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1. BEVEZETÉS 
 

Az eredményes, jövedelmező állattenyésztés egyik alapja az új, korszerű 

módszerek alkalmazása mind a tenyészutánpótlás, mind pedig a végtermék-

előállítás tekintetében. Hazánk sertéslétszáma a 90’-es évektől folyamatosan 

csökken, az egykori 10 millió egyed helyett 2008-ban már kevesebb, mint 

3.400.000 darabot tartottak számon (SZABÓ, 2009), pedig hagyományosan 

sok és sokféle sertéshúst fogyasztunk. Éppen ezért a tenyésztők alapvető 

érdeke az, hogy termelékenységüket a minőség folyamatos javításával 

fokozzák, melynek az egyik legfontosabb eszköze a nemesítés. A szelekció 

hatékonyságának és a genetikai előrehaladás mértékének növelése nem 

valósulhat meg pontos tenyészértékbecslő eljárás használata nélkül. 

Sertéstenyésztésünkben a tenyészérték-becslés alapvető feltételei, a 

teljesítményvizsgálatok és az adatgyűjtés, valamint a megfelelő 

matematikai-statisztikai módszerek már az 1990-as évektől megvalósultak 

(FARKAS, 2008). Rendelkezésre állnak a származásra vonatkozó, az üzemi 

sajátteljesítmény vizsgálati-, a központi vizsgálóállomási- és a reprodukciós 

adatok is több, mint 20 évre visszamenően, 2008. január 1-től pedig a 

tenyészérték-becslés és a szelekciós döntések az összetett BLUP-modellen 

alapuló indexen, az. ún. teljes tenyészérték index – TT – alapján történnek 

(MGSZH, 2009) 

Több tenyésztési integrációban (pl. KA-HYB) szerepet játszott a 

beltenyésztett vonalak kialakítása és a beltenyésztett egyedek felhasználása 

a tenyésztésben, bizonyos értékes gének rögzítése érdekében. A teljesítmény 

ily módon való fokozása azonban veszélyeket is rejthet magában, hiszen egy 

bizonyos szint felett a beltenyésztés már nem javítja, hanem rontja a 

szaporasági és hízékonysági eredményeket, azonban ez a szint fajonként, 

fajtánként, populációnként és akár egyedenként is eltérő lehet. Bár a 
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közelmúltban született átfogó tanulmány (FARKAS, 2008) komplex módon 

feldolgozta a hazai sertésállomány tenyészérték-becslési rendszerét, 

azonban a beltenyésztés kérdéskörében hazánkban eddig nem végeztek 

részletes kutatást. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 
2.1. A beltenyésztés 

 
A beltenyésztés olyan egyedek párosítását jelenti, melyeknek egy vagy 

több őse közös (rokon egyedek). A rokonok részben azonos alléleket 

hordoznak, ezért utódaik nagyobb valószínűséggel lesznek homozigóták, 

mint véletlenszerű párosodás mellett. 

A nagymértékben homozigóta egyedek szervezetének élettani 

pufferkapacitása csökkent, ezért környezeti labilitásuk nagyobb, 

alkalmazkodóképességük kisebb. Mindez - főként, ha káros hatású recesszív 

gének homozigóta állapotban való manifesztációjával párosul - a 

beltenyésztési leromlásban jut kifejezésre (DOHY, 1989). Két egyed rokoni 

kapcsolata az állattenyésztés gyakorlatában azt jelenti, hogy egy vagy több 

közös ősük volt, amely közös ősüktől mindketten azonos géneket 

örökölhettek, ebből következően génkészletük egy része származásilag 

azonos lehet. A rokonság fokát a származásilag potenciálisan azonos 

génhányad nagysága határozza meg. Ez pedig a rokonok és a közös ős vagy 

ősök közötti nemzedékek számától függ (SZABÓ, 2004; DOHY, 1999). 

A magyar szakirodalomban találhatóak olyan megközelítések, mely 

szerint a rokontenyésztés a beltenyésztésnek egy magasabb fokát jelenti. 

Mindkét eljárás (a bel– és rokontenyésztés) azonos irányba: a homozigozitás 

növekedésének irányába hat. A különbség köztük csupán a származásilag 

azonos gének homozigozitásának mértékében jelentkezik (SZABÓ, 2004; 

DOHY, 1999). Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomra ez a fajta 

megkülönböztetés nem jellemző. 
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A beltenyésztés eredményeként bekövetkező homozigócia számszerű 

kifejezésére a legelterjedtebb mérőszám a Wright-féle beltenyésztési 

együttható (F). (SZABÓ, 2004; DOHY, 1999). Az F annak a valószínűsége, 

hogy az egyed valamely lókuszában lévő két gén származásilag azonos. 

A beltenyésztéssel nem csak a kívánatos, hanem a nemkívánatos 

géneket is felhalmozhatjuk és homozigóta állapotban fixálhatjuk a 

populációban (SZABÓ, 2004). 

A beltenyésztés káros hatásai már századok óta ismertek. DARWIN 

(1868; 1876) 57 növényfajt vizsgált 52 nemzetségből és 30 családból. A 

beltenyésztett növények átlagosan alacsonyabbak voltak, kisebb volt a 

súlyuk, később virágoztak és kevesebb magot hoztak. Az önbeporzó 

növények átlagosan 41 % csökkenést mutattak a maghozamban és 13 %-os 

elmaradást a magasságban. A beltenyésztés kérdéskörének elméleti alapjait 

WRIGHT (1922) dolgozta ki. 

Sok éves kutatás, illetve az evolúcióban, a mezőgazdaságban és a 

génmegőrzésben levő jelentősége ellenére a beltenyésztési leromlás 

genetikai alapja máig nem tisztázott kérdéskör (LYNCH és WALSH, 1998). 

Jelenleg két alaphipotézis létezik az evolúció szempontjából teljesen eltérő 

következményekkel. Az első hipotézis az ún. dominancia elmélet (CROW, 

1952), mely azt feltételezi, hogy az egyes populációkban a beltenyésztési 

leromlást a recesszív gének okozzák, melyek arányát a szelekció-mutáció 

egyensúlya határozza meg. A második feltevés (CROW, 1952) szerint a 

beltenyésztési leromlást a heterozigozitás csökkenése okozza. Szintén 

megoldatlan kérdéskör a beltenyésztési leromlás heterogenitása (a nagy 

heterogenitás azt a feltevést támasztja alá, hogy a beltenyésztési leromlást 

kisszámú overdomináns lókusz okozza), melynek kifejezése a beltenyésztés 

káros hatásainak megértéséhez, illetve azok leküzdéséhez kiindulópontként 

szolgálhat. A beltenyésztési leromlás heterogenitását bizonyították 
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tejtermelő-képességgel kapcsolatos tulajdonságok esetében tejelő 

szarvasmarha (MIGLIOR és mtsai, 1992), illetve sertések, valamint 

Tribolium castaneum (lisztbogár) reprodukciós tulajdonságaiban 

(HOHENBOKEN és mtsai, 1991). 

