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1. BEVEZETÉS
Hazánkban nem egészen egy évszázaddal ezelőtt 6 millió juh és 250 ezer kecske
legelt. Az 1930-as éveket követően, valamint az 1940-es évek vége és az 1960as évek eleje között jelentős tenyésztési programok végrehajtására került sor,
ekkor tartották az országban a legtöbb kecskét, 210 ezer egyedet, valamint erre
az időszakra tehető a magyar fehér és magyar barna fajta kialakulása
(KUKOVICS, 2001). Az egyik a II. világháború, a másik a szövetkezetesítési
program következményként szakadt meg. A kecskefaj iránti érdeklődés a múlt
század 80-as éveiben tetőzött, amikor az állattenyésztés intenzifikálódása a
kecskeágazatot is elérte, sorra jöttek létre zárt tartású kecsketelepek. A
kecsketejtermelésben

a

Bábolnai

Mezőgazdasági

Kombinát

vállalt

kezdeményező szerepet, intenzív tejelő kecskeállomány importjával és
meghonosításával értek el pozitív eredményeket. Több termelőszövetkezet is
foglalkozott

kecskével,

többek

között

Sárváron,

Szigetcsépen,

Turán,

Várpalotán, Tardosbányán. Az ágazat kezdeti stabilizálódása az 1990-es évek
második felére tehető, amikor a kecsketartók érdekképviseleti szervekbe
tömörültek,

tenyésztő

szervezeteket

hoztak

létre,

ezzel

elősegítve

a

kecsketenyésztési kutatások újraindulását is. A tenyésztési programokban a
hazai fajták egységessé tétele és stabilizálása volt az elsődleges cél, de emellett
több import fajta hazai állományainak kialakítása és elszaporítása is
megkezdődött. A hazai kecskeállományok, fajták termelésének javítása céljából
mindegyik program keretében sor került import fajták egyedeinek használatára
keresztezések révén. Jelentős szerephez jutott a szánentáli és az alpesi tejelő
fajták mellett a húshasznú búr fajta is. Az első szánentáli tenyészállat import
1994-ben érkezett Hollandiából, majd a második importálási hullám 1998-ban
következett be. A világ legjelentősebb fajtái közül az anglo-núbiai fajta
importjára (az 1980-as évek eleje után ismét) azért került sor 2003-ban, hogy
keresztezés révén javítsák a hazai állományok által termelt tej összetételét.
1

Számos országban a múlt század második felében az úgynevezett helyi fajták
leírására már sor került, hazánkban azonban a kecskepopulációt 80%-ban alkotó
hazai fajták küllemi jegyeiről, a testméretek alakulásáról, a termeléssel való
összefüggéseiről korlátozott információ áll rendelkezésre. A termelési és
tenyésztési

mutatók

átfogó

és

összehasonlító

vizsgálatára

vonatkozó

tudományos kezdeményezés kecske faj esetében nem ismert.
Az úgynevezett magyar fajták mind küllemi, mind termelési tulajdonságainak
leírása azért is idő- és szükségszerű, mert a világon, a fajok és fajták
sokszínűségének megőrzése egyre nagyobb jelentőséggel bír. A termelés
növelése céljából történő keresztezések révén egyre több fajta/fajtaváltozat tűnik
el. A biológiai sokféleség csökkenése a legtöbb gazdasági haszonállat fajnál
megfigyelhető.
A FAO Domestic Animals Diversity Információs Rendszere (2009) szerint 1160
kecskefajta van a világon, a legtöbbet, 308-at Európában, míg Afrikában 229
fajtát tartanak nyilván. A világ kecskefajtáiból 27 kritikus, 46 veszélyeztett
helyzetben van, 18 kecskefajta pedig már kihalt.
A helyi/őshonos fajták fenntartása és megőrzése mellett éppolyan fontos
termelésük javítása is. Ez a legtöbb esetben nem jelent mást, mint egy javító
fajtával

történő

keresztezést,

ami

azonban

megváltoztatja

a

kecskék

testalakulását, és ennek következtében fajtajellegüket is.
A fajták biodiverzitásának vizsgálatára használt analítikai módszerek (QTL,
mikroszatellit, mtDNS, polimorfizmus vizsgálat) napról napra fejlődnek és
terjednek, ma már szinte minden országban használják a molekuláris genetikai
módszerekre alapozott fajtajellemzést és elkülönítést. A fajták leírásának egyik
legkézenfekvőbb módja azonban még ma is az egyedek küllemének leírása és a
testméretek felvétele.
A Magyarországon termelő kecskék morfológiai tulajdonságairól rendelkezésre
álló ismeretek korlátozottak, a testméretek alakulásának vizsgálatára és
közlésére, tudományos disszertáció keretében, utoljára egy fél évszázaddal
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ezelőtt BODÓ (1959) által került sor. MOLNÁR 1996-ban, majd 2000-ben
megjelent Kecsketenyésztés című könyve hosszú évek óta az első, szakmailag
megalapozott szakirodalom, mely kizárólag ezzel a fajjal foglalkozik.
VÁRKONYI és ÁTS (1984 és 2000), YOUSEFI és KÓBORI (2000), TERÉK (1999)
által írt ismeretterjesztő jellegű szakkönyvek a kecsketartással foglalkozók
mindennapi, gyakorlati munkáját segítik.
A hiányos ismeretek ellenére továbbra is jelentős a kecske tartásához és
tenyésztéséhez fűződő érdeklődés, de a megfelelő, a hazai körülményekhez
adaptált

tenyésztési

programok

és

tartástechnológiai

javaslatok

nem

fogalmazhatók meg anélkül, hogy fél évszázad elteltével ismét megalapozó
felmérés

készüljön

a

hazai

vegyes

kecskepopuláció

morfológiai

tulajdonságairól, a fajták egymásra hatásáról, a hasonlóságok és különbségek
feltárásáról.
Felmerül a kérdés, hogy miért nem került sor a korábban már említett modern
vizsgálati módszerek alkalmazására? Ennek az az oka, hogy Magyarországon,
az EU más tagállamaival ellentétben, a kecske nem jelentős makrogazdasági
tényező, ami jelentősen szűkíti a vizsgálatokra igénybevehető forrásokat.
A kecsketartás azonban a mai napig az ország legnehezebb sorsú vidékein segíti
a kis családi gazdaságok fennmaradását, a legszegényebb rétegek élelmiszerrel
és

munkával

való

ellátását,

így

a

hazai

mezőgazdaság

fejlesztéséért/fennmaradásáért dolgozó vezetők és kutatók nem tehetik meg,
hogy figyelmen kívül hagyják ezen állatfaj helyét és szerepét az ország
gazdasági életében. Mindemellett, egyre növekvő számban találhatók meg
árutermelő szintet elérő, jövedelmező kecsketenyészetek Magyarországon.
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2. IRODALMI ÁTTEKITÉS
2. 1. Testméret felvételek alkalmazásának lehetőségei
A hazai kecskék testméreteivel kapcsolatos utolsó elemzés fél évszázaddal
ezelőtt jelent meg BODÓ (1959) doktori disszertációjában. A stabil európai fajták
(például: alpesi, szánentáli, núbiai, toggenburgi) esetében a fajták kialakulására,
a

jellemző

morfológiai

tulajdonságok

meghatározására

csaknem

egy

évszázaddal ezelőtt sor került, amit a fajta standard leírások bizonyítanak. Az
utóbbi évtizedekben a kecskefajták morfológiai vizsgálata elsősorban a fejlődő
országokban került a vizsgálatok középpontjába.

2. 1. 1. A testsúly becslésére szolgáló testméretek
Kiskérődzők vonatkozásában elterjedt módszer a testsúly becslése bizonyos
lineáris

testméretekből,

melyhez

különböző

regressziós

egyenletek

használatosak.
Nem csupán a felnőtt állatok, hanem növendék kecskék esetében is bevált
módszer a testsúly becslése, melyet a növekedés nyomon követésére használnak.
THIRUVENKADAN (2005), valamint DE BRITO FERREIRA és mtsai (2000) a
mellkas körméretet találta a testsúly legpontosabb indikátorának. A legtöbb
szerző szerint felnőtt kecskék esetében is a mellkas körméretből becsülhető
legpontosabban a testsúly (MOHAMMED és AMIN, 1996; BADI és mtsai, 2002).
KAFIDI és mtsai (2000) lineáris regressziós modellt alkalmaztak a kecskék
testsúlyának mellkas körméretből történő kiszámítására. Ennek fontosságát
SLIPPERS és mtsai (2000) is kiemelték, de megjegyezték, hogy a vemhesség
előrehaladtát is figyelembe kell venni, különösen az utolsó szakaszban, amikor a
magzat

súlya

gyorsan

növekszik.

Nguni

fajtájú

kecskéken

végzett

vizsgálatokban MYENI és SLIPPERS (1997) regressziós egyenletekkel kimutatták,
4

hogy a bakok testsúlyának varianciáját 86,3; az anyákét 89,2%-ban a
mellkaskörméret

befolyásolta,

azonban

eritreai

kecskék

esetében

a

mellkaskörméret mellett, marmagasságot is tartalmazó lineáris egyenletek
alapján a testsúly varianciáját 95%-ban a mellkaskörméret, 91%-ban a
marmagasság határozta meg (BADI és mtsai, 2002). Növendék kecskék mellkas
körmérete és marmagassága közötti szoros és szignifikáns korreláció miatt, e két
tényező külön-külön és együttesen is a testsúly pontos indikátora (HASSAN és
CIROMA, 1992) (1. melléklet).
Vörös sokoto és fehér borno anyáknál a mellkas körméret és testhossz együttes
ismerete már pontosabb testsúlybecslést tesz lehetővé (ADEYINKA és
MOHAMMED, 2006a). MOHAMMED és mtsai (2006) szerint e két méret mellett a
marmagasságot is tartalmazó egyenletet állítottak fel, míg SAMUEL FAJEMILEHIN
és SALAKO (2008) szerint a farmagasság és a keresztcsonti szélesség is fontos
tényezők. Más szerzők a 3 évnél idősebb kecskék esetében a testhosszból
történő becslést tartják fontosabbnak (MUKHERJEE és mtsai, 1986; SINGH és
mtsai, 1987; HASSAN és CIROMA, 1992). Nőivarú kőszáli kecskék (Capra ibex)
testsúlyát a kor, a testhossz és a marmagasság ismeretében lehet a
legpontosabban becsülni (BASSANO és mtsai, 2001) (1. melléklet). VARGAS és
mtsai (2007) kreol kecskék testsúlyának becslésére a testhosszt és a hasi
körméretet tartalmazó egyenletet állítottak fel. Keresztezett, (kreol*núbiai) F1
anyák esetében a hasi körméretet vagy a hasi körméretet és a testhosszt
tartalmazó lineáris egyenletekkel a testsúly kellő pontossággal volt becsülhető.
A mellkas körméret, a hasi körméret külön-külön vagy a testhossz a
marmagassággal együttesen alkalmas volt a (kreol*núbiai) F2 anyák
testsúlyának becslésére (VARGAS és mtsai, 2007).
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2. 1. 2. A kecskék testméretei
BODÓ (1959) négy, az ország különböző tájairól származó (dunapentelei,
abaújszántói, gödöllői és hidasháti) kecskeállomány testméret adatait és
testalakulás indexeit dolgozta fel. Eredményei szerint az abaújszántói állomány
egyedeinek

fejlődése

nem

volt

egyenletes,

a

tartási

körülmények

különbözőségéből eredően, azonban ezen egyedek hároméves korukra majdnem
teljesen befejezték méretbeli gyarapodásukat. A dunapentelei állomány tarka
egyedei testsúlyban és csaknem mindegyik abszolút méretben felülmúlták a
fehér egyedeket. A fehér és tarka csoportokon belül általában nagyobb volt az
eltérés.

A

fehérek

csoportjában

a

legnagyobb

változatosságot

a

marmagasságban, majd a testhosszban találta. A dunapentelei három éves fehér
egyedek marmagasság és testhossz méretei meghaladták, mellkasmélység
esetében azonban alulmúlták a tarka csoportét. Általában a fehér kecskék
magasabbak és hosszabbak, míg a tarkák szélesebbek és zömökebbek voltak. A
dunapentelei négy éven felüli kecskéknél, majdnem azonos testsúly mellett a
tarka csoport csaknem minden testméretének átlaga felülmúlta a fehérét. A
hidasháti állományban az egyévesek és két évesek csoportja egyöntetűbb volt,
mint az idősebbeké. Az évesek csoportjában, a marmagasságban nagy eltérések
voltak, míg a mellkas szélesség és a farszélesség méretekben kisebb eltérések
voltak tapasztalhatók. A kétévesek csoportjában a marmagasságbeli eltérés
nagyobb volt, mint a fiatalabbaknál. Az állomány még nem volt teljesen
egységes. Mind a négy korcsoportban megtalálhatók voltak magas, de
szélességi, mélységi méretben kevésbé fejlett és alacsonyabb, de zömök testű
egyedek. A kecskék jelentős része fejlődését hároméves korára befejezte
(1. táblázat).
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A hazai parlagi kecskéknek nem voltak hivatalosan elismert tájfajtái, de
különbségeket tettek a tájakra jellemző kecskék között. Az Alföldre általában a
fehér színű, míg a hegyes vidékekre a tarka színű kecske volt a jellemző. Az
őshonos kecskék hosszú szőrrel fedettek, innen ered a tincses elnevezés is. A
fehér tincses észak-magyarországi változatába tartozó és a tarka tincses kecskék
a legnagyobb termetűek (MOLNÁR és MOLNÁR, 2000) (2. táblázat).
SCHANDL (1966) összefoglaló értékelése szerint (bár elemzésében alapvetően a
szánentáli és az alpesi fajtára koncentrált) a kifejlett anyakecskék marmagassága
fajtától függően 50-90 cm, a bakoké 60-90 cm. A testhossz 100-110 %, a
dongásság 23-32%, a mellkas mélység 43-50% a far szélesség 23-30%-a a
marmagasságnak. Minél nagyobbak az értékek, annál zömökebb a termet,
szélesebb a törzs, erősebb a csontozat.
BODÓ (1959) az átlagos testméretekből nyolcféle testméret indexet számított:
megnyúltsági, zömökségi, hosszúlábúsági, mellkasi, csontossági, fejnagysági,
testsúly, valamint túlnőttségi indexeket. A testalakulási indexek alapján
megállapította, hogy a dunapentelei fehér kecskék törzse mérsékelten széles,
mellkasa fejlett, csontozata vékony, kevésbé erős, lábai mérsékelten hosszúak
voltak; míg a dunapentelei tarka állományt zömökségi és mellkasi indexértékei
alapján a fehéreknél gyengébb törzsű egyedek alkották. Az abaújszántói
állomány erős csontozatú és dongás törzsű; a hidasháti állomány mérsékelten
hosszúlábú, mérsékelten széles, finomabb, erős csontozatú egyedekből állt (3.
táblázat).
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1. táblázat. Az anyakecskék átlagos testméretei állományok szerint

kg

marmagasság
cm

mellkasmélység
cm

testhossz
cm

5

32,2

57,2

25,6

61,2

16,3

1

14

27,1

59,7

26,1

57,9

16,3

1

6

37,5

63,0

27,2

63,5

17,2

Gödöllő

1

15

26,3

59,9

23,6

59,7

13,0

Hidashát

1

6

37,0

58,0

26,0

63,0

14,0

Abaújszántó

2

15

42,0

65,8

31,3

76,0

Dunapentele/fehér

2

13

39,4

59,7

29,4

66,5

18,2

Dunapentele/tarka

2

9

44,3

63,0

30,9

66,9

18,1

Hidashát

2

5

49,3

65,0

32,7

68,0

17,0

Abaújszántó

3

10

49,7

70,1

34,5

80,4

Dunapentele/fehér

3

11

39,4

67,2

28,3

68,2

17,9

Dunapentele/tarka

3

10

43,5

66,2

29,5

65,0

17,1

Hidashát

3

17

53,2

67,2

32,0

72,7

17,5

Abaújszántó

4

2

50,0

75,0

36,0

83,5

Dunapentele/fehér

4

30

37,3

66,3

31,0

68,5

18,7

Dunapentele/tarka

4

28

37,9

67,4

31,5

69,1

17,5

Hidashát
Forrás: BODÓ (1959)

4

16

53,4

68,9

32,8

72,3

17,8

életkor

n

Abaújszántó

1

Dunapentele/fehér
Dunapentele/tarka

állomány

testsúly

far 2
cm

2. táblázat. Az őshonos anyakecskék változatainak átlagos testméretei
testsúly

alföldi fehér tincses
észak-magyarországi fehér tincses
jászsági tincses
magyar gatyás
ordas tincses
tarka tincses
Forrás: Molnár és Molnár (2000)

kg

marmagasság
cm

testhossz
cm

mellkasmélység
cm

farmagasság
cm

40-60
45-55
40-60
44-54
35-47
45-56

60-71
74-80
60-75
70-76
57-69
74-82

65-70
68-76
68-75
65-75
62-64
67-78

27-31
32-38
30-34
25-31
22-27
33-39

63-74
73-83
70-73
70-78
63-65
74-84
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3. táblázat. Az anyakecskék átlagos testméret indexei állományok szerint
állomány
Abaújszántó

életkor
1

n testsúly index1
5

13,00

megnyúltsági hosszúlábúsági fejnagysági
index2
index3
index4
107,70
55,50

Dunapentele/fehér

1

14

12,11

96,88

56,33

26,51

Dunapentele/tarka

1

6

11,90

100,80

56,88

26,98

Gödöllő

1

15

11,76

100,33

60,00

30,42

Hidashát

1

6

13,10

108,62

55,17

Abaújszántó

2

15

12,90

115,50

52,40

Dunapentele/fehér

2

13

12,38

101,77

55,00

27,66

Dunapentele/tarka

2

9

11,96

100,99

53,30

26,00

Hidashát

2

5

13,07

104,61

52,30

Abaújszántó

3

10

13,63

114,69

50,78

Dunapentele/fehér

3

11

11,86

101,48

57,98

26,37

Dunapentele/tarka

3

10

12,58

98,18

55,43

28,40

Hidashát

3

17

12,75

108,18

52,38

Abaújszántó

4

2

13,20

111,40

52,00

Dunapentele/fehér

4

30

12,70

103,26

53,30

27,39

Dunapentele/tarka

4

28

12,37

102,64

54,68

27,09

Hidashát
4
16
12,72
104,93
52,54
Forrás: BODÓ (1959)
1
(övméret/marmagasság)*100; 2(testhossz/marmagasság)*100;
3
(marmagasság – mellkasmélység)/marmagasság*100; 4(fejhossz/marmagaság)*100
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2. 1. 3. A testméretek közötti összefüggések
A testméretekkel kapcsolatos tanulmányok elsősorban a testsúly és egyéb
lineáris testméretek közötti kapcsolatok elemzésén alapulnak, holott a lineáris
méretek közötti korrelációk is hasznosak lehetnek a kecskék szelekciós
kritériumainak felállításában. Az egyes tulajdonságok közötti összefüggések
fajtafüggőnek tűnnek, az egyik fajtában pozitívnak talált kapcsolat a másik fajta
esetében negatív összefüggést mutatott; ugyanakkor, ez a tendencia nem minden
tulajdonság pár esetében közvetkezett be.
Hazánkban a juhok testméretein alapuló tanulmányokat már a múlt század első
felében publikáltak, melyek elsősorban a merinó juhok gyapjútermelése és
testméretei közötti kapcsolatok feltárására koncentráltak. Számos hazai
tanulmány a testsúly és testhossz, valamint testsúly és mellkaskörméret közötti
közepes korrelációról számolt be. Merinó anyajuhok marmagassága és egyéb
testméretei között alacsony korrelációt találtak (BEDŐ, 1994; PÓTI és BEDŐ,
1999), míg a kosoknál a testsúly és testhossz közötti korreláció volt gyenge
(TŐZSÉR és mtsai, 2002). GÁSPÁRDY és mtsai (2001) az őshonos cigája, a század
eleji cigája testméreteihez képesti változásokat mutatták be. Eredményeik
szerint a jelenleg őshonosként nyilvántartott cigája magasabb, hosszabbb lábú,
szélesebb farú és teltebb mellkasú, mint a század eleji cigája. KUKOVICS és
mtsai (2004) a cigája anyajuhok testméretei mellett gyűjtötték a szaporasági, a
súlygyarapodási és a gyapjútermelési adataikat, melyek alapján megállapították,
hogy az őshonos és a tejelő változatok között létezik több átmeneti változat is.
HASSAN és CIROMA

(1992) vörös sokoto anyakecskék testsúlya

és

marmagassága között gyenge negatív, míg más szerzők (SAMUEL FAJEMILEHIN
és SALAKO, 2008; MOHAMMED és AMIN, 1996; HASSAN és CIROMA, 1992;
ADEYINKA és MOHAMMED, 2006b) afrikai kecskefajtákban közepes vagy erős
korrelációt mutattak ki. Vegyes ivarban KHAN és mtsai (2006) közepes
korrelációt mutattak ki a testsúly és marmagasság között (4. táblázat).
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A testsúly a testhosszal laza és negatív kapcsolatban volt 13-18 hónapos nőivarú
beetal kecskék (KHAN és mtsai, 2006) esetében, míg hasonló korú vörös sokoto
(HASSAN és CIROMA, 1992) és nyugat-afrikai törpekecskéknél (SAMUEL
FAJEMILEHIN és SALAKO, 2008) laza, de pozitív összefüggést állapítottak meg
(5. táblázat).
A testsúly és mellkas körméret közötti korreláció 1,5 és 2 éves kor közötti beetal
anyakecskék esetében közepes negatív (KHAN és mtsai, 2006), míg ugyanilyen
korú vörös sokoto (HASSAN és CIROMA, 1992), valamint nyugat-afrikai
törpekecske (SAMUEL FAJEMILEHIN és SALAKO, 2008) esetében szoros pozitív
volt (6. táblázat).
SAMUEL FAJEMILEHIN és SALAKO (2008) a testsúly és a keresztcsonti szélesség,
valamint a testsúly és a farmagasság közötti összefüggéseket 1-2 éves korban
találták

a

leggyengébbnek,

illetve

1

év

alatti

kecskék

esetében

a

legszorosabbnak (7. táblázat).
A testhossz és marmagasság közötti korreláció szoros, pozitív és szignifikáns
volt minden vizsgált életkorban nyugat-afrikai törpekecskéknél (SAMUEL
FAJEMILEHIN és SALAKO, 2008). A hím- és nőivar együttes vizsgálatakor KHAN
és mtsai (2006) szorosabb korrelációkat találtak beetal, mint HASSAN és CIROMA
(1992) vörös sokoto kecskéken (8. táblázat).
A testhossz mellkaskörmérettel való korrelációja vegyes ivarú; 1,5 évesnél
fiatalabb beetal kecskék esetében (KHAN és mtsai, 2006) gyenge negatív, míg 34 éves vörös sokoto (HASSAN és CIROMA, 1992) esetében gyenge pozitív volt (9.
táblázat).
A marmagasság és mellkas körméret között vegyes ivarú beetal kecskéknél 1318 hónapos korban gyengébb kapcsolatot mutattak ki, mint az ennél idősebb
egyedeken (KHAN és mtsai, 2006). A vörös sokoto fajtában az 5 év felettiek
esetében volt gyengébb a kapcsolat az említett két tulajdonság között (HASSAN
és CIROMA, 1992) (10. táblázat).
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4. táblázat. A testsúly és marmagasság közötti korrelációs együtthatók
fajta
vörös sokoto
beetal
beetal
ny-afrikai törpekecske
vörös sokoto
sahel (fehér borno)
sahel (fehér borno)
beetal
ny-afrikai törpekecske
ny-afrikai törpekecske
vörös sokoto
ny-afrikai törpekecske
vörös sokoto, fehér
borno
ny-afrikai törpekecske
beetal
beetal
beetal

r
kor
-0,02 3-4 év
0,05 13-18 hó
0,13 19-24 hó
0,31
1-2 év
0,41
>5 év
0,58
1 év
0,63
1 év
0,67 >25 hó
0,73
2-3 év
0,80
4-5 év
0,81
1-2 év
0,82
3-4 év

szánentáli
alpesi
angóra
beler
núbiai

0,00
0,30
0,31
0,47
0,53

0,85
0,95
0,54
0,62
0,72

ivar
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

0-1 év
♀
13-18 hó ♀ és ♂
19-24 hó ♀ és ♂
>25 hó ♀ és ♂
1-9 év
1-9 év
1-9 év
1-9 év
1-9 év

ország
Nigéria
Pakisztán
Pakisztán
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Pakisztán
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria

forrás
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006
Khan és mtsai, 2006
S. Fajemilehin és Salako, 2008
Hassan és Ciroma, 1992
Mohammed és Amin, 1996
Mohammed és Amin, 1996*
Khan és mtsai, 2006
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
Hassan és Ciroma, 1992
S. Fajemilehin és Salako, 2008
Adeyinka és Mohammed,
Nigéria
2006b
Nigéria S. Fajemilehin és Salako, 2008
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
Kanada
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Kafidi és mtsai, 2000
Kafidi és mtsai, 2000
Kafidi és mtsai, 2000
Kafidi és mtsai, 2000
Kafidi és mtsai, 2000

5. táblázat. A testsúly és testhossz közötti korrelációs együtthatók
fajta
r
beetal
-0,34
vörös sokoto
0,26
vörös sokoto
0,39
ny-afrikai
0,46
törpekecske
ny-afrikai
0,46
törpekecske
sahel (fehér borno) 0,47
sahel (fehér borno) 0,51
ny-afrikai
0,58
törpekecske
beetal
0,70
vörös sokoto
0,71
beetal
0,74
ny-afrikai
0,80
törpekecske
vörös sokoto, fehér
0,95
borno
ny-afrikai
0,98
törpekecske
beetal
0,11
beetal
0,70
beetal
0,78
* vemhes anyakecskék

kor
13-18 hó
3-4 év
1-2 év
1-2 év

ivar
♀
♀
♀
♀

ország
Pakisztán
Nigéria
Nigéria
Nigéria

4-5 év

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

1 év
1 év
3-4 év

♀
♀
♀

Nigéria
Nigéria
Nigéria

Mohammed és Amin, 1996*
Mohammed és Amin, 1996
S. Fajemilehin és Salako, 2008

19-24 hó
>5 év
>25 hó
2-3 év

♀
♀
♀
♀

Pakisztán
Nigéria
Pakisztán
Nigéria

Khan és mtsai, 2006
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006
S. Fajemilehin és Salako, 2008

♀

Nigéria

Adeyinka és mtsai, 2006

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

0-1 év
13-18 hó
19-24 hó
>25 hó

forrás
Khan és mtsai, 2006
Hassan és Ciroma, 1992
Hassan és Ciroma, 1992
S. Fajemilehin és Salako, 2008

♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
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6. táblázat. A testsúly és mellkas körméret közötti korrelációs együtthatók
fajta
beetal
vörös sokoto
ny-afrikai
törpekecske
ny-afrikai
törpekecske
vörös sokoto
ny-afrikai
törpekecske
sahel (fehér borno)
ny-afrikai
törpekecske
beetal
ny-afrikai
törpekecske
sahel (fehér borno)
vörös sokoto
beetal
feral
szánentáli
angóra
nguni
vörös sokoto, fehér
borno
beetal
beetal
beetal
alpesi
angóra
núbiai
szánentáli
beler

r
-0,58
0,23
0,41

kor
19-24 hó
3-4 év
4-5 év

ivar
♀
♀
♀

0,47

2-3 év

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,57
0,67

>5 év
3-4 év

♀
♀

Nigéria
Nigéria

Hassan és Ciroma, 1992
S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,71
0,75

