, a tojóknál pedig 27-27 ludat jelentett. Az így
kiválogatott ludakat átcsoportosítás nélkül (a köztük korábban kialakult rangsor
felborításának elkerülése érdekében) másik fülkébe helyeztem át, hogy a napi
átlagos takarmányfelvételt kiszámíthassam. A ludak fejét a könnyebb
azonosíthatóság kedvéért színes jelölıkrétával jelöltem meg. Ezt követıen az 6.
táblázatban bemutatott c3-as módszer szerinti szakaszos etetési módszert
használtam, 3 héten át. A szakaszos etetés folyamán ivaronként külön-külön
mértem a napi átlagos takarmány-fogyasztást.
Mintavételek
Vérminta
A szakaszos etetési periódus végén a korábban étvágyuk alapján megjelölt
egyedek közül véletlenszerően kiválasztottam 25-25 ludat, amelyektıl a
takarmányfelvételt követıen 5 órával késıbb vért vettem (szárnyvénából),
heparint tartalmazó, 2 ml-es Eppendorf-csıbe. A tojók vérvételére a gúnárokhoz
viszonyítva 1 héttel késıbb kerül sor. A csöveket a ludak szárnyszáma alapján
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jelöltem. A mintákat a DNS-vizsgálatok megkezdéséig -20 ºC-on a Kaposvári
Egyetem Molekuláris Biológiai Laboratóriumában tároltuk, ahol a késıbbi
DNS-kivonást végeztem.
DNS-kivonás
A teljes genomikus DNS kivonásához a Gentra cég „DNA Purification Kit”-jét
használtam. A kivonás lépéseit a GENTRA SYSTEMS INC. (2003) protokollja
szerint végeztem, melyet az alábbiakban foglalok össze. Egy 1,5 ml-es
Eppendorf-csıbe 600 µl sejt-lízis oldathoz 4 µl teljes vért pipettázttam, majd a
keveréket 3-4 alkalommal intenzíven fel-le pipettáztam a sejt-lízis elısegítése
érdekében. A keverékhez 3 µl RNS bontó enzimet (RNase) adagoltam, majd 25
alkalommal megforgattam a csöveket. A mintákat ezután egy órára 37 ˚C-os
termosztátba helyeztem, majd hagytam lehőlni. A minták lehőlése után a
csövekbe 200 µl fehérje kicsapó oldatot pipettáztam, azután 20 percig erısen
kevertem-ráztam ıket vortex berendezés segítségével. A 3 perces centrifugálást
(13.000 fordulat/perc) követıen kicsapódott fehérje a csövek alján győlt össze.
A felülúszót 600 µl 100 %-os izopropanolt tartalmazó 1,5 ml-es Eppendorfcsövekbe öntöttem át. A mintákat 50 alkalommal megforgattam a teljes
összekeveredés érdekében, majd újabb egy percen keresztül centrifugáltam
(13.000 fordulat/perc), hogy a kicsapódott genomikus DNS-t a csı aljára
győjtsem. A felülúszót leöntöttem, majd a csövek száját nedvszívó
törlıkendıvel szárazra töröltem. Ezután a mintákra 600 µl 70 %-os etanolt
pipettáztam, végül megismételtem az elızı centrifugálási és szárítási lépéseket.
A továbbiakban a mintákat 15 percig száradni hagytam, végül 200 µl DNS
hidratáló oldatban (DNA Hydration Solution) feloldottam.
Amennyiben a mintában nem volt látható, vagy nem kellı mennyiségben volt
genomikus DNS, úgy a kivonást megismételtem.
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A minták minıségének és mennyiségének agaróz gél-elektroforézissel (7. kép)
történı ellenırzését és a DNS PCR-rel történı amplifikálását a Kaposvári
Egyetem Molekuláris Biológiai Laboratóriumában Dr. Lehoczky István
végezte.

7. kép Genomikus DNS ellenırzése agaróz gélen (nagy mennyiségő DNS)
Az eukarióta genom megfelelıen nagy és komplex ahhoz, hogy véletlenszerően
legyen benne több olyan hely, amelyek egymáshoz képest megfelelı
távolságban és irányban helyezkednek el és egymás komplementerei. Ezzel
lehetıvé teszik a PCR-rel történı amplifikációt. Az amplifikáció során létrejött
polimorf termékeket nevezzük RAPD (random amplyfied polimorphic DNA)
markereknek. Az amplifikációhoz 10-12 bp hosszúságú primerek használatosak.
A 8. táblázat a jelen vizsgálathoz használt primereket és az egyes primerek
bázissorrendjét tartalmazza.
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8. táblázat A vizsgálathoz használt primerek
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Primer neve
GL Decamer
X-01
GL Decamer
X-02
GL Decamer
X-03
GL Decamer
X-04
GL Decamer
X-05
GL Decamer
X-06
GL Decamer
X-07
GL Decamer
X-08
GL Decamer
X-09
GL Decamer
X-10

Bázissorrend

Sorszám

CTGGGCACGA

11

TTCCGCCACC

12

TGGCGCAGTG

13

CCGCTACCGA

14

CCTTTCCCTC

15

ACGCCAGAGG

16

GAGCGAGGCT

17

CAGGGGTGGA

18

GGTCTGGTTG

19

CCCTAGACTG

20

Primer neve
GL Decamer
X-11
GL Decamer
X-12
GL Decamer
X-13
GL Decamer
X-14
GL Decamer
X-15
GL Decamer
X-16
GL Decamer
X-17
GL Decamer
X-18
GL Decamer
X-19
GL Decamer
X-20

Bázissorrend
GGAGCCTCAG
TCGCCAGCCA
ACGGGAGCAA
ACAGGTGCTG
CAGACAAGCC
CTCTGTTCGG
GACACGGACC
GACTAGGTGG
TGGCAAGGCA
CCCAGCTAGA

A vizsgálatok az alábbi PCR protokoll szerint történtek (a 2., 3. és 4. lépéseket
35 alkalommal ismételve):
1. 95 ºC 300 mp;
2. 95 ºC 45 mp;
3. 36 ºC 45mp;
4. 72 ºC 80 mp;
5. 72 ºC 600 mp.
A PCR reakciókat 50 µl-es reakciótérfogatban a következı komponensek
jelenlétében futtattuk: 1X PCR puffer (10 mM Tris-HCl, 50 mM KCl, pH 8,3),
1,5 mM MgCl2 , 0,1 mM dNTP’s, 0,2 µM mindkét primerbıl és 0,5 egység Taq
DNS polimeráz (MBI-Fermentas). A reakciótermékek elválasztása agaróz gélelektroforézis segítségével történt (1,8 %-os agaróz gél, 0,5 X TBE puffer). A

66

DNS fragmenseket UV fényben fluoreszkáló SybrSafeTM (Molecular Probes
Inc.) festék segítségével tettük láthatóvá a gélen.
3. 3. 2. A tömés alatti testtömeg-gyarapodás és a hízott máj tömege
közötti kapcsolat vizsgálata
A kísérleti állatok
A tömésbe állítás elıtt mért élıtömeg, illetve a tömés alatti testtömeggyarapodás (továbbiakban: ráhízás) májtömegre gyakorolt hatását 50 gúnáron
vizsgáltam, melyeket a molekuláris biológiai vizsgálathoz beállított ludakkal
egyidıben, de azoktól elkülönítve neveltem. A felnevelésük 0-3 hetes korig
elınevelésbıl, 3-6 hetes korig tartó utónevelésbıl, 6-9 hetes korig tartó tömés
elıkészítésbıl állt. Az elıkészítést az 1. kísérlet eredményei szerint legjobb
májeredményeket biztosító módszerrel végeztem (6. táblázat c3-as módszer). A
kísérletben az 50 gúnár átlagos takarmány-fogyasztását és testtömeggyarapodását (hetente végzett élıtömeg-mérés alapján) követtem nyomon.
A ludak közül 9 hetes életkorban egyedi testtömeg-mérést követıen (a mért
tömeg alapján) 48 egyedet kiválasztottam és kiscsoportos tartásra alkalmas
tömıketrecbe helyeztem (4 lúd/ketrec) úgy, hogy lehetıség szerint hasonló
tömegő ludak kerültek egy ketrecbe. A tömést hidraulikus tömıgéppel, 16
napon keresztül, naponta kétszer (fıtömés + rátömés/alkalom), lágydarás
keverékkel végeztem, mely DUBOIS ÉS MTSAI (1994) ajánlása szerinti arányban
szemes kukoricát (27,5 %), tömıtápot (36,5 %) és vizet (36 %) tartalmazott. A
ludak tömésbe állításával további célom volt a májeredmények összehasonlítása
az 1. kísérlet eredményeivel. Az elı- és utónevelés alatt, valamint a töméselıkészítés és tömés során etetett takarmányok összetételét és táplálóanyagtartalmát az 1. melléklet tartalmazza.
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Statisztikai értékelés
A termelési eredmények kiértékelését SPSS 10.0 for Windows statisztikai
programcsomag segítségével végeztem. Korrelációszámítással a tömés ideje
alatt elért testtömeg-gyarapodás és a májtömeg közötti kapcsolat szorosságát
vizsgáltam (P<0,01 hibaszint mellett), regresszió-analízissel pedig a két változó
közötti kapcsolatot legjobban leíró függvényt kerestem.
3. 4. A tömés-elıkészítés és a tömés májelzsírosodásra gyakorolt
hatásának vizsgálata; a nyelıcsı, a máj makroszkópos és mikroszkópos
vizsgálata (3. kísérlet)
A Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán lefolytatott kísérletben intenzív,
zárt körülmények között nevelt májhibrid ludakon vizsgáltam a töméselıkészítés és a tömés hatását a következı paraméterekre:
–

a napi átlagos takarmány-fogyasztásra;

–

a tömés elıtti és alatti testtömeg-gyarapodásra;

–

a nyelıcsı méretére (hosszára és lumenére);

–

a májtömegre és májminıségre.

A kísérleti állatok
A vizsgálatok elvégzéséhez 150 ANABEST G májtípusú gúnárt egyedi
jelöléssel láttam el és telepítettem le zárt, fülkés rendszerő mélyalmos istállóban.
Az állatok testtömegét heti rendszerességgel mértük. A nevelés 6 hetes korig
egységes volt: 3 hetes korig tartott az elınevelés, 3-6 hetes korig az utónevelés.
Az elınevelés alatt kereskedelmi forgalomban kapható lúd indító, az utónevelés
alatt nevelı tápot etettünk (ad libitum) (1. melléklet).
Az utónevelés végén a ludakat véletlenszerően 2 csoportra osztottam: az egyik
csoportnál speciális tömésre felkészítési technológiát használtam, a másik
csoport a kezelés nélkül kontrollt képezte.
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Az elıkészítési módszert az elızı kísérlet eredménye alapján választottam ki,
amely alapján a takarmány-felvételt a következıképpen korlátoztam: a
kezdetben 2 x 2 órás takarmány-felvételi idıt három hét alatt fokozatosan
kétszer félórára csökkentettem (a technológiát részletesen az 5. táblázat, c3-as
módszere tartalmazza). A kontroll csoportot ez idı alatt korlátozás nélkül
takarmányoztam.

Ebben

az

idıszakban

mindkét

csoport

nevelı

és

tömıtakarmány 50-50 %-os keverékét kapta.
Az

elıkészítés

ideje

alatt

mértem

a

csoportok

napi

átlagos

takarmányfogyasztását (bemért-visszamért takarmány/napi csoportlétszám) és
nyomon követtem a ludak testtömeg-gyarapodását is. Az elıkészítés idıszaka
után a ludakat egyedileg lemértük, majd csoportos tömıketrecekben (4
lúd/ketrec) helyeztük el ıket úgy, hogy egy ketrecbe hasonló tömegő ludak
kerültek. Tömésbe csak azokat az állatokat fogtam, amelyek testtömege elérte
vagy meghaladta a 4,2 kg-ot és amelyek lábszerkezete egészséges volt. Ezen
kritériumok alapján csoportonként 40 ludat választottam ki. A tömést 14 napig,
naponta kétszer (fıtömés + rátömés/alkalom), hidraulikus tömıgéppel,
kukorica, tömıtáp és víz keverékével végeztem, DUBOIS

ÉS MTSAI

(1994)

ajánlása szerinti – 27,5 %; 36,5 %; 36 % - arányban keverve. A ludak vágására
az utolsó tömést követı napon, a májbontásra a vágás másnapján került sor. A
hízott májakat a Magyar Élelmiszerkönyv II. kötetének elıírásai szerint
minısítettem.
Mintavételek
Vérvétel
A kísérlet során a 6., a 9., valamint a 11. héten (tömést követıen) csoportonként
15-15 egyedtıl vért vettem, minden alkalommal ugyanattól az állattól. A
vérmintákat a szárnyvénából, 10 ml-es, heparint tartalmazó csıbe vettem le, a
takarmánykiosztást követı 5-6 óra elteltével.
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Mintavétel a májból és a nyelıcsıbıl
A vérvétellel azonos idıpontokban 5-5 lúd próbavágására is sor került. A vágás
elıtt lemértük az állatok tömegét, majd kipreparáltuk a nyelıcsövet. A nyelıcsı
bejárata (proximalis szakasz kezdete) a garatüregben lévı papillasortól
kezdıdik, míg distalis vége a mirigyes gyomor beszájadzásánál található
(GUZSAL, 1981; FEHÉR, 2000). Tolómérıvel megmértem a nyelıcsı hosszát
(LEOPOLD, 1953), majd proximalis és distalis szakaszának belsı átmérıjét, majd
kiszámítottam a két utóbbi egymáshoz viszonyított arányát. Megfigyeltem a
makroszkópos elváltozásokat, melyeket jegyzıkönyvben rögzítettem.
A nyelıcsı-mintavétellel egyidıben a testbıl a májat eltávolítottam, a vértıl és
a kötıszöveti részektıl megtisztítottam, tömegét lemértem, minıségét
elbíráltam, majd a zsírsav-tartalom és -összetétel meghatározása, továbbá
szöveti metszet készítése céljából mintát vettem belıle.
Az adatokból kiszámítottam a májtömeg élıtömeghez viszonyított arányát. A
zsírsav-vizsgálatokhoz a májból minden esetben a bal lebeny csúcsából vettem
mintát, a metszetkészítéshez a teljes jobb lebeny képezte a mintát (9. kép). A
nyelıcsımetszetek készítéséhez a szerv proximalis és distalis szakaszának kb.
2-2 cm-es szakaszát metszettem ki (8. kép), melyeket 8 %-os formalint
tartalmazó Petri-csészében fixáltam.

8. kép A nyelıcsı kimetszett proximalis és distalis szakasza
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A májmintákat a nyelıcsımintákhoz hasonlóan 8 %-os neutrális formalinban
fixáltam - a legkedvezıbb a diffúziós képessége miatt (GUZSAL, 1974) - és
tároltam a szöveti metszetek elkészítéséig (9. és 10. kép).