A populáció középértékének csökkenése olyan mennyiségi 

tulajdonságok esetében, mint az alomnagyság, a termékenység, az 

életképesség vagy a fitnesz a beltenyésztés hátrányos következménye lehet, 

melyet beltenyésztési leromlásnak nevezünk. A jelenséget több növény- és 

állatfajban (WRIGHT, 1977; LYNCH és WALSH, 1998), illetve humán 

vonatkozásban is megfigyelték (SCHULL, 1962). Számos szerző tapasztalt 

beltenyésztési leromlást különböző domesztikált állatfajok (BERESKIN és 

mtsai, 1968; MIGLIOR és mtsai, 1995; WIENER és mtsai, 1992), vadon élő 

állatfajok (HEDRICK és KALINOWSKI, 2000), fogságban tartott (nem 

domesztikált) állatfajok (CASSINELLO, 2005; KALINOWSKI és 

HEDRICK, 2001), valamint kísérleti állatfajok (HOLT és mtsai, 2005/a; 

HOLT és mtsai, 2005/b; WHITE, 1972) populációiban. A vadon élő kis 

létszámú, veszélyeztetett populációkban a beltenyésztettség tovább növeli a 

kihalás veszélyét (FRANKHAM, 2003). 

A domesztikált állatfajok esetében a leromlás leginkább a fitnesz 

tulajdonságok esetében figyelhető meg (FALCONER és MACKAY, 1996). 

A fitnesz tulajdonságoknál a beltenyésztés káros hatását erősíti, hogy az 

gyakran több értékmérőben egyszerre okoz teljesítménycsökkenést (pl. 

fialáskori alomnagyság, szopóskori elhullás). Ezen kívül a szaporasági 

teljesítménycsökkenés az anyát (ovulációs ráta) és az utódot (magzatkori 

elhullás) külön-külön érinti. A beltenyésztéssel kapcsolatos leromlás 

megnyilvánulásában tapasztalt nagy változékonyságot részben az okozhatja, 

hogy a káros allélek gyakorisága tulajdonságonként és populációnként 

eltérő lehet, amit az eltérő szelekciós nyomás okozhat (LYNCH és WALSH, 
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1998). A változékonyságot azonban részben a beltenyésztési leromlásra 

vonatkozó becslési nehézségek is magyarázhatják (CURIK és mtsai, 2001). 

Ezek a statisztikai próba kis ereje, a kis mintanagyság és a különböző 

beltenyésztettségi szintekhez kapcsolódó heterogén varianciák lehetnek. A 

becsült beltenyésztési együtthatókat ezen kívül nagymértékben befolyásolja 

a pedigré hossza, illetve annak teljessége (KOENIG és SIMIANER, 2006). 

A beltenyésztési leromláson kívül a beltenyésztés, illetve a véletlen drift a 

genetikai és környezeti varianciák megváltozásához vezethet. Additív 

modell esetén feltételezve, hogy az allélek neutrálisak, a véletlen drift az 

additív genetikai variancia vonalakon belüli csökkenését okozza. A 

csökkenés mértéke a vonalakon belüli átlagos beltenyésztési együtthatóval 

arányos (FALCONER és MACKAY, 1996). A fenti jelenség főleg a 

fitnessszel szorosan nem kapcsolódó tulajdonságok esetében jellemző. A 

fitnesz tulajdonságokat azonban a nem additív génhatások is jelentősen 

befolyásolhatják. Ebben az esetben a genetikai variancia a beltenyésztés 

hatására átmenetileg akár növekedhet is (KRISTENSEN és mtsai, 2005). 

Ezzel párhuzamosan azonban jelentős beltenyésztési leromlás léphet fel, 

amit vélhetően az okozhat, hogy a genetikai variancia növekedését a káros 

recesszív allélek (mutáció) okozzák, melyek egyben a leromlásért is 

felelősek (KRISTENSEN és SORENSEN, 2005). 

Elméleti és empirikus bizonyítékok alapján a beltenyésztésnek számos 

káros hatása van, melyeket FRANKHAM (2003) foglalt össze. A 

beltenyésztés szaporasági teljesítményre, valamint mortalitásra gyakorolt 

hatása régóta ismert. Az édestestvér párosítások átlagosan 33 %-kal 

csökkentik a magzatkori életben maradást. Azok a populációk, melyeknek 

(folyamatos édestestvér párosítások mellett) az átlagos beltenyésztési 

együtthatója eléri a 80 %-ot, 80-95 %-os arányban kiesnek a termelésből. A 

szisztematikus édestestvér párosítás a beltenyésztési együtthatók rendkívül 
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gyors populáció szintű növekedését okozza, ezért azt a domesztikált 

állatfajokban (eltekintve esetleges kísérleti céloktól) nem alkalmazzák. 

Amennyiben a beltenyésztési együttható növekedése folyamatos, de lassú 

ütemű, a természetes szelekció nagyobb eséllyel távolítja el a káros allélokat 

a populációból. Azonban még a lassú ütemű növekedés mellett is a 

populációk nagy arányban (mintegy 50 %-ban) kiesnek a termelésből, ha az 

átlagos beltenyésztési együttható megközelíti a korábban említett 80 %-ot. 

A környezeti változások (eddig ismeretlen betegségek, paraziták, 

környezetszennyezés, éghajlati változások stb.), folyamatosan befolyásolják 

a populációkat. Az új környezeti hatásokra adott "válasz" alapja a 

populációban rejlő genetikai változékonyság. A genetikailag különböző 

egyedek ezért eltérő módon reagálnak az új környezeti hatásokra. Az 

úgynevezett random drift a populáció átlagos beltenyésztési együtthatójával 

arányosan csökkenti az additív genetikai varianciát, mely megnehezíti a 

környezeti változásokhoz történő alkalmazkodást. A genetikai variancia 

csökkenése, valamint a betegségekre való hajlam, továbbá a parazitákkal 

szembeni csökkent ellenálló képesség kapcsolatát már számos fajra 

vonatkozóan megállapították. 

 
2.2. Beltenyésztés célja és kedvező hatásai 

 

A beltenyésztés célja a kívánatos gének homozigóta formában való 

rögzítése (fixálása) a populációban. Így a beltenyésztésnek két alapvető 

genetikai hatása van, egyrészt a homozigozitás növekedése és a 

heterozigozitás csökkenése, másrészt az eredeti állományokon belül 

egymástól genetikailag jelentősen különböző részállományok, ún. 

beltenyésztett vonalak (családok) kialakítása. A beltenyésztés előidézi a 

genetikai variancia megváltozását, ezáltal a vonalakon belül mérséklődik, a 
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vonalak között növekszik a genetikai variancia. A célszerűen beltenyésztett 

vonalak keresztezésével a tenyésztő előnyt tud szerezni a heterozigóta F1 

ivadékok genotípusos és fenotípusos egyöntetűségéből, ha az állományt a 

piacon azonos időben és közel azonos súlyban szükséges értékesíteni. A 

tenyésztő másik előnye, hogy egy beltenyésztett vonal keresztezéséből 

domináns génhatás esetében a nem rokontenyésztett szülők teljesítményét 

felülmúló heterozigóta ivadékok származnak. A beltenyésztés haszna az is, 

hogy valószínűsíti a káros recesszív gének egy lókuszra kerülését, így 

lehetővé válik az ilyen géneket hordozó egyedek selejtezése (SZABÓ, 

2004). 