1 év
1-2 év

♀
♀

Nigéria
Nigéria

Mohammed és Amin, 1996
S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,75
0,80

>25 hó
0-1 év

♀
♀

Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Nigéria S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,83
0,84
0,84
0,90
0,94
0,94
0,97

1 év
1-2 év
13-18 hó

♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

Nigéria
Nigéria
Pakisztán
Új-Zéland
Új-Zéland
Új-Zéland
Dél-Afrika

0,99
0,52
0,71
0,71
0,61
0,64
0,66
0,72
0,79

1-5 év

♀
19-24 hó ♀ és ♂
13-18 hó ♀ és ♂
>25 hó ♀ és ♂
1-9 év
1-9 év
1-9 év
1-9 év
1-9 év
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ország
forrás
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Nigéria Hassan és Ciroma, 1992
Nigéria S. Fajemilehin és Salako, 2008

Mohammed és Amin, 1996
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006
Pomroy és mtsai, 1987
Pomroy és mtsai, 1987
Pomroy és mtsai, 1987
Slippers és mtsai, 2000
Adeyinka és Mohammed,
Nigéria
2006b
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Pakisztán Khan és mtsai, 2006
Kanada Kafidi és mtsai, 2000
Kanada Kafidi és mtsai, 2000
Kanada Kafidi és mtsai, 2000
Kanada Kafidi és mtsai, 2000
Kanada Kafidi és mtsai, 2000

7. táblázat. A testsúly és farméretek közötti korrelációs együtthatók

nyugatafrikai
törpekecske

keresztcsonti
szélesség

testméret

nyugatafrikai
törpekecske

farmagasság

fajta

r
0,31
0,32
0,43
0,66
0,67
0,27
0,34
0,77
0,79
0,98

kor
1-2 év
4-5 év
3-4 év
2-3 év
0-1 év
1-2 év
2-3 év
4-5 év
3-4 év
0-1 év

ivar
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀
♀

ország
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria

forrás
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008
S. Fajemilehin és Salako, 2008

8. táblázat. A testhossz és marmagasság közötti korrelációs együtthatók
fajta
nyugat-afrikai
törpekecske
nyugat-afrikai
törpekecske
nyugat-afrikai
törpekecske
vörös sokoto
vörös sokoto
vörös sokoto
beetal
beetal
beetal
nyugat-afrikai
törpekecske

r
0,52

kor
3-4 év

ivar
♀

ország
Nigéria

forrrás
S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,62

4-5 év

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,83

2-3 év

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

0,35
0,52
0,57
0,60
0,81
0,89
0,99

3-4 év
>5 év
1-2 év
13-18 hó
19-24 hó
>25 hó
1-2 év

♀ és ♂ Nigéria Hassan és Ciroma, 1992
♀ és ♂ Nigéria Hassan és Ciroma, 1992
♀ és ♂ Nigéria Hassan és Ciroma, 1992
♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
♀ és ♂ Pakisztán Khan és mtsai, 2006
♀ és ♂ Nigéria S. Fajemilehin és Salako, 2008

9. táblázat. A testhossz és mellkas körméret közötti korrelációs együtthatók
fajta
beetal
vörös sokoto
vörös sokoto
vörös sokoto
beetal
beetal

r

kor

ivar

ország

-0,10
0,17
0,51
0,56
0,74
0,86

13-18 hó
3-4 év
>5 év
1-2 év
19-24 hó
>25 hó

♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂

Pakisztán
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Pakisztán
Pakisztán
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forrás
Khan és mtsai, 2006
Hassan és Ciroma, 1992
Hassan és Ciroma, 1992
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006
Khan és mtsai, 2006

10. táblázat. A marmagasság és mellkas körméret közötti korrelációs együtthatók
fajta
vörös sokoto
vörös sokoto
beetal
beetal
vörös sokoto
beetal

r
0,43
0,48
0,55
0,81
0,87
0,87

kor
>5 év
3-4 év
13-18 hó
19-24 hó
1-2 év
>25 hó

ivar
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂
♀ és ♂

ország
Nigéria
Nigéria
Pakisztán
Pakisztán
Nigéria
Pakisztán

forrás
Hassan és Ciroma, 1992
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006
Khan és mtsai, 2006
Hassan és Ciroma, 1992
Khan és mtsai, 2006

2. 1. 4. A fajták közötti különbségek és fajtamegőrzés
A testméretek és a termelési adatok molekuláris genetikai módszerekkel kiegészítve
alkalmasak a fajták összehasonlítására és a köztük lévő genetikai távolságok
mérésére.
JORDANA és mtsai (1993) 10 spanyol kecskefajta közötti morfológiai és genetikai
kapcsolatokat vizsgálták 26 morfológiai tulajdonság tanulmányozásával. A kanáriszigeteki kecskepopulációt 3 típusra és 2 altípusra osztották CAPOTE és mtsai (1998)
a morfológiai különbségek alapján. MARTINEZ és mtsai (2006) 37 mikroszatellit
marker vizsgálatával 3 kanári-szigeteki kecskepopulációt különítettek el, míg az
általuk megnevezett negyedik fajtát 3 további, de ezidáig keresztezettként ismert
fajtával egy csoportba soroltak. DIXIT és mtsai (2007) Indiában marwari kecskék
küllemi és genetikai tulajdonságait mérték fel a testhossz, mellkaskörméret,
marmagasság és farmagasság adatok alapján mikroszatellit markerek vizsgálatával.
Svájcban a 11 kecskefajta létszámának rohamos csökkenése miatt, illetve a
genetikai diverzitás megőrzése érdekében GLOWATZKI-MULLIS és mtsai (2008) 43
mikroszatellit alkalmazásával a fajták közötti genetikai távolságokat vizsgálták.
Kínában LIA és mtsai (2002) 12 őshonos kecskepopulációt genotipizáltak 26
mikroszatellit marker segítségével és megállapították, hogy a különböző ökológiai
zónákban élő populációk közötti genetikai különbség szignifikáns volt, annak
ellenére, hogy mind a populációk a Sárga folyó középső medencéjéből terjedtek el.
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2. 2. A kecskék küllemi tulajdonságai
A kecskék küllemi tulajdonságai (a méret mellett a szőrszín, a szőrhosszúság, a
hátszíj jelenléte, szarv megléte és formája, csengettyűk és szakáll mérete és
jelenléte, fülméretek) jól körülhatárolnak egy-egy fajtát. Ennek megfelelően ezek a
fajták közötti különbségek fontos jelzői.
A kecske fajban a szőrszín öröklődésének vizsgálatára kevesebb figyelmet
szenteltek, mint a juh faj esetében, ahol az a fehér gyapjú gazdasági jelentősége
miatt került előtérbe. ADALSTEINSSON és mtsai (1994) hasonlóságot fedeztek fel a
kecske színek és juh színek között. A kasmír szőrt vizsgálva a világosbarna színt
találták dominánsnak a feketével szemben, míg recesszív barnát nem találtak. A
kecske fajban a barna és fekete eumelanin kapcsolata csupán egy része a
színgenetikai vizsgálatoknak, melyekben a kapott eredmények sokszor ellent
mondanak egymásnak. ASDELL és BUCHANAN SMITH (1928) eredményei szerint a
fekete, sötét barna, őzbarna és krém színsorozatban, a krém szín a domináns,
azonban a feketéhez és a vöröshöz képest a barnát találták dominánsnak. A szürke
és az arany (aguti) domináns volt a feketéhez és vöröshöz, de recesszív a barnához
képest. A fehér színt dominánsnak találták az összes színnel szemben. A kameruni
törpekecske fajtában kétféle barna szín van jelen, az egyik a sötét-, úgynevezett
kakaóbarna, míg a másik a középbarna, mely inkább vörösre hasonlít. Ez a
középbarna szín kisebb arányban van jelen a fajtában, mint a sötétbarna.
SPONENBERG és LAMARSH (1996) eredményei szerint a sötétbarna domináns a
feketével szemben, ami azonban domináns a középbarnához képest. A fehér angóra
kecskében két allélt találtak, a domináns fehéret és az úgynevezett vad fehéret.
Azon egyedek, amelyekben nincs domináns fehér, egyéb más színezetűek, amelyet
más lókuszok határoznak meg. Az agouti színezettel összefüggésben lévő domináns
fekete szín is jelen van az angóra fajtában (SPONENBERG és mtsai, 1998).
Az Indiában őshonos marwari kecskefajta egyedei közepes méretűek, az anyák
kifejlett korban 32 kg, a bakok 39 kg testsúlyúak. A szőrzet homogén fekete, bőre
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fényes világosszürke színű. Mindkét ivar szarvalt, a szürkésfekete csigavonalú
szarvak 5 és 28 cm közöttiek; a foltos, lelógó fülek 7 - 23 cm hosszúak (DIXIT és
mtsai, 2007). A sangamneri kecske fehér szőrzetű, barna orrú és logó fülű, de
túlnyomó részüknek nincs szakálla és csengettyűje. Éves korban nőivarban testsúly
18 kg, hímivarban 20 kg (DEOKAR és mtsai, 2007). A botswanai tswana kecske
közepes méretű, változatos színű, de főleg fehér-fekete vagy fehér-barna, rövid
szőrű, lelógó fülű, túlnyomórészt szakállal rendelkező és szarvalt, de elenyésző
egyedszámú csengettyűs kecskékből álló fajta (KATONGOLE, 1996).
Az őshonos angol kecske a brit klimatikus viszonyokhoz alkalmazkodott. A felnőtt
anyakecskék marmagassága 61 és 71 cm, míg a bakoké 66 és 76 cm közötti,
mindkét ivar szakállt visel, a fülek kicsik, a fej általában szarvalt, a nyakon nincs
csengettyű. A szőr lehet rövid vagy hosszú is, de előfordulhat csupán hátszíjon vagy
a hátsó lábakon hosszú szőrzetet viselő, úgynevezett „gatyás” egyed is. A kültakaró
színe változatos, általában szürke vagy barna, gyakran fekete foltokkal, de a fehér
folt is megengedett (ANONYMUS, 2009a).
A Rove francia kecskefajta legfőbb és legszembetűnőbb jellegzetessége csavart,
lant alakú szarva. A bakok szarvának hossza elérheti az 1,2 métert is. A populáció
túlnyomó része rövid, egyszínű vörösesbarna vagy fekete szőrű, de előfordulnak
hamuszürke, vörösesbarna alapon fehér foltos, szürkével vegyített vörös, fekete
alapon vörös orrú és lábú valamint az elülső testtájon fekete, a hátulsón vörös színű
egyedek is. Az anyakecskék 50-60 kg-osak, a bakok 80-90 kg-ot is elérik kifejlett
korban (ANONYMUS, 2009b).
Az Alpines International Breed Club amerikai szervezet 1958 óta foglalkozik a
francia és az amerikai alpesi kecskefajta fenntartásával, megőrzésével. Az alpesi
fajtának számos színváltozata létezik. A brit alpesi a fekete-fehér színezetű
toggenburgi fajtára illetve a svájci grison fajtára hasonlít. A svájci alpesi, azaz az
oberhasli fajta egyedei őzbarnák, azaz az alapszín világos vörösesbarna, az orr, a
pofa, a hátszíj és has fekete színű. Az amerikai tejelő alpesit az Egyesült
Államokban a francia alpesi fajtából tenyésztették ki. A közepesen nagy méretű,
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rövid szőrű, egyenes fejformájú egyedek több színezete ismert. Az úgynevezett
fehér nyakú (cou-blanc) változat egyedeinél a test elülső része fehér, míg a
középvonaltól hátrafelé a szőrzet fekete, a fej fekete vagy szürke foltos. A világos
nyakú (cou-claire) változat testének elülső része sárgásbarna, sáfrány színű,
piszkosfehér, vagy szürkés színű, míg a hátulsó testtájai feketék. A fekete nyakú
színváltozat a fehér nyakú fordítottja, azaz fekete elülső és fehér hátulsó testtájak
jellemzik. Az úgynevezett sundgau színváltozat fekete alapszínű, a fejen és hason
fehér csíkokkal. A két-tónusú őzbarna változatnál az elülső testtájak világosak, a
hátulsók barnák vagy szürkék, míg a tört-őzbarna esetében az őzbarna színezet más
színű foltokkal vegyül (ANONYMUS, 2009c).
Horvátországban a kecskék 85%-a a helyi balkán fajta, melynek fekete és feketebarna színváltozata van. Az anyakecskék átlagos testsúlya 37 kg, marmagassága 64,
testhossza 69, mellkasmélysége 30, -szélessége 18 cm. AZ átlagosan 70 cm
marmagasságú bakok testsúlya 40-60 kg között változik (MIKULEC és mtsai, 1999).
Romániai állomány 80%-át kitevő kárpáti fajta jól adaptálódott a különböző
éghajlati viszonyokhoz és tartástechnológiákhoz. A fajta egyedeinek testalkata
robosztus, szikár, szőrzetének színe fekete, vörösesbarna, szürke vagy tarka. Az
anyakecskék testsúlya 35-52 kg, a bakoké 50-60 kg. A bánáti fehér fajtát a kárpáti,
szánentáli és a német nemesített tarka kecskefajták keresztezéséből hozták létre. Az
anyakecskék testsúlya 30-58 kg, a bakoké 55-68 kg (POP és mtsai, 1999).
BODÓ (1959) megállapítása szerint a hazai kecskeállományban sok volt a fajtába
nem sorolt egyed, melyek részben még a primitív ősökre emlékeztettek, vagy az
évszázadokon át tartó idegen (például törökországi, balkáni, nyugat-európai)
fajtabehatások következtében alakultak ki. Másrészről a körülbelül a fél évszázada
– ma már egy évszázada – tervszerűen importált idegen fajtákkal keresztezve vettek
fel változatos formát. Parlagi kecskéink színe különböző volt, leggyakrabban fehér,
kisebb számban barna, illetve tarka és fekete. Szőrzetük hosszú, 8-10 cm volt; a
szarvaltság előfordult. A szarvak alakja sarló alakú, ritkán pödrött volt.
Testalakulásukra a rövid törzs, 50-60 cm marmagasság, 30-35 kg-os testsúly és a
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gyakran előforduló gacsos lábalakulás volt a jellemző. Tejelőképességük a becsült
országos átlaghoz viszonyítva elég gyenge, 180-200 liter volt, azonban edzettek és
kis igényűek voltak. Ez, az évszázadokon át a természetnek és az irányítás nélküli
idegen hatásoknak kitett kecskeállomány alkotta a kecskeállomány 5%-át. A többi,
a tervszerű keresztezések folytán átalakult és sok tekintetben a nemesítő fajta
tulajdonságait vette át. Néhány évtized alatt nagyobb számú egyedet a szánentáli,
toggenburgi, appenzelli fajtákból importáltunk. Kevesebb számú egyed került be az
angóra, a wallisi és salzburgi fajtákból. Az importált fajtákkal (különösen a
szánentáli és svájci hegyi kecskék: zergeszínű vagy őzszínű) végzett keresztezés
következtében kialakult a nemesített magyar kecske is. A nemesített magyar
kecskének két fajtáját különböztették meg: a nemesített magyar fehér és a
nemesített magyar őzszínű kecskét. A nemesített magyar kecske, mind
testalakulásában, mind termelésében átvette a nemesítő fajta jó tulajdonságainak
jelentős részét anélkül, hogy eredeti tulajdonságaiból (edzettség, alacsony
igényűség) veszített volna. A hazai állománynak 70-75%-át tette ki a nemesített
fehér magyar kecskefajta. Természetesen ez a fajta kialakulóban lévén, mind külső,
mind belső tulajdonságaiban még kiegyenlítetlen volt. A külső környezeti tényezők
hatására fenotípusa vidékenként is változott (BODÓ, 1959). A MOLNÁR és MOLNÁR
(2000) által leírt jászsági tincses szürke színű, szarvalt vagy szarvatlan, míg az
alföldi fehér tincses suta, az észak-magyarországi fehér tincses esetében a
szarvaltság dominált. A magyar gatyás kecske az őshonos magyar kecske nemes
kecskékkel történt keresztezéséből alakult ki.
Napjainkban a kecskeállomány túlnyomó része mind a kültakaró, mind a termelés
vonatkozásában továbbra is heterogénnek tekinthető. A Magyar Kecsketenyésztők
Szövetsége (MKSZ) 1999-ben elindított Tenyésztési Programja a kültakaró színe
alapján 3 fajtába sorolta az egyedeket, nevezetesen tejelő fehér magyar (TFM),
tejelő barna magyar (TBM), tejelő tarka magyar (TTM) (2. melléklet). Az MKSZ
1999-ben, az FVM-től ideiglenes forgalmazási engedélyt, ideiglenes fajtaelismerést
kapott e három fajtára (3. melléklet). A TFM fajtába sorolt kecskék szőrzete fehér
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színű, míg a tejelő barna magyar fajtájú kecskék alapszíne barna, pirók, szürke vagy
fekete lehet, egyéb kiegészítő szín mindkét fajta esetében legfeljebb 10%-ban
fordulhat elő a testfelületen. A tejelő tarka magyar kecske alapszíne lehet fehér vagy
barna/pirók/szürke/fekete, egyéb kiegészítő színek 10%-nál nagyobb arányban
fordulnak elő a testfelületen (MKSZ, 2003a; KUKOVICS, 2005). A fajta leírások a
kültakaró színének meghatározásán túl tartalmazzák a minimum elvárt termelési
színvonalat (4. melléklet), azonban a kecskék egyéb küllemi jegyeiről nem állt
rendelkezésre információ. E hiányosság pótlására az egyedek állománybavétele,
illetve a fülszámmal való ellátásával egy időben bizonyos küllemi tulajdonságok
feltérképezésére is sor került. A hazai alpesi és szánentáli fajták esetében a
fajtaleírás ugyancsak tartalmazza a minimum elvárt termelési színvonalat (4.
melléklet).

2. 3. A kecskék tejtermelése
A kecskék hasznosításában jellemző különbségek vannak az egyes földrészek között,
míg Afrikában a húshasznosítás a meghatározó, a közel- és közép-keleti országokban,
valamint Európában a tejtermelésnek van nagyobb szerepe.
Indiában a helyi, beetal fajtát a tejtermelés növelése érdekében alpesi illetve
szánentáli fajtával keresztezték (KALE és TORNER, 1997), míg Mexikóban e két fajtán
túl az anglo-núbiai, toggenburg és a murcia fajtákat is bevonták a keresztezési
programokba (MONTALDO és mtsai, 1995). Bulgáriában, a bolgár tejelő fehér
(VÁRKONYI és ÁTS, 2000), Szlovákiában a szlovák fehér, Csehországban a cseh fehér
rövidszőrű kecskefajta, mely az állomány 90%-át alkotta (MATLOVA, 1999),
kialakításában vett részt a szánentáli fajta (FANTOVA és CERNAR, 1996).
Egyiptomban, ahol tradícionálisan a tej csupán melléktermék, de a tejipar igényének
megfelelően helyi fajták tejtermelésének javítását a francia alpesi fajtával kezdték
meg 30 évvel ezelőtt (MOURAD, 2001). A szlovák barna és cseh barna rövidszőrű
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kecskék önálló fajtakénti kialakításában az alpesi fajták egyedeit használták fel
(FANTOVA és CERNAR, 1996). Szlovéniában a tradicionális dreznica-bovec fajtán
kívül ugyancsak alpesi és szánentáli egyedeket tartanak (KUKOVICS és JÁVOR, 2001).
Az átlagos adatok szerint (SCHANDL, 1966) a kecskék évi tejtermelése hazánkban
300, hegyvidéken 400-700 liter volt. Akadtak egyedek, amelyek jó takarmányozás
mellett elérték az 1000-1500 literes tejhozamot is. A kifejt tejmennyiség fajta szerint
változó, legjobb tejelőnek a szánentáli tekinthető. A múlt század első harmadában,
hazánkban a jobb termelésű kecskék 8-10 hónapos fejt laktációban 500-600 litert
adtak (SCHANDL, 1928). Átlagos tartási körülmények között kecskéink jó része
naponta 2-2,5 liter tejet termelt, azonban a külső tartási körülmények a tejtermelést
nagymértékben befolyásolták (BODÓ, 1959).
A tejtermelés mértéke fajtától, egyedtől, takarmányozástól függően változik
(SCHANDL, 1928), azonban az életkor is befolyásoló tényező. Az 1-2 éves anya még
100-200 literrel kevesebbet ad évente, mint az idősebb egyedek (SCHANDL, 1966). A
szokásos tartási körülmények között az anyakecskék 6-8 évig is termelésben tarthatók
és ekkor selejtezik ki azokat. Kedvező viszonyok között számos 10-12 éves
fejőskecske is akad (BODÓ, 1959). Az anyakecske legjobban a 4-7 éves korában tejel,
ezt követően gyengül tejtermelő energiája (SCHANDL, 1966). BODÓ (1959) a négy
éves anyakecskék esetében figyelte meg a legnagyobb tejtermelés emelkedést.
MOLNÁR és MOLNÁR (2000) a negyedik laktációban termelt tejmennyiséget tekinti a
maximális termelésnek, azaz 100%-nak, melynek az első laktációban 65, a
másodikban 87, a harmadikban pedig 95%-át termelik a kecskék. Ennek megfelelően
az első, második és harmadik laktációs termelésből korrekcióval (1,54; 1,15; 1,05)
becsülhető a maximális, azaz negyedik laktációs teljesítmény. MELLADO és mtsai
(1991) szerint a laktációs teljesítmény ugyancsak a negyedik ellést követő laktációban
volt a legmagasabb, CREPALDI és mtsai (1999) azonban a legnagyobb tejhozamot az
ötödik laktációt teljesített kecskéknél mutatták ki. Alpesi kecskék a legnagyobb
laktációs termelést a második, míg a legalacsonybbat a hetedik laktációban
produkáltak (BROWNING és mtsai, 1995).
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A laktáció csúcsát az elléstől számított harmadik hónapban érték el az első, a
harmadik és a negyedik laktációt teljesítő egyedek, míg a második laktációs kecskék
tejhozama a negyedik hónapban volt a legmagasabb (MELLADO és mtsai, 1991).
SCHANDL (1966) szerint a napi tejmennyiség az elléstől számított 5-8. hétig nőtt,
aztán egyenletes lépcsőzettel esett a laktáció végéig. BODÓ (1959) eredményei szerint
a hidasháti állomány tejtermelése általában egyenletes volt, a laktáció 3.-4. hónapjától
azonban egyenletesen csökkenés következett be. Kreol fajtájú kecskék a laktáció
második hetében érték el a laktáció csúcsát, 0,5-1 liter/nap tejhozammal, a laktáció
során az átlagos napi tejhozam 0,7 liter volt (ALEXANDRE és mtsai, 1997).
VECEROVA és KRIZEK (1993) cseh fehér rövidszőrű kecskéknél magas tejtermelést
talált a tizedik laktációig; FINLEY és mtsai (1984) vizsgálati eredményei szerint az
amerikai alpesi, szánentáli és toggenburgi fajtában a legmagasabb tejtermelést a 2-4
éves kecskék érték el.
Az ellés ideje is hatással van a termelt tejmennyiségre, az év elején ellett kecskék
tejhozama nagyobb, laktációja hosszabb, szaporasága nagyobb volt, mint a nyáron
ellett egyedeké (CREPALDI és mtsai, 1999). MOLNÁR és MOLNÁR (2000) szerint a
szánentáli egyedek a decemberi, az alpesi egyedek az áprilisi elléskor adták a
legnagyobb tejhozamot.
SCHANDL (1966) véleménye szerint tejtermelési célból hazánkban leghelyesebb
fajtatiszta szánentálit tenyészteni, vagy pedig a nálunk leggyakrabban előforduló
fehér parlagit szánentáli bakkal keresztezni. Ezen állítást PINTÉR és mtsai (2004)
vizsgálatai is alátámasztották, azonban a KUKOVICS (2005) eredményei a szánentáli
nagyobb laktációs teljesítményét mutatták ki. A tejelő fehér-, a tejelő barna- és tejelő
tarka magyar fajtájú kecskék, az alpesi és szánentáli fajtájú egyedekhez képest
statisztikailag igazolhatóan is alacsonyabb tejhozamot, és rövidebb laktációt
produkáltak (PINTÉR és mtsai, 2004). A tejelő barna magyar és a tejelő tarka magyar
egyedeknek 2003-ban, míg a tejelő fehér magyar, alpesi és szánentáli egyedeknek
2004-ben volt hosszabb a laktációja és magasabb a laktációs hozama (KUKOVICS,
2005). A BODÓ (1959) által vizsgált nemesített magyar kecskék a teljes termelést
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tekintve több mint 100 literrel termeltek több tejet, mint a jelenlegi magyar
kecskeállomány, de a laktációban töltött napokra vonatkoztatott napi tejtermelés
hasonló volt. Az anyakecskék 100 kg élősúlyra vonatkoztatott tejtermelése pedig,
meghaladta a 900 kg-ot is (975, 2 kg) (BODÓ, 1959) (11. táblázat).
11. táblázat. A tejtermelési tulajdonságok
fajta
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
alpesi
szánentáli
szánentáli
szánentáli
szánentáli

n
10
119
1298

164
208
130
130
130
150
328
173
275

laktációs
napi hozam
laktáció
(liter)
hossza (nap) hozam (liter)
634,0
960,0
231,0
567,0
414,6
367,8
173,0
437,3
2,6
192,8
468,6
2,6
221,0
252,0
253,0
495,0
257,0
572,0
172,3
421,2
2,5
172,2
408,8
2,3
199,6
454,8
2,3
283,0
586,0
164,7
432,1
2,6

forrás
Browning és mtsai, 19951
Browning és mtsai, 19952
Crepaldi és mtsai, 1998
Gyarmathy és mtsai, 19993
Gyarmathy és mtsai, 19994
Kukovics, 20055
Kukovics, 20056
Mourad, 20017
Mourad, 20012
Mourad, 20018
Pintér és mtsai, 2004
Kukovics, 20055
Kukovics, 20056
Mikulec és mtsai, 1999
Pintér és mtsai, 2004

399,0
Gyarmathy és mtsai, 19993
465,4
Gyarmathy és mtsai, 19994
768
797,0
Matlova, 1999
96
877,0
Matlova, 1999
28
125,7
177,4
1,3
Pintér és mtsai, 2004
415
160,7
303,6
1,8
Kukovics, 20055
274
164,7
287,2
1,7
Kukovics, 20056
114
139,0
242,2
1,7
Pintér és mtsai, 2004
252
155,0
268,3
1,7
Kukovics, 20056
610
157,4
314,4
2,0
Kukovics, 20055
tejelő tarka magyar 65
144,0
222,9
1,5
Pintér és mtsai, 2004
tejelő tarka magyar 290
157,6
278,6
1,8
Kukovics, 20056
tejelő tarka magyar 343
159,6
285,9
1,8
Kukovics, 20055
nemesített magyar
41
262,4
465,4
1,9
Bodó, 1959
1
2
3
4
5
hetedik laktáció, második laktáció, 1997-es adat, 1998-as adat, 2003-as adat, 62004-es adat,
7
első laktáció, 8harmadik laktáció

fehér rövidszőrű
fehér rövidszőrű
fehér rövidszőrű
barna rövidszőrű
tejelő fehér magyar
tejelő fehér magyar
tejelő fehér magyar
tejelő barna magyar
tejelő barna magyar
tejelő barna magyar
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2. 4. A kecsketej zsír-, fehérje- és laktóztartalma
SCHANDL (1966) összegzése szerint a kecsketej átlagosan 2,4-6%, legtöbbször 3,5%
tejzsírt, 3-3,7% fehérjét, 4,1-4,7% tejcukrot tartalmaz. TERÉK (1999), valamint
MOLNÁR és MOLNÁR (2000) a kecsketej átlagos zsírtartalmát 3,8-4,0;
fehérjetartalmát 3,8; laktóztartalmát 4,5%-ban határozta meg.
Számos vizsgálat igazolta, hogy a tej összetételére az egyed fajtája és életkora
jelentős hatással van. CLAPS és mtsai (2007) dél-olaszországi kecskefajták (vörös
szíriai, girgentana, ionica, máltai) tejének összetételét vizsgálva megállapították,
hogy a legkoncentráltabb, fehérjében és zsírban leggazdagabb tejet a máltai fajta
termelte. SOLLBERGER és SCHAEREN (2003) eredményei szerint a brienz fajtájú
kecske tejének zsír- és fehérjetartalma szignifikánsan nagyobb volt, mint a
szánentáli kecske hasonló adata. KATANOS és mtsai (2005), akik a szánentáli fajtát a
helyi görög fajta javítására használták, hasonló zsírtartalmat mértek, mint BEDŐ és
mtsai (1999). SUNG és mtsai (1999) szignifikáns különbségeket mutattak ki alpesi,
núbiai, szánentáli és toggenburgi kecskék között. A núbiai kecskék tejében volt a
legtöbb és szánentáli kecskék tejében a legkevesebb a zsír aránya, míg a
fehérjetartalom az alpesi egyedek tejében volt a legalacsonyabb és ugyancsak a
núbiai kecskék tejében volt a legmagasabb. PETROVA és mtsai (2001)
megállapításai szerint az első laktációs kecskék termelték a legnagyobb zsír- és
laktóztartalmú tejet, míg a fehérjetartalom a harmadik laktációt teljesített
kecskéknél volt a legmagasabb. BARROS és LEITAO (1992) alpesi, szánentáli,
toggenburgi kecskéktől származó egyedi tejmintákban alacsonyabb zsír- és laktóz-,
de magasabb fehérjetartalmat mértek, mint az elegytejben. BROWNING és mtsai
(1995) által vizsgált alpesi kecskék közül a második laktációban lévők termelték
alegtöbb és a hetedik laktációban lévők a legkevesebb tejzsírt (12-13. táblázat).
MIMOSI és mtsai (2007), valamint ZANTAR és mtsai (2008) vizsgálataiban a laktáció
előrehaladtával a tej zsír-, fehérje- és laktóztartalma is növekedett. Az egész éven át
fejt payoya kecskék tejének zsír- és fehérjetartalma a tavaszi - kora nyári
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hónapokban lecsökkent, majd az év további részében újra növekedett (MENA és
mtsai, 2007). Hazánkban UJHELYI (1907) végzett először vizsgálatokat a kecsketej
összetételének megállapítása céljából az 1904-1906-os években. A csákvári uradalom
kecskeállományának (n=12) elegytejét vizsgálva megállapította, hogy a laktáció
folyamán a tej víztartalma csökkent, szárazanyagtartalma pedig emelkedett. A
szárazanyagon belül a zsír-és fehérjetartalom egyaránt növekedett, míg a
laktóztartalomban lényeges változást nem állapítottak meg (BODÓ, 1959 nyomán).
MOLNÁR és MOLNÁR (2000) vizsgálataiban a tej zsírtartalma áprilistól júniusig
csökkent, majd októberig egyenletesen növekedett. A fehérje- és laktóztartalom
júniusig ugyancsak növekedett, majd ezt követően szeptemberig kismértékben
csökkent (1. ábra).
MENA és mtsai (2007) megállapították, hogy a legelőn töltött időtartam növelésével a
tej zsír- és fehérjetartalma csökkent. A fejés módjának tejösszetételre gyakorolt
hatását vizsgálta FERNANDES (2002), aki kézzel fejt alpesi és szánentáli kecskéknél
magasabb zsír- és laktóztartalmat mért, mint géppel fejt kecskéknél (12-13. táblázat).
KUKOVICS és mtsai (2009) több évre kiterjedően vizsgálták a kecsketej évi átlagos
összetételét és megállapították, hogy a kecsketej átlagos zsírtartalma 3,4% (2006) és
4,3% (2001) között változott, a fehérjetartalom szélső értékei 2,9 (2006) és 3,5%
(2001); míg a laktóztartalom szélső értékei 4,3 (2007) és 4,8% (2008) voltak.