9. és 10. kép A formalinban tárolt szervminták és a metszetek készítésének
egyik lépése
Takarmány-mintavétel
Az elıkészítés és a tömés során etetett takarmány-féleségekbıl mintát vettem
(lúd nevelıtáp, tömıtáp, szemes kukorica), zsírsav-tartalom és –összetétel
megállapítása céljából.
A vér- és májminták elıkészítését a Kaposvári Egyetem Állattudományi
Karának Állati-termék Minısítı Laboratóriumában, a vérminták lipidprofiljának, továbbá a máj és a takarmányok zsírsav-összetételének
meghatározását

a

Herceghalmi

Állattenyésztési

és

Takarmányozási

Kutatóintézetben végezték el. A minták mechanikai elıkészítését és a lipidek
kioldását FOLCH ÉS MTSAI (1957) ajánlása szerint, a zsírsavak mérését metilészterekké történt átalakítás és gázkromatográfiás elválasztást követıen
láng-ionizációs detektorral (FID 2×10-11) végezték (MSZ EN ISO 55081992). A frakcionált lipidek zsírsavprofil meghatározása Shimadzu 2100
típusú készülékkel történt.
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A metszetek készítését és festését a Kaposi Mór Oktató Kórház Pathológiai
Osztályán végezték, melynek fıbb lépései a formalinos fixálást követıen: a
fixáló oldat kimosása, víztelenítés, paraffinba ágyazás, blokk-készítés, metszés
és hematoxilin-eozin festés (KRUTSAY, 1999), amely a sejtmagot kékre, a többi
sejtalkotót a piros különbözı árnyalataira festi. Az elkészült metszeteket ZeissAxioskop 2 Plus típusú mikroszkóppal, 20-40-szeres nagyítás mellett
vizsgáltuk, a normál, egészséges szöveti képhez viszonyított elváltozásokat,
rendellenességeket vizsgálva, a két csoport mintáiban. A metszetek
értékelésében Dr. Viski Anna nyújtott segítséget.
Statisztikai értékelés
Az adatokat SPSS 10.0 for Windows szoftverrel, t-próba és variancia-analízis
(ANOVA – Tukey-teszt) alkalmazásával értékeltem (P<0,05 hibaszint mellett).
Statisztikai vizsgálatok összegzése
Az egyes kísérletek adatait SPSS 10.0 for Windows statisztikai programmal
elemeztem. Az elıkísérletben, valamint az 1. kísérletben az eltérı
genotípusú, ivarú, étvágyú és az eltérı módszerekkel elıkészített ludak
nevelés és tömés alatti termelési mutatóinak összehasonlítását t-próbával (2
csoport esetén) és egytényezıs variancia-analízissel (több csoport esetén)
hasonlítottam össze, a kezelések hatását és közöttük fennálló interakciókat
többtényezıs variancia-analízissel értékeltem P<0,05 hibaszint mellett.
A 2. kísérletben tömés elıtt mért élıtömeg és a hízott máj tömege közötti,
illetve a tömés alatti ráhízás és a hízott máj tömege közötti összefüggéseket
korrelációszámítással és regresszió-analízissel vizsgáltam (P<0,05).
A 3. kísérletben az elıkészített és elıkészítetlen csoportok nyelıcsıparamétereit, a vér lipid-frakcióinak és a máj zsírsavtartalmának és összetételének értékeit egytényezıs variancia-analízissel, a máj tömegét
pedig t-próbával hasonlítottam össze (P<0,05).
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4.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

4. 1. Eltérı genotípusú és ivarú ludak termelési paramétereinek
vizsgálata (elıkísérlet)
Az elıkísérletben a célkitőzésnek megfelelıen máj- és hústípusú lúdhibridek
legfontosabb termelési paramétereinek (átlagos élıtömeg és testtömeggyarapodás az egyes nevelési szakaszok alatt, takarmányfogyasztás és ennek
alapján az étvágy) alakulását vizsgáltam.
Az eltérı genotípusú és ivarú ludak átlagos testtömegét a nevelés különbözı
fázisaiban a 9. táblázat szemlélteti.
9. táblázat Eltérı genotípusú és ivarú ludak átlagos testtömegének (g)
alakulása az egyes nevelési szakaszok és a tömés végén

Elınevelés
(21 nap)
Utónevelés
(35 nap)
1
Elıkészítés*
(21 nap)
2
Elıkészítés**
(21 nap)
Tömés
(18 nap)

Májtípus
gúnár
tojó
1670 ±215,3 a 1550±190,3 b
n=235
n=237
3950±359,5 a 3600±360,4 a
n=200
n=221
5150±418,9 a 4961±440,5 a
n=156
n=196
5032±431,1 a 4533±459,2 b
n=40
n=40
6890±445,2 a 6430±455,8 b
n=40
n=38

Hústípus
gúnár
tojó
1950±244,4 a 1933±280,2 a
n=228
n=232
4350±438,4 a 4150±426,8 a
n=213
n=211
5200,2±437,7 a 5067±471,3 a
n=198
n=199
4904±686,1 a 4534±567,8 b
n=40
n=40
7155±498,1 a 6860±481,3 b
n=39
n=40

1

elıkészítés*: a teljes állomány testtömeg adatai
elıkészítés**: a teljes állományból csoportonként tömésbe állított 40 lúd testtömeg adata

2

A 9. táblázat adataiból jól látszik, hogy a hústípusú ludak átlagos testtömege
felülmúlta a májtípusú ludakét, a két hasznosítási típus testtömege közötti
különbség az elıkészítési idıszak kivételével szignifikáns volt (P<0,05). A
hústípusú ludak testtömegbeli fölénye a hizlalás végéig megmaradt, ami
ellentmond MOUROT

ÉS MTSAI

(2000) által közölt adatoknak, akik a máj- és

hústípusú ludak hizlalás utáni testtömegének egyezıségérıl számoltak be. A
tojók átlagos testtömege minden nevelési szakaszban elmaradt a gúnárokétól,
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mindkét genotípus esetében. A tojók, a gúnárokénál kisebb tömegük ellenére, a
18 napos tömési idıszak nagyobb testtömeg-gyarapodást értek el, mint hímivarú
társaik. A testtömeg-gyarapodás a májhasznú tojóknál: 1991 ± 293,5 g, a
gúnároknál: 1888 ± 243,0 g; ugyanezen adatok a hústípusú ludaknál: 2322 ±
209,7 g, illetve 2228 ± 200,3 g.
A 10. táblázatban az eltérı étvágyú csoportok elıkészítés ideje alatti (21 nap)
napi átlagos takarmány-felvételének alakulását tőntetem fel.
10. táblázat Az eltérı étvágyú csoportok napi átlagos takarmányfelvétele (g)
a tömés-elıkészítés alatt

Gúnár
Tojó

Májtípus
NÉ
KÉ
393±46,3 a
263,0±46,0 b
n=85
n=71
354±53,2 a
231±46,7 b
n=93
n=103

Hústípus
NÉ
KÉ
427±74,1 a
274±66,1 b
n=97
n=101
401±60,1 a
269±60,8 b
n=82
n=117

a, b: a különbözı betők szignifikáns különbséget jeleznek, P<0,05 szinten
NÉ: nagy étvágyú (étkes), KÉ: kis étvágyú

A 10. táblázat jól szemlélteti, hogy a genotípusokon belül az eltérı étvágyú
csoportok

napi

átlagos

takarmányfelvétele

a

tömés-elıkészítés

alatt

szignifikánsan különbözött, ami jelzi, hogy az állatok étvágy szerinti
csoportosítása indokolt és megfelelı volt. Az azonos étvágyú csoportokon
belül ugyanakkor a két ivar takarmányfogyasztásában statisztikailag igazolható
különbség nem volt.
A nevelés alatt az elhullás minden szakaszban minimális volt, még a tömés
idején is jóval 10 % alatt maradt mindkét genotípus és ivar esetében sem, pedig
a hústípusú állományban jóval nagyobb mértékő elhullásra számítottam (11.
táblázat). Az elhullott egyedek számát minden esetben az adott nevelési szakasz
kezdetének nyitólétszámához viszonyítottam.
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11. táblázat Az elhullás alakulása (%) genotípusonként és ivaronként a
nevelés és a tömés alatt
Májtípusú gúnár
Májtípusú tojó
Hústípusú gúnár
Hústípusú tojó

Elınevelés
1,2
n=235
n=237
1,6
n=228
3,6
n=232

Utónevelés
9,8*
n=200
0,8
n=221
1,7
n=213
0,4
n=211

Elıkészítés
0,4
n=156
0,5
n=196
n=198
0,9
n=199

Tömés
n=40
5
n=38
2,5
n=39
n=40

* a nagymértékő elhullás oka: tartástechnológiai hiba miatt 21 lúd lefulladt

Az étvágy alapján kialakított állományban a 4 és 10. hetes kor közötti idıtartam
alatt mért átlagos testtömeg-gyarapodás (ráhízás) adatait a 12. táblázat
tartalmazza.
12. táblázat A ludak heti átlagos testtömeg-gyarapodása (g) a 4-10. hét
között*

Gúnár
Tojó

Májtípus
NR
KR
811±164,3 a
647±134,0 b
663±56,0 a
578±41,0 b

Hústípus
NR
KR
761±88,0 a
623±86,0 b
685±61,7 a
554±61,0 b

* A táblázatban feltőntetett értékeket, csak azon állatok testtömeg adatából számítottam,
amelyek 4 és 10. hét közötti idıszakban minden heti testtömeg adata rendelkezésre állt.
NR: nagy ráhízás, KR: kis ráhízás
a, b: a különbözı betők szignifikáns különbséget jeleznek, P<0,05 szinten (t-próba)

A 12. táblázat adatai alapján elmondható, hogy mindkét genotípus esetében a
gúnárok heti átlagos testtömeg-gyarapodása jóval meghaladta a másik ivar
egyedeinek gyarapodását a vizsgált idıszakban. Az eltérı ivarú ludak heti
átlagos gyarapodása közötti különbség a kis ráhízású csoportban kisebb volt,
mint a nagy ráhízásúban.
A kísérletben a nagyobb tömeggyarapodású (nagy ráhízást mutató) egyedek
testtömege is szignifikánsan nagyobb volt, mint a kis ráhízásúaké, ami az
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étvágy

kapcsán

tapasztaltakhoz

hasonlóan

szintén

megerısíti

a

csoportbeosztás helyességét és szükségességét.
Az étvágy és ráhízás szerint kialakított csoportok átlagos májtömegének
alakulását genotípus és ivar szerint a 2. ábra szemlélteti.
AG: májtípusú lúdhibrid, AW: hústípusú lúdhibrid
700

P<0,05

600
átl. májtömeg (g)

*
500

* *

*

*

*
P<0,05

*

400

*
300
200
100

a

b a

b

a

a

a b

a

a

a

a

a

a b

531 396 473 367

437 420 460 344

337 326 325 288

324 294 317 230

AG gúnár

AG tojó

AW gúnár

AW tojó

0

NÉNR

NÉKR

KÉNR

KÉKR

NÉNR: nagy étvágyú (étkes), nagy ráhízású; NÉKR: nagy étvágyú, kis ráhízású; KÉNR:
kis étvágyú, nagy ráhízású, KÉKR: kis étvágyú, kis ráhízású;
* Szignifikáns különbség a máj- és a hústípusú csoport azonos ivarú, ráhízású és étvágyú
csoportja között P<0,05 szinten; n=10/csoport (összesen 160 lúd)

2. ábra Az eltérı étvágyú és ráhízású máj- és hústípusú ludak átlagos
májtömegének alakulása
Várakozásaimnak megfelelıen a májhibridek átlagos májtömege mindkét ivar,
minden vizsgált csoportjában felülmúlta a húshibridekét. A két genotípus,
azonos ivarú egyedeinek májtermelését összehasonlítva, a csillaggal jelölt
csoportok között volt szignifikáns különbség. A gúnárok átlagos májtömege
nagyobb volt a tojókénál, de a különbség csak a nyíllal jelölt két csoport között
volt szignifikáns. A hústípusú ludak legjobb májeredményt produkáló
csoportjának (NÉNR) átlagos májtömege elmaradt a májhasznú madarak
337

324

leggyengébb átlagos májtömegő csoportjától (KÉKR). Az étvágy és ráhízás
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szerint csoportosított ludak májtömegének alakulása kapcsán megállapítható,
hogy a legkedvezıbb eredményt az étkes és nagy ráhízást (NÉNR), valamint a
gyenge étvágyú, de nagy ráhízású ludak (KÉKR) érték el. A legkisebb tömegő
májat a rossz étvágyú, kis tömeggyarapodású (KÉKR) madaraknál mértem.
Mivel a kísérletben két eltérı hasznosítási típusba tartozó lúdhibrid
májtermelését hasonlítottam össze, ezért az átlagos májtömeget az élıtömeg
függvényében is érdemes megvizsgálni (13. táblázat).
13. táblázat A relatív májtömeg alakulása az étvágy és a ráhízás során
kialakított csoportokban

NÉNR*
NÉKR*
KÉNR*
KÉKR*

Májtípus
gúnár
tojó
7,7 a
6,7 b
6,5 a
6,3 a
7,5 a
7,7 a
6,0 a
6,1 a

Hústípus
gúnár
tojó
4,4 a
4,4 a
4,6 a
4,4 b
4,5 a
4,6 a
4,3 a
3,6 b

NÉNR: nagy étvágyú, nagy ráhízású; NÉKR: nagy étvágyú, kis ráhízású;
KÉNR: kis étvágyú, nagy ráhízású; KÉKR: kis étvágyú, nagy ráhízású
*szignifikáns különbség (P<0,05) az eltérı genotípusú, azonos ivarú
csoportok között