Több hibrid sertésfajta kialakításában és fenntartásában játszottak 

szerepet beltenyésztett vonalak, erre egy példa a Kaposvári Mezőgazdasági 

Főiskolán kitenyésztett és 1972-től államilag elismert KA-HYB fajta. Az 

1970-es években mintegy 120 ezer termelő tartotta hazánkban és az évi 

hízósertés-kapacitás elérte a háromnegyed milliót (ANKER, 1973/a), 1980-

ban pedig mintegy 1,6 millió KA-HYB sertés került vágásra (BALTAY, 

1983). A fajta tenyésztése évekkel ezelőtt megszűnt. 

A KA-HYB vonalak részben rokontenyésztettek, ahol a rokontenyésztés 

lehetőleg a fajta, illetve állomány legjobb kanjára épül. Ezekben a 

vonalakban általában a kocák csökkent szaporaságával kell számolni, bár 

azonos rokontenyésztettségi koefficiensű kocák között nagy különbségek 

mutatkoznak az anyai teljesítmény tekintetében (HORN és mtsai, 1984). 

A KA-HYB kontinuens hibridsertést négy alapvonal (fajta) felhasználásával 

alakították ki: 

- az anyai populációt svéd nagy fehér hússertés szelektált, zárt vonalának és 

az angol lapálysertés mérsékelten rokontenyésztett vonalának 

keresztezésével; 
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- az apai populációt rokontenyésztett holland lapálysertés és angol nagy 

fehér vonalak keresztezésével állították elő (BALTAY, 1983). 

ANKER és RADNAI (1977) szerint a rokontenyésztés biztosítja a kanok 

megbízható örökítőképességét és lehetőséget ad, hogy a szelekcióval 

fokozható tulajdonságok terén az apaállatokban minél nagyobb értékben 

koncentrálódjék az értékes örökléses anyag. Rokontenyésztés kizárólag a 

KA-HYB kanvonalain belül történt, a termelésben soha. A vonalalapítók 

elsősorban additív tulajdonságokban kiváló teljesítményeit 

rokontenyésztéssel rögzítik azokban a vonalakban, ahol ez célszerűnek 

látszik (ANKER, 1973/b), majd az erősen rokontenyésztett és a kevésbé 

rokontenyésztett apaállatokat felexibilis módon váltogatták az újabb 

nemzedékek előállításakor. A már késznek tekinthető vonalakat tesztelték a 

kombinációkészség szempontjából, így az ilyen módon jelentkező legjobbak 

megbízhatóan reprodukálhatóak, mert minden vonalban megfelelő számú, 

ugyanazzal a genotípussal rendelkező egyed van (ANKER, 1970). 

A KA-HYB hibridsertés előállítás érdekében végzett kívánatos 

rokontenyésztettségi szintet ANKER (1970) az anyai alapvonalak esetében 

0,10-0,15 körülinek, az apai alapvonalaknál pedig 0,25-0,30 körülinek 

tartotta. A hibridizálásban hagyományossá vált édestestvér-párosítási 

módszer helyett – tapasztalata alapján – a szülő-utód párosítás módszerét 

tartja célravezetőbbnek, mert így kevesebb rokontenyésztett nemzedék 

váltására van szükség egy kívánt mértékű homozigozitás eléréséhez, mint a 

testvérpárosításosnál, így az időtényező szempontjából is előnyösebb 

(ANKER, 1974). 
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2.3. A beltenyésztéshez közvetetten kapcsolódó mutatók 

 

Beltenyésztési együttható (F, WRIGHT, 1922) 

Ugyanazon lókuszban származásilag azonos allélpárt hozdozó 

egyedek relatív gyakoriságát a populációban a beltenyésztési koefficiens 

fejezi ki. A beltenyésztési koefficiens egy adott lókuszra vonatkozólag 

annak a valószínűsége, hogy az egész populáció összes vonalaiból véletlenül 

kivett egyed a kérdéses lókuszban identikus homozigóta, azaz 

beltenyésztett. Egyedre kivetítve a beltenyésztési koefficiens annak 

valószínűségét fejezi ki, hogy a vizsgált egyed (mint valamely populáció 

véletlenszerűen kiválasztott tagja) a kérdéses lókuszban beltenyésztett. 

A beltenyésztési együttható függ a pedigré hosszától és teljességétől 

(BOICHARD és mtsai, 1997), tehát minél teljesebb és több nemzedékre 

visszavezethető pedigré áll rendelkezésre, annál megbízhatóbb a 

koefficiens. 

A program(csomag)ok ezt a paramétert VANRADEN (1992) és/vagy 

MEUWISSEN és LUO (1992) által készített algoritmus alapján számolják, 

ami egy rokonsági mátrix számítása. 

 

Effektív populációméret (Ne, WRIGHT, 1931; PIRCHNER, 1968; 

FALCONER és MACKAY, 1996) 

Az ún. effektív szám legtöbbször kisebb a tényleges számnál, mely 

abból adódik, hogy a háziállatok tenyésztésében a tenyészállatok eltérő 

mértékben járulnak hozzá az utódpopuláció génállományához. A valós 

populáció beltenyésztési rátája megegyezik egy attól kisebb, ám ideális 

szerkezetű populációéval. Ez utóbbi populációban lévő egyedek száma 

jelenti az effektív populációméretet. A beltenyésztési ráta (∆Fy) alapján 

bármely populációban az effektív populációméret (Ne): 
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ahol Fy = (Ft – Ft-1) / (1 – Ft-1), a populáció beltenyésztettségének 

évenkénti növekedése, L-pedig a generációs intervallum. 

Az effektív populációméret rövid pedigréből nem becsülhető pontosan (TE 

BRAAKE és mtsai, 1994). Rövidnek az 5 teljes generáció ekvivalenst el 

nem érő pedigrét tekintjük (GUTIÉRREZ és mtsai, 2005). 

FRANKHAM és mtsai (2002) szerint kritikus effektív populációméretnek 

tekinthető az 50-es effektív létszám. Ez a szám az állattenyésztők gyakorlati 

tapasztalatán alapul, akik azt figyelték meg, hogy a szaporaságot érintő 

szelekció ellensúlyozhatja a beltenyésztési leromlást, amennyiben a 

beltenyésztési ráta generációnként kisebb, mint 1 % (F=1/2Ne). Az effektív 

populációméretet a tenyészállatok ivararánya is befolyásolja. 

 

Alapító ősök effektív létszáma (fe, JAMES, 1972, LACY, 1989) 

Alapító ősök azok az egyedek, melyeknek mindkét szülője már 

ismeretlen a pedigrében. A populáció teljes génkészlete visszavezethető az 

alapító ősökig, melyek különböző mértékben járulnak hozzá az állomány 

genetikai diverzitásához. Ez a paraméter kevésbé érzékeny a pedigré 

teljességére, mint a beltenyésztési együttható (BOICHARD és mtsai, 1997). 