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50
április

május

zsírtartalom (%)

június

július

augusztus szeptember

fehérjetartalom (%)

október

laktóztartalom (%)

1. ábra. A kecsketej %-os összetételének változása a laktáció folyamán
(MOLNÁR és MOLNÁR, 2000 nyomán)
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12. táblázat. A kecsketej zsír-, fehérje- és laktóztartalma
fajta

zsír (%)

fehérje (%) laktóz (%) forrás

nemesített magyar fehér

3,52

vörös szíriai

3,47

3,34

Claps és mtsai, 2007

girgentana

3,97

3,13

Claps és mtsai, 2007

ionica

4,30

3,66

Claps és mtsai, 2007

máltai

4,70

3,91

alpesi és szánentáli

2,61

4,20

Fernandes, 20021

alpesi és szánentáli

3,49

4,40

Fernandes, 20022

fehér rövidszőrű

3,61

2,77

Matlova, 1999

barna rövidszőrű

3,99

2,82

Matlova, 1999

payoya, andalúziai őshonos

4,91

3,73

Mena és mtsai, 20073

payoya, andalúziai őshonos

4,25

3,54

Mena és mtsai, 20074

payoya, andalúziai őshonos

4,53

3,68

Mena és mtsai, 20075

payoya, andalúziai őshonos

5,53

4,09

Mena és mtsai, 20076

payoya, andalúziai őshonos

4,66

3,69

Mena és mtsai, 20077

payoya, andalúziai őshonos

4,58

3,65

Mena és mtsai, 20078

camosciata

3,45

3,34

Mimosi és mtsai, 20079

camosciata

3,52

3,40

Mimosi és mtsai, 200710

szánentáli

3,07

2,69

Sollberger és Schaeren, 2003

oberhalsi-brienz
1
8

2

3,31
3

4

Bodó, 1959

Claps és mtsai, 2007

2,82
5

Sollberger és Schaeren, 2003
6

gépi fejés, kézi fejés, jan.-márc., ápr.-jún., júl.-szept., okt.-dec., 7közepes legeltetési hányad,
magas legeltetési hányad, 9laktáció eleje, 10laktáció vége
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13. táblázat. A kecsketej zsír-, fehérje- és laktóztartalma (folytatás)
fajta
zsír (%) fehérje (%) laktóz (%) forrás
alpesi, szánentáli,
4,00
3,59
3,27
Barros és Leitao, 19921
toggenburgi
alpesi, szánentáli,
4,10
3,43
3,42
Barros és Leitao, 19922
toggenburgi
szánentáli
3,90
3,40
4,70
Bedő és mtsai, 1999
nemesített magyar
3,54
4,06
4,42
Bodó, 1959
camosciata
2,98
2,60
3,98
di Rosa és mtsai, 2008
szánentáli
2,63
2,69
4,32
Giacinti és mtsai, 2007
alpesi
3,70
3,20
4,34
Gyarmathy és mtsai, 19993
alpesi
3,30
2,94
4,36
Gyarmathy és mtsai, 19994
damaszkuszi
5,06
3,25
4,64
Katanos és mtsai, 2005
szánentáli
3,82
3,14
4,51
Katanos és mtsai, 2005
szánentáli * alpesi
3,88
3,14
4,66
Katanos és mtsai, 2005
szánentáli*helyi görög
4,79
3,56
4,73
Katanos és mtsai, 2005
(szánentáli*helyi
3,95
3,47
4,63
Katanos és mtsai, 2005
görög)*szánentáli
alpesi
3,33
2,69
4,14
Miklic-Anderlic és Rogelj, 2000
bolgár tejelő fehér
4,66
2,76
4,25
Petrova és mtsai, 20015
bolgár tejelő fehér
4,35
2,82
4,29
Petrova és mtsai, 20016
bolgár tejelő fehér
4,49
2,87
4,19
Petrova és mtsai, 20017
alpesi
3,40
3,08
4,37
Sung és mtsai, 1999
núbiai
4,48
4,23
4,16
Sung és mtsai, 1999
szánentáli
2,55
3,25
4,56
Sung és mtsai, 1999
toggenburg
3,54
3,21
4,16
Sung és mtsai, 1999
magyar
4,77
4,28
4,50
Ujhelyi, 1907
jhakrana
5,10
8,60
3,70
Verma és mtsai, 2007
marokkói
3,60
3,90
3,60
Zantar és mtsai, 2008
1
egyedi tejminta, 2elegytej, 31997-es adat, 41998-as adat, 5első laktációban, 6második laktációban,
7
harmadik laktációtól
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2. 5. A kecsketej szomatikus sejtszáma
A szomatikus sejtszám mérése hatékony módszer a kecskék tőgyegészségének
bemutatására, valamint a tőgygyulladás diagnosztizálására, ezáltal a tej higiéniai
állapotának, minőségének ellenőrzésére. A szomatikus sejtszám mennyiségét az
állat életkora, a laktáció szakasza (évszak), fajta és a gazdaság (tartás-,
fejéstechnológia, higiéniai viszonyok) befolyásolja.
A szakirodalomban található adatok a kecsketejben talált szomatikus sejtszám
meglehetősen széles skáláját mutatják (14. táblázat).
14. táblázat. A kecsketej szomatikus sejtszáma
fajta/eredet
szomatikus sejtszám Forrás
Anglia
428 000
Hall és Rycroft, 2007
India
467 000
Sharma és mtsai, 2007
francia alpesi, anglo-núbiai
682 000
Park, 1991
szánentáli és alpesi
691 831
Fernandes, 2002
szánentáli
912 000
Bedő és mtsai, 1999
camosciata
939 000
di Rosa és mtsai, 2008
Olaszország
990 000
Foschino és mtsai, 2002
Taiwan
1 000 000
Lin és Chang, 1994
Lengyelország
1 000 000
Olechnowicz és Jaskowski, 2004
Egyiptom
1 027 000
Hamed és mtsai, 1993
Amerikai Egyesült Államok
1 300 000
Contreras és mtsai, 1999
Horvátország
1 300 000
Kozacinski és mtsai, 2002
Horvátország
1 352 330
Majic és mtsai, 1998
alpesi, szánentáli, núbiai, toggenburgi 800 000 - 3 300 000 Sung és mtsai, 1999
Görögország
990 000 - 2 590 000 Anifantakis és mtsai, 1996

Egyes szerzők (MORONI és mtsai, 2005; OLECHNOWICZ és JASKOWSKI, 2004) a
kecskék egyik tőgyfelének megfertőzésével hasonlították össze a két tőgyfél
egészségi állapotát, valamint mérték a szomatikus sejtszámot. KOSEV és mtsai
(1996) különböző tőgyegészségi állapotú kecskék tejének szomatikus sejtszámát
vizsgálták, és egészséges tőgyű kecskék esetében lényegesen alacsonyabb
szomatikus sejtszámot találtak, mint a tőgygyulladásos kecskéknél (15. táblázat).
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15. táblázat. A kecsketej szomatikus sejtszáma a tőgy egészségi állapotának
függvényében
fajta
bolgár fehér tejelő,
őshonos
alpesi, szánentáli,
verzasca,
frisa valtellinese
lengyel tejelő
bolgár fehér tejelő,
őshonos
bolgár fehér tejelő,
őshonos
bolgár fehér tejelő,
őshonos

szomatikus
sejtszám

megjegyzés

603 000

egészséges tőgy

144 544

nem fertőzött tőgyfél

Moroni és mtsai, 2005b

272 000

nem fertőzött tőgyfél

Olechnowicz és Jaskowski, 2004

659 000

látens fertőzés

2 393 000
4 679 000

forrás
Kosev és mtsai, 1996

Kosev és mtsai, 1996

szubklinikai tőgygyulladás Kosev és mtsai, 1996
klinikai tőgygyulladás

Kosev és mtsai, 1996

Az ellések számának szomatikus sejtszámra gyakorolt hatását számos szerző
kimutatta. Az ellések számának növekedésével a kecsketej egyre több
szomatikus sejtet tartalmazott (LIN és CHANG, 1994; CONTRERAS és mtsai, 1999;
PAAPE és mtsai, 2007); az ötödik ellés után a milliliterenkénti mennyisége elérte
1 150 000-t, mely az USA-ban megengedett határérték felett volt, miközben az
EU-ban nincs felső határ meghatározva (PAAPE és mtsai, 2007). Az első
laktációt teljesített és a második laktáció feletti, illetve a másodikat teljesített és
afeletti bolgár fehér tejelő kecskék szomatikus sejtszáma szignifikánsan
különbözött egymástól (PETROVA és mtsai, 2001). FERNANDES (2002) a
negyedik és ötödik laktációban szignifikánsan magasabb szomatikus sejtszámot
talált, mint az első laktációban. SHARMA és mtsai (2007) ugyancsak az ötödik
laktációban mérték a legmagasabb szomatikus sejtszámot (16. táblázat). ROSATI
és mtsai (2005) szerint a laktáció egyes szakaszaiban a szomatikus sejtszám
mennyisége változott, a laktáció elején alacsonyabb volt, mint a laktáció utolsó
szakaszában. SCHODER és mtsai (1993) vizsgálatában az ellést követően mért
szomatikus sejtszám a laktáció végére megduplázódott, KUKOVICS és mtsai
(2009) szerint megnégyszereződött. A LAURINAVICIUTE és mtsai (2003) által
vizsgált állomány 38%-ánál a laktáció második hónapjától növekedés
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mutatkozott, míg az ötödik hónaptól már az állomány több mint 40%-ánál, a
laktáció végére az állomány 74%-ánál volt kimutatható a szomatikus sejtszám
emelkedése. FERNANDES (2002) a laktáció első és utolsó szakaszában mért
szomatikus sejtszám között szignifikáns különbséget mutatott ki. LIN és CHANG
(1994) szerint az augusztus és január közötti időszakban mért szomatikus
sejtszám magasabb volt, mint a február és július között mért mennyiség
(16. táblázat).
16. táblázat. A kecsketej szomatikus sejtszáma a laktáció függvényében
szomatikus sejtszám
467 735
1 140 000
1 390 000
1 524 000
1 540 000
1 970 000
2 916 000
1 047 129
1 096 478
300 000
524 807
1 630 000
2 367 000
825 000
600 000
851 138
935 000
1 470 000
2 379 000

megjegyzés
első laktációban
első laktációban
első laktációban
második laktációban
második laktációban
harmadik laktációban
harmadik laktációtól
negyedik laktációban
ötödik laktációban
laktáció eleje
laktáció eleje
laktáció eleje
laktáció eleje
laktáció során
laktáció vége
laktáció vége
laktáció vége
laktáció vége
laktáció vége
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forrás
Fernandes, 2002
Petrova és mtsai, 2001
Lin és Chang, 1994
Petrova és mtsai, 2001
Lin és Chang, 1994
Lin és Chang, 1994
Petrova és mtsai, 2001
Fernandes, 2002
Fernandes, 2002
Schoder és mtsai, 1993
Fernandes, 2002
Lin és Chang, 1994
Rosati és mtsai, 2005
Battisti és mtsai, 1996
Schoder és mtsai, 1993
Fernandes, 2002
Battisti és mtsai, 1996
Lin és Chang, 1994
Rosati és mtsai, 2005

2. 6. A tejhozam és a tejösszetevők, valamint a szomatikus sejtszám közötti
összefüggések
A szomatikus sejtszám és a zsírtartalom, illetve a fehérjetartalom között pozitív
kapcsolatot találtak SUNG és mtsai (1999), míg LIN és CHANG (1994) negatív
kapcsolatot mutattak ki a szomatikus sejtszám és a zsírtartalom, valamint a
szomatikus sejtszám és a tejmennyiség között. A laktóztartalom negatív
korrelációban volt a szomatikus sejtszámmal mindkét említett szerző szerint. A
szomatikus sejtszám negatív korrelációban volt a tejhozammal második
laktációs alpesi (CHINGWEN és mtsai, 2002) és szánentáli kecskéknél (BEDŐ és
mtsai, 1999), de pozitív kapcsolatot állapítottak meg a tejfehérjével a laktáció
első és utolsó szakaszában (CHINGWEN és mtsai, 2002), illetve az egész laktáció
során (BEDŐ és mtsai, 1999). A termelt tej mennyisége, valamint a tejzsír és a
fehérje % között BODÓ (1959) nem talált összefüggést.
SCHAEREN és MAURER (2006), valamint

DIROSA

és mtsai (2008) eredményei

szerint a szomatikus sejtszám csupán gyenge pozitív kapcsolatban volt a tej
egyéb

összetételi

tulajdonságaival.

A

tejhozam

és

a

zsír-

valamint

fehérjetartalom között TORRES-VÁZQUEZ és mtsai (2009) gyenge negatív, míg a
két összetevő között közepes pozitív korrelációt mutattak ki (17. táblázat).

32

17. táblázat. A tejhozam és egyes tejösszetevők, valamint a szomatikus
sejtszám közötti korrelációk
tulajdonság 1

tulajdonság 2

r

fajta

forrás

napi tejmennyiség zsírtartalom

0,29

camosciata di Rosa és mtsai, 2008

napi tejmennyiség fehérjetartalom

0,12

camosciata di Rosa és mtsai, 2008

napi tejmennyiség laktóztartalom

0,16

camosciata di Rosa és mtsai, 2008

napi tejmennyiség szomatikus sejtszám

0,28

camosciata di Rosa és mtsai, 2008

tejhozam

zsírtartalom

-0,23

szánentáli

Torres-Vázquez és mtsai, 2009

tejhozam

fehérjetartalom

-0,29

szánentáli

Torres-Vázquez és mtsai, 2009

zsírtartalom

fehérjetartalom

0,25

camosciata di Rosa és mtsai, 2008

zsírtartalom

fehérjetartalom

0,46

szánentáli

zsírtartalom

fehérjetartalom

zsírtartalom

laktóztartalom

0,57 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
0,22 camosciata di Rosa és mtsai, 2008

zsírtartalom

laktóztartalom

zsírtartalom

szomatikus sejtszám

zsírtartalom

szomatikus sejtszám

fehérjetartalom

laktóztartalom

fehérjetartalom

laktóztartalom

fehérjetartalom

szomatikus sejtszám

fehérjetartalom

szomatikus sejtszám

laktóztartalom

szomatikus sejtszám

laktóztartalom

szomatikus sejtszám

Torres-Vázquez és mtsai, 2009

-0,24 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
0,22 camosciata di Rosa és mtsai, 2008
0,23 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
0,29 camosciata di Rosa és mtsai, 2008
-0,43 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
0,36 camosciata di Rosa és mtsai, 2008
0,38 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
0,34 camosciata di Rosa és mtsai, 2008
-0,53 alpesi, núbiai, Sung és mtsai, 1999
szánentáli,
toggenburgi
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2. 7. A küllemi tulajdonságok és a tejtermelés közötti összefüggések
BREM (2003) részletesen tárgyalja a tejtermelésre utaló küllemi tulajdonságok és
a tejtermelés összefüggéseit. Megállapítása szerint a tejtermelésre ható küllemi
tulajdonságok elsősorban a tőgy nagysága, formája és mirigyezettsége, a bimbó
állása és formája, valamint a hátsó combok közötti távolság (tejtükör), és a
tőgyvénák fejlettsége. A tőgyalakuláson kívül a csontváz, a testforma és az
élősúly, valamint a bőr, szőrzet, sőt, a szarvak is összefüggésben lehetnek a
tejtermelési

tulajdonságokkal.

követelmény
meghatározását

mellett
is,

Az

fontosnak
hiszen

minél

állatok
tartja

számára

előírt

küllem

mérhető

a

kevesebb

teljesítményformáinak

teljesítmény-információ

áll

rendelkezésre, annál fontosabbá válik a küllem megítélése, mely a szelekció
egyik eszköze lehet.
A kecskéket Németországban a rámásság, a mélység, nagyság, az izmoltság és a
tőgy alapján bírálják. A rámásságban alapvető fontosságú a marmagasság, a
testhosszúság, és a hengeresség. A takarmányfelvevő képességre a has térfogata,
míg a mellkas és csípőtájék mélysége a takarmányértékesítő képességre utal. Az
élénk anyagcserének a nagy mellkas elengedhetetlen feltétele, a széles és hosszú
medence pedig, a könnyű ellést segíti elő. Az utóbbi a tőgy nagyságát, ezáltal a
tejtermelő képességet is meghatározza (BREM, 2003).
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2. 8. A testméretek és a tejtermelés közötti összefüggések, valamint a
tejtermelés hatékonysága
A szarvasmarha fajban a testméretek és a tejhozam között gyenge pozitív
fenotípusos korrelációt mutattak ki HARVILLE és HENDERSON (1966), MEYER és
mtsai (1987) valamint SIEBER és mtsai (1988).
A kiskérődzők esetében a tejhozam, a szaporulat és testméretek, illetőleg a küllemi
tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálatok korlátozott számúak. MAVROGENIS
(1988) a juh- és kecskefajban tapasztalt, a tejhozam és a szaporulat testméretei
közötti

pozitív,

de

gyenge

kapcsolatról

számolt

be.

MAVROGENIS

és

PAPACHRISTOFOROU (2000) a 90 napos és a teljes laktációs hozam közötti genetikai
és fenotípusos korrelációkat elemezve, chios fajtájú juhok és damaszkuszi kecskék
esetében szoros pozitív kapcsolatot talált, azonban a tejtermelési tényezők és a
fedeztetéskori testsúly között nagyon gyenge kapcsolat volt kimutatható.
Az alomnagyság és laktációs tejhozam között szánentáli kecskéknél HAYDEN és
mtsai (1979), valamint mexikói helyi kecskék esetében MONTALDO és mtsai (1995)
pozitív kapcsolatot állapítottak meg; míg WILLIAMS (1993) fehér brit tejelő fajtájú
kecskék vizsgálatakor ennek ellenkezőjét tapasztalta.
CONSTANTINOU (1989) a damaszkuszi fajtájú kecskék testsúlya és a 90 napos
tejhozama, valamint a testsúlya és a teljes tejhozama között igen gyenge pozitív
korrelációt figyelt meg. EL-SAIED és mtsai (1998) teljes tejhozam és a standardizált
tejhozam közötti genetikai kapcsolatot nagyon erősnek, míg a laktációhossz és a
teljes-, valamint standardizált tejhozam összefüggését közepesen szorosnak találták
juh fajban. RIBEIRO és mtsai (2000) szerint kecskénél a tejhozam és a laktáció hossz
ismételhetősége igen alacsony volt. AKPA és mtsai (2002) vizsgálataiban szoros
pozitív és szignifikáns összefüggést mutattak ki a teljes tejhozam és az átlagos napi
tejhozam között, valamint a kezdeti és 120 napos tejhozam között, míg a
csúcshozam és a kezdeti hozam között szignifikáns negatív összefüggés volt.
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GALL (1980) szerint a tejhozambeli különbségek körülbelül 20-30%-ban a
testsúlybeli különbségekkel magyarázhatók, míg az első laktációs termelést
körülbelül 70%-ban a testalakulás és a növekedési erély határozza meg.
A kecske tartásával foglalkozó hazai közlemények szinte kivétel nélkül említést
tesznek arról, hogy a kecske a testsúlyához viszonyítva a legtöbb tejet termeli a
juhhoz és a szarvasmarhához hasonlítva. Egyes szerzők az állat testsúlyához képest
tízszeresére becslik a laktáció során termelt tej mennyiségét. Ez az intenzív
tejtermelő fajták (alpesi, szánentáli) esetében igaz, Magyarországon azonban BODÓ
(1959) vizsgálatai szerint az 50,2 kg átlagos testsúlyú kecske tejtermelése 465,4 kg
volt. A maximális termelést (618 kg) egy 48 kg testsúlyú anyakecske nyújtotta. A
testhossz, a marmagasság, a mellkas- és medence körméret illetve a tejtermelés
közötti összefüggéseket MELLADO és mtsai (1991) mexikói helyi és intenzív tejelő
fajtával keresztezett kecskéknél vizsgálták, és közepesen szoros pozitív szignifikáns
mértékű korrelációkat találtak. GALL (1980) eredményei szerint a testsúly, illetve a
hasi méretek laza korrelációban voltak a laktációs hozammal (18. táblázat).
18. táblázat. A laktációs hozammal összefüggésben lévő tényezők
tulajdonság

r

faj

testsúly

0,03

kecske

standard tejhozam

0,99

juh

El-Saied és mtsai, 1998

laktációs hossz

0,61

juh

El-Saied és mtsai, 1998

laktációs hossz

0,62

juh

El-Saied és mtsai, 1998

testsúly

0,36

kecske

Gall, 1980

hasi szélesség

0,25

kecske

Gall, 1980

hasi mélység

0,27

kecske

Gall, 1980

alomnagyság

pozitív

kecske

Hayden és mtsai, 1979

medence körméret

0,34

kecske

Mellado és mtsai, 1991

mellkas körméret

0,42

kecske

Mellado és mtsai, 1991

testhossz

0,52

kecske

Mellado és mtsai, 1991

marmagasság

0,40

kecske

Mellado és mtsai, 1991

alomnagyság

pozitív

kecske

Montaldo és mtai, 1995

alomnagyság

negatív

kecske

Williams, 1993
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forrás
Constantinou, 1989

3. CÉLKITŰZÉSEK
Kutatásaim célja a kecske teljesítményvizsgálati eljárás kidolgozásához
szükséges alapadatok felvétele és a legfontosabb összefüggések feltárása volt.
A célkitűzést indokolja, hogy hazánkban a kecskék teljesítményvizsgálata
korlátozott pontossággal végezhető el, mert a Teljesítményvizsgálati Kódex
kialakításához szükséges adatok meglehetősen hiányosak.
A hazai kecskefajták küllemi és tejtermelési tulajdonságainak vizsgálata és
leírása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy e fajták és az importált fajták
közötti hasonlóságok és eltérések meghatározhatók legyenek.
Vizsgálataimban az alábbi kérdésekre kívántam választ kapni:
1) Melyek az egyes hazai kecskefajták jellemző testméretei?
2) Milyen küllemi tulajdonságok jellemzik a hazai kecskefajtákat?
3) Milyen átlagos tejtermelési tulajdonságok jellemzik az egyes fajtákba sorolt
állatokat (napi tejhozam, fejt napok száma, laktációs tejhozam, zsír %, fehérje
%, laktóz %, szomatikus sejtszám)?
4) Milyen összefüggések állapíthatók meg a testméretek és a tejtermelési
tulajdonságok, valamint a küllemi tulajdonságok és a tejtermelési tulajdonságok
között?
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4. AYAG ÉS MÓDSZER
4. 1. Testméret felvételek
A testméretek felvételéhez az anyakecskéket a Magyarországon ideiglenesen
elismert fajtákból választottuk ki. Az üzemi hatások lehetséges csökkentése és a
fajták

jellemző

tulajdonságainak

jobb

összehasonlíthatósága

céljából

igyekeztünk minél több gazdaságot bevonni a vizsgálatba (19. táblázat).
Összesen 944, 2 és 9 év közötti életkorú anyakecskét, 198 tejelő fehér magyar
(TFM), 182 tejelő barna magyar (TBM), 202 tejelő tarka magyar (TTM), 146
alpesi és 216 szánentáli egyedet mértünk meg. A testsúlyon (kg, egy tizedes
pontossággal) kívül felvettem az anyakecskék testméreteit (cm): marmagasság,
testhossz, mellkasmélység és -szélesség, far 1 (külső csípőszöglet) és far 2
(comb-csípő izületek közötti) szélesség, fejhosszúság, fülhosszúság és
-szélesség, valamint szemtávolság méreteket (2. ábra).