A 13. táblázat adatai szerint a májhibridek relatív májtömege lényegesen
nagyobb volt, mint a húshibrideké, melyet a statisztikai próba is bizonyított
(P<0,05 szinten).
Az elıkísérlet eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy a májtípusú
ludak hizlalás végi testtömege ugyan elmaradt a hústípusú ludakétól, a termelési
célnak megfelelıen viszont a májtömeg mindkét ivarban szignifikánsan
felülmúlta a hústípusú ludak azonos ivarú egyedeinek májtömegét. Habár a
különbség nem volt túl markáns, az erre vonatkozó eredményeim megegyeznek
MOUROT ÉS MTSAI (2000) által leírtakkal.
Az átlagos májtömeg alakulását az étvágy és a ráhízás is jelentısen befolyásolta,
ám annak alakulását nagyobb mértékben a ráhízás határozta meg.
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Az étkes és nagy ráhízású (NÉNR) egyedek átlagos májtömege mindkét
genotípusban meghaladta a másik három csoportét, kivéve a májhasznú tojók
esetében. Figyelemre méltó, hogy a kevésbé étkes, de nagy ráhízást mutató
csoport (KÉNR) átlagos májtömege megközelítette, sıt a májhasznú tojók
esetében meg is haladta a nagy étvágyú, nagy ráhízású csoportét. Ennek az
összefüggésnek gazdasági vetülete fontos, hiszen ez azt mutatja, hogy a kevésbé
étkes, ám nagy ráhízású csoport a májhasznú genotípus esetében kevesebb
takarmányból nagyobb tömeg-gyarapodást, illetve nagyobb átlagtömegő májat
állított elı.
4. 2. A genotípus, az ivar és a tömés elıtti szakaszos etetés hatása a
ludak testtömeg-gyarapodására és a májtermelésre (1. kísérlet)
eredményei és értékelésük
A takarmánykorlátozás idıszakában, a tömés alatt és a tömés végén mért, illetve
számított paramétereket a 14. és 15. táblázat tartalmazza.
A ludak 6 hetes kori testtömege a genotípusként és ivaronként eltérıen alakult, a
májtípusú ludak 6 hetes kori átlagos testtömege: 3412,5 ± 378 g (gúnár), 3319,2
± 354 g (tojó), a hústípusúaké: 3808,3 ± 411g (gúnár), illetve 3591,7 ± 340g
(tojó).
A takarmánykorlátozást követıen (c1, c2, c3 csoportoknál a 9. héten; a c4
csoportnál a 11. héten) mért átlagos élıtömeg és a korlátozás ideje alatti átlagos
testtömeg-gyarapodás az egyes blokkokon belül (lásd 14. és 15. táblázat) nem
különbözött. Várakozásomtól eltérıen az 5 hétig és a 3 hétig korlátozott
csoportok testtömeg között sem sikerült szignifikáns különbséget kimutatni.
Mivel a genotípuson és az ivaron belül az eltérı módszerrel elıkészített
csoportok testtömege nem különbözött egymástól a korlátozás végén, ezért
blokkon belül a korlátozás idıszakában elért testtömeg-gyarapodásban sem
vártam különbséget. Ennek ellenére a statisztikai próba szignifikáns különbséget
igazolt a c3-as módszerrel elıkészített májhasznú gúnárok és a c4-es módszerrel
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elıkészített húshasznú tojók csoportjában, ahol kiemelkedıen magas tömeggyarapodást értek el a ludak. Míg a 21 napig tartó c3-as módszerrel elıkészített
májhasznú gúnár csoport 3 hét alatt 1 kg tömeggyarapodáshoz 4 kg takarmányt
használt fel, addig a c4-es módszerrel takarmányozott húshasznú tojó csoport, 35
nap alatt 8,9 kg-ból produkált 1 kg gyarapodást. (Az egyes tömés-elıkészítési
módszereket az 6. táblázat részletesen tartalmazza.) A húshasznú ludak átlagos
napi takarmányfelvétele meghaladta a májhasznúakét, blokkon belül azonban
nem volt különbség a különbözı elıkészítéső csoportoknál.
A 14. és 15. táblázat adataiból kiszámítva a korlátozás ideje alatti
takarmányértékesítés alapján megállapítható, hogy a májhasznú ludak
kedvezıbben reagáltak a korlátozásra. A ludak a rendelkezésükre álló egyre
rövidebb takarmány-felvételre fordítható idı alatti viszonylag magas
takarmányfogyasztás mellett, kedvezıbb tömeggyarapodást értek el, mint
hústípusú társaik. A májtípusú egyedek fajlagos takarmányértékesítése mindkét
ivar és minden elıkészítési módszer esetében kedvezıbben alakult, mint a
húshasznú genotípus esetében, kivéve a 35 napos korlátozással etetett
májhasznú tojókat. Az adatokból az is egyértelmően kiderül, hogy a fajlagos
takarmány-értékesítés mindkét genotípus esetében, mindkét ivarban a c3-as
elıkészítési módszer alkalmazása mellett alakult a legkedvezıbben.
A tömés alatti takarmányértékesítés adatait a 14. és 15. táblázat terjedelmi okok
miatt nem tartalmazza, értékeit hizlalás alatt elért tömeggyarapodás és a
töméshez felhasznált takarmány ismeretében számítottam ki.

A tömés

idıtartama alatt egy-egy lúdba átlagosan 13,5 kg lágydarás tömıkeveréket
juttattam (a 7. táblázat szerint). Mivel a lágydarás keverék nagy mennyiségő
vizet tartalmaz (36 %), ebbıl kiszámítható, hogy az egyedekbe bejuttatott
tényleges takarmány-mennyiség 18 nap alatt mindössze 8,64 kg. Ennek
tükrében a ludak tömés alatti testtömeg-gyarapodása nagyon kedvezıen alakult,
a tömésbe állításkor tapasztalt testtömegbeli különbség a tömés végére
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nagyjából kiegyenlítıdött. A húshasznú ludak a töméses hizlalásra meglepıen
jól reagáltak, gépi tömhetıségük nem maradt el a májhasznú ludakétól. Mint
ahogy az várható volt az átlagos májtömeg a májtípusú genotípusnál, míg a
hizlalás alatti testtömeg-gyarapodás a hústípusban volt magasabb.
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14. táblázat A takarmánykorlátozás, a tömés ideje alatt, valamint a tömés végén mért és számított paraméterek (1)
A takarmánykorlátozás és a
tömés idıszakában mért és
számított paraméterek

1. blokk: májtípusú gúnár (kezelés: a1b1)
(c1) 21 nap
menny.

(c2) 21 nap
idı

(c3) 21 nap
idı

(c4) 35 nap
idı
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Átlagos napi tak. felvétel a
285
286
288
279
korlátozás alatt (g)
n=15/kezelés
Összes tak. felvétel a korlátozás
5985
6000
6048
9764
idıtartama alatt (g)
n=15/kezelés
A korlátozás megkezdése elıtt
3720±230a 3440±279a 3065±229a 3625±434a
mért átlagos élıtömeg (g)
n=15/kezelés
A korlátozás végén (a tömésbe
4790±171a 4610±336a 4595±166a 4780±391a
állításkor) mért élıtömeg (g)
n=15/kezelés
A korlátozás idıszakában elért
átlagos testtömeg-gyarapodás (g) 1070±160a 1170±153a 1530±169b 1155±118a
n=15/kezelés
A korlátozás alatti
5,6
5,1
4,0
8,5
átl.takarmány-értékesítés (kg/kg)
n=15/kezelés
A tömés végén mért élıtömeg (g)
6570±304a 6920±174bc 7195±236c 6875±183b
n=10/kezelés
A tömés alatti átlagos ttgy. (g)
1780±402a 2310±381bc 2600±211c 2095±401ab
n=10/kezelés
Májtömeg (g) n=10/kezelés
442±51b
503±62b
631±51c
361±55a
6,7
7,3
8,8
5,3
Relatív májtömeg (%)
a, b, c: az eltérı betők szignifikáns különbségeket jeleznek (P<0,05 szinten) – ANOVA

2. blokk: májtípusú tojó (kezelés: a1b2)
(c1) 21 nap
menny.

(c2) 21 nap
idı

(c3) 21 nap
idı

(c4) 35 nap
idı

248

281

248

266

5208

5900

5208

9322

3545±349b

3155±300a

3335±192ab

3155±339a

4600±306b

4300±285ab 4450±203ab

4205±337a

1055±144a

1145±109a

1115±178a

1050±153a

4,9

5,2

4,7

8,9

6300±328a

6520±211a

6575±392a

6410±353a

1700±304a

2220±376b

2125±370b

2205±330b

400±51b
6,3

413±60b
6,3

497±49c
7,6

316±53a
4,9

15. táblázat A takarmánykorlátozás, a tömés ideje alatt, valamint a tömés végén mért és számított paraméterek (2)
A takarmánykorlátozás és a
tömés idıszakában mért és
számított paraméterek

3. blokk: hústípusú gúnár; (kezelés: a2b1)
(c1) 21 nap
menny.

(c2) 21 nap
idı

(c3) 21 nap
idı

(c4) 35 nap
idı
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Átlagos napi tak.felvétel a
348
336
319
301
korlátozás alatt (g)
n=15/kezelés
Összes tak.felvétel a korlátozás
7308
7050
6699
10535
idıtartama alatt (g)
n=15/kezelés
A korlátozás megkezdése elıtt
3765±616a 3940±337a 3920±368a 3845±274a
mért átlagos élıtömeg (g)
n=15/kezelés
A korlátozás végén (a tömésbe
5075±435a 5065±306a 5260±340a 4990±137a
állításkor) mért élıtömeg (g)
n=15/kezelés
A korlátozás alatti átlagos
1310±386a 1125±123a 1340±253a 1145±172a
testtömeg-gyarapodás (g)
n=15/kezelés
A korlátozás alatti átl.takarmány5,6
6,3
5,0
9,2
értékesítés (kg/kg) n=15/kezelés
A tömés végén mért élıtömeg (g)
7220±429a 7475±271a 7335±480a 7115±440a
n=10/kezelés
A tömés alatti átlagos ttgy. (g)
2145±377a 2410±313a 2075±332a 2125±377a
n=10/kezelés
Májtömeg (g) n=10/kezelés
257±43a
341±63b
386±41b
244±56a
3,6
4,6
5,3
3,4
Relatív májtömeg (%)
a, b, c: az eltérı betők szignifikáns különbségeket jeleznek (P<0,05 szinten) - ANOVA

4. blokk: hústípusú tojó; (kezelés: a2b2)
(c1) 21 nap
menny.

(c2) 21 nap
idı

(c3) 21 nap
idı

(c4) 35 nap
idı

322

317

295

290

6762

6650

6195

10150

3765±387a

3725±382a

3630±293a

3395±248a

4720±397a

4740±420a

4685±361a

4565±236a

955±126a

1015±151a

1055±134ab

1170±95b

7,1

6,6

5,9

8,7

6940±318a

6510±270a

6895±441a

6590±407a

2220±524a

1770±485a

2210±506a

2025±493a

252±50a
3,6

313±41b
4,8

340±53b
4,9

219±50a
3,3

Az egyes genotípusokban a két ivar teljesítményét t-próbával összehasonlítva
megállapítható, hogy az elıkészítés kezdetén és végén a hústípusú gúnárok
élıtömege

jóval

meghaladta

a

májtípusúakét.

A

tömeggyarapodást

összehasonlítva ugyanakkor elmondható, hogy a májhasznú gúnárok
kedvezıbben reagáltak a szakaszos etetésre, amit a korlátozás ideje alatt elért
magasabb tömeggyarapodásuk mutat, a t-próba a különbséget azonban nem
igazolta.
A máj- és húshasznú gúnárok tömés végén mért élıtömege jelentısen
különbözött egymástól (a1=6890 ± 315 g; a2=7286 ± 419 g). A kisebb
élıtömegő, májhasznú gúnárok ráhízása alakult kedvezıbben. A tömés alatti
testtömeg-gyarapodás vonatkozásában a statisztikai próba nem igazolta a
különbséget. Az átlagos májtömeg tekintetében a májhasznú gúnárok jóval
felülmúlták a húshasznú gúnárok teljesítményét (a1=484 ± 113 g szemben
a2=307 ± 77 g), ahogy az várható volt a két eltérı hasznosítási típusból eredıen.
A tojóknál hasonló tendencia érvényesült, mint a másik ivarban, mind a tömés
elıkészítési, mind a tömés alatti szakaszban. Az elıkészítési szakasz kezdetén
(3629 ± 351 g szemben 3298 ± 332 g), végén (4678 ± 353 g, illetve 4389 ± 315
g) és a tömés végén (6734 ± 399 g; 6451 ± 333 g) a húshasznú tojók testtömege
meghaladta a májhasznúakét. A t-próba sem az elıkészítés, sem a tömés alatti
tömeggyarapodásban nem igazolt szignifikáns különbséget az eltérı
hasznosítású tojók között. A májhasznú tojók átlagos májtömege (406 ± 83 g)
csaknem kétszerese volt a húshasznúakéhoz viszonyítva (281 ± 67 g).
A húshibrid ludak tojóinak és gúnarainak átlagos testtömege minden vizsgált
idıszakban különbözött, (a gúnárok javára) P<0,05 szinten. A t-próba a tömés
alatt elért testtömeg-gyarapodásban.
A májeredmények alakulását az egyes elıkészítési módszerek szerint a 3. ábra
szemlélteti.
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800

AG: májtípusú lúdhibrid, AW: hústípusú lúdhibrid

átl. májtömeg (g)

700

*

600
500

*

P<0,05

*

*
*

400

*

300
200

442 503 631 361

400 413 497 316

* *

* *

257 341 386 244

252 313 340 219

100
0

b b c

a

b b c

AG gúnár

a

AG tojó
c1

a b b

a

a b b

AW gúnár

c2

c3

a

AW tojó
c4

a, b, c: az eltérı betők szignifikáns különbséget jeleznek azonos genotípuson és ivaron
belül; * szig. különbség az eltérı genotípusok azonos ivarú egyedei között (P<0,05
szinten)