 

Nem alapító ősök effektív létszáma (fa, BOICHARD és mtsai, 1997) 

Azon ősök minimális létszáma (nem feltétlenül alapító ős), amellyel 

magyarázható a populáció teljes genetikai diverzitása. A nem alapító ősöket 

a populációhoz történő genetikai hozzájárulásuk alapján választjuk ki, 

azonban mivel egyes egyedek nem feltétlenül alapító ősök, ezért a rokonsági 
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kapcsolatok miatt a genetikai hozzájárulások között átfedések lehetnek 

(ezek összessége több lehet, mint 100 %). Ezért a nem alapító ősök esetében 

a marginális hozzájárulásukat vesszük figyelembe (a genetikai 

hozzájárulásoknak az átfedés-mentes részét használjuk). 

A nem alapító ősök létszáma alacsonyabb (vagy egyenlő) az alapító ősök 

effektív létszámánál. 

 

Alapító ősök genom ekvivalens értéke: (Ng, Chevalet és Rochambeau, 

1986; MacCluer és mtsai, 1986; Lacy, 1989) 

Azt mutatja meg, hogy az alapító ősök által meghatározott 

populációban egy adott allélnek mennyi a fennmaradási valószínűsége (a 

referencia populációban). A paraméter kiszámításához sztochasztikus 

módszerre („gene dropping”) van szükség. Minden alapító ős két egyedi 

allélt kap („n” ős esetében ez összesen 2n egyedi allél), majd a Mendeli 

szegregációt a pedigré alapján szimuláljuk egy előre meghatározott 

ismétlésszámmal (pl. 10000-szer). Ezt követően a szimulációk 

összesítésével az allélek várható aránya ismertté válik. Ez a mérőszám 

minden olyan hatást figyelembe vesz, mely a génkészlet csökkenésében 

szerepet játszott, ezért az Ng érték általában kisebb, mint az fe és az fa. 

(Sölkner és mtsai., 1998). 

Az alapító ősök genom ekvivalens értéke közvetlenül 

összehasonlítható az fe és fa-val. 

 

Nem alapító ősök effektív létszámának és az alapító ősök effektív 

létszámának aránya (fa/fe arány) 

A két szám aránya jelzi, hogy a palacknyak effektus mennyire 

jellemző a vizsgált populációra. Palacknyak effektusnak hívjuk a populáció 
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létszámának és ezáltal a génkészletének beszűkülését. (BOICHARD és 

mtsai, 1997) 

Ha fe nagyobb, mint fa, akkor a palacknyak effektus szerepet játszott a 

populáció fennállása folyamán. (MAIGNEL és mtsai, 1996) 

 

Alapító ősök genom ekvivalens értékének és az alapító ősök effektív 

létszámának aránya (ng/fe arány) 

A populációkban fennálló drift (génsodródás) kifejezésére 

használatos arány. A génsodródás a szaporodás során véletlenszerűen 

bekövetkező allélgyakoriság változás a populációban. (BOICHARD és 

mtsai, 1997) 

A különböző szerzők által egyes állományokban becsült 

beltenyésztési együtthatót és a beltenyésztéshez közvetetten kapcsolódó 

mutatókat az 1-3. táblázatban tüntetem fel. 
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1. táblázat. Ló és szamár fajták esetében közölt beltenyésztési együtthatók (F), pedigré 

teljességek (Pt) és generációs intervallumok (GI) 

Szerző és fajta F (%) Pt GI (év) 

CERVANTES és mtsai 

(2008), spanyol arab ló 

 

7,0 

 

5,7 

 

- 

GLAZEWSKA és 

JEZIERSKI (2004), 

lengyel arab ló 

 

 

3,06-5,31 

 

 

- 

 

♀: 10,24-12,6 

♂: 8,64-13,92 

GUTIÉRREZ és mtsai 

(2005), katalán szamár 

 

3,36 

 

1,96 

 

- 

MOUREAUX és mtsai 

(1996) 

angol telivér 

francia ügető 

arab ló 

anglo-arab 

selle francais 

 

 

1,02 

1,86 

3,08 

1,17 

0,7 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

10,6 

11,8 

9,7 

11,5 

11,7 

PONCET és mtsai (2006), 

Franches-Montagnes ló 

 

6,0 

 

12,3-12,4 

 

8,7 

POSTA és mtsai (2006), 

magyar sportló 

 

7,9 

 

- 

 

10,24 

ROYO és mtsai (2007), 

asturcon ló 

 

4,7 

 

2,97 

 

- 

VALERA és mtsai (2005), 

andalúz ló 

 

8,48 

 

- 

 

- 

ZECHNER és mtsai 

(2002), lipicai ló 

 

10,81 

 

15,2 

 

- 
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2. táblázat. Szarvasmarha és juh fajták esetében közölt beltenyésztési együtthatók (F), 

pedigré teljességek (Pt), generációs intervallumok(GI) és effektív populációméretek 

(Ne) 

Szerző és fajta F (%) Pt GI (év) Ne 

BAUMUNG és SÖLKNER 

(2002), 3 osztrák fajta 

Tux-Zillertal 

Carinthian Blond 

Original Pinzgau 

 

 

- 

- 

- 

 

 

2,52 

1,73 

5,33 

 

 

- 

- 

- 

 

 

21 

41 

104 

CANON és mtsai (1994) 2 

helyi jelentőségű spanyol 

húsmarha fajta 

Casina 

Carrenana 

 

 

 

1,2 

0,2 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

5,3 

5,4 

 

 

 

- 

- 

GUTIÉRREZ és mtsai 

(2003) 8 helyi jelentőségű 

spanyol húsmarha fajta 

Alistana 

Asturiana de la Montana 

Asturiana de los Valles 

Avilena-Negra Iberica 

Bruna dels Pirineus 

Morucha 

Pirenaica 

Sayaguesa 

 

 

 

1,09 

1,55 

0,48 

2,50 

0,25 

2,20 

1,60 

3,13 

 

 

 

1,53 

1,56 

1,08 

2,23 

0,81 

1,22 

2,97 

1,73 

 

 

 

4,08 

4,55 

4,30 

5,70 

5,52 

4,93 

6,08 

3,75 

 

 

 

36 

35 

89 

40 

95 

27 

123 

21 

KOENIG és SIMIANER 

(2006) 

német holstein fríz 

populáció 

 

 

1,7 

 

 

6,15 

 

 

- 

 

 

- 
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Szerző és fajta F (%) Pt GI (év) Ne 

MAIGNEL és mtsai (1996) 

Abondance 
Pie Rouge des Plaines (PRP) 

Brown Swiss 

Tarentaise 

Simmental 

Montbéliarde 

Normande 

Holstein 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

3,83 

2,82 

4,04 

3,78 

3,47 

4,19 

5,02 

4,75 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

106 

2500 

56 

27 

208 

125 

47 

46 

Mc PARLAND és mtsai 

(2007) 