2. ábra. A testméret felvétel referencia pontjai
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A testsúly felvételéhez ketreces kivitelű, digitális kijelzőjű állatmérleget, a
marmagasság, testhossz, mellkasmélység és -szélesség méretek felvételéhez
mérőbotot, a far méreteihez ívkörzőt, a fej méreteihez pedig mérőszalagot
használtam. Az állatok a méretek felvételekor vízszintes talajon álltak.
19. táblázat. A vizsgálatba vont anyakecske létszám gazdaságonként
megye
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Csongrád
Fejér
Hajdú-Bihar
Heves
Heves
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Pest
Pest
Pest
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna

település
TFM TBM TTM
A
Sz
Dunaegyháza
26
1
58
Zsadány
45
56
26
Bükkaranyos
2
21
1
Alsózsolca
13
Miskolc
9
18
Ásotthalom
35
Hódmezővásárhely
72
Székesfehérvár
6
20
Zsáka
48
6
11
Domoszló
2
3
6
Verpelét
6
3
1
Eger
1
3
18
Karcag
7
11
28
4
17
Kisnémedi
2
62
Albertirsa
16
43
18
Káva
3
9
41
1
1
Csaroda
18
7
44
Napkor
2
15
Dunaföldvár
23
14
13
22
6
összesen 198
182
202
146
216
TFM: tejelő fehér magyar; TBM: tejelő barna magyar; TTM: tejelő tarka magyar
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össz.
85
127
24
13
27
35
72
26
65
11
10
22
67
64
77
55
69
17
78
944

4. 1. 1. Testméret indexek
Az egyes testméretek egymás közötti viszonyának, illetve a testalkat
szemléletesebb bemutatása céljából a testméretekből indexeket számítottam. A
szarvasmarha tenyésztésben (KARÁSEK és mtsai, 1973) alkalmazott testméret
indexek közül nyolcat alkalmaztam az anyakecskékről felvett testméretekre,
majd meghatároztam a fajtánkénti átlagos testméret indexeket.

1. testsúly index =

testsúly (kg)
marmagasság (cm)

* 100 (cm*kg-1)

2. magasság index =

marmagasság (cm)
testhosszúság (cm)

* 100

3. hosszúlábúság index =

marmagasság (cm) - mellkasmélység (cm)
marmagasság (cm)

4. mellkasmélység index =
5. mellkas haránt index =
6. mellkasszélesség index =
7. medence-mellkasi index =
8. a fej indexe =

mellkasmélység (cm)
marmagasság (cm)
mellkas-szélesség (cm)
marmagasság (cm)

* 100

* 100
* 100

mellkas-szélesség (cm)
mellkasmélység (cm)

* 100

mellkas szélesség (cm)
* 100
külső csípőszögletek szélessége (cm)

fejszélesség szemboltívek között (cm)
fejhossz (cm)
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* 100

4. 2. A küllemi tulajdonságok felvétele
A vizsgált kecskepopulációt a 3 hazai fajtába (tejelő fehér magyar, n=977; tejelő
barna magyar, n=1244; tejelő tarka magyar, n=1190) sorolt 3411 anyakecske
alkotta, melyekről az alábbi küllemi tulajdonságokat vettük fel: szín, csíkoltság,
szőrhossz, szarv, fül, csengettyű, szakáll és tőgyalakulás (MKSZ, 2003b; 5.
melléklet).
Szín – A fehértől a feketéig tartó 9 színből álló sorozat (fehér, világosbarna,
középbarna, sötétbarna, világos pirók, sötétpirók, világosszürke, sötétszürke,
fekete) maximum 3 számjegyének kombinációjával határoztuk meg szubjektív
módon, annak sorrendjében, hogy a testfelület hány százalékát borítja az adott
szín. Az első számjegy jelzi a főszínt, a második a kiegészítő színt, majd
háromszínű egyedeknél a harmadik, a legkisebb arányban jelen lévő kiegészítő
színt.
Csíkoltság – E tulajdonság a fej és lábak, a főszíntől eltérő színezete, illetve a
hátszíj eltérő szőrhossza és színezete.
Szőrhossz – Megkülönböztettünk rövid (5 cm-nél rövidebb), gatyás (a
bordaívtől hátrafelé a test első felénél hosszabb szőr), félhosszú (5-10 cm) és
hosszú (10 cm-nél hosszabb) szőrt.
Szarvaltság – A szarv megléte mellett felmértük a szarvtípusokat (olló, priszka,
csavart) is.
Fül – A fül méretének leírásakor megkülönböztettünk rövid, úgynevezett
egérfület, normál és hosszú fület.
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Szakáll és csengettyűk – E tulajdonságok megléte nem a legfontosabb tényezők
egy fajta leírásában, de érdekes információval szolgálhatnak, sőt, esetenként
akár fajtabélyeget is képezhetnek.
Tőgyalakulás – A tőgy leírásakor 4 tulajdonságot vizsgáltunk, a tőgyméretet, a
tőgytest mélységét, a bimbóméretet, valamint a tőgyalakot, amelyeket 1-1
számjeggyel írtunk le, így a tőgyet a számok bármely kombinációjából álló 4
számjegy jellemezte (20. táblázat).

20. táblázat. A tőgymorfológia leíró számozása
első számjegy: tőgyméret
1 kisméretű
2 közepes
3 nagy
4 igen nagy
5 még ki nem tőgyelt gödölye
második számjegy: tőgymélység
1 felhúzódott
2 normál lelógású
3 csánkig érő
4 csánkon alul érő
harmadik számjegy: bimbóméret
1 kis bimbó
2 marok nagyságú
3 kinyúlt
4 répatőgy
negyedik számjegy: tőgyalak
1 szabályos alakú
2 szabálytalan alakú
3 rendellenességet mutató
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4. 3. Tejtermelési adatok felvétele
A laktációs tejtermelés méréséhez 3 kisebb és 2 nagyobb egyedszámú
tenyészetben végeztem el a havi befejési méréseket, melyhez tejelő fehér
magyar (n=156), tejelő barna magyar (n=168), tejelő tarka magyar (n=106)
anyakecskéket vontam be a vizsgálatba (21. táblázat).
Az ellések időszaka tenyészetenként változó volt. A választás a gidák átlagosan
45 napos korában történt, az első befejési nap az 50. napot követően volt.
A reggeli és az esti fejések alkalmával megmértem minden egyed leadott
tejmennyiségét a befejés idejére üzembe helyezett Berango típusú készülékkel.
A tejmennyiség méréseket egy laktációban, 4 hetente, áprilistól októberig
végeztem. A laktáció hosszát 7 szakaszra osztottam: az elléstől számított 51-80.,
81-110., 111-140., 141-170., 171-200., 201-230., 231-260. napra.
Az ugyanazon a napon, reggel és este mért mennyiségeket egyedenként
összeadtam, és az így kapott napi tejmennyiség laktáció során történő változását
diagram formájában, fajtánként ábrázoltam.
A tejmennyiség és tejösszetétel méréséhez használt állományok kiválasztásánál
egyik alapvető szempont volt a közel egységes takarmányozási módszer.
A fejési időszak alatt a 3 nagyobb gazdaságban a kecskék a reggeli fejést
követően az esti fejés megkezdéséig a legelőn tartózkodtak. A két kisebb
állomány az istállóhoz tartozó kifutóban réti szénát kapott. Mind az öt
állományban az egyedek a fejéskor abrakot kaptak. A legeltetett állományokban
az esti fejést követően az állatok réti szénát fogyasztottak.
21. táblázat. A vizsgálatba vont anyakecske létszám gazdaságonként
megye
Bács-Kiskun
Békés
Pest
Tolna
Veszprém

település
TFM
TBM
TTM
Csátalja
16
40
13
Zsadány
86
81
37
Páty
10
2
5
Németkér
13
6
11
Bakonyjákó
31
39
40
összesen
156
168
106
TFM: tejelő fehér magyar; TBM: tejelő barna magyar; TTM: tejelő tarka magyar
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összesen
69
204
17
30
110
430

4. 4. Zsír-, fehérje-, laktóztartalom és szomatikus sejtszám vizsgálat
A havi befejések során, a reggeli és az esti fejés alkalmával egyedi tejmintát
vettem a mintavételre is alkalmas Berango típusú befejőkészülék segítségével,
tejelő fehér magyar (n=187), tejelő barna magyar (n=203), tejelő tarka magyar
(n=143) anyakecskéktől.
A tejminták fizikokémiai tulajdonságainak és higiéniai minőségének vizsgálatára
az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. Laboratóriumában került sor. A
tejzsír-, tejfehérje- és laktóz-tartalom vizsgálatát Milkoscan 600, a szomatikus
sejtszám mérését Fossomatic berendezéssel végezték. A tejzsír-tartalmat a MSZ
3703: 1982. 4. fejezete, a tejfehérje-tartalmat a MSZ 12325: 1982. 3. 2. szakasza,
a laktóz-tartalmat az MSZ 3701/1: 1988. 5. fejezet szabvány alapján, g/100g
mértékegységben, ±0,06 g/100g, ±0,05 g/100g és ±0,06 g/100g mérési
bizonytalansággal vizsgálták. A kecsketejmintában lévő szomatikus sejtszám
mennyiségét az MSZ EN ISO 13366-3: 2000 vizsgálati módszerrel, 1000db/cm3
mértékegységben, ±10% mérési bizonytalansággal adták meg.
A napi tejmennyiségben lévő összetevők számításához az alábbi képleteket
használtam:
napi zsír %=

(RM * RZS) + (EM * EZS)
RM + EM

napi fehérje %=

(RM * RF) + (EM * EF)
RM + EM

napi laktóz %=

(RM * RL) + (EM * EL)
RM + EM

napi szomatikus sejtszám (1000db/cm3) =

(RM * RSZ) + (EM * ESZ)
RM + EM

RM = reggeli mennyiség (liter); EM = esti mennyiség (liter); RZS = reggeli zsír%; EZS =
esti zsír%; RF = reggeli fehérje%; EF = esti fehérje%; RL = reggeli laktóz%; EL = esti
laktóz%; RSZ = reggeli szomatikus sejtszám (1000db/cm3); ESZ = esti szomatikus sejtszám
(1000db/cm3)
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A laktációt, a tejmennyiség mérésével megegyezően 7 szakaszra osztottam: az
elléstől számított 51-80., 81-110., 111-140., 141-170., 171-200., 201-230., 231260. napra. A kapott eredményeket laktációszakaszonként jelenítettem meg.

4. 5. A küllemi tulajdonságok és a tejtermelés közötti összefüggések
A küllemi tulajdonságok közül a szőrhossz, a szarv megléte és a tőgytípus
tulajdonságokat vetettem össze az Magyar Kecsketenyésztők Szövetsége
(MKSZ) adatbázisából származó adatokat, a küllemi tulajdonságok felvételének
évében mért laktáció hossz (nap), laktációs hozam (liter) és ezekből számított
napi tejhozam (liter) adatokkal.
Az MKSZ adatbázisa, az úgynevezett Winkecs program, az MgSzH Központ
által elfogadott, működtetett és ellenőrzött hivatalos adatbázis. A program a
laktáció hosszát és a laktációs hozamot a programba rögzített reggeli és esti
tejmennyiség adatokból számítja: két befejés közötti mennyiségeket átlagolja,
majd a végén összeadja, mely összeg a fejésben töltött idő (laktáció) során termelt
összes tej mennyisége. A program szerint a fejt napok száma (laktáció hossza) az
első és utolsó fejési nap között eltelt idő.
Az elemzéshez 121 tejelő fehér magyar, 162 tejelő barna magyar, 145 tejelő
tarka

magyar

fajtájú

anyakecske

adatait

használtam

fel.

Ebben

az

részelemzésben nem a fajták közötti különbségek kimutatása volt a cél, így az
egyedek csoportosítását a vizsgálandó tulajdonság, azaz a küllemi tulajdonságok
(szőrhossz, szarvaltság, tőgyalakulás) szerint végeztem el.
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4. 6. A testméretek és tejtermelés közötti összefüggések, valamint a
tejtermelés hatékonysága
A testméret adatok közül 52 tejelő fehér magyar, 19 tejelő barna magyar, 31
tejelő tarka magyar, 68 alpesi és 127 szánentáli anyakecske testsúly (kg) és
marmagasság (cm); valamint a Winkecs programból kigyűjtött, a testméret
felvétel évében mért laktáció hossz (nap), laktációs hozam (liter) és ezekből
számított napi tejhozam (liter) adatokat használtam fel az elemzéshez.
A biológiai hatékonyság vizsgálatához a tejhozam testsúllyal való összevetése
mellett a testsúly és marmagasság alapján testsúly indexet számítottam KARÁSEK
és mtsai (1973) alapján.

testsúly index =

testsúly (kg)
* 100 (cm*kg-1)
marmagasság (cm)

A laktációs termelés hosszát 200 napra korrigáltam, melyhez kiszámoltam az
átlagos napi tejhozamot (laktációs hozam / laktáció hossza) majd beszoroztam
kétszázzal, amelyet LH-1 rövidítéssel jelöltem.
A termelt tejmennyiséget a laktáció sorszámának megfelelően MOLNÁR és
MOLNÁR (2000) szerint korrigáltam, amelyet LH-2 rövidítéssel jelöltem.
laktáció sorszáma
1. laktáció:
2. laktáció:
3. laktáció:
4. laktáció:
5. laktáció:
6. laktáció:
7. laktáció:
8. laktációtól:

korrekciós érték
1,54
1,15
1,05
1,00
1,05
1,05
1,15
1,54

Forrás: MOL@ÁR és MOL@ÁR (2000)

46

A tejtermelés biológiai hatékonyságának kiszámítására az alábbi indexeket
alakítottam ki:
H-1 =

LH-1
testsúly

H-2 =

LH-2
testsúly

H-3=

LH-1
testsúly index

H-4 =

LH-2
testsúly index

Az anyakecskék relatív tejtermelési hatékonyságát BODÓ (1959) eredményeivel
való összevethetőség céljából 100 kg élősúlyra vonatkoztatva is kiszámítottam,
az alábbi képlet szerint:

relatív hatékonyság =

laktációs hozam (liter)
* 100 (kg*liter-1)
testsúly (kg)
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4. 7. Az alkalmazott statisztikai módszerek
A disszertáció alapjául szolgáló adatok rögzítésére, rendszerezésére a Microsoft
Access 2000, valamint a Microsoft Excel 2000 és 2007 szoftvereket használtam.
A statisztikai elemzések elkészítésére az SAS (2004) programcsomag állt
rendelkezésemre.
Minden adatbázisból töröltem a kiugró értékeket, azaz azokat, melyek átlagtól
való távolsága ±3 szórásnyinál nagyobb volt. Az adatok normális eloszlásának
vizsgálatára a „Kolmogorov-Smirnov” tesztet alkalmaztam. A statisztikai
elemzéseket minden esetben normál eloszlású adatbázison végeztem el. A
„Post-hoc” teszthez a legkisebb négyzetes különbség (LSD) módszert
használtam.
A számtani átlag ± szórás megjelenítése helyett a legkisebb négyzetes
átlag±standard hibát számoltam, mert ezutóbbi alkalmas az eltérő elemszámú
kezelések összehasonlítására, a köztük lévő különbségek kimutatására.
A testméretek közötti összefüggések meghatározására Pearson-korrelációt, a
testsúlyra korrigált testméretek közötti összefüggések feltárására parciális
korrelációt számítottam.
A testméretek közötti kapcsolatok között jelentős számban fordult elő olyan
korreláció, melynek a koefficiense 0,3 feletti volt, tehát a korrelációs mátrix
alkalmas volt a faktorálásra. A faktoranalízis segítségével a testméreteket
csoportokba soroltam, és a 0,5 feletti koefficienssel rendelkező testméreteket
használtam a faktorok felállítására.
A vizsgálandó fajták egymással történő összehasonlításához, valamint a fajta, az
életkor és a tenyészet hatásának vizsgálatára többtényezős variancia analízist
használtam három valószínűségi szinten (P≤0,05; P≤0,01 és P≤0,001).
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A küllemi tulajdonságok fajtánkénti eloszlását százalékosan mutatom be. A
eloszlások

közötti

különbségek

statisztikai

igazolására

a

Chi2-próbát

alkalmaztam.
A tenyészet, a fajta és az életkor napi tejmennyiségre gyakorolt hatását a GLM
statisztikai módszerrel vizsgáltam.
A napi tejmennyiség és a napi összetevők közötti kapcsolatokat Pearsonkorrelációanalízis segítségével elemeztem.
Az egyes küllemi tulajdonságok és a laktációs termelés közötti összefüggéseket
rang-korreláció segítségével mutattam ki.
A testméretek és tejtermelés közötti összefüggések vizsgálatára az azonos
életkorra korrigált parciális korrelációanalízist alkalmaztam.
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5. EREDMÉYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5. 1. A testméretek alakulása
5. 1. 1. Átlagos testméretek és fajták közötti különbségek
A magyar és az úgynevezett import fajták között számottevő testsúly különbség
volt, mely 3,6 és 10 kg között változott. A magyar fajtákba tartozó anyák átlagos
testsúlya 46,3 és 49,0 kg között volt, a barna változat a fehér és a tarka egyedektől
statisztikailag is igazolhatóan különbözött. A legnagyobb átlagos testsúlyú
szánentáli kecskék közel 10 kg-mal haladják meg a fajták között legkönnyebb tejelő
fehér magyar egyedek testsúlyát. A tejelő fehér magyar és a szánentáli között 9,8
kg, a tejelő barna magyar és az alpesi között 3,6 kg a testsúlykülönbség, mely
alapján ezek a fajták szignifikáns mértékben különböztek egymástól, valamint az
alpesi a szánentálitól. A magyar fajták marmagasságában nem voltak számottevő
különbségek. A tejelő fehér magyar anyák a szánentáli anyáktól, valamint a tejelő
barna magyar anyák az alpesi anyáktól marmagasság vonatkozásában statisztikailag
igazolhatóan is különböztek. A két külföldi fajta marmagassága számottevően
különbözik egymástól, azonban testhosszuk és mellkasmélységük közötti eltérés
nem volt statisztikailag igazolható. A tejelő fehér magyar – szánentáli, a tejelő
barna magyar – alpesi összehasonlításokban mindkét tulajdonságban (testhossz és
mellkasmélység) statisztikailag biztosított különbséget találtam. A mellkasszélesség tulajdonságban a fajták egy kivétellel (tejelő fehér magyar és tejelő tarka
magyar) szignifikáns mértékben különböztek egymástól. A legszélesebb
faralakulás a szánentáli anyákra volt jellemző. A három magyar fajtába tartozó
egyedek méretei mind a két import fajta egyedeinek átlagos farméreteit
statisztikailag is igazolhatóan alulmúlták. A tejelő fehér- és -barna magyar mindkét
farszélesség méretben, tejelő fehér- és -tarka magyar kizárólag a far 2 szélességben
volt statisztikailag egyforma (22. táblázat).
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A leghosszabb és legszélesebb feje a szánentáli anyáknak volt. A legkisebb
fejméretekkel a tejelő fehér magyar fajta egyedei rendelkeztek, a fejhossz a tejelő
barna magyar egyedektől, a szemtávolsága minden további fajtától különbözött. A
szánentáli és alpesi anyák fejhossza nem, azonban a szemtávolsága szignifikánsan
különbözött egymástól. Az alpesi és szánentáli fajta fülméretben (hosszúság és
szélesség) is egy csoportot alkotott, de szignifikánsan különbözött a másik
csoporttól, azaz a magyar fajtáktól (22. táblázat).
Életkor szerinti bontásban az egy éves szánentáli kecskék szinte minden
testméretben felülmúlták a többi fajtához tartozó egyedeket, azonban a tejelő fehér
magyar egyedek törzse volt a leghosszabb és a mellkasa a legmélyebb. Két, illetve
három éves korban a tendencia szinte azonos volt, a magyar fajtákhoz tartozó
egyedek lényegesen alulmaradtak a világfajtákba tartozó egyedekhez képest. A
négyéves szánentáli egyedek minden testméretben felülmúlták a többi fajta
egyedeit, kivéve, hogy az alpesiek marmagassága volt a legnagyobb. Az öt éves,
illetve annál idősebb kecskék esetében minden testméretben az úgynevezett import
fajták voltak a legnagyobbak (23-24. táblázat).

5. 1. 2. A testméretekre ható tényezők
Az életkor és a környezet minden testméretre szignifikáns hatással volt, kivéve a fül
méreteket, míg kölcsönhatásuk kizárólag a testsúlyra, a mellkasmélységre és
szélességre, a far 1 és far 2 szélességre és a fejhosszra hatott szignifikánsan. A fajta
szignifikáns hatása a testsúly, a mellkasmélység, a far 2 szélesség, a fejhossz, a
fülhossz, a fülszélesség és a szemtávolság tulajdonságokban nyilvánult meg. Az
életkor – fajta kölcsönhatás csupán a testsúly értékében volt szignifikáns. A
környezet és fajta együttesen a testsúlyra, a testhosszra, a fejhosszra és a
fülszélességre gyakorolt szignifikáns hatást (25. táblázat).
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17,58±0,10a
16,97±0,08a
13,53±0,19a
6,73±0,10a

far 1 szélesség

far 2 szélesség

fejhossz

fülhossz

fül szélesség

6,91±0,10a

13,51±0,20a

17,24±0,09bc

17,78±0,10ab

16,31±0,11a

18,70±0,19b
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6,79±0,10a

13,24±0,19a

17,02±0,08ac

17,37±0,10ac

15,86±0,11b

18,00±0,18a

30,71±0,17a

67,62±0,36b

14,34±0,23b

17,42±0,10b

18,40±0,11d

16,98±0,13c

19,62±0,21c

32,15±0,20cd

73,73±0,38cd

14,26±0,19b

17,57±0,08b

19,02±0,09e

17,69±0,10d

20,62±0,17d

31,80±0,17d

73,20±0,31d

66,22±0,30c

56,10±0,62d

216

szánentáli

7,41±0,09b

16,24±0,11a

mellkas szélesség

31,21±0,18b

69,34±0,32a

64,73±0,31a

52,59±0,75c

146

alpesi

13,24±0,07c

18,06±0,18a

mellkas mélység

70,52±0,34b

65,16±0,32a

46,61±0,64a

202

TTM

7,27±0,11b

30,53±0,18a

testhossz

48,97±0,67b

182

TBM

szemtávolság
12,56±0,07a
12,85±0,08b
12,78±0,07b
12,85±0,09b
a, b, c, d, e: Az egy sorban különböző betűkkel jelölt átlagok szignifikánsan különböznek egymástól (P≤0,05)
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

64,62±0,31a
69,15±0,32a

marmagasság

46,28±0,64a

198

n

testsúly

TFM

fajta

22. táblázat. A testméretek legkisebb négyzetes átlaga és standard hibája fajtánként

23. táblázat. Az kecskék átlagos testméretei fajta és életkor szerint (legkisebb
négyzetes átlag±standard hiba)
évesek
n
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
két évesek
n
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
három évesek
n
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság

TFM
11
37,91 1,89
62,73 1,09
67,73 1,21
28,82 0,60
17,64 0,57
15,45 0,37
17,09 0,34
16,73 0,37
15,00 0,97
7,00 0,48
12,27 0,30

TBM
1
37,00 6,90
62,00 4,57
62,00 4,04
27,00 2,20
15,00 2,38
15,00 1,36
17,00 1,29
16,00 1,10
13,00 2,75
6,00 1,42
13,00 0,97

TTM
3
36,33 4,24
60,33 2,39
64,33 2,65
26,67 1,58
14,33 1,34
15,00 0,77
16,33 0,73
16,67 0,64
14,00 1,97
7,00 1,03
11,67 0,57

56
40,74 0,84
62,30 0,48
67,02 0,53
29,32 0,27
17,59 0,25
16,00 0,16
17,14 0,15
16,63 0,16
13,63 0,43
6,79 0,21
12,02 0,13

23
44,54 1,44
63,35 0,95
68,00 0,84
30,57 0,46
18,52 0,50
15,87 0,28
17,04 0,27
16,48 0,23
12,96 0,57
6,52 0,30
11,87 0,20

35
40,57 1,24
63,34 0,70
67,69 0,78
29,60 0,46
17,37 0,39
15,26 0,22
16,77 0,21
16,31 0,19
14,20 0,58
7,20 0,30
12,83 0,17

32
44,02 ±1,11
64,69 ±0,64
67,28 ±0,71
30,00 ±0,35
17,66 ±0,34
16,22 ±0,21
17,09 ±0,20
16,50 ±0,21
13,28 ±0,57
6,44 ±0,28
12,44 ±0,18

23
43,50 ±1,44
62,43 ±0,95
70,17 ±0,84
31,04 ±0,46
18,39 ±0,50
16,09 ±0,28
17,78 ±0,27
17,39 ±0,23
14,04 ±0,57
7,13 ±0,30
12,48 ±0,20

28
43,63 ±1,39
64,04 ±0,78
68,43 ±0,87
30,50 ±0,52
18,00 ±0,44
15,68 ±0,25
17,32 ±0,24
16,82 ±0,21
12,50 ±0,64
6,50 ±0,34
12,50 ±0,19
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alpesi

szánentáli
5
38,60 4,74
62,80 1,77
66,40 2,05
27,80 0,91
18,20 1,26
15,60 0,83
17,60 0,72
16,80 0,49
13,00 0,97
7,40 0,46
12,80 0,42

24
46,08 1,48
64,29 0,87
70,38 0,85
31,00 0,49
19,71 0,57
16,38 0,24
17,75 0,21
16,88 0,23
14,79 0,25
7,13 0,14
12,50 0,21
27
50,00 ±1,40
68,44 ±0,82
73,63 ±0,80
31,19 ±0,46
18,41 ±0,54
16,44 ±0,23
18,26 ±0,20
16,96 ±0,22
14,04 ±0,23
7,15 ±0,13
12,67 ±0,20

39
46,83 1,70
64,49 0,63
71,31 0,73
30,18 0,33
19,33 0,45
16,49 0,30
18,05 0,26
17,62 0,18
14,31 0,35
7,46 0,17
12,82 0,15
65
55,61 ±1,31
65,57 ±0,49
72,98 ±0,57
31,37 ±0,25
20,71 ±0,35
17,45 ±0,23
19,05 ±0,20
17,60 ±0,14
13,94 ±0,27
7,20 ±0,13
13,08 ±0,12

24. táblázat. Az kecskék átlagos testméretei fajta és életkor szerint (legkisebb
négyzetes átlag±standard hiba)
négy évesek
n
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
> 5 évesek
n
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság

TFM
21
50,14 ±1,37
67,52 ±0,79
71,00 ±0,87
30,67 ±0,44
18,38 ±0,42
16,52 ±0,27
18,10 ±0,24
17,00 ±0,26
13,38 ±0,70
6,67 ±0,35
12,86 ±0,22

TBM
37
49,18 ±1,13
64,95 ±0,75
70,86 ±0,66
30,73 ±0,36
18,68 ±0,39
16,49 ±0,22
17,84 ±0,21
17,41 ±0,18
13,27 ±0,45
6,81 ±0,23
12,57 ±0,16

TTM
39
47,95 ±1,18
64,33 ±0,66
69,41 ±0,74
30,36 ±0,44
17,95 ±0,37
16,08 ±0,21
17,51 ±0,20
16,85 ±0,18
13,13 ±0,55
6,72 ±0,28
12,92 ±0,16

alpesi
31
54,31 ±1,30
69,87 ±0,76
75,06 ±0,75
32,35 ±0,43
19,71 ±0,50
17,55 ±0,22
18,84 ±0,18
17,74 ±0,20
14,39 ±0,22
7,45 ±0,13
12,90 ±0,18

szánentáli
43
63,76 ±1,61
68,77 ±0,60
75,72 ±0,70
33,86 ±0,31
21,98 ±0,43
19,21 ±0,28
20,09 ±0,25
18,00 ±0,17
15,23 ±0,33
7,70 ±0,16
13,81 ±0,14