3. ábra Az átlagos májtömeg alakulása genotípus és ivar szerint a
különbözı elıkészítési módszerek függvényében
Mint ahogy az várható volt, a hústípusú ludak májtermelése elmaradt a
májhasznú hibridekétıl, mindkét ivarban, de a különbség csak az ábrán jelölt
csoportok között volt szignifikáns.
A májhasznú ludak átlagos májtömege elmaradt a hibrid standardjához és a
teljesítményvizsgálati eredményekhez (amelyben 551 és 630 g volt az átlagos
májtömeg) (OMMI, 2005) képest, feltehetıen a nyári meleg következtében. A
legnagyobb tömegő májat mindkét genotípusban a 21 napig tartó
idıkorlátozással (c3), míg a legkisebb tömegő terméket a 35 napos
idıkorlátozás (c4) eredményezte. Megállapítható, hogy mennyiségi korlátozás
mellett az átlagos májtömeg alacsonyabb volt, mint a 21 napig tartó
idıkorlátozásos módszerek bármelyikénél, mindkét genotípus és ivar esetében.
Az egyes kezelések és a kezelések közötti interakciókat többtényezıs
variancia-analízissel vizsgáltam. A statisztikai próba eredményei szerint a
genotípus befolyásolja (a korlátozás és a tömés alatti testtömeg-gyarapodás
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kivételével) az összes változó alakulását. Az ivar hatása a tömés alatti
testtömeg-gyarapodás kivételével minden paraméterre szignifikáns volt. Ez
az eredmény összhangban van LARZUL ÉS MTSAI-nak (2000) eredményeivel,
bár esetükben az ivar nem befolyásolta a májtömeg alakulását az általuk
vizsgált hús-, és májhasznú fajtákban, mint ahogy VARGA-SPILLER ÉS MTSAI
(1999) által vizsgált babati szürke landeszi ludak esetében sem. Jelen
kísérletben

az

elıkészítési

módszer

szignifikáns

hatást

gyakorolt

valamennyi vizsgált változóra, a korlátozás végén mért élıtömeg
kivételével. Az elıkészítés × genotípus interakció hatása szignifikáns
minden változó tekintetében (kivéve a korlátozás alatti tömeggyarapodást).
Az ivar és a genotípus együttesen csak a májtömeget befolyásolták
(P=0,02). Az elıkészítés és ivar együttesen csak a korlátozás ideje alatti
tömeg-gyarapodás és a májtömeg alakulására hatottak. Érdekes, hogy a
májtömeget az egyes kezelések külön-külön és a kétszeres interakcióban is
szignifikánsan befolyásolták (P<0,05), ugyanakkor a genotípus × ivar ×
elıkészítési mód interakcióban a statisztikai próba nem igazolt szignifikáns
hatást.
Összességében megállapítható, hogy genotípuson belül a tömés alatti
testtömeg-gyarapodáson kívül a gúnárok és a tojók teljesítménye valamennyi
paraméter vonatkozásában különbözött. A gúnárok testtömege mind a
korlátozás kezdetén, mind a végén, és a tömést követıen is felülmúlta a tojókét.
A szakirodalmi források is megerısítik, hogy a máj tömege a test tömegének
függvényében alakul, elérheti a testtömeg 10 %-át (HERMIER ÉS MTSAI, 1994).
A gúnárok és a tojók testtömege közötti különbség 8-10% a gúnárok javára
(PINGEL

ÉS

SCHNEIDER, 1981; BÖGRE, 1991), ezért a gúnárok nagyobb

testtömegével összefüggésben nagyobb májtömeget vártunk, mint a tojóktól.
Várakozásaimmal és szakirodalmi megállapításokkal megegyezıen, a gúnárok
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átlagos májtömege nagyobb volt (484,0 ± 113,1 g) a tojókénál (406,2 ± 83,0 g).
LARZUL

ÉS MTSAI

(2000) is hasonló nagyságrendő különbséget mutattak ki a

két ivar átlagos májtömege között, melyet szerzık ugyancsak a testtömegbeli
különbséggel magyaráznak. Szakirodalmi források utalnak arra is, hogy a
kifejlett ludak esetében a tojók hízékonysága és májtermelı képessége
kedvezıbb a gúnárokhoz képest, fiatal életkorban pedig épp ellenkezıen alakul
(PÁLFFY, 1980; BÖGRE, 1991; BOGENFÜRST, 1992). Továbbá lúdhibridek
töméses hizlalásakor az ivarok szétválasztásának jelentısége kisebb, mint a
nem szelektált fajtáké, mivel a két ivar májtermelı képessége hasonló.
A legkedvezıbb tömegő májat mindkét genotípusnál a 21 napig tartó
idıkorlátozással megvalósított szakaszos takarmányozási módszer (c3), míg a
legkisebb tömegő májat a 35 napos idıkorlátozás (c4) eredményezte.
Megállapítható továbbá, hogy a mennyiségi korlátozás alkalmazásakor az
átlagos májtömeg alacsonyabb volt, mint a 21 napig tartó idıkorlátozásos
módszerek bármelyikénél, mindkét genotípusban és ivar esetében. Ez a
megállapítás összhangban van ROBIN ÉS CASTAING (2002) eredményeivel, akik
mulardkacsák mennyiségi és idıbeli takarmánykorlátozását hasonlították össze
és az utóbbi módszerrel értek el nagyobb tömegő hízott májat. LEPRETTRE ÉS
MTSAI (1997) 12 hetes korú ludakban megállapították, hogy az idıre korlátozott

takarmányfelvétel a növekedést ugyan késleltette, de nagyobb hízott májat
eredményezett (ugyanakkora takarmányfogyasztás mellett).
Az átlagos májtömeget az egyes kezelések (genotípus, ivar, elıkészítési mód)
külön-külön

és

mindegyik

kétszeres

interakcióban

szignifikánsan

befolyásolták, ugyanakkor a háromszoros interakcióban a statisztikai próba
nem igazolt szignifikáns hatást.
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4. 3. Eltérı ivarú és étvágyú ludak DNS-ének vizsgálata (az étvággyal
összefüggı genetikai markerek keresése); a tömés alatti testtömeggyarapodás és a hízott máj tömege közötti kapcsolat vizsgálatának (2.
kísérlet) eredményei és értékelésük
4. 3. 1. Eltérı ivarú és étvágyú ludak DNS-vizsgálatának eredményei és
értékelésük
Az étvágy megállapítása céljából végzett egy hétig tartó mérési idıszak alatt a
reggel mért takarmányfelvétel az étkes tojók esetében: 140 g volt átlagosan,
míg a rossz étvágyú egyedeknél 80 g körül alakult. A gúnárok esetében az
értékek meghaladták a tojóknál számított értékeket, az étkes egyedek reggel 2
óra alatt átlagosan 180 g takarmányt fogyasztottak, addig a rossz étvágyúak
takarmányfelvétele még a 100 g-ot sem érte el (98 g). Az esti etetéseknél
minden esetben elfogyasztott mennyiség meghaladta a reggel mértet. Az esti
takarmánykiosztáskor egyedi mérést nem végeztünk, csak az átlagos
takarmányfelvételt számítottam. Ez a hímivarban átlagosan 200 g, míg a
nıivarban 160 g volt. Az adatok ismeretében az étkes gúnárok napi
takarmányfelvétele összesen 380 g körül alakult, a rossz étvágyúak esetében
300 g alatt maradt, a tojóknál az étkes egyedek mintegy 300 g-ot, a rossz
étvágyúak pedig alig több, mint 240 g-ot vettek fel.
A teljes állomány napi átlagos fogyasztását vizsgálva a tömés-elıkészítés alatt a
gúnárok átlagos napi takarmányfelvétele a 21 napos idıszakban 300 g, míg a
tojóké ettıl némileg elmaradva, 267 g volt.
Mivel a jelen kísérleti ludak szülıállományát elızetesen nem szelektálták
étvágy alapján, ezért a végtermék ludak molekuláris biológiai vizsgálatainak
eredményei elızetes várakozásaimnak megfelelıen alakultak: nem sikerült
genetikai különbséget kimutatni a jó és rossz étvágyú állatok között.
Kezdetben az összes egyedet külön reakciókban vizsgáltuk. Minden egyed
RAPD mintázata azonos volt, illetve a 11. képen látható polimorfizmust nem
lehetett összefüggésbe hozni sem az étvággyal, sem az ivarral. A 11. képen az
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X-3 primerrel amplifikált termék látható. A termékek majdnem teljesen
megegyezıek voltak, kivéve a jelölt sávot, amely nem állt kapcsolatban az
étvággyal.

◄Polimorf sáv

11. kép Az X-3 primerrel amplifikált termékek
A késıbbiekben a fent említettek miatt „poolozott” mintákkal dolgoztunk. Ez
csoportos vagy elegy-mintát jelent, ivaronként összekeverve minden étkes,
illetve minden rossz étvágyú egyed mintájából.

12. kép Az X-1, X-2, X-3, X-4 és X-5 primerek homogén termékei az elegymintákban
A végeredmény ez esetben is hasonló volt az elıbbiekhez: minden primer
esetében minden csoport RAPD mintázata megegyezett, vagyis nem lehetett
különbséget detektálni közöttük. A 12. kép az X-1, X-2, X-3, X-4 és X-5-ös
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primerek termékeit mutatja a csoportos mintákból. A jó és rossz étvágyú
csoportok között különbség nem mutatható ki.
A molekuláris biológiai vizsgálatok eredménye alapján tehát összességében
megállapítható, hogy a ludak étvágybeli különbsége nem genetikai okokra,
hanem feltehetıen valamely környezeti tényezıre, illetve egyedi különbségekre
vezethetı vissza, mint ahogy az ivarok étvágybeli különbségét sem az eltérı
genetikai háttér okozta.
4. 3. 2. A tömésbe állítás elıtti és végén mért testtömeg, valamint a tömés
alatti ráhízás és a hízott máj tömege közötti kapcsolat vizsgálatának
eredményei és értékelésük
A tömésbe állított madarak (n=50) átlagos élıtömege a tömés kezdetén 5323 ±
510 g, a tömés végén 7351 ± 456 g (n=45) volt. Az átlagos ráhízás 2031 ± 317
g, az átlagos májtömege pedig 603,3 ± 130 g értékeket mutatott.
A tömésbe állítás elıtt mért élıtömeg (soványlúd tömege) és a hízott máj
tömege között nem volt korreláció.
A tömés alatti ráhízás és a májtömeg közötti korreláció igen szorosnak
bizonyult, a korrelációs együttható értéke r=0,794, P<0,05 szinten.
Ugyanezen két paraméter között SZIGETI

ÉS MTSAI

(1999) is szoros

korrelációt állapítottak meg három májtípusú lúdhibridben, de nagyobb
korrelációs együttható értékkel (r=0,98). Szerzık a két változó kapcsolatát
lineáris függvénnyel írták le.
Mivel a két tulajdonság között szignifikáns összefüggés van, akkor az egyik
változó ismeretében lehetséges a másik változó értékének meghatározása. A
gyakorlatban fontos ez az összefüggés, hiszen így a tömés alatt ráhízás
mértékébıl következtetni lehet a hízott máj tömegére. A máj tömege a
testtömeg-gyarapodással együtt egy bizonyos mértékig nı, ezért inkább
logisztikus (S-görbe), mint lineáris függvénnyel írható le. A ludak töméses
hizlalására fiatal korukban (a kifejlettkori testtömeg elérése elıtt) került sor.
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A két változó kapcsolatára jelen esetben legpontosabban az exponenciális
függvény illeszkedett (amely a logisztikus görbe alsó szakaszának felel
meg) (4. ábra).
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4. ábra A logisztikus függvény képe, valamint a májtömeg és a tömés alatti
testtömeg-gyarapodás kapcsolata a kísérletben
A májtömeg becslése exponenciális függvénykapcsolat esetén a tömés alatt
elért testtömeg-gyarapodás alapján 68,1%-os pontossággal lehetséges (n=45).
A becslıegyenlet az alábbi képlettel írható le:
(0,000535*tömés alatti testtömeg-gyarapodás)

májtömeg (g) = 202,155*e

A késıbbi életkorban tömésbe fogott ludak esetében a ráhízás és a májtömeg
kapcsolata megváltozik, feltehetıen telítıdési függvénnyel írható le, amely a
logisztikus görbe szakaszváltó pontja fölötti szakaszára esik.
Összefoglalva tehát a tömésbe állítás elıtt mért élıtömeg és májtermelés
(májtömeg) között nem volt összefüggés, ami ellentmond KATZ

ÉS MTSAI

(1997), valamint PENKOVA ÉS BÓDI (1995) megállapításának, továbbá SHALEV
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ÉS MTSAI

(1986) azon javaslatának, hogy a májtömeg prognosztizálásakor

inkább a tömésbe állításkor, mint a hizlalás végén mért testtömegre érdemes
koncentrálni. Mivel jelen kísérletben a két tulajdonság között nem volt
korreláció, ezért a továbbiakban regresszió-számításnak nem volt értelme. A
tömés végén várható májtömegre a tömés alatt elért ráhízás mértékébıl lehet jó
megközelítéssel következtetni. A tömés alatti ráhízás és a májtömeg kapcsolatát
az exponenciális függvény pontosabban írja le, mint a lineáris.
Az átlagos májtömeg jelen kísérletben alig maradt el az 1. kísérletben a
májtípusú gúnároknál mért értéktıl. A májtömeg hasonlóan alakult, mint
SZIGETI

ÉS MTSAI

(1999) által vizsgált (9 hetes korban tömésbe állított,

lágydarás tömıkeverékkel 21 nap alatt, napi háromszori tömés mellett)
májhasznú kolos (662,1 ± 70,2 g), Gourmaud (597,9 ± 139,7 g) és babati
májhibrid (484,3 ± 111,1 g) ludaknál.
Figyelemre méltó, hogy ebben a vizsgálatban a ludak 16 nap alatt 600 g-os
átlagtömegő májat produkáltak, a beállításkori tömegükhöz viszonyított
mindössze 40 % körüli ráhízás mellett, ami jóval elmaradt BOGENFÜRST (1992)
által ideálisnak tartott 60-80 %-tól (max. 18-22 nap tömés alatt). E pozitív
változás a genetikai elırehaladás mellett a tömés-elıkészítésnek és a tömési
technológiának tudható be. Hasonló eredménnyel zárult AUVERGNE ÉS MTSAInak (1995) pézsmarécékkel végzett kísérlete is, melyben 12 napig tartó tömést
követıen a beállításkori tömeghez viszonyítva a tömeg-gyarapodás mindössze
37 %-ot érte el, melyhez 512 g átlagos májtömeg társult.
4. 4. A tömés-elıkészítés és a tömés májelzsírosodásra gyakorolt
hatásának vizsgálata; a nyelıcsı, a máj makroszkópos és mikroszkópos
vizsgálatának (3. kísérlet) eredményei és értékelésük
A ludak 6 hetes kori átlagos testtömege 3600 ± 329 g volt. Az egyes
csoportokat 9 hetes korban mért átlagos élıtömegét és takarmányfelvételét tpróbával hasonlítottam össze. A próba szignifikáns különbséget igazolt a
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csoportok között: a tömésre elıkészített állatok tömege 4567 ± 436,4 g (n=69),
az elı nem készített egyedeké 4984 ± 444,5 g (n=67) volt. A
takarmányfelvételében korlátozott csoport átlagosan 1 kg, míg az elıkészítetlen
csoport ugyanezen idıszak alatt 1,2 kg tömeggyarapodást ért el. A csoportok
napi átlagos takarmányfelvételét összehasonlítva szembetőnı volt a különbség
a takarmányfelvételükben nem korlátozott ludak javára. A tömésre elıkészített
csoport takarmányfogyasztása a korlátozás idıszakában növekvı tendenciát
mutatott, a kezdeti 151 g-os napi takarmányfogyasztás 3 hét alatt
megduplázódott, 310 g-ra nıtt (átlagosan 243 g volt a vizsgált idıszakban). Az
elıkészítetlen csoport átlagos takarmányfelvétele a három hét folyamán alig
változott, végig 320-330 g körül alakult. Ugyanakkor a tömésre elıkészített
libák idıegységre (1 órára) vetített takarmányfogyasztása tízszerese volt a
másik csoport átlagához viszonyítva.
A két csoportban a tömés végén mért élıtömeget, a tömés alatti ráhízást, a
májtömeget, illetve annak tömés végén mért élıtömeghez viszonyított arányát
vizsgálva a statisztikai próba szignifikáns különbséget igazolt, a tömés alatti
testtömeg-gyarapodás

kivételével.