Charolais 

Limousin 

Hereford 

Angus 

Simmental 

Holstein-Fries 

 

 

0,54 

0,57 

2,19 

1,31 

1,35 

1,49 

 

 

4-6 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

6,17 

6,71 

6,03 

6,09 

6,54 

6,66 

 

 

- 

- 

64 

- 

127 

75 

PÉREZ TORRECILLAS 

és mtsai (2002) 

Chianina 

Maremmana 

Mucca Pisana 

 

 

3,61 

6,76 

7,06 

 

 

2,88 

3,13 

2,26 

 

 

- 

- 

- 

 

 

255,97 

110,92 

19,91 

SORENSEN és mtsai 

(2005) 

dán holstein  

dán jersey 

dán vörös 

 

 

3,9 

3,4 

1,4 

 

 

7,20 

7,36 

6,77 

 

 

4,6; 5,0 

4,7; 5,2 

4,8; 5,0 

 

 

49 

53 

47 

GOYACHE és mtsai 

(2003) Xalda juh 

 

1,54 

 

1,09 

 

2,97 

 

24,8 

HUBY és mtsai (2003) 6 

francia húsjuh fajta 

 

1-3 

6,7; 2,3; 6,7, 

4,7, 4,2, 4,1 

4,1; 4,3; 3,4, 

4,1; 3,9; 3,4 

 

120-360 
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3. táblázat. Sertés, nyúl és kutya fajták esetében közölt beltenyésztési együtthatók (F), 

pedigré teljességek (Pt), generációs intervallumok (GI) és effektív populációméretek 

(Ne) 

Szerző és fajta F (%) Pt GI (év) Ne 

BAUMUNG és mtsai 

(2002) 

osztrák nagyfehér  

osztrák lapály 

pietrain 

 

 

1,43 

1,13 

1,34 

 

 

7,85 

6,20 

5,74 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

181 

415 

JANSSENS és mtsai 

(2005) 

belga lapály 

pietrain 

 

 

3,15 

2,36 

 

 

9 

8,8 

 

 

2,5 

3,15 

 

 

- 

- 

GLAZEWSKA (2008), 

lengyel kopó 

 

7,1- 37 

 

- 

 

4,32 

 

- 

LEROY és mtsai 

(2006), 9 francia 

kutyafajta 

12,4; 3,9, 

5,4; 7,2; 

3,3; 6,0; 

4,1; 4,5; 4,0 

3,5; 6,3; 8,1; 

6,1; 6,0; 5,9; 

6,2; 8,2; 5,2 

4,7; 3,8; 4,4; 4,9; 

3,3; 5,6; 3,2; 4,6; 

4,9 

20, 76, 53, 33, 

147, 40, 88, 

70, 82 

GYOVAI (2006), 

Pannon fehér nyúl 

 

5,56 

 

10,91 

 

1,32, 1,15, 1,2 

 

52 

 
2.4. A beltenyésztettség hatása multipara állatfajok reprodukciós és 

hízékonysági, valamint egyéb tulajdonságaira 

 
WHITE (1972) két kísérletben szisztematikusan növelte a kísérleti 

egerek beltenyésztettségét annak megállapítása céljából, hogy ez milyen 

hatással van a növekedési és az anyai tulajdonságokra. Első kísérletében a 

beltenyésztettséggel lineárisan növekvő leromlást tapasztalt az anyák 

teljesítményében. Megállapította, hogy azok a fiókák, melyeket 

beltenyésztett anyák szoptattak, kisebb súlyt értek el 12 és 21 napos 
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korukra, mint azok, melyeket nem beltenyésztett anyák neveltek. A második 

kísérletben a beltenyésztettségi szinttel szignifikánsan növekvő leromlást 

tapasztalt a születési, a 12, a 21, a 42 és az 56 napos korban mért súlyban. 

Vizsgálatában a 0-tól 79 %-os beltenyésztettségi szinteken (0; 12,5; 25; 

37,5; 50; 73 %-os beltenyésztési együtthatójú anyák és 0; 22; 38; 50; 59; 79 

%-os beltenyésztési együtthatójú ivadékok) tapasztalt összes leromlás a két 

ivar esetében hasonló volt, a nőivarnál 13,3 %, a hímivarnál pedig 11,8 % a 

21 napos korban mért súlyban. 

HOLT és mtsai (2005/a) 122 generáción keresztül alomlétszámra 

szelektált egérállományt vizsgáltak. 3 vonalat alakítottak ki, egyet a nagy 

alomlétszámra, egyet a kis alomlétszámra szelektálva, a harmadik pedig 

kontroll vonal volt, majd ezeket keresztezve összesen 8 vonal teljesítményét 

nézték 3 kísérleti periódusban. A kiindulási vonalak beltenyésztési 

koefficiense 0-ról indult, majd generációról generációra növekedett 0,33-

1,19 %-kal, a legmagasabb szinten beltenyésztett vonal átlagos 

beltenyésztési koefficiense 0,64-es szintet ért el a 122. generációra. 

Eredményeik szerint a vonalak összes periódusban létrejött átlagos 

beltenyésztési leromlása 0,39 fiókában nyilvánult meg. Megállapították, 

hogy a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése az átlagos 

alomlétszámot 0,72-vel csökkenti. 

HOLT és mtsai (2005/b) egy másik kísérletben 124 generáción keresztül 

egy alomlétszámra szelektált egérállományt, egy kontroll vonalat, valamint 

az ezek keresztezésével előállított vonal teljesítményét vizsgálta a 124. és 

125. generációban. A populáció mérete minden vonalban 40 és 70 nőstény 

egérből állt, az egyedek beltenyésztettsége 0,3-1,2 %-kal nőtt 

generációnként. Az állatok átlagos beltenyésztettségi szintje a vizsgált 

generációkban a szelektált állományban 39 %-os, a kontroll állományban 65 

%-os volt. Eredményeik szerint a beltenyésztési együttható 10 %-os 
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növekedése 0,42-vel csökkenti az átlagos alomlétszámot. BOWMAN és 

FALCONER (1960) kísérletében ez a szám 0,59, MCCARTHY (1967) 

kutatása alapján pedig 0,46. 

MOURA és mtsai (2000) Botucatu nyúlfajtában végzett vizsgálatuk 

alapján megállapították, hogy az anyák beltenyésztési együtthatójának 10 

%-os növekedése az élve született fiókák számát 0,805-el csökkentette. A 

fiókák beltenyésztési együtthatójának 10%-os növekedése átlagosan további 

0,589 fiókával csökkentette az alomszámot. 

Kaliforniai és új-zélandi fehér nyúlfajtákban FERRAZ és mtsai (1991) ezzel 

szemben azt tapasztalták, hogy az anyák beltenyésztési együtthatójának 

növekedésével a 21 napos alomszám és alomsúly ugyan csökkent, a kapott 

teljesítménycsökkenés azonban egyik értékmérő esetében sem volt 

szignifikáns. 