78
51,32 ±0,71
65,74 ±0,41
71,14 ±0,45
31,81 ±0,23
18,54 ±0,22
16,46 ±0,14
18,03 ±0,13
17,44 ±0,14
13,40 ±0,36
6,78 ±0,18
12,96 ±0,11

98
51,34 ±0,70
66,34 ±0,46
71,14 ±0,41
31,63 ±0,22
18,86 ±0,24
16,41 ±0,14
17,93 ±0,13
17,33 ±0,11
13,60 ±0,28
7,00 ±0,14
13,28 ±0,10

97
49,43 ±0,75
65,72 ±0,42
70,33 ±0,47
31,44 ±0,28
18,36 ±0,23
16,07 ±0,13
17,57 ±0,13
17,40 ±0,11
13,13 ±0,35
6,75 ±0,18
12,81 ±0,10

64
55,28 ±0,91
67,42 ±0,53
74,39 ±0,52
32,89 ±0,30
20,05 ±0,35
17,16 ±0,15
18,48 ±0,13
17,66 ±0,14
14,27 ±0,15
7,30 ±0,09
13,03 ±0,13

64
58,48 ±1,32
66,48 ±0,49
73,41 ±0,57
32,14 ±0,26
20,59 ±0,35
17,83 ±0,23
18,97 ±0,20
17,30 ±0,14
14,02 ±0,27
7,39 ±0,13
13,31 ±0,12
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25. táblázat. Az életkor, a fajta és a környezet (tenyészet) hatása a testméretekre
életkor

fajta

környezet

testsúly
***
ns
***
marmagasság
***
ns
***
testhossz
***
ns
***
mellkas mélység
***
*
***
mellkas szélesség
***
ns
***
far 1 szélesség
***
ns
***
far 2 szélesség
***
*
***
fejhossz
***
*
***
fülhossz
ns
***
ns
fül szélesség
ns
*
ns
szemtávolság
***
*
***
*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001; ns=nem szignifikáns

életkor
- fajta

életkor
-környezet

fajta
- környezet

**
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns
ns
ns

**
ns
ns
**
***
**
*
*
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
*
ns
ns
ns

5. 1. 3. A testméretek közötti összefüggések
A fajtánkénti korreláció vizsgálatban 203 tulajdonságpár esetében volt
szignifikáns a kapcsolat. Szoros, mind az öt fajta esetében szignifikáns
összefüggést lehetett kimutatni a szánentáli egyedek testsúly - testhossz, testsúly
- mellkasszélesség, testsúly - far 1, testsúly - far 2, mellkasszélesség – far 1,
mellkasszélesség - far 2, valamint far 1 - far 2 méretei között. A szignifikáns
korrelációk között a fülhossz-fülszélesség közötti összefüggés volt a legerősebb
a három magyar fajtában, míg az alpesi esetében a testsúly - mellkasmélység, a
szánentáli esetében a far 1 - far 2 tulajdonságpárok közötti korrelációk voltak a
legszorosabbak. A három magyar fajta esetében talált további szignifikáns
korrelációk laza vagy közepes összefüggést jelentettek, a három fajta között a
testsúly - fejhossz, marmagasság - testhossz, marmagasság - mellkasmélység,
testhossz - far 2, testhossz - fejhossz, mellkasmélység - mellkasszélesség,
mellkasmélység - far 2 tulajdonságpárok esetében volt különbség az összefüggés
szorosságát illetően. A korreláció egy esetben, az alpesi fajtában volt negatív,
ahol a marmagasság növekedésével keskenyebb lett a mellkas (26. táblázat).
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26. táblázat. A testméretek közötti korrelációk fajtánként
n
testsúly

marmagasság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
marmagasság testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
testhossz
mellkasmélység
mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
mellkasmélys. mellkasszélesség
far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
mellkasszél. far 1
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság

TFM
198
0,51 ***
0,55 ***
0,57 ***
0,46 ***
0,48 ***
0,56 ***
0,34 ***
ns
ns
0,33 ***
0,56 ***
0,47 ***
0,17 *
0,28 ***
0,23 ***
0,16 *
ns
ns
0,21 **
0,50 ***
0,21**
0,34 ***
0,38 ***
0,41 ***
ns
0,16 *
0,31 ***
0,38 ***
0,38 ***
0,47 ***
0,33 ***
ns
ns
0,25 ***
0,30 ***
0,33 ***
0,21 **
ns
ns
ns

TBM
182
0,48 ***
0,56 ***
0,49 ***
0,52 ***
0,50 ***
0,42 ***
0,19 **
ns
0,18 *
0,31 ***
0,35 ***
0,28 ***
0,16 *
0,34 ***
0,24 ***
ns
ns
ns
0,22 **
0,44 ***
0,34 ***
0,30 ***
0,36 ***
0,27 ***
0,24 ***
0,21 **
0,34 ***
0,48 ***
0,30 ***
0,37 ***
0,19 *
ns
ns
0,34 ***
0,25 ***
0,19 *
0,15 *
ns
0,15 *
0,16 *
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TTM
202
0,51 ***
0,66 ***
0,49 ***
0,42 ***
0,56 ***
0,51 ***
0,48 ***
ns
0,18 *
0,29 ***
0,48 ***
0,23 ***
ns
0,26 ***
0,22 **
0,30 ***
ns
ns
ns
0,40 ***
0,30 ***
0,39 ***
0,44 ***
0,46 ***
0,15 *
0,19 **
0,33 ***
0,51 ***
0,36 ***
0,41 ***
0,31 ***
ns
ns
0,25 ***
0,30 ***
0,38 ***
0,23 ***
ns
ns
0,16 *

alpesi
szánentáli
146
216
0,34 *** 0,43 ***
0,57 *** 0,72 ***
0,66 *** 0,67 ***
0,52 *** 0,78 ***
0,53 *** 0,78 ***
0,61 *** 0,75 ***
0,45 *** 0,25 ***
ns
0,26 ***
0,19 *
0,20 **
0,27 **
0,55 ***
0,35 *** 0,41 ***
ns
0,47 ***
-0,17 *
0,21 **
0,33 *** 0,47 ***
0,27 *** 0,43 ***
0,27 *** 0,21 **
ns
0,20 **
0,25 **
ns
0,24 **
0,36 ***
0,51 *** 0,48 ***
0,32 *** 0,55 ***
0,32 *** 0,66 ***
0,44 *** 0,60 ***
0,46 *** 0,21 **
ns
0,18 **
0,28 ***
ns
0,27 *** 0,44 ***
0,54 *** 0,53 ***
0,33 *** 0,58 ***
0,35 *** 0,60 ***
0,48 *** 0,34 ***
ns
0,28 ***
ns
0,19 **
0,17 *
0,51 ***
0,20 *
0,71 ***
0,33 *** 0,69 ***
0,20 *
0,18 **
ns
0,29 ***
ns
0,20 **
ns
0,42 ***

27. táblázat. A testméretek közötti korrelációk fajtánként (folyt.)
n
far 1

TFM
198
0,58 ***
0,19 **
ns
ns
ns
0,35 ***
ns
ns
0,15 *
ns
ns
0,31 ***
0,90 ***
ns
ns

TBM
182
0,48 ***
ns
ns
ns
ns
0,23 **
ns
ns
0,21 **
ns
ns
0,19 *
0,88 ***
ns
ns

TTM
202
0,54 ***
0,32 ***
ns
ns
0,21 **
0,40 ***
ns
ns
0,35 ***
ns
ns
0,33 ***
0,91 ***
ns
ns

alpesi
szánentáli
146
216
0,55 ***
0,79 ***
0,35 ***
0,19 **
ns
0,27 ***
0,24 **
0,17 *
ns
0,49 ***
0,32 ***
0,18 **
ns
0,22 ***
0,20 *
0,17 *
0,28 ***
0,50 ***
ns
ns
0,41 ***
ns
0,31 ***
0,47 ***
0,20 *
0,72 ***
0,18 *
ns
0,23 **
ns

far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
far 2
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság
fülszélesség szemtávolság
ns=nem szignifikáns
mellkasmélys.=mellkas mélység; mellkasszél.=mellkas szélesség
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

Az öt fajta összevont vizsgálatában a testméretek közötti korrelációk az összes
testméret esetében pozitívak és statisztikailag igazolhatóak voltak (P≤0,05;
P≤0,01; P≤0,001). Szoros korreláció volt a fülhossz és fülszélesség, valamint a
far 1 és far 2 méretek között. A testsúly közepesen szoros kapcsolatban volt a
marmagassággal, a testhosszal, a mellkas méretekkel (mélység és szélesség), far
méreteivel (far 1 és far 2) valamint a szemtávolsággal. A testhossz
növekedésével nőtt a marmagasság, a mellkasmélység és - szélesség, a far 1 és
far 2 szélesség, valamint a fejhossz (közepesen szoros korreláció). A
mellkasmélység és a mellkasszélesség, valamint a mellkasmélység és
farszélesség (far 1 és far 2) közötti összefüggés közepesen szoros volt. A
mellkasszélesség növekedése a far 1 és far 2 szélesség növekedésével járt. A
további tulajdonságok közötti kapcsolatok koefficiens értéke 0,40 alatt volt (28.
táblázat).
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-0,22

0,08

0,02

0,05

0,06

0,04

mellksz

far 1

far 2

fejhossz

fülhossz

fülszél

**

***

**

***

0,15

0,10

0,10

0,22

0,15

0,10

0,03

0,18

0,47

0,67

***

**

***

***

***

**

***

***

***

testhossz

0,12

-0,01

0,02

0,18

0,14

0,06

0,22

0,50

0,35

***

***

***

***

***

***

mellkas
mélység
0,59 ***

-0,03

0,00

0,02

0,01

0,16

0,13

0,52

0,45

0,15

***

***

***

***

***

mellkas
szélesség
0,64 ***

0,01

0,01

0,08

0,02

0,44

0,51

0,44

0,51

0,37

0,68

*

***

***

***

***

***

***

far 1

0,12

0,00

0,03

0,12

0,70

0,52

0,48

0,53

0,33

0,67

***

***

***

***

***

***

***

***

far 2

0,24

0,03

0,03

0,33

0,27

0,25

0,35

0,40

0,21

0,37

***

***

***

***

***

***

***

***

fejhossz
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*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001
Az átló felett a Pearson-korrelációs együtthatók, az átló alatt a parciális korrelációs együtthatók találhatók
marmag: marmagasság
mellkm: mellkas mélység
mellksz: mellkas szélesség
fülszél: fülszélesség
szemtáv: szemtávolság

0,06

0,10

mellkm

szemtáv

0,24

testhossz

marmag

testsúly

marmagasság
0,47 ***

0,03

0,85

0,09

0,14

0,17

0,13

0,12

0,19

0,13

0,17

***

**

***

***

***

***

***

***

***

fülhossz

28. táblázat. A testméretek közötti korrelációs és testsúlyra korrigált parciális korrelációs együtthatók

-0,01

0,85

0,11

0,15

0,16

0,14

0,12

0,22

0,14

0,22

***

***

***

***

***

***

***

***

***

fül-szélesség

0,08

0,09

0,35

0,36

0,29

0,24

0,33

0,37

0,24

*

**

***

***

***

***

***

***

**

szemtávolság
0,41 ***

A méretek testsúlyra való korrigálása (parciális korreláció) csökkentette a
tulajdonságok közötti kapcsolatok szorosságát, valamint a szignifikáns
összefüggések számát. A 45 tulajdonságpárból csupán 23 maradt szignifikáns,
melyek közül legszorosabb a fülhossz és fülszélesség közötti korreláció volt.
Közepesen szoros szignifikáns korreláció volt far 1 és far 2 tulajdonság között.
A további tulajdonságpárok közötti összefüggések lazának bizonyultak, négy
esetben negatív összefüggést mutattam ki (28. táblázat).
Az úgynevezett varimax rotáció után 3 faktort hoztam létre 66,9%-os variancia
aránnyal. Az első faktort a testsúly, a mellkas szélesség, a far 1 és far 2
szélesség méretek alkották. Ezen tulajdonságok mindegyike az állat testsúlyát
fejezik ki közvetlenül vagy közvetetten. A második faktorba a fejméreteket
meghatározó tulajdonságok, a fejhossz és a szemtávolság került, míg a harmadik
faktorba a fülméreteket meghatározó hosszúsági és szélességi méretek tartoztak
(29. táblázat).
29. táblázat. A testméreteken alapuló faktoranalízis sajátérték együtthatói
tulajdonság
a sajátérték együttható varianciája
(%)
testsúly
marmagasság
testhossz
mellkas mélység
mellkas szélesség
far 1 szélesség
far 2 szélesség
fejhossz
fülhossz
fülszélesség
szemtávolság

1. faktor

2. faktor

3. faktor

31,34

18,45

17,08

0,81
0,31
0,58
0,62
0,81
0,81
0,78
0,14
0,08
0,10
0,17

0,38
0,52
0,52
0,39
0,03
0,17
0,26
0,75
0,06
0,07
0,73

0,11
0,11
0,15
0,03
0,05
0,09
0,05
0,03
0,95
0,95
0,01
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5. 1. 4. Testméret indexek
A testsúly index tulajdonságban a fajták - egy kivétellel (tejelő fehér magyar és
tejelő tarka magyar) - szignifikánsan különböztek egymástól. A magasság
index esetében a három magyar fajta egymástól és a külföldi fajták egymástól
szignifikánsan nem különböztek, azonban a tejelő fehér- és tarka magyar az
alpesitől, valamint mindhárom magyar fajta a szánentálitól számottevően
különbözött. A hosszúlábúság és a mellkasmélység indexek esetében nem volt
szignifikáns eltérés a fajták között. A tejelő tarka magyar a tejelő fehér magyar
kivételével az alpesi a tejelő barna magyar kivételével minden fajtától, a
szánentáli azonban minden további fajtától szignifikásan különbözött a mellkas
haránt index tulajdonságban. A mellkasszélesség index esetében a magyar
fajták egymástól való eltérése nem számottevő, azonban a külföldi fajtáktól
statisztikailag is igazolhatóan különböztek, ezalól a tejelő barna magyar - alpesi
összehasonlítás volt a kivétel. A külföldi tejelő fajták egymástól is eltértek
ebben a tulajdonságban. A medence-mellkas indexben a tejelő fehér magyar a
tejelő barna magyartól és a külföldi fajtáktól, valamint a tejelő tarka magyar a
szánentálitól statisztikailag igazoltan különbözött. A szánentáli és alpesi anyák
esetében a fej indexben is számottevő eltérés volt kimutatható, míg a további
fajták egymástól való különbsége nem volt szignifikáns (30. táblázat).
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fajta
TFM
TBM
TTM
alpesi
n
198
182
202
146
testsúly index
71,49 ±0,89a
75,14 ±0,92b
71,89 ±0,88a
77,86 ±1,03c
magasság index
93,64 ±0,46a
92,59 ±0,48ab
93,58 ±0,45a
91,91 ±0,53b
hosszúlábúság index
52,69 ±0,30
51,91 ±0,31
52,41 ±0,30
52,25 ±0,35
mellkas mélység index
47,32 ±0,30
48,09 ±0,31
47,59 ±0,30
47,75 ±0,35
mellkas haránt index
28,02 ±0,30a
28,81 ±0,31a
27,91 ±0,29ab
29,20 ±0,34ac
mellkas szélesség index
59,31 ±0,49a
59,95 ±0,51ac
58,73 ±0,49a
61,02 ±0,57bc
medence-mellkasi index
111,57 ±1,03ac
115,17 ±1,07bc
113,94 ±1,02c
115,91 ±1,19c
a fej indexe
74,29 ±0,47a
74,81 ±0,49a
75,32 ±0,46a
73,99 ±0,54ab
a, b, c, d: Az egy sorban különböző betűkkel jelölt átlagok szignifikánsan különböznek egymástól (P≤0,05)
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

30. táblázat. A testméret indexek legkisebb négyzetes átlaga és standard hibája fajtánként
szánentáli
216
84,58 ±0,85d
90,72 ±0,44b
51,90 ±0,29
48,10 ±0,29
31,21 ±0,28d
64,86 ±0,47d
116,71 ±0,98bc
75,49 ±0,45ac

5. 2. A küllemi tulajdonságok

5. 2. 1. A kültakaró színe, csíkoltsága és a szőrhossz
A tejelő fehér magyar fajta egyedeinek 94%-a egyöntetű fehér színű volt, a
fennmaradó egyedek fehér alapszínű testfelületük kevesebb, mint 10%-án
világos barna, világos pirók, világosszürke és fekete színű foltot viseltek. Az
említett négy színkombináció (fehér-világos barna, fehér-világos pirók, fehérvilágosszürke, fehér-fekete) tejelő tarka magyar egyedeknél is előfordult, ahol
azonban a kiegészítő szín meghaladta a testfelület 10%-át. A mindkét fajtában
jelen lévő színkombinációk tejelő tarka magyar fajtán belüli aránya nagyobb
volt, mint a tejelő fehér magyar fajtában. A legnagyobb számú színkombináció
(45) a tejelő tarka magyar egyedekre volt jellemző, míg a tejelő barna magyar
egyedeknél negyven különböző színezet fordult elő. A tejelő barna magyar és
tejelő tarka magyar fajta között huszonkét színkombinációban volt átfedés, azaz
mind a két fajtában megtalálhatók voltak ugyanolyan színezetű egyedek. A
huszonkét kombinációból tizenkét esetben a tejelő barna magyar egyedek fajtán
belüli aránya nagyobb volt, mint a tejelő tarka magyar egyedeké. A tejelő tarka
magyar fajtában kiemelkedő, 12% volt a fekete-fehér színezetű anyák aránya,
míg a tejelő barna magyar fajtában ugyanez a színpárosítás 5,7%-ban fordult
elő. A vizsgált tejelő barna magyar anyák 10%-a homogén fekete volt; 7,5%-a
sötétbarna-fekete színű, valamint 5,2 és 6,1% közötti volt a középbarna-fekete,
valamint a középbarna, az egyszínű világosbarna, a világos pirók színű anyák
előfordulási aránya (31-32. táblázat).
A háromszínű kültakaró elsősorban a tejelő tarka magyar fajtájú egyedeket
jellemezte, ebben a fajtában a tizenhét színkombináció az állomány 37,7%-át,
míg a tejelő barna magyar fajtában a négy színkombinációt az állomány 9,5%-a
adta. A háromszínű kültakaró esetében két színkombináció (középbarna-feketefehér, sötétbarna-fekete-fehér) jelent meg mind a két fajtában (31-32. táblázat).
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31. táblázat. A színkombinációk megoszlása (%)
kód

színkombinációk
főszín

kiegészítő szín

kiegészítő szín

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

100

fehér

120

fehér

világosbarna

129

fehér

világosbarna

130

fehér

középbarna

134

fehér

középbarna

sötétbarna

0,67

139

fehér

középbarna

fekete

3,61

140

fehér

sötétbarna

149

fehér

sötétbarna

150

fehér

világos pirók

0,72

0,76

170

fehér

világosszürke

1,64

2,77

172

fehér

világosszürke

világosbarna

0,42

179

fehér

világosszürke

fekete

1,01

180

fehér

sötétszürke

190

fehér

fekete

200

világosbarna

210

világosbarna

fehér

219

világosbarna

fehér

230

világosbarna

középbarna

239

világosbarna

középbarna

fekete

1,09

241

világosbarna

sötétbarna

fehér

2,27

250

világosbarna

világos pirók

0,48

290

világosbarna

fekete

2,97

300

középbarna

310

középbarna

fehér

1,85

3,53

320

középbarna

világosbarna

1,77

0,50

329

középbarna

világosbarna

340

középbarna

sötétbarna

341

középbarna

sötétbarna

fehér

349

középbarna

sötétbarna

fekete

380

középbarna

sötétszürke

0,56

390

középbarna

fekete

5,23
3,78

93,96
2,35

4,03

fekete

1,51
2,18

2,18
fekete

1,01

2,10
1,33

8,32
5,95
1,93

fekete

2,18
3,28

0,41

1,09

1,34

5,63

fekete

1,04
2,25

391 középbarna
fekete
fehér
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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1,18
7,82
1,34
1,26
7,14

32. táblázat. A színkombinációk megoszlása (%) folytatás
kód

színkombinációk

n

főszín

400

sötétbarna

410

sötétbarna

fehér

0,96

420

sötétbarna

világosbarna

2,41

430

sötétbarna

középbarna

2,65

431

sötétbarna

középbarna

fehér

439

sötétbarna

középbarna

fekete

0,88

490

sötétbarna

fekete

sötétbarna

fekete

fehér

7,48
3,78

1,09

491
500

világos pirók

0,42

510

világos pirók

fehér

6,11
1,37

520

világos pirók

világosbarna

0,72

540

világos pirók

sötétbarna

1,05

590

világos pirók

fekete

0,96

600

sötétpirók

610

sötétpirók

fehér

1,05

650

sötétpirók

világos pirók

0,72

690

sötétpirók

fekete

0,72

700

világosszürke

719

világosszürke

fehér

730

világosszürke

középbarna

780

világosszürke

sötétszürke

1,69

790

világosszürke

fekete

0,96

0,67

810

sötétszürke

fehér

1,21

1,61

890

sötétszürke

fekete

0,88

0,76

900

fekete

10,13

0,84

910

fekete

fehér

5,71

913

fekete

fehér

12,11
1,01

920

fekete

világosbarna

2,81

0,51

930

fekete

középbarna

0,88

1,43

940

fekete

sötétbarna

2,33

941

fekete

sötétbarna

kiegészítő szín

kiegészítő szín

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

3,30
2,94

1,34

1,68
0,67

2,41

1,77
fekete

2,69
1,18
1,51

középbarna

fehér

970 fekete
világosszürke
1,21
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

64

1,34
1,61

A csíkoltság, azaz a szőrzet bizonyos testtájakon (fej, lábak, gerincvonal) való
eltérő színe és/vagy hossza a tejelő barna fajtában volt a legnagyobb arányú
(7,5%). A színben és hosszban egyöntetű szőrzet legnagyobb arányban a tejelő
fehér magyar kecskék ismertetőjegye volt, azonban 10%-uk gerincét az
alapszínnel megegyező színű, de hosszabb szőr fedte. A fejen, a lábon és a
gerincvonalon eltérő színű, de azonos hosszúságú szőrzetű egyedek legnagyobb
arányban a tejelő barna magyar fajtában fordultak elő (33. táblázat).
A szőrzet hossza szerint a három magyar fajtában az egyedek 65-72%-a rövid
szőrű és alig több mint 17,3-21,3%-uk volt gatyás. A fennmaradó 10,8-13,7% a
félhosszú és hosszú szőrű egyedek között oszlott meg. Rövid szőrű egyedek a
tejelő fehér magyar fajtában, míg a gatyás egyedek a tejelő tarka magyar
fajtában fordultak elő a legnagyobb arányban (34. táblázat).

33. táblázat. A csíkoltság jelenléte a fejen és lábon, illetve a háton (%)
csíkoltság

TFM

TBM

TTM

977
81,06

1244
38,83

1190
31,43

fejen és lábon nincs, de a hátszíj az alapszíntől eltérő színű, hossza
a test szőrzetével megegyezik

1,74

3,70

3,19

fejen és lábon nincs, de a hátszíj az alapszíntől eltérő színű, hossza
a test szőrzetét meghaladja

0,82

2,81

2,52

fejen és lábon nincs, de alapszínnel azonos színű hosszú szőr fedi a
gerincet

10,54

4,90

6,64

fejen és lábon van, de hátszíj nincs

1,54

10,37

18,07

fejen és lábon van, és a hátszíj az alapszíntől eltérő színű, hossza a
test szőrzetével megegyezik

2,76

26,45

24,71

fejen és lábon van, és a hátszíj az alapszíntől eltérő színű, hossza a
test szőrzetét meghaladja

0,51

7,56

6,97

fejen és lábon van, és alapszínnel azonos színű hosszú szőr fedi a
gerincet

1,03

5,38

6,47

n
nincs

TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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34. táblázat. A szőrzet típusok megoszlása (%)
szőrhossz
n

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

rövid (< 5 cm)

71,65

70,74

65,04

gatyás

17,50

17,28

21,26

7,06

7,32

8,83

3,79
4,66
hosszú (> 10 cm)
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

4,87

félhosszú (5-10 cm)

5. 2. 2. Csengettyű, szarv, szakáll és fülhossz
A vizsgált kecskepopuláció több mint felének nem volt csengettyűje, a felemás
hosszúságú, illetve a csupán egy csengettyűvel rendelkező egyedek aránya
csupán a tejelő tarka magyar fajtában haladta meg a 2%-ot (35. táblázat).
Az állomány átlagosan 60%-a volt szarvalt, a szarv nélküli egyedek aránya a
tejelő fehér magyar fajtában volt a legnagyobb, de itt is alig haladta meg a 40%ot. A szarvtípusok közül az úgynevezett olló típus fordult elő a legnagyobb
arányban, 50% a három fajtában átlagosan. Priszka szarvat viselt a tejelő tarka
magyar egyedek 10%-a, csavart szarvat a tejelő barna magyar egyedek 2%-a
(35. táblázat).
A vizsgált populációban a tejelő fehér magyar egyedek 79,4; a tejelő barna
anyák 64,9; míg a tejelő tarka anyák 76,2%-ának volt szakálla. A szakáll nélküli
egyedek aránya a tejelő barna magyar fajtában volt a legnagyobb (35,1%)
(36. táblázat).
Mindhárom fajta esetében az egyedek túlnyomó része normál fülű volt,
elenyésző (0,5-4,6%) volt a hosszú fülű egyedek aránya. A rövid fül, azaz az
úgynevezett „egérfül” előfordulási aránya a tejelő tarka magyar fajtában (8,8%)
volt a legnagyobb (36. táblázat).
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35. táblázat. A csengettyűk és a szarvtípusok megoszlása (%)
csengettyű

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

59,26

55,31

54,54

rövid

24,46

29,09

28,74

hosszú

n
nincs
van

15,05

14,07

14,62

csak egyik oldalon

1,02

1,05

1,43

aszimmetrikus

0,21

0,48

0,67

40,13

37,70

36,05

szabályos priszka szarv

49,23
7,88

51,93
7,64

50,76
10,50

szabályos csavart szarv

1,33

2,01

1,01

szarv
szarvatlan
szarvalt
szabályos olló

szarvtalanított
1,43
0,72
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

1,68

36. táblázat. A szakáll jelenléte és a fülméret szerinti megoszlás (%)
szakáll

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

20,57

35,13

23,78

gyér

48,01

45,98

45,29

dús

31,42

18,89

30,93

fülhossz
rövid

8,39

5,39

8,82

normál

89,46

94,05

86,55

n
nincs
van

hosszú
2,15
0,56
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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4,62