A

testtömeg

vonatkozásában

az

elıkészítetlen csoport a tömés végéig megırizte fölényét (6603 ± 464 g
szemben 6184 ± 446 g-mal).
A vérplazma jellemzıi
A vérplazma lipid-frakcióinak változását a 16. táblázat foglalja össze.
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16. táblázat A lipid-frakciók változása a tömésre elıkészítetlen és az
elıkészített ludak vérplazmájában

Elıkészített

Elıkészítetlen

Csoport

Idıpont
(hét)
6.
9.
11.
6.
9.
11.

Triglicerid
(mmol/l)
3,22 ± 0,43
b
2,30 ± 0,52
a
4,38 ± 0,61
c
2,71 ± 0,49
b
0,81 ± 0,12
a*
4,15 ± 0,62
c

Összkoleszterin
(mmol/l)
3,43 ± 0,39
a
3,65 ± 0,27
a
4,34 ± 0,66
b
3,46 ± 0,45
a
3,87 ± 0,31
b
4,65 ± 0,51
c

HDL
koleszterin
(mmol/l)
1,99 ± 0,36
a
2,17 ± 0,18
b
3,00 ± 0,52
b
2,10 ± 0,34
a
2,56 ± 0,19
b
3,40 ± 0,34
c

Összlipid
(g/l)
5,84 ± 0,91
a
5,29 ± 0,90
a
8,08 ± 1,47
b
5,30 ± 0,73
b
3,74 ± 0,55
a*
8,27 ± 1,15
c

A 16. táblázat adataiból látszik, hogy mindkét csoport vérplazmájában az
összkoleszterin volt a domináns lipid-frakció, amely folyamatosan növekvı
tendenciát mutatott. Az összkoleszterinnel párhuzamosan változott a HDLkoleszterin szintje is. A triglicerid mennyisége a második mintavételi
idıpontban mindkét csoportban lecsökkent, erıteljesebb csökkenés a tömésre
elıkészített csoportban volt jellemzı. A triglicerid mennyisége mindkét
csoportnál az összlipid-tartalom változását követve, azzal párhuzamosan
változott.
A

két

csoport

egyedeinek

vérplazma

paramétereit

összehasonlítva

megállapítható, hogy az utónevelés végén (6 hetes életkorban) vett minták
között nem volt szignifikáns különbség. A második idıpontban a tömésre
elıkészített egyedek vérének triglicerid-tartalma jelentısen lecsökkent, mind az
elsı idıpontban mért értékhez (2,71 ± 0,81 mmol/l-rıl 0,82 ± 0,12 mmol/l-re),
mind az elı nem készített csoporthoz viszonyítva (0,82 ± 0,12 mmol/l szemben
az elı nem készített 2,3 ± 0,52 mmol/l értékével). A két csoport plazmájának
triglicerid-tartalma között a statisztikai próba szignifikáns különbséget igazolt
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(P<0,05). Az összlipid-tartalom mindkét csoport esetében a 9. hétre lecsökkent,
a tömés végére (az utónevelés végén mért értékhez képest) viszont közel
másfélszeresére növekedett.
A tömést követı idıpontban vizsgált mintákban valamennyi lipid-metabolit
mennyisége megemelkedett, a csoportok vizsgált paraméterei között nem volt
statisztikailag igazolható különbség.
A nyelıcsı jellemzı paraméterei
A 6. hetes korú ludaktól vett nyelıcsıminták vizsgálata, sem annak teljes
hosszát, sem a felsı és alsó szakaszának átmérıjét tekintve, továbbá azok
egymáshoz viszonyított arányában nem mutatott különbséget a két csoport
egyedei között.
A két csoport nyelıcsövének teljes hossza és felsı szakaszának átmérıje között
9. hetes korban nem volt szignifikáns különbség. A nyelıcsı alsó szakaszának
átmérıjében már a 9. héten különbséget vártam; az elıkészített csoport
esetében ez a paraméter meghaladta a kontrollét (64 ± 2,2 mm szemben 61,1 ±
3,5 mm), de a különbség nem volt szignifikáns.
A tömés végi állapotban markánsabb változást vártam a két csoport
nyelıcsıméreteit illetıen. A t-próba lefuttatását követıen a vizsgált
paraméterek közül csak a nyelıcsı distalis szakaszában igazolt szignifikáns
különbséget a statisztikai próba. A tömés folyamán a nyelıcsı mért és
számított paramétereinek csoportonkénti összevetését egytényezıs varianciaanalízissel (Tukey-teszt) végeztem, melynek eredményeit, a 17. táblázat
tartalmazza.

94

17. táblázat A tömésre elıkészített és a kontroll ludak egyes nyelıcsı
paramétereinek és májtömegének alakulása
Tömésre elıkészített csoport
(n=5/idıpont)
Nyelıcsı teljes hossza (mm)
Nyelıcsı prox. átmérıje (mm)
Nyelıcsı dist. átmérıje (mm)
Prox/dist arány (%)
Átlagos májtömeg (g)
Tömésre elı nem készített
csoport (n=5/idıpont)
Nyelıcsı teljes hossza (mm)
Nyelıcsı prox. átmérıje (mm)
Nyelıcsı dist. átmérıje (mm)
Prox/dist arány (%)
Átlagos májtömeg (g)

Mintavételi idıpontok
6. hét
9. hét
11. hét
388,0±13,5 a 401,6±9,9 a 442,4±11,2 b
13,5±1,7 a
31,8±3,2 b
37,4±3,5 c
19,2±0,85 a
64,0±2,2 b
75,6±3,5 c*
70,7±7,1 b
50,1±7,0 a
49,7±4,8 a
113,8±12,3 a 118,6±17,1 a 568,4±63,9 b
6. hét

9. hét

11. hét

366,4±17,3 a
13,1±1,5 a
18,6±2,4 a
56,6±6,6 b
96,4±12,4 a

372,8±18,5 a
34,6±3,1 b
61,2±2,6 b
62,3±4,7 ab
102,8±14,4 a

412,6±16,9 b
38,0±5,9 c
62,2±6,5 b
56,6±3,9 a
413,0±52,3 b

a, b, c: az eltérı betők szignifikáns különbségeket jeleznek (P<0,05 szinten); ANOVA,
Tukey-teszt; *: szig. különbség a két csoport között azonos idıpontban (P<0,05)

A 17. táblázat adataiból jól látszik, hogy a nyelıcsı proximalis szakasza
mindkét csoport egyedei esetében, az alapállapothoz képest mintegy
háromszorosára nıtt. A distalis szakasz átmérıje tendenciáját tekintve
hasonlóan változott a két csoport esetében, ám a tömésre elıkészített
egyedeknél ez a nyelıcsı szakasz lényegesen tágabb volt (a tömés végén az
alapállapotban mért érték négyszeresét érte el), mint az elızıleg fel nem
készített ludakban (amelyeknél a növekedés 3,3-szoros volt). A különbséget a
statisztikai próba is igazolta.
A nyelıcsıminták makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatának eredményei
A tömésre elı nem készített egyedek nyelıcsövében a tömést követıen
esetenként elıfordult hámsérülés, bevérzés, fıként a distalis szakaszon.
Az elıkészített ludak nyelıcsövében ugyanakkor sem az elıkészítés, sem a
tömés nem okozott szabad szemmel látható sérüléseket (13. és 14. kép),
mikroszkóp alatt azonban az elıkészített ludak nyelıcsövének distalis
szakaszán enyhe mucosalis lob volt látható.
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*kontroll egyed nyelıcsöve

*tömésre elıkészített lúd nyelıcsöve

13. és 14. kép Bevérzett és ép belsı felülető nyelıcsı (3. mintavétel
alkalmával)
A tömés végén vett mintákban, mindkét csoportnál gyakori tünet volt a
nyelıcsı belsı felületét borító nyálkahártya hámrétegének megvastagodása (15.
és 16. kép), elsısorban a proximalis szakaszon. A nyelıcsı belsı felületére
kezdetben jellemzı erıs redızöttség különösen az elıkészített ludakban
mérséklıdött, esetenként teljesen eltőnt (14. és 16. kép). A szemmel láthatóan
megvastagodott hámrétegő nyelıcsıminták szöveti metszetén paraceratosis
(17. kép) és acanthosis és (3. melléklet 5. és 6. kép) figyelhetı meg, a tömésre
elı nem készített egyedek nyelıcsövében esetenként gyulladásos folyamatra
utaló tünet volt látható az adventitiaban (amelyre a szövetekben nagyszámú
eozinofil sejt utalt; utóbbiról nem készült felvétel).
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*elıkészítetlen egyed nyelıcsöve

*elıkészített egyed nyelıcsöve

15. és 16. kép A nyálkahártya paraceratosisa a tömést követıen vett
nyelıcsımintákban (mindkét csoportban*)
A nyelıcsı proximalis szakaszából vett minták szöveti metszetének
mindegyikén megfigyelhetıek volt a víziszárnyasokra jellemzı nagyszámú,
terjedelmes mirigyek és nyirokképletek (17. és 18. kép, 3. melléklet 3. és 4.
kép). A mirigyek lényegesen nagyobb számban fordultak elı a proximalis, mint
a distalis szakaszon. Jelen vizsgálatban a tömött ludak nyelıcsövén jellemzıen
bıvérőséget és erıteljes nyálkatermelést tapasztaltam.

*

*
17. és 18. kép A nyelıcsı hámjának paraceratosisa (
megnagyobbodott nyálkatermelı mirigyek*
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) és a

A máj vizsgált jellemzıi
A máj zsírsav-tartalmának alakulása
A tömésre elıkészített és elı nem készített ludak májában legnagyobb
arányban elıforduló zsírsavak alakulását mutatja a 17. táblázat, a három
vizsgálati idıpontban. A táblázatban azokat a zsírsavakat tőntettem fel,
amelyek részaránya a mintákban a legalább 1 g/100 g zsírsav volt.
17. táblázat A tömésre elıkészített és elı nem készített csoport
májmintáiban legnagyobb arányban elıforduló zsírsavak arányának
alakulása három mintavételi idıpontban
g/100 g
zsírsav
Palmitinsav
[C16:0]
Sztearinsav
[C18:0]
Olajsav
[C18:1n-9c]
Linolsav
[C18:2n-6c]
Arachidonav
[C20:4n-6c]

1. idıpont:
6. hét (utónevelés vége)

2. idıpont:
9. hét

3. idıpont:
11. hét (hizlalás vége)

EK
(n=5)

K
(n=5)

EK
(n=5)

K
(n=5)

EK
(n=5)

K
(n=5)

21,2±2,27
ab
22,4±2,51
b
24,2±2,35
a
8,6±2,03
a
19,3±2,58
b

20,8±2,36
a
23,2±1,04
b
21,7±3,35
a
8,7±0,80
a
21,0±3,23
a

18,7±1,19
a
21,5±1,23
ab*
23,5±3,00
a
8,1±0,81
a
23,1±2,18
b*

25,5±1,81
a**
15,9±3,49
a
32,9±3,34
a*
6,6±1,67
a
13,0±2,36
a

24,2±1,86
b
18,5±2,10
a
39,6±2,44
b
4,5±0,51
a
8,7±1,20
a

23,9±3,23
a
17,3±3,48
a
36,6±1,76
a
6,5±1,25
a*
10,9±2,49
a

EK: tömésre elıkészített ludak; K: tömésre elı nem készített csoport;
a, b: az eltérı betők szignifikáns különbséget jeleznek az egymást követı idıpontokban
P<0,05 szinten (Tukey-teszt); * szig. különbség a csoportok azonos lipid-frakcióban,
azonos idıpontban P<0,05 szinten

Az elıkészített ludak esetében a máj palmitinsav tartalma a 2. mintavételi
idıpontban (a tömés-elıkészítés végén) volt a legalacsonyabb; a tömés végén
vett mintában viszont meghaladta az 1. idıpontban számított értéket.
Ugyanezen csoport májmintáinak sztearinsav-tartalma az alapállapotban volt a
legmagasabb, majd a tömés végére az 1. idıpontban mért érték felére esett
vissza; amit a statisztikai próba is alátámasztott (P<0,05). Az olajsav-tartalom
az elıkészített madarak mintáiban az elsı két idıpontban szignifikánsan nem
különbözött, a tömés végi idıpontra viszont közel a duplájára emelkedett. A
különbözı idıpontokban vett májminták linolsav-tartalma a Tukey-teszt
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eredményei szerint nem különbözött, annak ellenére, hogy a tömés végi
mintákban megközelítıleg a kiindulási állapotban mért értékre csökkent. A
mintákban szintén nagy arányban elıforduló telítetlen zsírsav, az arachidonsav
részaránya az elıkészítés végére valamelyest nıtt, de a különbség nem volt
szignifikáns, viszont a tömés végére a kiinduláskor mért arány több, mint felére
esett vissza; a különbséget a statisztikai próba eredménye is igazolta.
A tömésre elı nem készített ludak májának palmitinsav-tartalma a három
idıpontban nem különbözött egymástól, a legmagasabb részarányt a 2.
idıpontban érte el. A sztearinsav részaránya ugyanezen csoport esetében
csökkent, mélypontját a 2. idıpontban érte el, a tömés végére nıtt, de még így
is elmaradt az 1. idıpontban mért értékhez képest. Az olajsav-tartalom
folyamatosan növekvı tendenciát mutatott, de a különbség nem volt
szignifikáns. A linolsav-tartalom az olajsavval ellentétesen változott, aránya a
kontroll egyedek mintáiban folyamatosan csökkent, a statisztikai próba ebben
az esetben sem igazolta a különbséget. Az arachidonsav, a linolsav-tartalommal
párhuzamosan csökkent, a tömés végén mért részaránya megközelítıleg fele
volt a kiinduló állapotban mértnek, ebben az esetben sem sikerült szignifikáns
különbséget kimutatni.
A két csoport 1. idıpontban vett májmintáinak zsírsavösszetételét
összehasonlítva megállapítható, hogy a legfontosabb zsírsav-komponensek
(palmitin-, sztearin-, olaj-, linol- és arachidonsav) aránya nem különbözött a két
csoport esetében, mint ahogy az várható volt, hiszen a két csoport
takarmányozása az utónevelés végéig teljesen megegyezett. A 2. idıpont
alkalmával vett minták zsírsav-tartalma szignifikánsan eltért egymástól a tpróba eredményei alapján. A palmitin- és olajsav az ad libitum takarmányozott
ludak májában képviselt nagyobb részarányt, míg az elıkészített madarak
májában a sztearin-, a linol- és az arachidonsav fordult elı nagyobb
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mennyiségben. A 3. idıpontban, tehát a tömés végén vett minták esetében a
linolsav kivételével valamennyi zsírsavféleség szintje megnıtt mindkét csoport
májában, viszont a csoportok közötti különbség nem volt szignifikáns.
A máj zsírsav-tartalma és –összetétele jellemzıen az etetett takarmányok
zsírsav-profilját tükrözi. (A bevizsgált takarmányok zsírsav-összetételét a 2.
melléklet tartalmazza).
A hízott máj minıségének jellemzıi
A máj makroszkópos vizsgálatának eredményei
A hízott máj minıségét elsısorban tömege, színe és zsírtartalma (zsírolvadási
vesztesége) határozza meg. A máj színe összefüggésben van a szerv
zsírtartalmával. A májminıség elbírálása során a Magyar Élelmiszerkönyv,
húskészítményekre (2-13 kötet) vonatkozó irányelveit alkalmaztam. A 9 hetes
életkorban vett minták esetében tömésre elıkészített, illetve a kontroll csoport
májának tömege, mérete és formája nem különbözött, mindössze a májak
színében volt alig észrevehetı eltérés (19. kép).