BOKOR és mtsai (2008) magyarországi angol telivér állományban 

vizsgálták a beltenyésztés okozta leromlást a lovak 

versenyteljesítményében. 1131 ló 1856 versenyen teljesített 17448 

futásának adatain vizsgálták a végső, éves és általános handicap súlyt, mint 

teljesítmény-tulajdonságot figyelembe véve. Az elemzését követően azt 

állapították meg, hogy a beltenyésztés mértékének nem volt statisztikailag 

igazolható hatása az említett tulajdonságra. 

 

2.5. A beltenyésztettség hatása a hízékonysági és szaporasági 

tulajdonságokra sertésekben 

 

BERESKIN és mtsai (1968) többváltozós regresszió analízissel keresték 

a választ arra, hogy a beltenyésztettségi szint milyen hatással van a kocák és 

az utódaik teljesítményére. 7075 alom vizsgálata alapján megállapították, 

hogy a kocák beltenyésztettségi szintje szignifikáns leromlást okoz az 
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alomnagyságban (-0,25 malac/10 % F növekedésnél), az alomsúlyban (-

0,34kg/10 % F növekedésnél) és az átlagos választási súlyban (-1,4kg/10 % 

F növekedésnél). 

ANKER (1970) tapasztalata szerint a sertésnél a rokontenyésztés 

következtében létrejövő leromlás elég hamar, 0,10-0,15 körüli 

beltenyésztési koefficiens elérésekor jelentkezik és elsősorban a felnevelési 

veszteségek alakulásában észrevehető. 

RADNAI (1980) 979 rokontenyésztett és 1109 nem rokontenyésztett 

KA-HYB kan adatai alapján megállapította, hogy a rokontenyésztett - 12,5-

37 %-os beltenyésztési együtthatójú - és a nem rokontenyésztett kanok 

tenyésztésre való alkalmasság tekintetében egymástól nem tértek el 

szignifikáns mértékben a gyakorlatban. 

DICKERSON és mtsai (1954) eredményei szerint a beltenyésztettségi 

szint 10 %-os növekedése esetén 1,16 kg-mal romlik a 154 napos súly, 

TRIEBLER és mtsai (1980) a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése 

esetén a választás utáni súlygyarapodás 1,32 kg-os csökkenéséről számoltak 

be. 

A fialásonként élve született ivadékok számában ROTHSCHILD és 

BIDANEL (1998) több szerző eredményei alapján arról számoltak be, hogy 

a kocák beltenyésztési együtthatójának 10 %-os növekedése esetén azok 

átlagosan 0,40 malaccal kevesebbet fialtak. A malacok beltenyésztési 

együtthatójának 10 %-os növekedése átlagosan további 0,29 malaccal 

csökkentette a fialásonként élve született ivadékok számát. 

A kocák 10 %-os beltenyésztettségi szintjénél a malacszám 0,20-0,23 -

os csökkenéséről és 3,35 kg-os 21 napos alomsúly csökkenésről számoltak 

be JOHNSON (1990), valamint CULBERTSON és mtsai (1998). 

BELIC és mtsai (2002) svéd lapály populációban vizsgálták a gyors 

beltenyésztés hatását a kocák szaporasági tulajdonságaira. A 72 koca 
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beltenyésztési együtthatója 3,12 % és 31,25 % közötti volt. A szerzők 

szignifikáns beltenyésztési leromlást állapítottak meg a született malacok 

számában (-0,103 malac/1 % F növekedésnél), az élve született malacok 

számában (-0,091 malac/1 % F növekedésnél), a választási alomlétszámban 

(-0,078 malac/1 % F növekedésnél) és a halva született malacok számában 

(-0,088 malac/1 % F növekedésnél). 

BRANDT és MÖLLERS (1999) göttingeni minisertés populációban 

becsültek beltenyésztési leromlást szaporasági tulajdonságokra és 

súlygyarapodásra. A vizsgált 282 koca 6777 malacának átlagos 

beltenyésztettségi szintje 10 % körüli volt és az adatok közel normál 

eloszlást mutattak. Az almonként élve-halva született malacok arányában 

nem találtak beltenyésztési leromlást, sem a kocák, sem pedig a malacok 

esetében. Az átlagos és az egyedi születési súly szignifikáns összefüggést 

mutatott a koca beltenyésztettségével, míg az alom beltenyésztettségével 

nem találtak szignifikáns összefüggést. Eredményeik szerint a kocák 

beltenyésztési együtthatójának 10 %-os növekedése 70 grammal 

csökkentette az egyedi születési súlyt. A 6 hetes korban mért súlyra mind a 

koca, mind az alom beltenyésztettsége szignifikáns hatást gyakorol. Ennél a 

populációnál a kocák és az alom beltenyésztési együtthatójának 10 %-os 

növekedése egyaránt 250 g-os leromlást okoz a 6 hónap alatt elért 

súlygyarapodás tekintetében. 

RODRIGÁNEZ és mtsai (1998), valamint FARKAS és mtsai (2007) 

hasonló tulajdonságokat vizsgáltak lapály és nagy fehér hússertéseken. A 

vizsgált populációkban nem történt szándékos rokontenyésztés, ezért a 

beltenyésztettség növekedésének ütemében nagy eltérés nem volt. 

RODRIGÁNEZ és mtsai (1998) nagyfehér hússertés populációban 21,9 %-

os beltenyésztési együttható mellett 0,89 malac leromlást becsült almonként 

az alomlétszámra, míg 1,7 malac leromlást almonként az élve született 
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malacok számára. A FARKAS és mtsai (2007) által vizsgált magyar 

nagyfehér hússertés populációban 1,79 beltenyésztési együttható mellett 

0,113 malac/alom leromlást becsült az élve született malacok számára. 

2,689%-os beltenyésztettség mellett magyar lapály populációban pedig az 

általa tapasztalt leromlás 0,113 malac/alom volt ugyanerre a tulajdonságra 

nézve. 

KÖCK és mtsai (2009) osztrák lapály és osztrák nagy fehér hússertés 

populációban folytattak vizsgálatokat, melyek során a teljes beltenyésztési 

együtthatót két részre osztották, új és régi beltenyésztésre. Az új 

beltenyésztési együttható az első öt generáció beltenyésztési együtthatója, a 

régi pedig a teljes beltenyésztési együttható, mely a rendelkezésre álló – 41 

évre visszamenő pedigré és az új beltenyésztési együttható különbsége. A 

régi és az új beltenyésztési együtthatót figyelembe véve is csökkent a 

malacok életképessége mindkét fajtában. Az alomra vonatkozó, új 

beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén a becsült beltenyésztés 

okozta leromlás 0,18 és 0,23 választott malac volt a nagyfehér és a 

lapálysertés fajtában, sorrendben. A régi, alomra vonatkozó beltenyésztési 

együttható 10 %-os növekedése esetén 0,31 és 1,91 választott malac 

belteltenyésztési leromlást tapasztaltak a nagyfehér hússertés és lapálysertés 

fajtában, sorrendben. A lapálysertés populációban a régi, alomra vonatkozó 

beltenyésztés nagyobb leromlást eredményezett, mint az új beltenyésztés. 