5. 2. 3. Tőgytulajdonságok
A tőgytulajdonságok (méret, mélység, bimbóméret és alak) egymástól
függetlenül történő vizsgálata lehetővé tette a fajtákra legjellemzőbb
tulajdonságok bemutatását és értékelését.
A tőgy mérete alapján a fajták átlagában 18,9% a kisméretű, 41,7% a közepes
és 18,3% volt a nagyméretű tőgyű egyedek aránya. A kisméretű tőgy
legnagyobb arányban a tejelő fehér magyar fajtában (22,7%), a közepes méretű
a tejelő tarka magyar fajtában (43,4%), míg a nagyméretű a tejelő barna magyar
fajtában (19,5%) fordult elő (37. táblázat).
A tőgymélység esetében mindhárom fajtára a normál lelógású tőgy volt
jellemző, ennek aránya a három fajta átlagában 56,8%, mely a tejelő tarka
magyar fajtában jelent meg a legnagyobb (62,8%) mértékben. A felhúzódott
tőgy a tejelő fehér magyar egyedek sajátossága (10,2%) volt, míg a csánkig,
illetve az alatt érő tőgy a tejelő barna magyar anyáknál fordult elő a legnagyobb
mértékben (14,5 és 1,8%) (37. táblázat).
A marok nagyságú tőgybimbójú és répatőgyű egyedek aránya ugyancsak a
tejelő barna magyar fajtában volt a legnagyobb (31,3 és 8,5%). A kisméretű
tőgybimbó elsősorban a tejelő fehér magyar fajtában (38,7%) fordult elő, míg a
kinyúlt tőgybimbó a tejelő tarka magyar fajtában 11,3% volt. Az egyedek 4,6%ának volt szabálytalan alakú, azaz nem szimmetrikus tőgye (37. táblázat).
Ezen megoszlási értékek alapján a tejelő fehér magyar egyedekre jellemző tőgy
kisméretű, felhúzódott, a tőgybimbók kisméretűek, a tőgy szabályos alakú volt.
A tejelő barna magyar anyákat a nagyméretű, csánkig érő, szabályos tőgy
jellemezte, marok nagyságú bimbókkal. A tejelő tarka magyar egyedek
sajátossága a közepes méretű, normál lelógású szabályos tőgy volt, kinyúlt
bimbókkal (38. táblázat).
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37. táblázat. A tőgyalakulás szerinti megoszlás (%) összefoglalása
TTM

3 fajta
átlaga

977
1244
1190
15,51
18,58
22,72
41,03
40,75
43,43
17,01
18,24
19,54
normál
58,23
49,43
62,85
felhúzódott
10,04
4,88
10,23
csánkon alul
1,75
1,69
1,85
csánkig
10,55
10,83
14,48
répa
6,15
3,71
8,52
marok
27,22
28,15
31,28
kinyúlt
9,22
9,24
11,26
kicsi
26,76
37,13
38,17
szabályos
75,33
73,00
74,71
szabálytalan
5,43
2,80
5,54
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

18,94
41,74
18,26
56,84
8,38
1,76
11,95
6,13
28,88
9,91
34,02
74,35
4,59

tőgyméret
n
kicsi
közepes
nagy

tőgymélység

bimbóméret

tőgyalak

TFM

TBM

Amennyiben a négy tulajdonságot egyszerre vettük figyelembe, azaz annak
legnagyobb mértékben előforduló kombinációit vizsgáljuk, akkor más fajtaspecifikus tőgyalakulást lehetett kimutatni.
A vizsgált kecskepopuláció legnagyobb hányadára a közepes méretű, normál
lelógású, kis vagy marok nagyságú tőgybimbójú, szabályos alakú tőgy (2211-es
és 2221-es) volt a jellemző. E kétféle tőgyalakulás a tejelő fehér magyar fajtában
az egyedek 26,8%-át; a tejelő barna magyar egyedek 28%-át jellemezte, míg a
tejelő tarka magyar fajtájú egyedek 30,3%-ának volt ezen kétféle alakú tőgye. A
tejelő fehér magyar és a tejelő tarka magyar fajtákban kiemelkedően magas volt
a kisméretű, normál lelógású, kis bimbójú, szabályos alakú tőgyű anyák aránya
(1211-es; 11,5% és 11,9%) (38. táblázat).
A kisméretű, felhúzódott, kis bimbójú szabályos alakú tőgyű (1111-es) egyedek
aránya csupán a tejelő fehér magyar és a tejelő barna magyar fajtában haladta
meg az 5%-ot. A másik szélsőséget, a nagyméretű, csánkon alul érő, szabályos
répatőgyű (3441) egyedek jelentették, de ezek aránya a fajtákon belül csupán 0,5
és 0,7% között volt. Ezen tulajdonságok felvétele az állománybavétellel és
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állatjelöléssel egy időben zajlott, így a vizsgált populáció jelentős hányadát
alkották a még ki nem tőgyelt (azaz még nem ellett) gödölyék, amelyek
tőgyalakulása értékelhetetlen volt (38. táblázat).
38. táblázat. A tőgyalakulás megoszlása (%)
tőgyméret

tőgymélység

bimbóméret

tőgyalak

n

TFM

TBM

TTM

977

1244

1190

5,83
1,13
0,92

5,79
0,64
1,93

2,44
0,76
0,42

1111
1112
1121

kicsi
kicsi
kicsi

felhúzódott
felhúzódott
felhúzódott

kicsi
kicsi
marok nagyságú

szabályos
szabálytalan
szabályos

1211

kicsi

normál

kicsi

szabályos

11,46

1221
1231

kicsi
kicsi

normál
normál

marok nagyságú
kinyúlt

szabályos
szabályos

2,56
0,82

2111
2121
2211
2212
2221
2222
2231
2241
2242
2311
2321
2331

közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes
közepes

felhúzódott
felhúzódott
normál
normál
normál
normál
normál
normál
normál
csánkig érő
csánkig érő
csánkig érő

kicsi
marok nagyságú
kicsi
kicsi
marok nagyságú
marok nagyságú
kinyúlt
répatőgy
répatőgy
kicsi
marok nagyságú
kinyúlt

szabályos
szabályos
szabályos
szabálytalan
szabályos
szabálytalan
szabályos
szabályos
szabálytalan
szabályos
szabályos
szabályos

3211
3221
3231
3232
3311
3321
3331
3341
3421
3441

nagy
nagy
nagy
nagy
nagy
nagy
nagy
nagy
nagy
nagy

normál
normál
normál
normál
csánkig érő
csánkig érő
csánkig érő
csánkig érő
csánkon alul
csánkon alul

kicsi
marok nagyságú
kinyúlt
kinyúlt
kicsi
marok nagyságú
kinyúlt
répatőgy
marok nagyságú
répatőgy

szabályos
szabályos
szabályos
szabálytalan
szabályos
szabályos
szabályos
szabályos
szabályos
szabályos

3,54 11,93
2,73
0,88

2,61
0,42

1,33 0,96 0,42
1,02 0,72 0,84
12,69 11,58 15,88
1,43 0,40 1,51
14,12 16,40 14,37
1,33 0,72 1,76
2,66 2,09 4,54
2,66 3,94 1,18
0,92 0,64 0,42
0,62 0,64 0,50
0,82 1,05 0,92
1,43 1,61 1,09
2,66
2,76
1,54
0,62
1,02
2,46
2,15
2,05
1,23
0,52

2,25
3,30
0,56
0,40
0,96
3,30
3,70
3,22
1,13
0,72

2,77
2,52
1,85
1,09
0,92
3,53
2,27
1,60
1,18
0,51

5000 még le nem tőgyelt gödölye
19,24 24,20 19,75
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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5. 2. 4. A fajták közötti eltérések
A csíkoltsági arányok, a fül mérete és a tőgytípusok megoszlásában mindhárom
fajta szignifikánsan különbözött egymástól. A szőrhosszúság esetén a
megoszlásban kimutatott különbségeket a tejelő fehér magyar és a tejelő tarka
magyar, valamint a tejelő barna magyar és tejelő tarka magyar fajták között
találtuk szignifikánsnak. A szarvtípus tulajdonságban csupán a tejelő barna
magyar és tejelő tarka magyar fajták különböztek egymástól. A szakáll
meglétének és sűrűségének alakulásában a tejelő barna magyar szignifikánsan
különbözött a tejelő fehér magyartól és a tejelő tarka magyartól is (39. táblázat).
39. táblázat. Az egyes tulajdonságok megoszlása közötti különbségek
fajta párok
n

csíkoltság

TFM - TBM

TFM - TTM

TBM - TTM

összes

2221

2167

2434

3411

Pearson df szig Pearson df szig Pearson df szig Pearson df szig
chi2
chi2
chi2
chi2
560,60 7 ***
676,10 7 ***
40,99 7 ***
783,67 14 ***

szőrhosszúság

1,11 3

ns

10,83 3

*

9,69 3

*

14,69 6

*

szarv

5,79 4

ns

7,25 4

ns

14,83 4

**

19,03 8

*

19,56 2

***

9,98 2

**

53,29 2 ***

7,39 4

ns

9,10 4

ns

szakáll

76,06 2

***

3,36 2

ns

62,10 2 ***

95,42 4 ***

tőgy

92,71 28 ***

48,98 28 **

174,30 28 ***

201,04 56 ***

fül
csengettyű

1,33 4

56,80 4 ***

ns

11,34 8

*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001; ns=nem szignifikáns
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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ns

5. 3. A laktációs termelés értékelése
A legmagasabb napi tejhozammal a tejelő tarka magyar anyák kezdték a
laktációt, azonban a második szakasztól az általuk termelt mennyiség
alacsonyabb volt, mint a tejelő fehér magyar egyedeké. A laktáció során
mindvégig a tejelő barna magyar anyák átlagos napi tejtermelése volt a
legalacsonyabb. A tejelő fehér magyar és tejelő tarka magyar egyedek az elléstől
számított 81-110. nap között; míg a tejelő barna magyar fajtában, 111-140. nap
között érték el az 1,6 illetve az 1,5 literes csúcshozamot (3. ábra).
A laktáció elején a napi tejtermelés 1,42 és 1,54 között volt; a második
szakaszban minden fajtában növekedett az érték (1,49 és 1,58). A tejelő fehér
magyar és tejelő tarka magyar esetében szinten maradt a hozam, majd a 171200. naptól rohamosan csökkent (3. ábra).
A laktáció során egy esetben, a 171-200. nap közötti időszakban mért napi
tejmennyiségben, a tejelő fehér magyar és tejelő barna magyar anyakecskék
között volt szignifikáns különbség (40. táblázat).

liter

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
51-80.

81-110.

111-140.

141-170.

TFM

TBM

171-200.

201-230.

231-260. nap

TTM

3. ábra. A napi tejmennyiség változása a laktáció során fajtánként
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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51-80. nap
81-110. nap
111-140. nap
141-170. nap
171-200. nap
201-230. nap1
laktáció
n
napja
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
tejmennyiség (liter)
TFM
156
1,52 ±0,09
1,58 ±0,06
1,57 ±0,05
1,57 ±0,05
1,55 ±0,05a
1,32 ±0,05
TBM 168
1,42 ±0,08
1,49 ±0,06
1,51 ±0,05
1,46 ±0,05
1,40 ±0,04b
1,30 ±0,05
TTM
106
1,54 ±0,08
1,58 ±0,08
1,54 ±0,06
1,53 ±0,06
1,50 ±0,06ab
1,28 ±0,06
tejzsír (%)
TFM
156
3,29 ±0,12
3,49 ±0,08
3,48 ±0,07a
3,48 ±0,07
3,57 ±0,06
3,87 ±0,07
TBM 168
3,40 ±0,11
3,52 ±0,09
3,30 ±0,07b
3,34 ±0,07
3,48 ±0,06
3,80 ±0,07
TTM
106
3,37 ±0,11
3,37 ±0,10
3,36 ±0,08ab
3,36 ±0,07
3,46 ±0,08
3,75 ±0,08
tejfehérje (%)
TFM
156
3,11 ±0,05
3,15 ±0,04
3,15 ±0,03
3,15 ±0,03
3,25 ±0,03
3,55 ±0,03
TBM 168
3,18 ±0,06
3,14 ±0,04
3,12 ±0,03
3,19 ±0,04
3,31 ±0,03
3,55 ±0,04
TTM
106
3,20 ±0,05
3,18 ±0,05
3,15 ±0,04
3,18 ±0,03
3,27 ±0,03
3,49 ±0,04
laktóz (%)
TFM
156
4,64 ±0,04a
4,55 ±0,03
4,47 ±0,02a
4,45 ±0,02a
4,50 ±0,02a
4,53 ±0,02a
TBM 168
4,59 ±0,04ab
4,55 ±0,03
4,41 ±0,02ab
4,42 ±0,02ab
4,47 ±0,02ab
4,39 ±0,02b
TTM
106
4,56 ±0,04b
4,58 ±0,03
4,39 ±0,03b
4,39 ±0,03b
4,41 ±0,03b
4,38 ±0,03b
szomatikus sejtszám (1000 db/cm3)
TFM
156
867 ±409
1208 ±286
1453 ±239
1456 ±233
1782 ±220
2215 ±229
TBM 168
988 ±416
1282 ±315
1506 ±243
1847 ±250
2026 ±229
2242 ±247
TTM
106
935 ±408
1148 ±367
1407 ±305
1651 ±270
1857 ±283
2017 ±284
a, b, c: az azonos oszlopba tartozó, különböző betűkkel jelölt középértékek szignifikánsan különböznek egy mástól (P≤0,05)
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar; 1n=143, 145, 105; 2n=104, 90, 63

standard hibája fajtánként

3344 ±269
2932 ±313
2830 ±367

4,42 ±0,03a
4,30 ±0,03b
4,33 ±0,03b

3,83 ±0,03
3,84 ±0,04
3,88 ±0,05

4,91 ±0,08
4,95 ±0,09
4,83 ±0,10

0,98 ±0,06
0,92 ±0,06
0,99 ±0,08

231-260. nap2
átlag ±std.hiba

40. táblázat. A napi tejmennyiség (liter), a tejösszetevők, valamint a szomatikus sejtszám legkisebb négyzetes átlaga és

5. 4. Tejösszetétel vizsgálat
5. 4. 1. A kecsketej zsírtartalma
A kifejt tej zsírtartalma a 3,2 és 5,0% között változott a vizsgálat folyamán. A
legnagyobb ingadozás a mérés első és utolsó szakaszában legnagyobb átlagos
zsírtartalmú tejet termelő tejelő barna magyar egyedek esetében volt. A tejelő
tarka magyar kecskék a 170. napig egyenletes, 3,4%-os zsírtartalmú tejet
termeltek, majd ez az érték ezt követően rohamosan növekedett. Ugyanilyen
tendencia volt megfigyelhető a másik két fajtánál is, azonban a tejelő fehér
magyar egyedeknél a 3,3%-ról először 3,5%-ra növekedett, majd ezen a szinten
maradt a mérés 200. napjáig, amikortól ismételten emelkedett a tej zsírtartalma (4.
ábra).
A tej átlagos zsírtartalmában szignifikáns különbség (P≤0,05) volt a laktáció 111140. nap közötti szakaszban a tejelő fehér magyar és tejelő barna magyar között
(40. táblázat).

%
5,0
4,8
4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
51-80.

81-110.

111-140.

141-170.

TFM

TBM

171-200.

201-230.

231-260. nap

TTM

4. ábra. A zsírtartalom változása a laktáció során fajtánként
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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5. 4. 2. A kecsketej fehérjetartalma
A napi fehérje-tartalom a laktáció során 3,1 és 3,9% között változott. A tejelő
fehér magyar kecskék tejében a fehérjetartalom fokozatosan növekedett, míg a
tejelő barna magyar és tejelő tarka magyar fajtában a fehérjetartalom a laktáció
második szakaszától csökkent, majd a 111. napot követően rohamos növekedést
mutatott. A laktáció folyamán a mért értékek fajták közötti különbségeinek
mértéke folyamatosan változott, a 140. napig a tejelő tarka magyar egyedek, míg
a későbbi szakaszokban a tejelő barna magyar egyedek tejének fehérjetartalma
volt a legmagasabb (5. ábra).
A laktáció folyamán a napi fehérjetartalomban fajták között nem volt
szignifikáns különbség (40. táblázat).

%

4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
51-80.

81-110.

111-140.

141-170.

TFM

TBM

171-200.

201-230.

231-260. nap

TTM

5. ábra. A fehérjetartalom változása a laktáció során fajtánként
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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5. 4. 3. A kecsketej laktóztartalma
A laktáció során a tej laktóztartalma 4,3 és 4,6% között változott, ami
viszonylag egyenletesnek mondható (6. ábra).
Legmagasabb laktóztartalom a tejelő fehér magyar kecskék, a legalacsonyabb a
tejelő tarka magyar kecskék tejében volt. E két szélsőség közötti különbség, a
81-110. napos szakasz kivételével a statisztikailag is igazolható volt (P≤0,05). A
laktáció utolsó két szakaszában a tejelő fehér magyar és tejelő barna magyar
egyedek tejében mért laktóztartalom közötti különbség is szignifikáns (P≤0,05)
volt (40. táblázat).

%

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0
51-80.

81-110.

111-140.

141-170.

TFM

TBM

171-200.

201-230.

231-260. nap

TTM

6. ábra. A laktóztartalom változása a laktáció során fajtánként
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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5. 5. A kecsketej szomatikus sejtszáma
A szomatikus sejtszám mennyisége a laktáció során folyamatosan növekedett,
az első szakaszban mért mennyiség a laktáció végére megháromszorozódott. A
legnagyobb mértékű növekedés, csaknem négyszeres mértékű a tejelő fehér
magyar fajtában volt. A 230. napig a tejelő barna magyar egyedek tejében volt a
legnagyobb mennyiségű szomatikus sejt, majd ezt követően a tejelő fehér
magyar egyedeké felülmúlta a másik két fajta egyedeinek tejben mért átlagos
mennyiséget.
A fajták közötti különbségek a 140. napig egyenletesen változtak. A legnagyobb
mért különbség a következő szakaszban (141-170. nap) volt (mintegy 400 ezer
sejt), azonban még ez sem bizonyult szignifikánsnak (P≤0,05) (7. ábra, 40.
táblázat).

1000 db/cm3
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
51-80.

81-110.

111-140.

141-170.

TFM

TBM

171-200.

201-230.

231-260. nap

TTM

7. ábra. A szomatikus sejtszám mennyiségének változása a laktáció során fajtánként
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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5. 6. A tejmennyiség és a tejösszetevők, valamint a szomatikus sejtszám
közötti összefüggések
A tejmennyiség és a zsírtartalom között a laktáció folyamán végig laza negatív
(kivéve tejelő tarka magyar, 171-200. nap között, ahol közepes negatív), 11
esetben szignifikáns (P≤0,05) összefüggés volt (41. táblázat).
A tejmennyiség és a fehérjetartalom között laza, illetve közepes negatív
szignifikáns (P≤0,05) összefüggést találtam a tejelő fehér magyar és tejelő barna
magyar anyák esetében a laktáció folyamán végig, míg a tejelő tarka esetében ez
az összefüggés a laktáció 141. napjától volt szignifikáns (P≤0,05). A vizsgálat
171. napjától a közepesen szoros szignifikáns (P≤0,05) negatív összefüggést
találtam a tejelő barna és tarka magyar egyedek esetében (41. táblázat).
A tejmennyiség és a laktóz-tartalom között laza összefüggést találtam.
Szignifikáns kapcsolatot (P≤0,05) a 201. naptól lehetett kimutatni (41. táblázat).
A tejmennyiség növekedésével a szomatikus sejtszám mennyisége csökkent, a
laza összefüggések a 141-170. nap között mindhárom fajtában, míg ezt követően
már csupán két (tejelő barna- és tarka magyar), majd a mérés utolsó
időpontjában, már csupán a tejelő tarka magyar fajtában volt szignifikáns
(P≤0,05) (41. táblázat).
A zsír- és fehérjetartalom között a korreláció a tejelő fehér magyar és tejelő
barna magyar esetében mindvégig szignifikáns (P≤0,01 és P≤0,001) volt,
azonban erőssége a közepes és laza között változott. A tejelő tarka magyar
fajtánál 81. naptól volt szignifikáns (P≤0,001) az összefüggés (42. táblázat).
A zsír- és laktóztartalom között mindvégig laza, a mérés kezdeti és utolsó két
szakaszában

negatív

összefüggést

mutattam

ki,

mindhárom

fajtában

(42. táblázat).
A zsír- és szomatikus sejtszám mennyisége között közepesen szoros, pozitív
szignifikáns (P≤0,05) összefüggést találtam a laktáció első szakaszában a tejelő

78

fehér magyar és tejelő tarka magyar fajtában, majd a további szakaszokban az
összefüggés gyengült (42. táblázat).
A mérési időszak 200. napjáig mindhárom fajtában laza pozitív, majd a 201.
napot követően negatív szignifikáns összefüggést mutattam ki a kecsketej
fehérje- és laktóztartalma között. A 201. napot követő mérési időszakban a
tejelő barna magyar, a 231. napot követően a tejelő fehér magyar estében
közepes szignifikáns (P≤0,001) összefüggés volt kimutatható (42. táblázat).
A fehérjetartalom és szomatikus sejtszám mennyisége laza pozitív
összefüggésben

volt

a

mérés

során,

szignifikáns

(P≤0,05)

kapcsolat

túlnyomórészt a laktáció második felében fordult elő. Statisztikailag is
igazolható közepes korreláció volt tejelő fehér magyar esetében az első
szakaszban, valamint a tejelő barna magyar esetében a 201-203. nap közötti
mérési időpontban és tejelő tarka magyar esetében pedig, a 231. napot követően
(42. táblázat).
A tej laktóztartalmának növekedésével csökkent a szomatikus sejtszám
mennyisége, azonban az összefüggés e két tulajdonság között túlnyomórészt
laza volt, csupán a mérés 2. szakaszában (81-110. nap) mindhárom fajtában,
valamint a tejelő tarka magyar esetében a laktáció első három szakaszában volt
közepesen szoros szignifikáns (P≤0,05) az összefüggés (42. táblázat).
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-0,03

-0,06

-0,10

-0,19 *

0,09

0,01

0,03

-0,07

-0,27 ***

-0,17 *

-0,23 *

-0,21 **

-0,30 ***

111-140. nap

80

TTM
-0,22
-0,10
-0,14
*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar

szomatikus sejtszám
(1000 db/cm3)

-0,05

-0,10
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TBM

0,08

0,13

0,27

0,01

TBM

0,11
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fajta

fajtánként

-0,19 *
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0,08
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-0,22 *

-0,32 ***
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-0,35 ***
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-0,15
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0,03
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-0,51 ***
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-0,41 ***
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0,22 **

0,06

-0,47 ***

-0,42 ***

-0,31 ***

-0,13
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0,38 ***

-0,42 ***
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41. táblázat. A napi mennyiség (liter) és a tejzsír-, tejfehérje-, laktóztartalom és szomatikus sejtszám közötti korrelációk

81

-0,16

-0,41 ***

-0,03

0,25 **

0,24 **

0,08

0,14

0,11

0,01

0,06

0,23 **

0,02

0,12

0,11

0,18 *

0,40 ***

0,45 ***

0,39 ***

TTM
-0,56 ***
-0,56 ***
-0,71 ***
*P≤0,05; **P≤0,01; ***P≤0,001
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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42. táblázat. A tejzsír-, tejfehérje-, laktóztartalom és szomatikus sejtszám közötti korrelációk

5. 7. Egyes küllemi tulajdonságok és tejtermelés közötti összefüggések
Szőrhossz – A három magyar fajtát együtt vizsgálva a félhosszú szőrű
kecskéknek volt a leghosszabb a laktációja, azonban a laktációs hozam a gatyás
kecskéknél volt a legmagasabb. A laktáció hosszában a rövidszőrű és a
félhosszú szőrű anyák között volt kimutatható szignifikáns mértékű különbség,
míg a laktációs hozam esetében a rövid szőrű és a gatyás egyedek közötti
különbség bizonyult statisztikailag igazolhatónak. A gatyás anyakecskék napi
termelt tejmennyisége szignifikánsan különbözött a rövid szőrű és a félhosszú
szőrű anyákétól (43. táblázat).
43. táblázat. Az anyakecskék szőrhossz típus szerinti tejhozama
n

rövid szőrű
332

gatyás
58

félhosszú
28

hosszú szőrű
10

átlag ±std hiba1 átlag ±std hiba1 átlag ±std hiba1 átlag ±std hiba1
laktáció hossza (nap)
170,78 ±2,77a 176,91 ±6,63ac 190,46 ±9,55bc 165,20 ±15,97ac
laktációs hozam (liter)
276,91 ±6,79a 312,51 ±16,23bc 290,63 ±23,37ac 266,02 ±39,10ac
napi tej mennyisége (liter) 1,64 ±0,03a
1,54 ±0,11a
1,67 ±0,19a
1,82 ±0,08b
1
a legkisebb négyzetes átlag és az átlag standard hibája
a, b, c: Az egy sorban különböző betűkkel jelölt átlagok szignifikánsan különböznek egymástól
(P≤0,05)

Szarvaltság – A szarvatlan kecskék szarvaltakhoz képest kimutatott, átlagosan
4 nappal rövidebb laktációja, 5 literrel több laktációs és 0,07 literrel több napi
tejhozama nem bizonyult szignifikáns különbségnek (44. táblázat).
44. táblázat. Az anyakecskék szarvaltság szerinti tejhozama
szarvatlan
169
átlag ±std hiba1
laktáció hossza (nap)
168,78 ±3,81
laktációs hozam (liter)
282,90 ±9,21
napi tej mennyisége (liter)
1,70 ±0,05
1
a legkisebb négyzetes átlag és az átlag standard hibája
n

82

szarvalt
253
átlag ±std hiba1
173,53 ±3,11
277,56 ±7,53
1,63 ±0,04

Tőgyalakulás – A laktáció a nagyméretű, normál lelógású, kis bimbójú
szabályos (3211-es kód) tőgyű kecskék esetében volt szignifikánsan a
leghosszabb az ennél kisebb tőgyű, valamint két további (3221 és 3321-es)
nagyobb tőgyű kecskék laktációjának hosszához képest. A kisméretű, normál
lelógású,

kis

bimbójú

szabályos

(1211-es)

tőgyű

kecskék

laktációja

szignifikánsan hosszabb volt a közepes méretű, normál lelógású, kis bimbójú
szabályos (2211-es) és a közepes méretű, normál lelógású, marok nagyságú
bimbójú szabályos (2221-es) tőgyű kecskék laktációban eltöltött idejénél. E két
utóbbi tőgytípus szignifikánsan rövidebb laktációt eredményezett a nagyméretű,
normál lelógású, kis bimbójú szabályos (3211-es kód), továbbá az ennél
nagyobb tőgyű kecskékhez képest (45. táblázat).
A laktációs hozam és a napi tejhozam az előforduló legnagyobb tőgyű (igen
nagy méret, csánkig érő, kinyúlt bimbójú szabályos; 4331-es kód) kecskék
esetében volt a legnagyobb. A legnagyobb tőgyű és az ennél kisebb tőgyformájú
kecskék esetében minden párosításban statisztikailag igazolható volt a
különbség, mind a laktációs, mind a napi tejhozamban. A nagyméretű, normál
lelógású, kis bimbójú szabályos (3211-es) tőgyű kecskék szignifikánsan több
tejet termeltek, mint az ennél kisebb tőgyű kecskék (45. táblázat).
A három kiemelt küllemi jegy (szőrhossz, szarvaltság, tőgytípus) és laktációs
tulajdonságok között minden párosításban laza volt a kapcsolat, melyek közül
szignifikánsnak a szarvaltság és laktáció hossz, valamint a tőgytípus és laktáció
hossz, laktációs hozam, napi tej mennyisége közötti korreláció bizonyult (46.
táblázat).
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45. táblázat. Az anyakecskék tőgytípus szerinti tejhozama
laktáció hossza
laktációs hozam
napi tej mennyisége
(nap)
(liter)
(liter)
tőgy
n
1
1
átlag ±std hiba
átlag ±std hiba
átlag ±std hiba1
1111
26
161,62 ±9,62
1,31 ±0,11
212,58 ±22,13
1211
28
185,71 ±9,27
283,01 ±21,32
1,57 ±0,11
1221
34
169,59 ±8,41
223,32 ±19,35
1,31 ±0,10
2211
55
1,72 ±0,08
265,45 ±15,21
157,42 ±6,61
2221
104
159,38 ±4,81
248,72 ±11,06
1,61 ±0,05
2231
15
166,07 ±12,67
281,31 ±29,13
1,74 ±0,14
2321
14
169,79 ±13,11
328,54 ±30,15
1,96 ±0,15
2331
18
175,72 ±11,56
269,91 ±26,59
1,55 ±0,13
1,73 ±0,14
3211
15
356,51 ±29,13
213,87 ±12,67
3221
25
180,68 ±9,81
307,54 ±22,57
1,73 ±0,11
3311
8
206,38 ±17,34
309,61 ±39,89
1,48 ±0,20
3321
29
179,86 ±9,11
335,96 ±20,95
1,94 ±0,10
3331
26
189,08 ±9,62
310,48 ±22,13
1,66 ±0,11
3431
22
190,59 ±10,46
339,79 ±24,06
1,78 ±0,12
4331
9
201,22 ±16,35
2,73 ±0,19
540,33 ±37,61
1
a legkisebb négyzetes átlag és az átlag standard hibája
a, b, c: Az azonos oszlopban különböző betűkkel jelölt átlagok szignifikánsan különböznek
egymástól (P≤0,05)