19. kép A tömés-elıkészítési idıszak végén az elıkészített és a kontroll lúd
máján látható színbeli különbség
A tömést követı próbavágáskor (5-5 egyed) azt tapasztaltam, hogy a tömésre
elı nem készített csoport egyedeinek mája sem tömegében, sem minıségében
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nem érte el az elıkészített csoportét (elıkészítetlen: 413 g, elıkészített: 568,4
g). A két csoport májának színében tapasztalható különbség a tömést követıen
is megmaradt (20. kép).

20. kép A tömésre elıkészített és az elı nem készített lúd máján látható
színbeli eltérés 14 napig tartó tömést követıen
A teljes állomány vágását követıen a tömésre elıkészített ludak átlagos
májtömege (624,6 g) jelentısen felülmúlta az elı nem készített ludakét
(518,7 g) [az adatok nem tartalmazzák a próbavágás során vágott 5-5 egyed
adatát]. Az elıkészített ludak teljesítményét összehasonlítva az 1. és 2.
kísérletben mért értékekkel megállapítható, hogy az átlagos májtömeg
elmaradt az 1. kísérletben, az azonos módszerrel elıkészített ludakéhoz
képest (631,0 g), viszont meghaladta a 2. kísérlet vonatkozó értékét (603,3
g). A két kísérelt eredményei közötti különbségek nem túl jelentısek, jól
tükrözik azonban az azonos felkészítési módszert követı eltérı tömési idı
májtömegre gyakorolt hatását. Az elıbbiekbıl következik, hogy az
elıkészített ludak májtömegének vágáskori élıtömeghez viszonyított aránya
(%) is meghaladta a nem elıkészített állatokét (10,18 szemben 7,89), amit a
t-próba igazolt.
Az utónevelést és a tömés-elıkészítést követıen vett májak szerkezetében
szabad szemmel látható elváltozásokat nem tapasztaltam (21. és 22. kép),
egyik mintavételi idıpontban sem, illetve egyik kísérleti csoportban sem.
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21. és 22. kép Ép struktúrájú máj a tömés-elıkészítést követıen
A máj mikroszkópos vizsgálatának eredményei
A különbözı mintavételi idıpontokban vett májminták szöveti metszeti
felvételeit a 23-27. képsor szemlélteti, valamint a 3. melléklet 7., 8., 9. és 10.
kép tartalmazza.
A felvételeken jól nyomon követhetı a máj zsírokkal való feltöltıdésének
folyamata. A májminták mikroszkópos felvételeinek értékelésekor az
esetleges elváltozásokat az utónevelés végén vett mintához viszonyítottam,
valamint a két csoport mintájáról azonos mintavételi idıpontban készült
felvételeket egymással is összehasonlítottam.

23. kép Máj szöveti metszete (kontroll – 6 hetes életkorban)
Az utónevelés végérıl származó mintában sem elzsírosodás, sem gyulladásra
utaló tünet nem látható, a máj teljesen ép szöveti struktúrával rendelkezik.
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24. és 25. kép A máj szöveti metszete tömésre elıkészített és elı nem
készített lúdban 9. hetes korban

26. és 27. kép A hízott máj szöveti metszete a tömési periódus végén
(tömésre elıkészített és elı nem készített lúdban)
A 24. és 25. képen szembetőnı a különbség a tömésre elıkészített és a kontroll
lúd májának szöveti metszete között. A tömésre elıkészített lúd májában a zsír
kiscseppes formában van jelen (microvasicularis steatosis), míg a tömésre elı
nem készített lúd májának metszeti képe azonos a 6. hetes kori kontrolléval. A
szöveti metszeti képek igazolják, hogy a tömésre elıkészített lúd májában
elkezdıdött a zsírfelhalmozódás.
A 26. és 27. képen már jól látható a máj erıteljes elzsírosodása. Mindkét
csoport májában megfigyelhetık a zsírcseppek, de az elzsírosodás jellege
eltérı. Az elıkészített csoportban a zsír nagycseppes (macrovesicularis
steatosis), az elı nem készített, de tömött lúd májában nagy- és kiscseppes
(kevert típusú elzsírosodás) formában volt jelen.
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A 3. kísérlet eredményeit összefoglalva megállapítható, hogy az elıkészített és
az elıkészítetlen csoport egyedeinek egyes vérplazma paraméterei különböztek
az elıkészítési idıszak (9 hetes kor) végérıl származó mintákban. Szignifikáns
különbség a triglicerid- és az összlipid-tartalomban volt kimutatható. A tömésre
elıkészített egyedek vérének triglicerid-tartalma jelentısen lecsökkent, mind az
utónevelés végén mért értékhez, mind az elıkészítetlen csoporthoz viszonyítva.
Az elıkészített csoportnál hizlalás kezdetén mért triglicerid-koncentráció értéke
(0,82 ± 0,12 mmol/l) hasonló volt, mint LOCSMÁNDI (2007) landeszi ludak
vérében mért vonatkozó eredménye (1 mmol/l); a HDL és az összkoleszterin
értékekre is közel azonos eredményeket kaptam. A takarmányfelvételükben
korlátozott és ad libitum etetett mulardkacsák összehasonlító vizsgálatában
TZONG YUH ÉS MTSAI (2004) is hasonló eredményrıl számoltak be. FOURNIER
ÉS MTSAI

(1997), továbbá HERMIER

ÉS MTSAI

(1999a) megállapításával

összhangban az elıkészített ludak vérében az alacsony triglicerid-tartalom
utalhat arra, hogy a trigliceridek felhalmozódása a májban az elıkészítési
idıszakban elkezdıdik.
A tömést követı idıpontban vizsgált mintákban valamennyi lipid-metabolit
mennyisége megemelkedett, a csoportok vizsgált paraméterei között nem volt
szignifikáns különbség.
A nyelıcsı vizsgálati eredményei alapján megállapítható, hogy a nyelıcsı
teljes hossza a 11. heti mintavételig folyamatosan nıtt, mely elsısorban a
testméretek növekedésébıl adódott, mivel az életkorban az állatok
testméretei nem érik el a kifejlett korban jellemzı értékeket. A nyelıcsı
átmérıjében tapasztalt különbség a tömés-elıkészítés és a tömés együttes
hatásának tudható be, különösen a distalis szakaszának átmérıjében.
Eredményeim megegyeznek LEVINGER ÉS KEDEM (1972) eredményeivel, akik
a nyelıcsı tömés hatására bekövetkezı erıteljes tágulásáról számoltak be.
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A nyelıcsı makroszkópos vizsgálatai során mindkét csoport hizlalás végi
mintáiban jellemzı volt a hámréteg megvastagodása, különösen a
proximalis szakaszon. A megvastagodott hámréteg a szöveti metszeteken
paraceratosis formájában jelentkezett, melyhez több esetben a hámréteg
kesztyőujjszerő betüremkedése (acantosis) is társult. A nyelıcsı belsı
felületére kezdetben jellemzı erıs redızöttség a hizlalás végére az elıkészített
ludak esetében mérséklıdött, esetenként teljesen eltőnt a nyelıcsı nagyfokú
tágulásának következtében.
A tömés végérıl az elıkészítetlen egyedektıl származó nyelıcsıminták
distalis szakaszán esetenként elıfordult hámsérülés és bevérzés. Ennek a
megfigyelésnek ellentmond LEVINGER ÉS KEDEM (1972) azon közlése, hogy
a töméssel hizlalt (elıkészítetlen) ludak nyelıcsövében nem tapasztaltak
sérüléseket. A bevérzést a tömıcsı semmiképpen nem okozhatta, mivel
puha és hajlékony gumiból készült és ezt a nyelıcsı szakaszt tömés során
amúgy sem érinti. A sérüléseket feltehetıen a tömıkeverékben lévı szemes
kukorica okozhatta, valamint az, hogy az elı nem készített ludak
nyelıcsövének

tágulékonysága

lényegesen

elmarad

az

elıkészített

ludakétól. Az elıkészített ludaknál sem az elıkészítés, sem a tömés nem
okozott szemmel látható sérülést, bevérzést.
A nyelıcsıminták szöveti metszetén megfigyelhetıek voltak továbbá a
víziszárnyasokra

jellemzı

nagyszámú,

nagymérető

mirigyek

és

nyirokképletek. A mirigyek lényegesen nagyobb számban fordultak elı a
proximalis, mint a distalis szakaszon, méretük többszörösére nıtt az
utónevelés végi állapothoz viszonyítva. E jelenséggel összefüggésben a
nyelıcsı belsı felülete erısen nyálkássá vált, mint ahogy HÉJJA (1984)
korábban leírta. Az erıteljes nyálkatermelés a nyelıcsıben található mirigyek
fokozott mőködésének következménye. Vizsgálati eredményeim megegyeznek
LORÁSZKÓ ÉS SÓTONYI (2008) eredményeivel, akik ludakban szintén a tömés
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következtében a mucinózus mirigyvégkamrák hipertrófiájáról számoltak be.
Véleményük szerint a jelenség nem kóros, hanem a nyelıcsı mirigyeinek a
nagy mennyiségő táplálék felvételéhez való alkalmazkodás velejárója.
A máj tömege folyamatosan növekedett mindkét csoportnál, az elıkészített
egyedek májának tömege lényegesen meghaladta az elıkészítetlenekét. A
tömést követı próbavágás eredménye szerint az elı nem készített csoport
egyedeinek mája sem tömegében, sem minıségében nem érte el az
elıkészített csoportét (kontroll: 413 g, elıkészített: 568,4 g). Az elıkészített
és az ad libitum takarmányozott ludak mája közötti legszembetőnıbb
különbség a színbeli eltérés volt: a takarmányfelvételükben nem korlátozott
egyedek mája sötétebb színő volt, mint az elıkészítetteké.
Az elıkészítés során megváltozott a máj zsírsavösszetétele, az utónevelés végi
állapothoz viszonyítva, a sztearin- és az arachidonsav aránya nıtt meg
szignifikánsan. A májban ugyanazon zsírsavak domináltak, mint amelyek a
takarmányban is a legnagyobb részarányt képviselték.
A máj szerkezetében szabad szemmel látható elváltozásokat nem
tapasztaltam egyik mintavételi idıpontban sem. A hízott máj minıségét
elsısorban tömege, színe és zsírtartalma (zsírolvadási vesztesége) határozza
meg. A máj színe összefüggésben van a zsírtartalommal, minél magasabb a
szerv zsírtartalma, annál világosabb színő. A teljes állomány vágását
követıen az elıkészített ludak átlagos májtömege jóval meghaladta az
elıkészítetlenekét (624,6 g szemben 518,7 g). A két csoport átlagos
májtömege közötti különbség jelentıs volt és jól tükrözi a tömés elıkészítés
májtömegre gyakorolt pozitív hatását. A májminısítés során a minıséget
meghatározó paramétereket együttesen kell figyelembe venni, az elsı
osztályú májak aránya közel 70 % fölötti volt az elıkészített csoportban.
A tömésre elıkészített és a takarmányfelvételükben nem korlátozott ludak
májának mikroszkópos vizsgálata szerint a májsejtek struktúrája ép maradt.
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Ez az eredmény összhangban van BABILÈ ÉS MTSAI (1998) közlésével, akik
szerint a tömés a víziszárnyasok májának szöveteiben nem idéz elı nekrózist,
illetve bevérzéseket).
LABIE

ÉS

MTSAI

(1989) ugyanakkor a több mint 2 hétig tömött

mulardkacsákban a májszövetet alkotó sejtek sérülését mutatták ki. DZHUROV
ÉS

KOSTADINOV (1981) tömésre elıkészített

roncsolódását

tapasztalták.