 

2.6. A hazai tenyészértékbecslési rendszer és annak beltenyésztési 

vonatkozásai 

 

Hazánkban a tenyészértékbecslésben alkalmazott módszer 2008 óta a 

HENDERSON (1975) által kifejlesztett Best Linear Unbiased Prediction, 

azaz Legjobb Lineáris Torzítatlan Előrejelzés. Ezt megelőzően 
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Magyarországon a tenyészállatok értékelése, rangsorolása és kiválasztása a 

Hazel-féle szelekciós index módszer szerint történt (HAZEL, 1943). Ennek 

alkalmazása akkor célszerű, ha az egyedek illetve egyedcsoportok véletlen 

mintavételei ugyanazon populációból származnak, a környezeti hatások egy 

részétől eltekinthetünk (FARKAS, 2008). A Hazel-index meghatározásához 

a mérési eredményeket a súlyra és az ivarra korrigálták a megadott képletek 

alapján (OMMI, 2004), majd a vizsgálati egyedeknek több tulajdonságban 

mutatott teljesítményét egyetlen számmá vonták össze. Ez a módszer 

azonban nem vesz figyelembe olyan környezeti hatásokat – évszak, 

tenyészet, év-hó, állomás – melyekre szükséges lenne korrigálni (SZŐKE és 

KOMLÓSI, 2000). 

Ezeket a környezeti hatásokat képes korrigálni a BLUP eljárás, melynek 

használata akkor célszerű, ha az egyedek eloszlása tenyészértékük alapján a 

tenyészetek között véletlenszerű, tehát a legjobb és legrosszabb 

tenyészértékű egyedek származása az ún. jó és rossz körülményeket 

biztosító tenyészetekben egyaránt megtalálható. 

A BLUP módszert a gyakorlatban először az amerikai szarvasmarha-

tenyésztésben alkalmazták (VAN VLECK, 1977), Magyarországon szintén 

ebben az ágazatban került először bevezetésre, melynek körülményeiről 

ZSILINSZKY (1984, 1987) számolt be. E közleményeiben megállapította, 

hogy a korszerű matematikai és statisztikai ismereteken nyugvó BLUP-

algoritmus segítségével a tenyészbikák közötti örökítőérték-különbségek 

nagy pontossággal állapíthatók meg, ezért az egykorú istállótársak 

összehasonlítására épülő korábbi tenyészérték-becslési eljárás átalakítása 

egyértelműen sikeres volt. Hazánkban a bikák tenyészérték-becslésének 

hivatalos módszere 1985 óta a BLUP, 1999-től pedig egyedmodellt 

alkalmaznak. 
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A módszer sertéstenyésztésben való alkalmazhatóságának 

nehézségeire BRUNS (1983) hívta fel a figyelmet, miszerint a tenyészkanok 

közötti torzítatlan genetikai összehasonlítás érdekében a környezeti 

tényezők (pl. állomás-, év-, évszakhatás, stb.) minőségében fennálló 

különbségeket, az ivadékok ivari hovatartozásából és genotípusából adódó 

egyéb hatásokat minden egyes tenyészkannak az összes többivel való 

szimultán összevetése révén vegyék figyelembe, valamint figyelmeztetett a 

buktatókra is, pl. kanok lokális használata, mesterséges termékenyítés 

korlátozott volta, stb. Hasonló álláspontot képviselt PRIBYL és VÁCHAL 

(1985), valamint THOMPSON és MEYER (1986) is. 

Azonban az 1980-as évek közepétől egyre több olyan közlemény 

látott napvilágot, melyek modellszámításokkal támasztották alá a BLUP 

módszer gyakorlati tenyésztőmunkában várható előnyeit (LUNDHEIM és 

ERIKSSON, 1984; HUDSON és KENNEDY, 1985; GROMAN és 

FLANAGAN, 1987; MABRY és mtsai, 1987; BELONSKY és KENNEDY, 

1987), majd a ’90-es évek elejétől az eljárást a nyugat-európai és a környező 

országokban is bevezették és ezzel jelentős szelekciós haladást értek el 

(KOMLÓSI, 1999). A témáról részletes áttekintést adnak THOLEN és 

GROENEVELD (1989), GROENEVELD és mtsai (1990), GROENEVELD 

és mtsai (1991), KOVAC és GROENEVELD (1990), GROENEVELD és 

KOVAC (1992) WOLF és mtsai (1998), GROENEVELD és 

PESKOVICOVA (1999), PESKOVICOVA és mtsai (2002) munkái. A 

módszer hivatalossá tétele Magyarországon csak 2008. január 1.-ével történt 

meg. Bevezetését sok éves kutatómunka előzte meg, a modellek kidolgozása 

már 1992-ben megkezdődött egy magyar-német együttműködés keretében 

Groeneveld professzor vezetésével, melynek eredményeiről számos 

publikáció jelent meg (GROENEVELD és mtsai, 1992; 1996; CSATÓ és 

RADNÓCZI, 1994; CSATÓ és mtsai, 2002; NAGY és mtsai, 2004). 
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Bevezetésének a feltételei már régóta biztosítottak voltak, úgy mint az 

üzemi sajátteljesítmény vizsgálati-, a központi vizsgálóállomási- és a 

reprodukciós adatok központi adatgyűjtése, valamint a megfelelő 

számítógépes kapacitás. Az OMMI is lépéseket tett a BLUP módszer 

alkalmazására, a saját fejlesztésű programcsomag tenyészetenkénti 

értékelést tett lehetővé apa modellel az üzemi saját- és reprodukciós 

teljesítmény területén. Az ígéretes eredmények után az összetett BLUP-

modellen alapuló index több éven keresztül a szelekciós index mellett 

informatív, kísérleti jelleggel már feltüntetésre került (FARKAS, 2008). 

Jelenleg a szaporaság becslésére a született élőmalacok számának 

figyelembevételével egyváltozós modellt, míg az üzemi sajátteljesítmény 

vizsgálatra (ÜSTV), a központi hízékonyság és vágóérték vizsgálatra (HVT) 

és az üzemi ivadékvizsgálatra (ÜITV) – a kijelölt paraméterek tekintetében 

– többváltozós modellt használ a havonta esedékes tenyészérték-becslésre az 

MGSZH. A tenyészértékekből egy ún. TT indexet (teljes tenyészérték 

index) alakítanak ki a következő értékmérők tenyészértékének 

szerepeltetésével: hízlalási nap (HVT), értékes húsrészek aránya (HVT), 

életnap (ÜSTV, ÜITV) és színhús százalék (ÜSTV, ÜITV). 

BELONSKY és KENNEDY (1988) rámutat arra, hogy ha egy 

populációt a BLUP-tenyészértékek alapján szelektáltak, akkor az a 

beltenyésztési ráta növekedését okozza. MEHRABANI-YEGANEH és 

mtsai (2000) viszont azt közölték, hogy a beltenyésztési együttható 

szerepeltetése a BLUP modellben nem változtatja meg az egyedek 

tenyészértékének rangsorát. 
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI 

 
Munkám során a következő célokat tűztem ki: 

 A rendelkezésre álló származási adatokból a magyar nagyfehér (MNF) 

és a magyar lapálysertés (ML) fajtában a pedigréanalízis elvégzése, a 

pedigré minőségének (teljességének) meghatározása, ezáltal az állomány 

beltenyésztettségének értékelése. 