46. táblázat. A szőrhossz, a szarvaltság és a tőgytípus, valamint a laktációs
adatok közötti korrelációk
szőrhossz
szarvaltság
n
428
428
r
szig
r
szig
laktáció hossza (nap)
0,04
ns
0,12
ns
laktációs hozam (liter)
0,08
ns
0,02
ns
napi tej mennyisége (liter)
0,05
ns
-0,06
ns
*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001; ns=nem szignifikáns
ns= nem szignifikáns
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tőgytípus
428
r
Szig
0,20
***
0,34
***
0,23
***

5. 8. A testméretek és tejtermelés közötti összefüggések
A laktáció hossza a tejelő fehér magyar és szánentáli fajtában sok esetben
negatív összefüggésben volt a testméretekkel. A testhossz és fülszélesség a
tejelő fehér magyar; a testhossz, mellkasszélesség, far szélességek a szánentáli
fajtában statisztikailag igazolható összefüggésben voltak a laktáció hosszával. A
tejelő barna fajtában a laktáció hossza közepes pozitív és szignifikáns
korrelációban volt a testhossz és mellkasméretekkel (mélység és szélesség). Az
alpesi

anyák testsúlya

közepes

pozitív, a marmagassága, testhossza,

mellkasmélysége, far 2 szélessége laza pozitív korrelációban volt a laktáció
hosszával. A szánentáli fajtában a fejhossz gyengén korrelált a laktáció
hosszával (47. táblázat).
47. táblázat. A testméretek és a laktáció hossza közötti, azonos életkorra
korrigált parciális korrelációk együtthatói
fajta
n

TFM
TBM
TTM
alpesi
52
19
31
68
r
szig.
r
szig.
r
szig.
r
szig.
testsúly
ns
ns
ns
0,54 ***
marmagasság
ns
ns
ns
0,34
**
testhossz
-0,32
*
*
ns
0,29
*
0,56
mellkasmélység
ns
**
ns
0,30
**
0,57
mellkasszélesség
ns
ns
ns
0,67 ***
far 1 szélesség
ns
ns
ns
ns
far 2 szélesség
ns
ns
ns
0,25
*
fejhossz
ns
ns
ns
ns
fülhossz
ns
ns
ns
ns
fülszélesség
-0,31
*
ns
ns
ns
szemtávolság
ns
ns
ns
ns
*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001; ns=nem szignifikáns
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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szánentáli
127
r
szig.
ns
ns
-0,30 ***
ns
-0,28 ***
-0,22
*
-0,26 ***
0,28 ***
ns
ns
ns

A laktációs hozam fajtánként más-más testméretekkel állt szignifikáns
összefüggésben. A tejelő barna magyar anyák mellkasméretei (mélység és
szélesség), a tejelő tarka anyák testhossza és az alpesi anyák testsúlya valamint
mellkasszélessége közepesen szoros és szignifikáns kapcsolatban állt a laktációs
hozammal. A tejelő fehér anyák testsúlya, illetve testhossza és laktációs hozama
között laza negatív, ugyanakkor ezutóbbi korreláció az alpesi kecskék esetében
laza pozitív és szignifikánsnak bizonyult. A laktációs hozam a fülszélességgel a
tejelő fehér esetében negatív, a szánentáli esetében pozitív kapcsolatban volt. A
laktációs hozam szignifikáns korrelációban volt alpesi fajta esetében a
marmagasság, mellkasmélység, far 2 szélesség, míg a szánentáli esetében a
fejhossz méretekkel (48. táblázat).
48. táblázat. A testméretek és a laktációs hozam közötti, azonos életkorra
korrigált parciális korrelációk együtthatói
fajta
n
testsúly

TFM
52
r
szig.
-0,35
**

marmagasság
testhossz

TBM
19
r
szig.
ns

ns
-0,31

TTM
31
r
szig.
ns

ns
*

ns

ns

0,47

**

alpesi
68
r
szig.
0,69

***

szánentáli
127
r
szig.
ns

0,30

*

ns

0,38

***

ns

mellkasmélység

ns

0,62

**

ns

0,29

*

ns

mellkasszélesség

ns

0,55

*

ns

0,41

***

ns

far 1 szélesség

ns

ns

ns

far 2 szélesség

ns

ns

ns

fejhossz

ns

ns

ns

ns

fülhossz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

fülszélesség

-0,29

*

ns
0,34

ns
**

szemtávolság
ns
ns
ns
ns
*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001; ns=nem szignifikáns
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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ns
0,26

***
ns

0,18

*
ns

A testméretek és a napi tejhozam közötti kapcsolatok minden fajta esetében
lazák voltak. A tejelő fehér magyar anyáknál a fülhossz és szemtávolság napi
tejhozammal való kapcsolata negatív, de szignifikáns volt. A napi tejhozam az
alpesi és a szánentáli fajta esetében szignifikáns korrelációban volt a testsúllyal.
A testhossz és a mellkasszélesség az alpesi, míg a mellkasmélység, far 1 és 2,
valamint a fülszélesség a szánentáli fajta esetében állt statisztikailag is igazoható
korrelációban a napi tejhozammal (49. táblázat).
49. táblázat. A testméretek és a napi tejhozam közötti, azonos életkorra
korrigált parciális korrelációk együtthatói
fajta

TFM

TBM

TTM

alpesi

szánentáli

52

19

31

68

127

n
r

szig.

r

szig.

r

szig.

r

szig.

r

szig.

0,41

***

0,31

***

testsúly

ns

ns

ns

marmagasság

ns

ns

ns

testhossz

ns

ns

ns

mellkasmélység

ns

ns

ns

mellkasszélesség

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,29

***

far 2 szélesség

ns

ns

ns

ns

0,19

*

fejhossz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

far 1 szélesség

fülhossz
fülszélesség

-0,31

*
ns

ns
0,25

ns
*

ns
0,30

0,23
**

szemtávolság
-0,28
*
ns
ns
ns
*P≤0,05; **P≤0,01; *** P≤0,001; ns=nem szignifikáns
TFM: tejelő fehér magyar, TBM: tejelő barna magyar, TTM: tejelő tarka magyar
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ns
**
ns

0,20

*
ns

5. 8. 1. A tejtermelés hatékonysága
A testsúly, valamint a testsúlyból és a marmagasságból számított testsúly index
a szánentáli fajtánál volt a legmagasabb, utána az alpesi következett. A három
magyar fajta közül a tejelő barna magyar anyák átlagos testsúlya volt a
legnagyobb és a tejelő fehér magyar anyáké a legalacsonyabb (50. táblázat).
A 200 napra korrigált átlagos tejhozam (LH-1) az alpesi fajtában volt a
legmagasabb, a tejelő fehér magyar fajtában a legalacsonyabb. Ugyanakkor a
laktáció sorszáma szerint korrigált 200 napos tejhozam módszerével (LH-2)
számítva a szánentáli fajta termelte a legtöbb tejet, és ezzel a számítási móddal
is a tejelő fehér magyar anyák átlagos tejhozama volt a legalacsonyabb. A
hatékonysági

eredmények

lényegesen

kedvezőbbek

voltak

a

testsúly

használatával, mint a testsúly index használatával. A H-1 és a H-2 számítási
módszerek közül minden fajta esetében a H-2 szerint végzett számítások
mutattak magasabb hatékonyságot. A H-1 és a H-3 módszerrel a tejhozambeli
különbségek a tejelő fehér magyar és alpesi, valamint a tejelő fehér magyar és
szánentáli között voltak szignifikánsak. A fajták között a H-1 és H-2 módszerrel
is a tejelő barna magyar anyák hatékonysága volt a legnagyobb (51. táblázat).
A 100 kg testsúlyra vonatkoztatott relatív termelési hatékonyság az alpesi
fajtában volt a legjobb és a tejelő fehér magyar egyedeké pedig a
legkedvezőtlenebb (51. táblázat).
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TBM
19
átlag ±std.hiba
50,95 ±2,19
65,58 ±1,04
77,76 ±2,98

TTM
31
átlag ±std.hiba
48,63 ±1,71
65,58 ±0,82
73,84 ±2,33
68
átlag ±std.hiba
54,02 ±1,16
67,34 ±0,55
80,44 ±1,57

alpesi

127
átlag ±std.hiba
54,63 ±0,85
66,26 ±0,40
82,34 ±1,15

szánentáli
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TFM
TBM
TTM
n
52
19
31
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
átlag ±std.hiba
LH-1; liter
332,84 ±23,57
448,20 ±39,00
393,93 ±30,53
LH-2; liter
398,17 ±27,84
500,64 ±46,06
431,84 ±36,06
-1
H-1; kg*liter
7,45 ±0,44
8,15 ±0,57
8,82 ±0,73
H-2; kg*liter-1
8,87 ±0,54
8,99 ±0,70
9,81 ±0,89
H-3; kg*liter-1
4,78 ±0,29
5,79 ±0,48
5,33 ±0,38
H-4; kg*liter-1
5,69 ±0,35
6,45 ±0,58
5,87 ±0,46
-1
relatív hatékonyság; kg*liter
625,66 ±307,48
769,14 ±358,80
680,53 ±342,73
LH-1: 200 napra korrigált laktációs hozam
LH-2: a 200 napra korrigált laktációs hozam a laktáció sorszáma szerint módosítva
H-1: LH-1 / testsúly
H-2: LH-2 / testsúly
H-3: LH-1 / testsúly index
H-4: LH-2 / testsúly index

hatékonysága esetében fajtánként

átlag
468,77
501,58
8,63
9,28
5,81
6,25
947,12

68
±std.hiba
±20,61
±24,34
±0,38
±0,47
±0,26
±0,31
±378,06

alpesi

127
átlag ±std.hiba
454,74 ±15,08
511,94 ±17,81
8,49 ±0,28
9,59 ±0,34
5,61 ±0,19
6,32 ±0,23
879,06 ±387,63

szánentáli

51. táblázat. A legkisebb négyzetes átlag és standard hiba a 200 napra korrigált laktációs hozamok valamint a tejtermelés

testsúly; kg
marmagasság; cm
testsúly index; cm*kg-1

n

TFM
52
átlag ±std.hiba
45,40 ±1,32
64,35 ±0,63
70,25 ±1,80

50. táblázat. A legkisebb négyzetes átlag és standard hiba testsúly, marmagasság és testsúly index esetében fajtánként

6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
A vizsgált fajták között a testméretbeli eltérések jelentősek voltak, a hazai fajták
méretei elmaradtak az alpesi és szánentáli egyedek átlagos méreteitől. A tejelő
fehér magyar fajtájú állatok a szánentáli egyedektől, a tejelő barna magyar
fajtájú kecskék az alpesi egyedektől minden tulajdonságban jelentősen és
statisztikailag igazolhatóan különböztek.
Az öt fajta közül a szánentáli anyakecskék a legnehezebbek, valamint a mellkas
és far méretek is ebben a fajtában voltak a legszélesebbek. A legmagasabb és
leghosszabb testű, illetve legmélyebb mellkasú kecskék az alpesi fajtában
voltak. A három magyar fajta között a súly, a marmagasság, a testhossz és a
mellkasmélység

esetében

a

tejelő

fehér

magyar

egyedek;

míg

a

mellkasszélesség, a far 1 és a far 2 szélesség esetében a tejelő tarka magyar
egyedek átlagos méretei voltak a legkisebbek. A mért tulajdonságokban (kivéve
marmagasság) legnagyobb méretekkel rendelkező tejelő barna magyar egyedek
statisztikailag is igazolhatóan különböztek a másik két magyar fajtától.
Az általam mért magyar fajtákba tartozó egy éves egyedek nagyobb testsúlyúak,
mint a BODÓ (1959) mértek, azonban két éves korban az egyedek közel
egyforma súlyúak. A hidasháti állomány három éves korra nagyobb súlyt ért el,
mint az általam mért anyakecskék. Három éves korban a ezek az egyedek
magasabbak és hosszabbak voltak, mint az 50 évvel később mért egyedek.
A testméretek közötti korrelációkat a három tejelő magyar fajta esetében más
országokban ugyancsak helyi fajtának tekintett egyedek hasonló méreteivel
hasonlítottam össze. A testsúly és marmagasság közötti korrelációt alpesi
fajtában a KAFIDI és mtsai (2000) által mért adatokkal megegyezőnek, azonban
szánentáli fajtában, az általuk közöltnél erősebbnek találtam. A tejelő magyar
fajtákban mért összefüggések mértéke a Vargas és mtsai (2007) által a (kreol *
núbiai) F1 és F2 anyakecskékénél tapasztaltakhoz hasonló. A testsúly és
testhossz között általam bemutatott korrelációs koefficiens értékei SAMUEL
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FAJEMILEHIN és SALAKO (2008), valamint KHAN és mtsai (2006) által közölt
eredmények közé esnek. A tejelő barna magyar és az alpesi anyakecskék
testhossza és marmagassága közötti korrelációs koefficiens értéke megegyezik
HASSAN és CIROMA (1992) vörös sokoto fajtában, vegyes ivarban mért
eredményeivel, azonban ugyanezen tulajdonságpár közötti összefüggés erőssége
tejelő tarka magyar és szánentáli fajták esetében gyengébb, mint SAMUEL
FAJEMILEHIN és SALAKO (2008) által nőivarú nyugat-afrikai törpe kecskék
esetében közölt korreláció. Az életkor testsúlyra gyakorolt hatását SAMUEL
FAJEMILEHIN és SALAKO (2008) is kimutatták, de azt a nyugat-afrikai
törpekecskénél csupán 2-3 éves korig találták szignifikánsnak. KAFIDI és mtsai
(2000) ugyancsak kimutatták az életkor testsúlyra gyakorolt hatását szánentáli,
alpesi, núbiai, beler és angóra anyák esetében a két tulajdonság között
közepesen szoros korrelációt találtak.
A küllemi tulajdonságok ismerete a három tejelő magyar fajta esetében
kiemelkedő jelentőséggel bír, mert e meglehetősen heterogén állomány jellemző
tulajdonságainak

leírása

alapvető

fontosságú

a

fajták,

fajtaváltozatok

kialakításában, valamint az ezen egyedek termelésének javítására használt
fajtákhoz képest mért hasonlóságok és különbségek felmérésében.
A kültakaró színét tekintve a tejelő fehér magyar és tejelő tarka magyar egyedek
között négy színkombinációban, a tejelő barna és tejelő tarka magyar egyedek
között 24 színkombinációban volt átfedés. A tejelő fehér egyedek több, mint
90%-a ebben a tulajdonságban hasonlít a javítására használt szánentáli
egyedekhez. A tejelő barna magyar egyedek között, az alpesi fajta hazánkban
elfogadott, úgynevezett őzbarna, azaz sötétbarna alapon fekete hátszíj, fekete
lábak és fekete orr, színezete 7,5%-ban fordult elő. A tejelő tarka magyar
egyedeket a rendkívül heterogén színű kültakaró jellemzi.
A szőrhossz, mint másik fontos összehasonlító tényező alapján, mind a tejelő
fehér magyar, mind a tejelő barna magyar egyedek több mint 70%-a rövid szőrű,
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azaz hasonlít a javítására használt fajtára. A gatyás, a félhosszú és hosszúszőrű
anyakecskék legnagyobb arányban a tejelő tarka magyar fajtában fordulnak elő.
Tőgyalakulásban is meglehetősen heterogén az állomány, összesen huszonnyolc
féle tőgyalakulást tudtunk leírni, melyből mindhárom fajtában legnagyobb
arányan, az egyedek közel egy harmadának volt közepes méretű, normál
lelógású, szabályos alakú tőgye kis vagy marok nagyságú tőgybimbóval.
A tejelő fehér magyar kecskék átlagos 1,4 literes napi tejhozama meghaladta
PINTÉR és mtsai (2004) által kimutatott eredményeket, de alulmúlta KUKOVICS
(2005) eredményeit. A tejelő barna magyar és a tejelő tarka magyar fajtában,
PINTÉR és mtsai (2004) és KUKOVICS (2005), az átlagos 1,3 valamint 1,4 literes
napi tejhozamnál lényegesen magasabb értékeket mutatott ki. A BODÓ (1959)
által vizsgált nemesített magyar kecskék a teljes termelést tekintve több mint 100
literrel termeltek több tejet, mint a jelenlegi magyar kecskeállomány, de a
laktációban töltött napokra vonatkoztatott napi tejtermelés hasonló volt. Az
anyakecskék 100 kg élősúlyra vonatkoztatott tejtermelése pedig, meghaladta a
900 kg-ot (975, 2 kg) is BODÓ (1959), míg az általam mért állományok közül az
alpesi egyedek átlagos relatív hatékonysága közelítette mg ezt az értéket. Az
elléstől számított negyedik hónaptól a napi fejt tejmennyiség csökkent, BODÓ
(1959) megállapításaival megegyezően.
Vizsgálataim szerint a kecsketej zsírtartalma a laktáció folyamán 3,2 és 5,0%
között változott, mely tendencia megegyezik MIMOSI és mtsai (2007) által
kimutatott eredményekkel. MENA és mtsai (2007) április és december között
ugyancsak jelentős tejzsírtartalom növekedést mutattak ki. Mindhárom magyar
fajtában, az egész laktációra vonatkoztatott átlagos 3,7%-os tejzsírtartalomhoz
közeli értékeket közöltek ZANTAR és mtsai (2008), TERÉK (1999), KUKOVICS és
mtsai (2009) és KATANOS és mtsai (2005).
A fehérjetartalom a laktáció során 3,1%-ról 3,9%-ra növekedett, mely MENA és
mtsai (2007) áprilistól decemberig tartó vizsgálatához hasonló eredményt adott.
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A laktációra vonatkoztatott 3,3%-os átlagos napi fehérjetartalom csaknem
megegyezik a CLAPS és mtsai (2007) által vörös szíriai fajtában közölt
eredményekkel. Hasonló eredményeket írtak le MIMOSI és mtsai (2007)
camosciata, BEDŐ és mtsai (1999) szánentáli fajtákban.
A kecsketej laktóztartalma 4,3 és 4,6% között változott a laktáció folyamán,
melynek teljes idejére vonatkoztatott 4,4-4,5% értékhez hasonlót közöltek
KATANOS és mtsai (2005) illetve MOLNÁR és MOLNÁR (2000), valamint TERÉK
(1999).
Méréseim alapján, a szomatikus sejtszám 867 ezer 3,3 millió között változott,
mely intervallumot SUNG és mtsai (1999) alpesi, szánentáli, núbiai és
toggenburgi kecskéknél mutattak ki. A laktáció elején mért érték a laktáció
végére fajtától függően megháromszorozódott, illetve megnégyszereződött,
mely tendencia megegyezik ROSATI és mtsai (2005), KUKOVICS és mtsai (2009)
által közöltekkel. A laktáció elején mért eredményeim FERNANDEZ (2002)
illetve LIN és CHANG (1994) által mért értékek között volt, míg a laktáció végi
eredmények még ROSATI és mtsai (2005) által mért értékeket is meghaladták. A
laktáció során az átlagos szomatikus sejtszám 1,7 és 1,9 millió között volt,
melynél szélesebb értékintervallumot közöltek ANIFANTAKIS és mtsai (1996).
A három kiemelt küllemi tulajdonság közül a szőrhossz és tőgytípus szerint,
más-más mértékű, de jelentős, statisztikailag is igazolható különbségek voltak
az adott tulajdonság szerint csoportosított populációk termelése között, azonban
egyedül a tőgytípus

tulajdonság volt szignifikáns mértékű, de laza

összefüggésben a tejtermelési tulajdonságokkal (laktáció hossza, laktációs
hozam, napi tejhozam).
MAVROGENIS és PAPACHRISTOFOROU (2000) által közölt, a tejtermelési tényezők
és a fedeztetéskori testsúly közötti, illetve CONSTANTINOU (1989) által
bemutatott testsúly és teljes tejhozam közötti gyenge pozitív korreláció,
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megegyezik a szánentáli fajtában általam kapott testsúly és napi hozam közötti
eredménnyel, azonban az alpesi esetében közepesen szoros szignifikáns mértékű
összefüggést találtam a testsúly és a laktációs termelés (hosszúság, hozam és
napi hozam) között. A testhossz és laktációs hozam között MELLADO és mtsai
(1991) által mexikói helyi fajtában közölt közepesen szoros pozitív szignifikáns
mértékű összefüggéssel azonos értéket mutattam ki tejelő tarka magyar
esetében, azonban a marmagasság, a testhossz, a mellkasmélység és a far 2
szélesség laktációs hozammal való korrelációja gyenge, de szignifikáns mértékű
volt alpesi fajtában. A mellkasmélység és -szélesség a tejelő barna magyar-, a
mellkasszélesség az alpesi fajtában is megegyezett a MELLADO és mtsai (1991)
által kapott eredményekkel.
A testméretek elemzése alapján kijelenthető, hogy a magyar fajtákban akadnak
olyan egyedek, melyek igen korán voltak tenyésztésbe véve, így nem fejlődtek
ki teljesen, mellyel nem csak a méreteik alapján maradnak el, hanem lényegesen
kevesebb tejhozamot produkálnak.
A tejelő barna magyar és tejelő tarka magyar fajtán belüli meglehetősen
nagyszámú és vegyes színezet, szőrhossz és tőgytípus alapján, valamint
konszolidált fajták kialakítását elősegítendő javasolt az egyedek/állományok
típusonkénti szétválogatása és elszaporítása.
Az eredmények alapján javasolható, hogy a fejési időszakot az ellést követően a
lehető legkorábban meg kell kezdeni és az elléstől számított 200. nap környékén
befejezni, avagy megkezdeni az elapasztást, mert ezen időszakot követően a tej
zsír- és fehérjetartalma ugyan rohamosan növekedik, azonban ezzel egyidőben a
fejt tejmennyiség jelentős mértékben csökken.
A három magyar kecskefajta tulajdonságainak elemzéséből kapott eredményeim
alapot szolgáltathatnak a genetikai vizsgálatokhoz, a fajták egymáshoz való
hasonlósága vagy egymástól való különbözősége genetikai hátterének
feltárásához.
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7. ÚJ TUDOMÁYOS EREDMÉYEK
Vizsgálataim alapján az alábbi új tudományos eredményeket állapítottam meg:
7. 1. A magyar fajtákba tartozó anyák átlagos testsúlya 46,3±0,6 és 48,9±0,7 kg,
marmagassága 64,6±0,3 és 65,2±0,3 cm, testhossza 69,2±0,3 és 70,5±0,3 cm;
mellkas mélysége 30,5±0,2 és 31,2±0,2 cm; mellkas szélessége 18,1±0,2 és
18,7±0,2 cm; far 1 15,9±0,1 és 16,3±0,1 cm; far 2 szélessége 17,4±0,1 és
17,8±0,1 cm között van.
7. 2. Jellemeztem a magyar fajtákat küllemi tulajdonságaik alapján. A három
magyar fajta a színezet, a csíkoltsági arányok, a fül mérete és a tőgyalakulás
megoszlásában szignifikánsan különbözik egymástól.
7. 3. A három magyar fajta tejének zsírtartalma a fejési időszak alatt 3,3±0,1%-ról
5,0±0,1%-ra; a fehérjetartalma 3,1±0,1%-ról 3,9±0,1%-ra növekedett; a
laktóztartalma 4,3±0,0 és 4,6±0,0% között ingadozik.
7. 4. A három magyar fajta tejtermelése napi fejt tejmennyiségben, tejösszetétele a
tej zsír- és fehérjetartalmában, tejminősége a szomatikus sejtszámban nem
különbözik egymástól.
7. 5. A tejhozam a tejelő barna magyar anyák esetében a mellkas méretekkel, a
tejelő tarka magyar anyák esetében a testhosszal, az alpesi anyák esetében a
testsúllyal és mellkas-szélességgel közepesen szoros pozitív összefüggésben van.
7. 6. A vizsgált tulajdonságok alapján a hazai kecskepopuláció szín szerint, három
magyar fajtába történt elkülönítése megalapozottnak látszik, így indokolt a három
önálló fajta fenntartása.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A világ számos országában a helyi (döntő hányadban őshonos) kecskefajták
leírására már sor került az elmúlt évtizedekben, hazánkban azonban a
kecskepopulációt 80%-ban alkotó hazai fajták küllemi jegyeiről, a testméretek
alakulásáról, a termeléssel való összefüggéseiről korlátozott információ áll
rendelkezésre. A hazai kecsketenyésztési programokban a helyi fajták
egységessé tétele és stabilizálása volt az elsődleges cél, de a kecskeállományok,
fajták termelésének javítása céljából sor került import intenzív fajták (alpesi és
szánentáli) egyedeinek használatára keresztezések révén.
Jelen disszertáció célja a hazai kecskefajták küllemi és tejtermelési
tulajdonságainak vizsgálata és leírása, valamint a magyar fajták egymással
történő összehasonlítása volt. A vizsgálatsorozat első lépéseként felmértük a
hazánkban tartott tejelő fajtájú (tejelő fehér magyar, tejelő barna magyar, tejelő
tarka magyar, alpesi és szánentáli) anyakecskék testméreteit (testsúly,
marmagasság, testhossz, mellkasmélység és -szélesség, far 1 és far 2 szélesség,
fejhosszúság, fülhosszúság és -szélesség, szemtávolság). Emellett megvizsgáltuk
a három magyar fajta küllemi tulajdonságait (szín, csíkoltság, szőrhossz, szarv
jelenléte, fül mérete, csengettyű és szakáll jelenléte, tőgyalakulás). A
vizsgálatok folytatásában havi befejéseket végeztünk, melyek során a
tejmennyiség mérésén kívül, egyedi tejminta vételre is sor került. A mintákból a
tej zsír-, fehérje- és laktóztartalmát, illetve a szomatikus sejtszámot
laboratóriumi vizsgálatban határoztuk meg. Az adatokból összefüggéseket
kerestem a testméretek és a tejhozam, valamint a küllemi tulajdonságok és a
tejhozam között.
A statisztikai elemzések elkészítésére a SAS (2004) programcsomagot
használtam. Minden alapadatból legkisebb négyzetes átlag±standard hibát
számoltam az eltérő elemszámú kezelések összehasonlítása és a köztük lévő
különbségek kimutatása céljából.
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A testméretek közötti, valamint a tejhozam és a tejösszetevők, valamint a
szomatikus

sejtszám

közötti

összefüggések

meghatározására

Pearson-

korrelációt, a testsúlyra korrigált testméretek közötti összefüggések feltárására
parciális korrelációt számítottam. A vizsgált fajták egymással történő
összehasonlításához, valamint a fajta, az életkor és a tenyészet hatásának
vizsgálatára többtényezős variancia analízist használtam három valószínűségi
szinten (P≤0,05; P≤0,01 és P≤0,001). A legtöbb információt hordozó
testméreteket faktoranalízissel határoztam meg. A küllemi tulajdonságok adott
fajtában való jelenlétének vizsgálatára gyakorisági eloszlás vizsgálatot, a fajták
egymással történő összehasonlítására a Chi2-módszert alkalmaztam. Az egyes
küllemi tulajdonságok és a laktáció hozam közötti összefüggéseket rangkorreláció segítségével vizsgáltam.
Kimutattam, hogy a tejelő fehér magyar fajtájú állatok a szánentáli egyedektől, a
tejelő barna magyar fajtájú kecskék az alpesi egyedektől minden vizsgált
tulajdonságban jelentősen és statisztikailag igazolhatóan különböztek, míg a
tejelő tarka magyar a tejelő fehér magyar fajtához hasonló volt. Az öt fajta közül
a szánentáli anyakecskék voltak a legnehezebbek, valamint a mellkas és far
méretek is ebben a fajtában voltak a legszélesebbek. A legmagasabb és
leghosszabb testű, illetve legmélyebb mellkasú kecskéket az alpesi fajtában
találtam. A mért tulajdonságokban (kivéve a marmagasságot) legnagyobb
átlagos méretekkel rendelkező tejelő barna magyar egyedek statisztikailag is
igazolhatóan különböztek a másik két magyar fajtától.
A kültakaró színét tekintve a tejelő fehér magyar és tejelő tarka magyar egyedek
között négy színkombinációban, a tejelő barna és tejelő tarka magyar egyedek
között 24 színkombinációban volt átfedés. A tejelő fehér egyedek több, mint
90%-a ebben a tulajdonságban hasonlított a javítására használt szánentáli
egyedekhez. A tejelő barna magyar egyedek között, az alpesi fajta hazánkban
elfogadott, úgynevezett őzbarna, azaz sötétbarna alapon fekete hátszíj, fekete