Jelen

vizsgálatban

ludakban

a májsejtek

készített

mikroszkópos

felvételeken a májban gyulladással, vagy a májsejtek sérülésével és elhalásával
járó elváltozások nem láthatóak. A tömésre elıkészített és elı nem készített
ludak májában a májsejtek mérete az utónevelés végi állapothoz képest
többszörösére növekedett a tömés végére, a citoplazmában felhalmozódó zsír
következtében. A májban a zsírok akkumulációja már a tömés-elıkészítés
idıszakában elkezdıdött. A zsír kezdetben kisebb (microvesicularis steatosis),
késıbb nagyobb cseppek (macrovesicularis steatosis) formájában volt jelen a
májszövetben.
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5.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK

5. 1. A termelési paraméterekbıl levont következtetések
A termelési paraméterek vizsgálatára irányuló kísérletben kapott eredmények
szerint a hústípusú ludak testtömege meghaladta a májhasznú ludakét, illetve a
tojók testtömege elmaradt a gúnárok testtömegétıl, mindkét genotípus
vonatkozásában. Az egyedenkénti takarmány-felvétel mérése lehetıvé teszi a
ludak étvágyának meghatározását. A májtömeget a hasznosítási típus, az ivar
mellett a tömés-elıkészítési módszer szignifikánsan befolyásolta. Jelentıs
különbség mutatkozott az eltérı étvágyú ludak májtömege között is.
A különbözı tömés-elıkészítési módszerrel elıkészített csoportok testtömeggyarapodásában mért különbségeket feltehetıen a csoportok eltérı takarmányértékesítése okozta. Különösen jellemzı ez a 35 napos korlátozással elıkészített
hústípusú tojókra. Utóbbi csoport viszonylag nagy tömeg-gyarapodása ellenére,
a 35 napig tartó korlátozás kifejezetten romló takarmány-értékesítést indukált.
A 21 napig tartó korlátozáshoz képest, a két héttel hosszabb ideig tartó
korlátozás nem indokolja a hústípusú tojók luxus-fogyasztását, ami sem a
tömés végi élıtömegükben, sem a májtömegükben nem eredményezett
számottevı fölényt. A takarmánykorlátozás idıszakában a májhasznú ludak
takarmány-értékesítése kedvezıbben alakult mindkét ivarban, mint a hústípusú
ludaké. A májeredményeket a genotípus, az ivar és az elıkészítés módja
jelentısen befolyásolta, együttes hatásuk azonban nem volt szignifikáns.
Megállapítható, hogy mindkét genotípus és ivar esetében a 21 napig tartó,
idıkorlátozásos (c3-as) tömés-elıkészítési programmal sikerült a legkedvezıbb
átlagos májtömeget és a tömés végén mért élıtömeget produkálni; a vizsgált
takarmány-korlátozási módszerek közül tehát a gyakorlat számára e módszer
javasolható. A tömést megelızı elıkészítés a májhasznú ludakban a máj, a
húshasznú ludakban a test zsírosodását indítja el. A zsírbeépülés a májhasznú
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ludakban a fıként a májban és kisebb mértékben a bır alatt és a hasüregben,
míg a húshasznú ludakban kevésbé a májban, inkább a perifériákon
realizálódott. A jelenség genetikai hátterét a késıbbiekben célszerő lenne
vizsgálni.
A 2. kísérletben vizsgált 45 lúd termelési eredményei alapján a tömésbe állítás
elıtti tömeg és a hízott máj tömege között nincs összefüggés. Az adatok viszont
a tömés alatti testtömeg-gyarapodás a hízott máj tömege között szoros
korrelációt igazolnak, ami azt jelenti, hogy a tömés alatt elért ráhízás
ismeretében jó megközelítéssel prognosztizálható a májtömeg. Jelen
vizsgálatban a ludak a jónak mondható 603 g átlagtömegő májat úgy
produkálták, hogy a 16 nap alatti ráhízás a beállításkori tömeghez képest
mindössze 40 % körül alakult.
A máj tömegének növekedése a testtömeg-gyarapodásához hasonlóan
logisztikus (S) görbével jellemezhetı, amely az életkor elırehaladtával elıbb
intenzíven, majd egyre kisebb mértékben emelkedik. Fiatal ludak esetében a
nagyobb tömés alatti ráhízással együtt nagyobb májtömeg várható; a vizsgált
életszakasz a logisztikus görbe alsó, exponenciális szakaszára esik. Az elıbbi
összefüggés alapján a két változó kapcsolata exponenciális függvénnyel írható
le a legpontosabban. A szakaszváltó pont elérését követıen azonban, még
növekvı testtömeg-gyarapodás mellett sem várható a májtömeg tetemes
növekedése.
A hagyományos tömési technológiák alkalmazásakor a ludak tömését 3-4
óránként végzik, ami az állatok és a tömést végzı személy számára egyaránt
megterhelı. Eredményeim azt is igazolják, hogy a naponta kétszer végzett
töméssel is lehetséges jó, az elıírásoknak megfelelı minıségő májat elıállítani.
A tömésre elıkészített és elı nem készített ludak átlagos májtömege 14 napig
naponta kétszer végzett tömést követıen jelentısen különbözött. A tömésre fel
nem készített egyedek átlagos májtömege ugyan elérte az Élelmiszerkönyv által
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elıírt elsı osztályú minıséget, alacsonyabb zsírtartalma miatti sötét színe és a
felületén elıforduló elváltozások alapján azonban legfeljebb harmadosztályba
volt sorolható. Ugyanakkor az elıkészített egyedek esetében a hízott máj 70 %a elsı osztályú minıséget ért el.
5. 2. A molekuláris biológiai vizsgálatból levont következtetések
A molekuláris biológiai vizsgálatok eredménye alapján megállapítható, hogy a
ludak étvágybeli különbsége nem genetikai okokra vezethetı vissza, mint
ahogy az ivarok étvágybeli különbségét sem az eltérı genetikai háttér okozta.
További vizsgálatokban azonban érdemes lenne étvágy alapján szelektált
állományokat kialakítani, amelyek - meghatározott keresztezési sémával létrehozott utódait tesztelni lehetne és kedvezı eredmények esetén az étkesség,
mint értékmérı tulajdonság a májhasznú szülıpárok tenyésztésében szelekciós
szempontként szerepelhetne.
5. 3. A vér és a máj laboratóriumi vizsgálati eredményeibıl levont
következtetések
Az elıkészítés során megváltozott a máj zsírsavösszetétele is, az utónevelés
végi állapothoz viszonyítva a sztearin-, a linol- és arachidonsav aránya nıtt
meg. A májban ugyanazon zsírsavak domináltak, mint amelyek a
takarmányban is a legnagyobb részarányt képviselték.
A tömés-elıkészítés idejére a vérplazma triglicerid koncentrációja drasztikusan
lecsökkent az elıkészített csoport esetében, ami arra utal, hogy a trigliceridek a
májban deponálódtak, azaz a máj zsírokkal való feltöltıdése már az elıkészítés
idıszakában elkezdıdött (amit a 9. élethetén vett májminták szöveti metszetérıl
készült felvételek is megerısítenek).
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5. 4. Makroszkópos
következtetések

és

mikroszkópos

megfigyelésekbıl

levont

A tömés-elıkészítés a nyelıcsı hosszméretére és átmérıjére hatással volt. A
csoportok közötti különbség a tömés végére már csak a hosszméretben és a
distalis szakasz átmérıjében maradt jelentıs. A tömés végén az elıkészített
ludak nyelıcsöve lényegesen tágabb volt, mint a kontroll ludaké. A vizsgált
nyelıcsı szakaszok növekedése részben az állatok növekedésének volt a
következménye (6 és 11 hetes kor között még aktív növekedés jellemzı, a
testméretek elmaradnak a kifejlett korra jellemzı értékektıl), másrészt az
elıkészítés során felvett és a tömés során bejuttatott egyre nagyobb
takarmányadagok hatásából adódott. Az eredményeim azonban egyértelmően
alátámasztják, hogy a tömés-elıkészítés a distalis szakasz átmérıjére, ezáltal
befogadó képességére volt nagy hatással, nagyobb mértékővel, mint a
proximalis szakaszra.
A tömés-elıkészítés nem okozott sérüléseket a nyelıcsıben, az elıkészített
ludak tömést követıen vett mintáit megvastagodott hámréteg, jelentısen
csökkent redızöttség és erısen nyálkás felület jellemezte. Az erıteljes
nyálkatermelést

a

jellemzıen

mindkét

csoportban

megnagyobbodott

nyálkatermelı mirigyek fokozott mőködése eredményezte.
A máj makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatának eredményei azt
mutatják, hogy a máj zsírokkal való feltöltıdése már az elıkészítés
idıszakában elkezdıdik, a zsír kiscseppes formában látható a májszövetben.
Hizlalást követıen az elzsírosodás jellege a két csoportban eltérı, a zsír az
elıkészített egyedek esetében nagycseppes, míg az elıkészítetlenekében
nagy és kiscseppes (kevert) formában van jelen a májszövetben.
A kapott eredmények összességében tehát alátámasztják a tömés elıtti
elıkészítés jelentıségét és szükségességét. Az elıkészítés lehetıvé teszi, hogy a
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korábbi hagyományos, 18-21 napig tartó tömést 14 napra rövidítsük a máj
tömegének az értékesíthetıséget érintı csökkenése és minıségének romlása
nélkül. Mivel valamennyi kísérletben fiatal állatokat töméses hizlalását
végeztem, bizonyítottam azt is, hogy a ludak akár 9 hetes életkorban minimális
elhullás mellett, nagy biztonsággal tömhetıek. Az elızıekbıl következik, hogy
a tömés-elıkészítés használatának jelentıs gazdasági vonzatai is vannak, a
nevelést és a tömést sokkal kevesebb költség terheli, figyelembe véve a szemes
kukorica megemelkedett árát, illetve a tömıtápok közel 80 %-os
kukoricatartalmát. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy ezeket a
takarmányokat a fiatal állatok kedvezıbben hasznosítják, mint idısebb társaik.
A kísérleti eredményeim igazolják, hogy a tömés-elıkészítés nevelési
technológiába illesztése kifejezetten elınyös mind a máj tömege, mind a
minısége szempontjából. Alkalmazásával a tömés idıtartama jelentısen
lerövidíthetı, a tömések száma napi kettıre csökkenthetı és a takarmánykiosztás gépesítése esetén üzemi méretekben is egyszerően megvalósítható,
vagyis a gyakorlat számára ajánlható módszer. A lefolytatott kísérletek
eredményei alapján a tömıalapanyag lúd felnevelésére és töméses hizlalására
májhasznú lúdhibridek esetében az alábbi technológia alkalmazása megfelelı
eredményeket biztosít, teljesen zárt tartásban.
1. Elınevelés:
•

0-3 hetes korig;

•

telepítési sőrőség: 8-10/m2 (mélyalmos tartásban);

•

takarmányozás: ad libitum lúd indítótáp (granulátum);

•

az istálló főthetı legyen (telepítéstıl a 3. napig: 32 ºC, majd a 3
naponta 2 ºC-kal csökkenteni kell a hımérsékletet).
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2. Utónevelés:
•

3-6 hetes korig;

•

telepítési sőrőség: 5-6/m2;

•

takarmányozás: ad libitum lúd nevelıtáp (granulátum);

•

főtés nem szükséges (vitamin és ásványi anyag kiegészítés még ebben
a nevelési szakaszban lehetséges).

3. Tömés-elıkészítés:
•

6-9 hetes korig;

•

telepítési sőrőség: 4-5/m2;

•

takarmányozás: idıkorlátozással (javasolt korlátozást az 5. táblázat
c3-as módszere szerint) nevelı és tömıtáp fele-fele arányú
keverékével;

•

vitamin és ásványi anyag kiegészítés ebben a szakaszban már nem
ajánlott;

•

főtés hátrányos, elınyös a hővös (hőthetı) istálló.

4. Töméses hizlalás:
•

9-11 hetes korig (14 max. 16 napig);

•

elhelyezés: kiscsoportos tömıketrecben;

•

takarmány: áztatott szemes kukorica, tömıtáp és víz keveréke;

•

tömési technológia: az elsı tömési napon egyszer, a 2. naptól naponta
kétszer (fıtömés + rátömés/alkalom);

•

kimondottan hővös (nyáron hőthetı) istálló, melyben két tömés
között félhomály biztosítható.

Habár a kísérletek kedvezı eredményeket igazoltak, de a rendelkezésemre álló
lúdistálló tömıketrec-kapacitása nem tette lehetıvé nagyobb méretekben a
technológia alkalmazását, ezért annak üzemi méretek közötti tesztelését
javaslom.
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6.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. Az eltérı genotípusú és ivarú lúdhibridek vizsgálatában a legnagyobb
májtömeget, meghatározott körülmények mellett, a 21 napig tartó,
idıkorlátozásos tömés-elıkészítés eredményezte.
2. A májtömeget a genotípus, az ivar és az elıkészítési módszer külön-külön
és a kétszeres interakciókban is szignifikánsan befolyásolták, ugyanakkor a
genotípus × ivar × elıkészítési mód interakcióban a statisztikai próba nem
igazolt szignifikáns hatást.
3. A 9 hetes életkorban tömésbe állított és 16 napig hizlalt ludak tömés alatti
testtömeg-gyarapodása és a hízott máj tömege között szoros korrelációt
(r=0,794) igazoltam. A két változó kapcsolata a vizsgált életkorban
azonban exponenciális függvénnyel írható le legpontosabban. A tömés
alatti gyarapodás ismeretében a hízott máj tömege közel 70 %-os
pontossággal becsülhetı, az 1400 és 2650 g közötti testtömeg-gyarapodású
ludak körében.
4. Igazoltam, hogy a vérplazma triglicerid-koncentrációja drasztikusan
lecsökkent a tömés-elıkészítés hatására, mely a mikroszkópos metszetekkel
együtt arra utal, hogy a trigliceridek a májban halmozódtak fel. Az
elıkészítés megváltoztatta a máj zsírsav-összetételét, a zsírsavak közül a
sztearin- és az arachidonsav részaránya nıtt meg jelentısen, míg az
elıkészítetlen ludak májában a palmitin- és az olajsav képviselt nagyobb
részarányt.
5. Makroszkópos és mikroszkópos vizsgálatokkal kimutattam, hogy a töméselıkészítés nem okozott nyelıcsı-sérülést. A tömés a distalis szakasz
nagymértékő

tágulását,

valamint

a hámszövet

paraceratosisát

és

acanthosisát idézte elı. A tömés-elıkészítés a májban microvesicularis
steatosist okozott, a máj zsírokkal való feltöltıdése már az elıkészítési

114

idıszakban elkezdıdött. A tömést követıen a tömésre elıkészített
csoportnál macrovesicularis steatosis, míg az elıkészítetlen egyedek
májában kevert típusú elzsírosodás volt jellemzı.
Összefoglalva: eredményeim igazolják, hogy a kidolgozott tömés-elıkészítési
módszer nem idéz elı kóros elváltozásokat sem a nyelıcsıben, sem a májban,
valamint lehetıvé teszi a tömési idı rövidítését és a napi tömések
gyakoriságának csökkentését a hagyományos tömési rendszerhez képest, a máj
tömegének és minıségének számottevı romlása nélkül.
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7.