97

lábak és fekete orr színezete 7,5%-ban fordult elő. A tejelő tarka magyar
egyedeket a rendkívül heterogén színű kültakaró jellemezte.
A tejelő fehér magyar, valamint a tejelő barna magyar egyedek több mint 70%-a
volt rövid szőrű, azaz hasonlított a javítására használt fajtára. A gatyás, a
félhosszú és hosszúszőrű anyakecskék legnagyobb arányban a tejelő tarka
magyar fajtában fordultak elő. Az állomány átlagosan 60%-a volt szarvalt. A
vizsgált kecskepopuláció egy harmadára mindhárom fajtában a közepes méretű,
normál lelógású, kis vagy marok nagyságú tőgybimbójú, szabályos alakú tőgy
volt a jellemző.
A három kiemelt küllemi jegy közül a szőrhossz és tőgytípus szerint, más-más
mértékű, de jelentős, statisztikailag is igazolható különbségek voltak az adott
tulajdonság szerint csoportosított populációk termelése között.
A tejelő barna magyar anyák mellkasméretei (mélység és szélesség), a tejelő
tarka anyák testhossza, valamint az alpesi anyák testsúlya és mellkasszélessége
közepesen szoros és szignifikáns kapcsolatban állt a laktációs hozammal.
A havi befejési mérésekre alapozva laktációs görbét állítottam fel, valamint
bemutattam a tej zsír-, fehérje- és laktóztartalmának, illetve szomatikus
sejtszámának változását a laktáció folyamán a három magyar fajta esetében.
Vizsgálataim szerint a kecsketej zsírtartalma 3,2%-ról 5,0%-ra, a fehérjetartalom
3,1%-ról 3,9%-ra, a laktóztartalom 4,3%-ról és 4,6%-ra, a szomatikus sejtszám
867 ezerről 3,3 millióra növekedett a laktáció folyamán.
A három magyar fajta tejtermelésében, a tej összetételében nem különbözött
egymástól, azonban testméretekben és tőgyalakulásban szignifikánsan eltérnek
egymástól, így azok nem stabil, de önálló populációknak tekinthetők.
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9. SUMMARY
In several countries of the world the description of local (mostly native) goat
breeds already took place in the past few decades, however, in Hungary there is
little information available regarding the phenotypical markings, the body
measurements and the correlation of these to the milk production of the breeds
that make up 80% of our goat population. The primary aim in our breeding
programmes was to stabilise and standardise the local breeds, but in order to
improve the productivity some cross-breeding also took place, using imported
intensive breeds (Alpine and Saanen).
The objective of this dissertation was the examining and describing the external
and milk producing quantities and qualities of the Hungarian goat breeds, as
well as comparing these breeds. The first in the series of examinations was to
survey the body measurements (body weight, wither height, body length, thorax
depth and width, pelvic width, hip width, head length, ear length and width and
distance between eyes) of the does of the milking breeds kept in Hungary
(Hungarian Milking White, Hungarian Milking Brown, Hungarian Milking
Multicolour, Alpine and Saanen). In addition, the external characteristics of the
three Hungarian breeds were surveyed, such as coat colour, presence of stripes,
hair length, presence of horns, size of ears, presence of tinkles and beard, and
the udder shape. In monthly test milkings, beside measuring the milk yield,
individual milk samples were also taken. In laboratory examinations the fat,
protein and lactose content of the milk and the somatic cell count were defined.
From the data gained I focused on finding correlations between body
measurements and milk yield, and external characteristics and milk yield.
The SAS (2004) program were used for the statistic analysis. The least squares
means ± standard error of mean of each basic fact were calculated in order to
compare the different data numbers’ treatements and demonstrate the
differences. To define the relation between body measurements, and between
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milk yield and milk components, as well as somatic cell count, Pearsoncorrelation analysis was used; to explore the correlation between body
measurements controlled for body weight, partial correlation analysis was
conducted. To compare the breeds, and to discover the effects of breed, age and
farm multivariate analysis of variance was applied on three levels of probability
(P≤0.05; P≤0.01 és P≤0.001). The measurements carrying the most information
were found with factor analysis. To search the presence of external
characteristics in a given breed, frequency distribution analysis was used, to
compare the breeds with each other the Chi2-method was applied. To determine
the correlation between the external characteristics and milk yield, rank
correlation was used.
My results showed that the goats in the Hungarian Milking White and the
Saanen; and the Hungarian Milking Brown and Alpine breeds were significantly
different in every examined characteristics, while the Hungarian Milking
Multicolour was very similar to the Hungarian Milking White. Out of the five
breeds the Saanen does were the heaviest, the thorax and hip measurements
were also the widest. The highest wither, longest body and deepest thorax
measurements were found in the Alpine breed. Out of the Hungarian breeds, the
Hungarian Milking Brown had the largest measurements (with the sole
exemption of wither height), this was justifiable statistically as well.
Regarding the colour of the coat, there was an overlap in four colour
combination between the Hungarian Milking White and the Hungarian Milking
Multicolour; and an overlap in twenty-four combination between the Milking
Brown and Multicolour breeds. More than 90% of the milking goats ressembled
in this characteristic to the Saanen goats used to improve the native breeds.
Among the Hungarian Milking Brown, 7,5% of the goats showed the typical
Alpine colouring in Hungary (chamoisée - dark brown coat, black dorsal stripe
and feet and nose). In the Hungarian Milking Multicolour breed the colour of
the coat was very heterogeneous. 70% of the Hungarian Milking White and
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Brown breeds had short hair, similar to the imported, enhancing breed. The does
with long hair on back hindquarters, or half-long and long hair type were mostly
found in the Hungarian Milking Multicolour breed. In average, 60% of the
population had horns; a third (in each of the three native breeds) had mediumsized, normal, regularly shaped udder with small or medium fist sized teats.
Out of these three external characteristics, there were significant, and
statistically justifiable differences, to a different extent, in the productivity of the
populations grouped according to hair length and udder type.
Moderate and significant correlation were found between the thorax
measurements (depth and width) and milk yield of the Hungarian Milking
Brown; the body length and milk yield of Hungarian Milking Multicolour, and
the body weight and thorax width and milk yield of the Alpine breed.
Based on the monthly test milkings the lactation curves were drawn and the
changes in the fat, protein and lactose content of the milk as well as in the
somatic cell count were presented during the lactation period in the case of the
three native breeds. According to my survey the fat content of the milk
increased from 3.2% to 5.0%, the protein from 3.1% to 3.9%, the lactose from
4.3% to 4.6% and the somatic cell count from 867 thousands to 3.3 million
during lactation.
The three native breeds did not differ much in milk production and milk
composition, however, the difference between body measurements and the
constitution of the udder was significant, thus they could be regarded as
unstable, but separate populations.
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15. MELLÉKLETEK
1. melléklet. A kecskék testsúlyának becslésére szolgáló testméretek
testméret

mellkas
körméret

kor

fajta
szánentáli és
7-224 nap
núbiai
alpesi, angóra,
1-9 év
beler, núbiai,
szánentáli
1-5 év
nguni
1-2 év
1-5 év
7-224 nap

testhossz
1-5 év
marmagasság
hasi
körméret
keresztcsonti
szélesség
farmagasság
mellkas
körméret és
testhossz
mellkas
körméret és
marmagasság
marmagasság és
testhossz

7-224 nap
1-5 év
7-224 nap

vörös sokoto
ny-afrikai
törpekecske
szánentáli és
núbiai
ny-afrikai
törpekecske
szánentáli és
núbiai
ny-afrikai
törpekecske
szánentáli és
núbiai

ivar

ország

forrás

♀

Brazília

De Brito Ferreira és mtsai, 2000

♀

Kanada

Kafidi és mtsai, 2000

♀ és ♂

Dél-Afrika Slippers és mtsai, 2000

♀ és ♂

Nigéria

Hassan és Ciroma, 1992

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

♀

Brazília

De Brito Ferreira és mtsai, 2000

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

♀

Brazília

De Brito Ferreira és mtsai, 2000

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

♀

Brazília

De Brito Ferreira és mtsai, 2000

1-5 év

ny-afrikai
törpekecske

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

1-5 év

ny-afrikai
törpekecske

♀

Nigéria

S. Fajemilehin és Salako, 2008

vörös sokoto,
fehér borno

♀

Nigéria

Adeyinka és Mohammed, 2006

eritrea-i barka
és afer

♀ és ♂

India

vörös sokoto

♀ és ♂

Nigéria

Hassan és Ciroma, 1992

kőszáli kecske

♀ és ♂

Olaszország

Bassano és mtsai, 2001

>3 év
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Badi és mtsai, 2002

2. melléklet. A magyarországon tartott kecskefajták

1. kép. Tejelő fehér magyar anyakecske

2. kép. Tejelő fehér magyar anyakecske

3. kép. Tejelő fehér magyar bak

4. kép. Tejelő fehér magyar bak

5. kép. Tejelő barna magyar anyakecske

6. kép. Tejelő barna magyar anyakecske

7. kép. Tejelő barna magyar anyakecske

8. kép. Tejelő barna magyar bak
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9. kép. Tejelő tarka magyar anyakecske

10. kép. Tejelő tarka magyar anyakecske

11. kép. Tejelő tarka magyar bak

12. kép. Tejelő tarka magyar bak

13. kép. Szánentáli anyakecske

14. kép. Szánentáli anyakecske

15. kép. Alpesi anyakecske

16. kép. Alpesi anyakecske
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3. melléklet. A három magyar fajta ideiglenes forgalmazási engedélyei
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4. melléklet. A három magyar fajtára vonatkozó tenyésztési cél, valamint az öt
fajta leírása

Tenyésztési cél:
A Szövetség célja a hazai vegyes kecskeállományra alapozott olyan fajták
kialakítása, amelyek a lehető legjobban alkalmazkodnak az adott környezeti
feltételekhez, és extenzív, félintenzív és intenzív termelési körülmények között
egyaránt elfogadható teljesítményt képesek elérni.
Mindhárom fajta kialakításában a tenyésztési programban meghatározott
minimum paraméterek alapján minél több egyed törzskönyvbe kerülése és a
termelési tulajdonságok javítása a cél.
Elsősorban a meghatározott tejhozam elérése, ennek megtermelését segítő
terjedelmes, gépi fejésre alkalmas tőgy kialakítása, a megfelelő testsúly és
testméretek elérése a cél a fajtákon belül.
A fajták hasznosítási típusa: tejtermelő fajták.

Forrás: MKSZ (2000): Tenyésztési Program. Magyar Kecsketartók és
Tenyésztők Országos Szövetsége. 3.
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TEJELŐ FEHÉR MAGYAR KECSKE

Fajtajelleg leírása:
A fajta küllemének fő meghatározója a kültakaró fehér színezete, amely minden egyes utódra
öröklődik. A fajta küllemi tulajdonságai a kiindulási, heterogén anyaállomány és a fajta
kialakításába bevont génimmigrátor fajták hatásai következtében, az első időszakban elég tág
határok között mozognak.
A fajtánál általánosságban kívánatos a közepes és annál nagyobb testsúly (anyáknál 50-70 kg,
bakoknál 70-100 kg), az ehhez kapcsolódó testméretekkel, valamint a magas termelési szintet és
hosszú, hasznos élettartamot lehetővé tevő küllemi tulajdonságok megléte. Az egyedek lehetnek
szarvaltak vagy szarvatlanok, a nyakon függelékkel vagy anélkül illetve szakállasok vagy
szakálltalanok. Szörzetük lehet rövid, félhosszú és hosszú.

Termelési paraméterek fajtaátlag értékei:
- kifejlettkori testsúly:
- tenyésztésbevételi életkor:
- napi testsúlygyarapodás:
(30-90 nap között mért)
- vágási kihozatal:
- ellésenkénti szaporulat:

nőivar
40-60 kg
7-12 hónap
150-200 g

hímivar
70-100 kg
7-12 hónap
180-240 g
50 % fölött
1,6-2,2 utód

Törzskönyvbe kerülést kizáró okok:
- törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek nem teljesülése
- az adott fajtának nem megfelelő küllemi tulajdonságok
- általános, a termelést károsan befolyásoló küllemi hibák

Törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek:
nőivar
- testsúly 1 éves korban, minimum:
20 kg
- életkor az első elléskor, maximum:
25 hónap
- napi testsúlygyarapodás, minimum:
130 g
(30-90 nap között mért)
- legalább 200 litert meghaladó laktációs tejtermelés
- küllemi bírálat 1 éves korban, minimum:
megfelelt

Fajtafenntartó:
MAGYAR KECSKETARTÓK ÉS TE@YÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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hímivar
25 kg
150 g
90 pont

TEJELŐ BARA MAGYAR KECSKE

Fajtajelleg leírása:
A fajta küllemének fő meghatározója a kültakaró barna színezete, amely minden egyes utódra
öröklődik. A barna szín valamennyi árnyalata megtalálható a fajtába. A fajta küllemi
tulajdonságai a kiindulási, heterogén anyaállomány és a fajta kialakításába bevont
génimmigrátor fajták hatásai következtében, az első időszakban elég tág határok között
mozognak.
A fajtánál általánosságban kívánatos a közepes és annál nagyobb testsúly (anyáknál 50-70 kg,
bakoknál 70-100 kg), az ehhez kapcsolódó testméretekkel, valamint a magas termelési szintet és
hosszú, hasznos élettartamot lehetővé tevő küllemi tulajdonságok megléte. Az egyedek lehetnek
szarvaltak vagy szarvatlanok, a nyakon függelékkel vagy anélkül illetve szakállasok vagy
szakálltalanok. Szörzetük lehet rövid, félhosszú és hosszú.

Termelési paraméterek fajtaátlag értékei:
- kifejlettkori testsúly:
- tenyésztésbevételi életkor:
- napi testsúlygyarapodás:
(30-90 nap között mért)
- vágási kihozatal:
- ellésenkénti szaporulat:

nőivar
40-60 kg
7-12 hónap
150-200 g

hímivar
70-100 kg
7-12 hónap
180-240 g
50 % fölött
1,6-2,2 utód

Törzskönyvbe kerülést kizáró okok:
- törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek nem teljesülése
- az adott fajtának nem megfelelő küllemi tulajdonságok
- általános, a termelést károsan befolyásoló küllemi hibák

Törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek:
nőivar
- testsúly 1 éves korban, minimum:
20 kg
- életkor az első elléskor, maximum:
25 hónap
- napi testsúlygyarapodás, minimum:
130 g
(30-90 nap között mért)
- legalább 200 litert meghaladó laktációs tejtermelés
- küllemi bírálat 1 éves korban, minimum:
megfelelt

Fajtafenntartó:
MAGYAR KECSKETARTÓK ÉS TE@YÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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hímivar
25 kg
150 g
90 pont

TEJELŐ TARKA MAGYAR KECSKE
Fajtajelleg leírása:
A fajta küllemének fő meghatározója a kültakaró tarka színezete, amely minden egyes utódra
öröklődik. A tarka színű egyedek kültakarójában egyszerre több szín van jelen, s ebben zömében
a barna és a fekete különböző árnyalatai fehér színfoltokkal vegyesen jelennek meg. A fajta
küllemi tulajdonságai a kiindulási, heterogén anyaállomány és a fajta kialakításába bevont
génimmigrátor fajták hatásai következtében, az első időszakban elég tág határok között
mozognak.
A fajtánál általánosságban kívánatos a közepes és annál nagyobb testsúly (anyáknál 50-70 kg,
bakoknál 70-100 kg), az ehhez kapcsolódó testméretekkel, valamint a magas termelési szintet és
hosszú, hasznos élettartamot lehetővé tevő küllemi tulajdonságok megléte. Az egyedek lehetnek
szarvaltak vagy szarvatlanok, a nyakon függelékkel vagy anélkül illetve szakállasok vagy
szakálltalanok. Szörzetük lehet rövid, félhosszú és hosszú.
Termelési paraméterek fajtaátlag értékei:
- kifejlettkori testsúly:
- tenyésztésbevételi életkor:
- napi testsúlygyarapodás:
(30-90 nap között mért)
- vágási kihozatal:
- ellésenkénti szaporulat:

nőivar
40-60 kg
7-12 hónap
150-200 g

hímivar
70-100 kg
7-12 hónap
180-240 g
50 % fölött
1,6-2,2 utód

Törzskönyvbe kerülést kizáró okok:
- törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek nem teljesülése
- az adott fajtának nem megfelelő küllemi tulajdonságok
- általános, a termelést károsan befolyásoló küllemi hibák
Törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek:
nőivar
- testsúly 1 éves korban, minimum:
20 kg
- életkor az első elléskor, maximum:
25 hónap
- napi testsúlygyarapodás, minimum:
130 g
(30-90 nap között mért)
- legalább 200 litert meghaladó laktációs tejtermelés
- küllemi bírálat 1 éves korban, minimum:
megfelelt

Fajtafenntartó:
MAGYAR KECSKETARTÓK ÉS TE@YÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
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hímivar
25 kg
150 g
90 pont

ALPESI
Tenyésztési cél:
Célkitűzés a fajta tisztavérben történő fenntartása és folyamatos javítása, hazai állományának
növelése, amely minél jobban közelítse meg az élen járó külföldi tenyészetek eredményeit, és
megfeleljen a hazai szórvány állományok tejtermelésének javítására. Fajtatisztán vagy fajtaátalakító keresztezésben felhasználva alkalmas az intenzív, félintenzív tejtermelés megvalósítására.
Cél a 275-300 napos laktációs időszak és a kiegyenlített perzisztenciához tartozó magas tejtermelés
elérése, a szaporasági mutatók és a tej beltartalmi értékének javítása mellett.
Fajtajelleg leírása:
Kifejlett korban a marmagassága bakoknál 80 cm, anyáknál 70 cm feletti, a testsúly bakoknál 70 kg,
anyáknál 50 kg felett kell, hogy legyen. Testalakulása kifejezett tejelő jellegre utal. A szőr pirított zsemle
színű, a lábakon valamint a hát felső vonalán fekete. A barna mélyebb tónusai is előfordulhatnak, sőt a
teljesen fekete szín is megengedett. Polichrom változatban az állat barna vagy fekete alapon fehérfoltos,
szintén fekete hátszíjjal. A fej lehet szarvalt vagy szarvatlan, a nyakon függelékkel vagy anélkül,
szakállas vagy szakálltalan. A pofa és a homlok széles, az orrvonal homorú, a szemek kissé dülledtek, a
fülek zárt vonalban felfelé állóak. A nyak ívelt, a testhosszúság átlagos, a hátvonal egyenes, a mellkas
mély, a far pedig széles. Szilárd végtagok, száraz izületek és erős körmök jellemzik a fajtát. A tőgy
terjedelmes, elől-hátul jól függesztettek, a bőr finom tapintású, fejés után összeesik. Korán érő fajta, a
gödölyék megfelelő nevelés mellett 7-12 hónaposan tenyésztésbe vehetők. Ellésenkénti szaporulata 1,62,2. Tejtermelése jó körülmények között, 275-300 napos laktáció alatt elérheti a 800-1000 litert.
Törzskönyvbe kerülést kizáró okok:
- törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek nem teljesülése
- a fajtajellegnek nem megfelelő küllemi tulajdonságok
- általános, a termelést károsan befolyásoló küllemi hibák
Törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek:
nőivar
- testsúly 1 éves korban, minimum:
25 kg
- életkor az első elléskor, maximum:
25 hónap
- napi testsúlygyarapodás, minimum:
120 g
(választáskori, az első 30-90 napban mért)
- küllemi bírálat 1 éves korban, minimum:
megfelelt
- legalább 200 litert meghaladó laktációs tejtermelés

hímivar
35 kg
140 g
90 pont

Fajtafenntartó:
ALPESI ÉS SZÁ@E@TÁLI KECSKETE@YÉSZTŐK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE
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SZÁETÁLI
Tenyésztési cél:
Célkitűzés a fajta tisztavérben történő fenntartása és folyamatos javítása, hazai állományának
növelése, amely minél jobban közelítse meg az élen járó külföldi tenyészetek eredményeit, és
megfeleljen a hazai szórvány állományok tejtermelésének javítására. Fajtatisztán vagy fajtaátalakító

keresztezésben

felhasználva

alkalmas

az

intenzív,

félintenzív

tejtermelés

megvalósítására. Cél a 275-300 napos laktációs időszak és a kiegyenlített perzisztenciához
tartozó magas tejtermelés elérése, a szaporasági mutatók és a tej beltartalmi értékének javítása
mellett.
Fajtajelleg leírása:
Kifejlett korban a marmagasság bakoknál 80 cm feletti, anyáknál 70 cm feletti. Kifejezetten
tejelő fajta, erőteljes, robosztus testalkat jellemzi. A testsúly kifejlett korban bakoknál 80 kg,
anyáknál 50 kg feletti. A szőre rövid, egyöntetűen fehér színű. A fej lehet szarvalt vagy
szarvatlan, a nyakon függelékes vagy anélküli, szakállas vagy szakálltalan. A homlok széles és
lapos, az orrvonal csaknem egyenes, a fülek vízszintesnél lentebb nem lóghatnak. Jellemző a
fajtára az erőteljes mar, a széles lapocka és az egyenes hátvonal. A mellkas széles és mély, a
bordák jól látszanak. A tőgy mirigyes és terjedelmes, jól függesztett. Korán érő fajta, a gödölyék
megfelelő nevelés mellett 7-12 hónaposan tenyésztésbe vehetők. Ellésenkénti szaporulata 1,62,2. Tejtermelése jó körülmények között, 275-300 napos laktáció alatt elérheti a 800-1000 litert.
Törzskönyvbe kerülést kizáró okok:
- törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek nem teljesülése
- a fajtajellegnek nem megfelelő küllemi tulajdonságok
- általános, a termelést károsan befolyásoló küllemi hibák
Törzskönyvbe kerülési minimum paraméterek:
nőivar
- testsúly 1 éves korban, minimum:
25 kg
- életkor az első elléskor, maximum:
25 hónap
- napi testsúlygyarapodás, minimum:
120 g
(választáskori, az első 30-90 napban mért)
- küllemi bírálat 1 éves korban, minimum:
megfelelt
- legalább 200 litert meghaladó laktációs tejtermelés

hímivar
35 kg
140 g
90 pont

Fajtafenntartó:
ALPESI ÉS SZÁ@E@TÁLI KECSKETE@YÉSZTŐK MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE
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5. melléklet. Az MKSZ tetoválási és állománybavételi jegyzőkönyve és kitöltési
útmutatója
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MAGYAR KECSKETARTÓK ÉS TEYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 1. Tel.: 23/319-133, 133 m.
Fax: 23/319-133, 120 m.

Kitöltési útmutató
A TETOVÁLÁSI ÉS ÁLLOMÁNYBA VÉTELI JEGYZŐKÖNYVHÖZ

Ivar:
1: hím
2: nő

Fajta: Kérjük, sziveskedjen a helyes fajtakód feltüntetésére nagy figyelmet fordítani!
Tejelő fehér magyar (fajtakód: 011):
Alapszíne fehér, egyéb kiegészítő szín legfeljebb 10%-ban fordulhat elő a testfelületen.
Tejelő barna magyar (fajtakód: 012):
Alapszíne barna, pirók, szürke vagy fekete.
Fehér kiegészítő szín legfeljebb 10%-ban fordulhat elő a testfelületen.
Tejelő tarka magyar (fajtakód: 013):
Fehér alapszín esetén egyéb kiegészítő színek 10%-nál nagyobb arányban fordulnak elő a
testfelületen.
Barna, pirók, szürke vagy fekete alapszín esetén fehér kiegészítő szín 10%-nál nagyobb
arányban fordulnak elő a testfelületen.

Szín:
1: fehér
2: világosbarna
3: középbarna
4: sötétbarna
5: világospirók
6: sötétpirók
7: világosszürke
8: sötétszürke
9: fekete

Első számjegy: alapszín (a legnagyobb arányban jelen lévő szín)
Második számjegy: kiegészítő szín (ha nincs, nem töltjük ki)
Harmadik számjegy: kiegészítő szín (3 színű egyed esetén)

Csíkoltság:
Első számjegy:

fejen, lábon
1: nincs
2:van
Második számjegy: háton
1: nincs
2: alapszíntől eltérő színű hátszíj, a test szőrzetével megegyező szőrhosszal
3: alapszíntől eltérő színű hátszíj, a test szőrzeténél nagyobb szőrhosszal
4: alapszínnel azonos színű hosszú szőr a gerinc mentén
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Szőrhosszúság:
1: rövid (5 cm-nél rövidebb)
2: gatyás (a bordaívtől hátrafelé a test első felénél hosszabb szőr)
3: félhosszú (5-10 cm)
4: hosszú (10 cm-nél hosszabb)
Szarv:
Első számjegy:

Második számjegy:

1: szarvtalan
2: növekedésben abbamaradt szarvkezdemény
3: szarvalt
4: szarvatlanított
5: aszimmetrikus
6: sérült
1: olló
2: priszka
3: csavart

Fül:
1: rövid
2: normál
3: hosszú
Csengettyű:
1: nincs
2: rövid
3: hosszú
Szakáll:
1: nincs
2: gyér
3: dús

Tőgy:
Első számjegy:

Második számjegy:

Harmadik számjegy:

Negyedik számjegy:

1: kisméretű
2: közepes méretű
3: nagyméretű
4: igen nagy méretű
5: még le nem tőgyelt gödölye (ezesetben csak egy számjegyet írjunk be)
1: felhúzódott
2: normál lelógású
3: csánkig érő
4: csánkon alul érő
1: kis bimbó
2: marok nagyságú bimbó
3: kinyúlt bimbó
4: répatőgy
1: szabályos alakú tőgy
2: szabálytalan alakú tőgy
3: genetikai rendellenességet mutató tőgy

136