ÖSSZEFOGLALÁS

A töméses hizlalást napjainkban egyre több kritika és támadás éri annak
ellenére, hogy több kutatócsoport etológiai és élettani vizsgálatokkal is igazolta,
hogy a tömés semmivel sem okoz nagyobb stresszt, averziót vagy fájdalmat a
víziszárnyasoknak, mint bármely más technológiai beavatkozás. Az állatvédı
mozgalmak erısödésének következtében a tömést az Európai Unió legtöbb
tagállamában, valamint Izraelben már betiltották, így a libatömés nagyrészt
hazánkba tevıdött át. A Magyarországon jelenleg hatályos állatvédelmi törvény
értelmében a kíméletes módon végzett tömés nem tilos. Elırejelzések szerint
2011 után be kell szőntetni a kényszeretetéssel történı májelıállítást, dacára
annak, hogy a hízott libamáj a baromfi-, illetve víziszárnyas-ágazat
legmagasabb értéket képviselı terméke, melynek termelésében hazánk
világelsı pozíciót tudhat magáénak az évente mintegy 1800 tonna elıállított
mennyiséggel. A téma aktualitása tehát a szigorodó állatvédelmi elıírásokból
adódik. A hagyományos hízott máj-elıállítást elıbb-utóbb alternatív hízlalási
módszereknek kell felváltaniuk. Az ilyen módszereknek az egységesen
alkalmazható, zárt, intenzív körülmények között reprodukálható technológia
alkalmazásán kell alapulniuk, ugyanakkor pontosan ismernünk kell az
alkalmazott technológia által az állati szervezetben indukált élettani
változásokat.
A máj elzsírosodását befolyásoló egyes élettani és technológiai tényezıket egy
elıkísérletben, valamint további négy kísérletben vizsgáltam, mintegy 750
ANABEST W hústípusú, illetve 1250 ANABEST G májtípusú lúdhibrid
felhasználásával.
Az elıkísérletben eltérı genotípusú, ivarú, étvágyú és testtömeg-gyarapodású
ludakban az alapvetı termelési paramétereket kívántam feltérképezni. A
kísérlet során a testtömeg, a testtömeg-gyarapodás, a takarmány-fogyasztás és a
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májtermelés vizsgálatára került sor, melynek eredményeként megállapítottuk,
hogy a májtípusú ludak testtömege minden vizsgált idıpontban elmaradt a
húshasznú ludakétól és a gúnárok testtömege mindkét genotípusban felülmúlta
a tojók testtömegét. A nagyobb étvágyú ludak nagyobb tömegő májat
termeltek.
Az elsı kísérletben a genotípus, az ivar és négyféle tömés-elıkészítési módszer
májtermelésre és testtömeg-gyarapodásra gyakorolt hatását vizsgáltam.
Megállapítottam, hogy a májtermelést mindhárom tényezı jelentısen
befolyásolja, együttes hatásuk azonban nem szignifikáns. A májhasznú
egyedek kedvezıbben reagáltak a tömés-elıkészítés ideje alatti takarmánykorlátozásra. Mindkét genotípus mindkét ivarban arra az elıkészítési módszerre
reagált kedvezıbben, melyben a takarmányfelvétel idejét 2 × 2 óráról 21 nap
alatt fokozatosan kétszer félórára csökkentettem.
A második kísérletben étvágyuk alapján nem szelektált májhasznú szülık
utódaiban vizsgáltam, hogy a különbözı ivarú és fenotípusosan eltérı étvágyú
egyedek között detektálható-e genetikai különbség, valamint a testtömeggyarapodás és a hízottmáj termelés közötti fenotípusos korrelációt határoztam
meg. A vizsgálatok során az eltérı ivarú és étvágyú egyedek genetikai anyaga
között nem sikerült különbséget kimutatni, illetve az esetlegesen észlelt
különbségek sem genetikai okokra voltak visszavezethetık. További
vizsgálatokban érdemes lenne étvágyuk alapján szelektált szülıvonalakat
létrehozni, utódaikat további molekuláris biológiai vizsgálatoknak alávetni,
illetve az étvággyal összefüggı markereket keresni. Ez annál is inkább
indokolt, mivel az elıkísérlet eredményei szerint a nagyobb étvágy jobb hízott
máj termeléssel párosul.
A tömés alatti testtömeg-gyarapodás és a hízott máj tömege között szoros
pozitív fenotípusos korrelációt állapítottam meg, melynek alapján a testtömeg-
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gyarapodás ismeretében a hízott máj tömege közel 70 %-os pontossággal
becsülhetı.
A harmadik kísérletben a tömés-elıkészítés és a tömés által a lúd szervezetében
bekövetkezı változásokat követtem nyomon. Vizsgáltam a nyelıcsıben és a
májban bekövetkezı morfológiai és szövettani változásokat, a máj tömegének
és minıségének változását, valamint a vérplazma lipid-frakcióinak és a máj
zsírsavtartalmának alakulását.
A

kapott

eredmények

mindegyike

alátámasztja

a

tömés-elıkészítés

szükségességét, melynek a nevelési technológiába illesztése kifejezetten
elınyös. Alkalmazásával a tömés idıtartama jelentısen lerövidíthetı, a napi
tömések száma csökkenthetı, vagyis a teljes tömési technológia az állatok
számára kíméletesebbé tehetı.
A kísérletek eredményei igazolják azt is, hogy a fiatal, 9 hetes ludak is nagy
biztonsággal tömésbe állíthatók, melynek igen komoly gazdasági elınyei
vannak.
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8.

SUMMARY

More criticism and attack is addressed to fattening by force-feeding despite of it
that many research groups have verified by ethological and physiological
examinations that force-feeding does not cause bigger stress and more pain in
the waterfowls than any other technological procedure. Due to the
strengthening animal protection movements cramming has been prohibited in
many member states of the European Union as well as Israel. Therefore forcefeeding is applied mainly in Hungary. In accordance with the Animal
Protection Act effective in Hungary now, force-feeding carried out
considerately is not prohibited. According to the predictions, the goose liver
production by force-feeding shall be stopped after 2011. Despite of it, that this
is the product that represents the highest value in the poultry and waterfowl
sector and provides the first position in the world to Hungary with the yearly
1800 tons production.
The actuality of this topic comes from the animal protection rules become
stricter and stricter. Therefore the traditional goose fatty liver production shall
be based on uniform and reproducible technology being applicable under
closed and intensive keeping conditions. At the same time the physiological
changes that the technology induces in the animal body shall be known.
Certain physiological and technological parameters influenced fattening of the
liver was studied in one pre-trial and further three trials with 750 ANABEST W
meat-type and 1250 ANABEST G liver-type hybrid goose.

In the pre-trial the purpose was to clarify the parameters relation to producing
(body weight, weight gain in growing and fattening periods, and average
weight of fatty liver) in geese of various genotypes and sexes. The body weight
gain was bigger in meat type geese than liver type ones and the ganders were
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heaviest than females in both genotypes. The better appetite is associated with
better liver production in the liver-type goose hybrids in both sexes.
In the first trial the effects of genotype, the sex and the four different cramming
preparation (pregavage) methods on the fatty liver production and body weight
gain were studied. I have found the all three factors influence strongly the liver
production; however their joint affects it not significant. The liver-type goose
had more intensive response to feed restriction in the force-feeding period. Both
genotypes in both sexes had the most favourable responses to that preparation
method, in which the time of feed intake was decreases gradually in 21 days
from 2 × 2 hours to 2 × 0.5 hour.
In the second trial liver-type goose of parents which not being selected by their
appetite were studied if any genetic difference among the animals of various
sexes and having different appetite can be detected. In addition, phenotype
correlation between body weight gain and fatty liver production was
determined. No difference in the genetic profiles between the animals of
different sexes and having different appetite was detected; if some changes
occurred they could not be originated from genetic reasons. Further
examinations seem to be worth to selected parents line on the basis of their
appetite and to study their progeny with molecular investigations. Markers
relation to the appetite also should be found because on the basis of the results
of the pre-trial the better appetite is associated with better liver production.
I have found close positive phenotype correlation between the body weight
gain during the force-feeding and the weight of the fatty liver, by which the
mass of the fattened liver can be estimated with accuracy if the body weight
gain is known.
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In the third trial the force-feeding preparation (pregavage) and its physiological
effects on the goose body were studied. I studied the morphological and
histological changes in the oesophagus and liver, changes in weight and quality
of the liver as well as changes of lipid fraction in the blood plasma and fatty
acid content in the liver.
All experimental data have supported the necessity of the preparation
(pregavage) before force-feeding. Its inclusion in the keeping technology is
definitely favourable because the force-feeding period can significantly be
shortened, the number of the daily force-feeding events also can be decreased
and therefore the whole force-feeding technology provides little burden on the
animals.
The results of the trials have proved that geese can be crammed safely already
at the age of 9 weeks and it has very important economic advantages.
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Társállattenyésztési Tanszékén dolgozom tanszéki mérnöki munkakörben. Jelenleg a
Tanszék oktatómunkájában veszek részt, oktatási feladataim közé tartozik a
Baromfikeltetés I. és II. tantárgyak elıadásainak és gyakorlatainak tartása, illetve a
Baromfitenyésztés I. és II. tantárgyak egyes fejezeteinek oktatása. Két agrármérnök,
egy agrár mérnöktanár és egy szakállatorvos-hallgató diplomamunkájának társkonzulense voltam.
Az abszolutóriumot 2007-ben szereztem meg, ugyanebben az évben summa cum laude
minısítéssel szigorlatot, 2008-ban német nyelvbıl alapfokú, C-típusú nyelvvizsgát
tettem.
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14. MELLÉKLETEK
1. melléklet A kísérlet folyamán etetett lúdtápok összetétele és beltartalma
Összetétel
Kukorica
Búza
Extrahált szójadara I.o.
Extrahált szójadara II.o.
Full-fat szója
Lucernaliszt I. o.
Takarmányliszt
Takarmánymész
MCP
Növényi olaj
Premix 2801
Premix 2821
Takarmánysó
DL-Metionin
Hepatox
Táplálóanyag-tartalom
Szárazanyag, %
AMEn, MJ/kg
Nyersfehérje, %
Nyerszsír, %
Nyersrost, %
Lys, %
Met, %
Hozzáadott Met, %
Ca, %
P, %
Ásványi P, %
Na, %
Nyershamu, %
A-vitamin, NE/kg
D3-vitamin, NE/kg
E-vitamin, mg/kg
Összcukor, %
Réz (rézszulfátpentahidrát) mg/kg

Lúd indítótáp
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Lúd indítótáp
86,00
12,10
20,50
4,00
4,20
1,10
0,47
0,16
1,00
1,00
0,23
0,15
6,60
11.000
2.750
33,00
4,50

Lúd nevelıtáp
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Lúd nevelıtáp
86,00
12,20
18,00
4,00
4,15
0,87
0,44
0,16
0,98
0,70
0,23
0,15
6,30
13.500
2.750
53,00
3,95

Lúd tömıtáp
+
+
+
+
+
+
+
+
Lúd tömıtáp
86,00
13,25
10,80
3,80
3,00
0,45
0,28
0,10
0,85
0,50
0,23
0,25
5,25
11.000
2.750
33,00
2,60

-

-

10,00

+: tartalmazza az adott összetevıt, – nem tartalmazza az adott összetevıt
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2. melléklet A 3. kísérletben etetett takarmányok zsírsavösszetétele
(g/100 g zsírsav)
C10:0 (Kaprinsav)
C12:0 (Laurilsav)
C14:0 (Mirisztinsav)
C14:1n-5c (Mirisztoleinsav)
C15:0 (Pentadekánsav)
C16:0 (Palmitinsav)
C16:1n-7c (Palmitoleinsav)
C17:0 (Heptadekánsav)
C18:0 (Sztearinsav)
C18:1n-9c (Olajsav)
C18:2n-6c (Linolsav)
C18:3n-6c (γ-Linolénsav)
C18:3n-3c (α-Linolénsav)
C20:0 (Arachidsav)
C20:1n-9c (Eikozénsav)
C20:2n-6c (Eikozadiénsav)
C20:3n-3c (Eikozatriénsav)
C20:3n-6c (Eikozatriénsav)
C20:4n-6c (Arachidonsav)
C20:5n-3c (Eikozapentaénsav)
C22:0 (Behénsav)
C22:5n-c (Dokozapentaénsav)
C22:6n-3c (Dokozahexaénsav)
C24:0 (Lignocerinsav)

Kukorica
0,06
13,36
0,12
0,08
1,88
28,70
52,69
1,53
0,58
0,36
0,03
0,08
0,24
0,29
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Nevelıtáp
0,04
0,05
0,64
0,05
18,88
0,83
0,22
8,01
29,62
37,31
2,77
0,35
0,54
0,16
0,02
0,10
0,02
0,19
0,03
0,17

Tömıtáp
0,19
0,03
14,06
0,32
0,12
3,84
25,27
51,14
3,74
0,40
0,34
0,07
0,05
0,23
0,21

3. melléklet A nyelıcsı minták szöveti metszeteirıl készített felvételek

a
b
1. kép 6 hetes lúd nyelıcsımetszete – proximalis szakasz

2. kép 6 hetes lúd nyelıcsımetszete – distalis szakasz
1-2. kép A felvételek az utónevelés végi állapotban mutatja a nyelıcsı proximalis és
distalis szakaszát. Az 1. képen jól láthatók a lúdra jellemzı nagy mérető nyálkatermelı
mirigyek (a) és körülöttük a lymphoid sejtcsoportosulások (b). A nyálkatermelı
mirigyek nagyobb arányban fordulnak elı a nyelıcsı proximalis, mint a distalis
szakaszán. (Festés: hematoxilin-eozin; nagyítás: 40-szeres.)
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*

3. kép 11 hetes tömésre elıkészített lúd nyelıcsı metszete tömést
követıen– proximalis szakasz

*
4. kép 11 hetes tömésre elı nem készített lúd nyelıcsövének metszeti képe
tömést követıen – proximalis szakasz
3-4. kép: A tömést követıen az elıkészített és elı nem készített ludak nyelıcsövének
metszeti képén egyaránt jól látható a nyálkatermelı mirigyek méretbeli változása az
utónevelés végi állapothoz képest*. A nyálkatermelı mirigyek méretbeli növekedése
(hypertrophia) fokozott nyálkatermeléssel járt együtt. (Festés: hematoxilin-eozin;
nagyítás: 20-, illetve 40-szeres.)
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*

*

*
*

*

5. kép 11 hetes tömésre elıkészített lúd nyelıcsı metszete – distalis
szakasz

*

*

6. kép 11 hetes tömésre elı nem készített lúd nyelıcsımetszete 14 nap
tömést követıen – distalis szakasz
5-6. kép: A tömést követıen a nyelıcsı distalis szakaszán a hámréteg alapi
részének elváltozása, az ún. acanthosis látható, amely a hámréteg kesztyőujjszerő
betüremkedése formájában figyelhetı meg (a nyíllal jelölt területeken). További
elváltozás a hám szarurétegének megvastagodása, a paraceratosis (*). (Festés:
hematoxilin-eozin, nagyítás: 20-, illetve 40-szeres.)
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7. kép 6 hetes lúd májának szöveti metszete

8. kép 9 hetes tömésre elıkészített lúd májszövete
7. kép: A felvétel az utónevelés végén a májszövet állapotát szemlélteti. A májban
sem gyulladásra, sem elzsírosodásra utaló tünetek nincsenek, a májsejtek normális
struktúrát mutatnak.
8. kép: A tömés-elıkészítés a lúd májában kiscseppes elzsírosodást
(microvesicularis steatosis) okoz. (Festés: hematoxilin-eozin; nagyítás: 20-, illetve
40-szeres.)

146

9. kép 11 hetes tömésre elıkészített lúd májszövete 14 nap tömést követıen

10. kép 11 hetes tömésre elıkészített lúd májszövete 14 nap tömés után
9-10. kép: Az elıkészített és elıkészítetlen ludaktól a tömést követıen vett májminták
szöveti metszeti képe lényegesen eltér egymástól. Az elıkészített ludak májában a zsír
döntıen nagycseppes formában (macrovesicularis steatosis) látható, míg az elıkészítés
nélkül tömött ludak májában kevert típusú elzsírosodás figyelhetı meg. (Festés:
hematoxilin-eozin, nagyítás: 40-szeres).
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