 Továbbá a beltenyésztési leromlás vizsgálata a MNF és ML fajtában az 

üzemi sajátteljesítmény vizsgálati adatok (egy életnapra jutó napi 

testsúly-gyarapodás, színhús százalék, karajátmérő, szalonna 1 

vastagság, szalonna 2 vastagság), valamint szaporasági- és felnevelési 

teljesítményvizsgálat (élve született malacok száma és a holtan született 

malacok száma) alapján. 

 Ezeken túlmenően a legpontosabb modellváltozatok megtalálása, 

beleértve annak vizsgálatát is, hogy hány generációt érdemes figyelembe 

venni, mellyel pontosabbá és reálisabbá tehető a magyar 

sertésállományokra vonatkozó tenyészérték-becslés. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

4.1. Adatbázisok 

4.1.1 ÜSTV Adatok 

4.1.1.1 Magyar nagyfehér hússertés 

 

A vizsgálat során az OMMI (az MGSZH jogelődje) által gyűjtött 

Üzemi sajátteljesítmény vizsgálati (ÜSTV) adatokat elemeztem, melynek 

keretében 1999-2005 között vizsgált 115813 sertés eredményeit értékeltem. 

A vizsgált egyedek magyar nagyfehér hússertések voltak (MNF), melyeket 

67 tenyészetben tartottak. Az adatokhoz tartozó pedigrében 1998.01.-tól 

2004.02.-ig született egyedek szerepeltek. 

A teljesítményvizsgálatot megelőzően az egyedeket ivar szerint 

elkülönítve és falkásítva kell elhelyezni úgy, hogy egy egyedre 60 kg-os 

egyedi súlyig legalább 0,6m2, 60 kg felett legalább 1,0 m² terület jusson. A 

vizsgálati időszakban a takarmányozást egységesen, ad libitum etetéssel kell 

végezni hosszabb távon azonos minőségű, amely lehetővé teszi a 

tenyészállatok genetikai értékének realizálását, a minőségi tenyészállat-

nevelést. (MGSZH, 2009). 
A kan és kocasüldők értékmérő tulajdonságait Üzemi 

sajátteljesítmény vizsgálat (ÜSTV) keretében mérték élő egyedeken 80–110 

kg közötti testsúlyban. A vizsgált ÜSTV - értékmérőket és azok statisztikai 

jellemzőit a 4. táblázatban mutatom be. 
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4. táblázat. A vizsgált ÜSTV-értékmérők és azok statisztikai jellemzői MNF fajtában 

 Elemszám Vizsgálati 

idő 

Átlag Szórás Min. Max. 

Szinhus (%) 104177 1999-2004 57,02 1,98 45,54 69,87 

NapiGyar 

(g/nap) 

104177 1999-2004 530,91 61,67 270,0 924,53 

Karaj (mm) 104177 1999-2004 47,26 6,29 22,0 80,0 

SZ1 (mm) 104177 1999-2004 14,3 3,44 2,0 36,0 

SZ2 (mm) 104177 1999-2004 12,45 2,76 2,00 31,00 

 

A színhús százalékot az MGSZH által engedélyezett, hitelesített 

ultrahangos készülékkel mérik. Az egy életnapra jutó testsúly-gyarapodást a 

vizsgálat végén mért testsúly, illetve életkor hányadosa alapján számítják. A 

karajátmérőt hátulról a 3. és a 4. borda között a gerincvonaltól 6 cm- re 

oldalirányban, a szalonna 1 vastagságot a sertés bal oldalán a 3. és a 4. 

ágyékcsigolya között a gerincvonaltól 8 cm-re oldalirányban, a szalonna 2 

vastagságot hátulról a 3. és a 4. borda között a gerincvonaltól 6 cm- re 

oldalirányban vizsgálják. 

 

4.1.1.2. Magyar lapálysertés 

 

A vizsgálatot 132548 magyar lapálysertés 1994-2005 között - az 

MGSZH által - gyűjtött ÜSTV adatain végeztem, melyeket 97 tenyészetben 

tartottak. A származást rögzítő pedigrében az 1994.01- től 2004-10.-ig 

született egyedek szerepeltek. A vizsgálatra vonatkozó előírások 

megegyeznek a magyar nagyfehér fajtánál ismertetekkel, azokat a Sertés 

Teljesítményvizsgálati Kódexben (MGSZH, 2009) rögzítetteknek 
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megfelelően kell végezni. A vizsgált ÜSTV - értékmérőket és azok 

statisztikai jellemzőit az 5. táblázatban mutatom be. 

 
5. táblázat. A vizsgált ÜSTV-értékmérők és azok statisztikai jellemzői ML fajtában 

 Elemszám Vizsgálati 

idő 

Átlag Szórás Min. Max. 

Szinhus (%) 68062 1997-2005 57,61 2,14 44,59 69,99 

NapiGyar 

(g/nap) 

132548 1994-2005 532,38 62,17 295,0 902,0 

Karaj (mm) 68062 1997-2005 45,74 6,05 20,0 80,0 

SZ1 (mm) 68062 1997-2005 12,90 3,23 2,0 32,0 

SZ2 (mm) 68062 1997-2005 11,22 2,78 2,0 31,0 

 

4.1.2 SZFTV adatok 

4.1.2.1. Magyar nagyfehér hússertés 

 

A dolgozathoz felhasznált Szaporasági és felnevelési vizsgálati adatokat 

szintén az MGSZH bocsájtotta rendelkezésemre, 1979 és 2009 között 

gyűjtött 94844 magyar nagyfehér koca 385648 fialását elemeztem, melyek 

193 tenyészetből származtak. A pedigrében az egyedek 1975.05-től 

2009.08.-ig szerepeltek. 

A kocák elhelyezésére, takarmányozására és az adatgyűjtés 

körülményeire szintén a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex (MGSZH, 

2009) alapján került sor. Ennek értelmében a vizsgálatba vont telepen az 

állatok tartása és takarmányozása a fajta igényeinek megfelelően kell, hogy 

történjen a genetikai érték realizálása érdekében. 

A vizsgálatba vont értékmérők az élve született malacok száma 

(Észmsz) és a holtan született malacok száma (Hszmsz) volt. 
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A tulajdonságok alapstatisztikáit a 6. táblázatban fialásonként 

tüntetem fel. 

 
6. táblázat. A vizsgált SZFTV-értékmérők és azok statisztikai jellemzői, fialásonként 

(MNF) 

Tulajdonság Elemszám Átlag Szórás 

Élve született malacok száma (Észmsz), összes 385648 9,95 2,70 
Észmsz - 1. fialás 102645 9,23 2,59 

Észmsz - 2. fialás 70834 9,97 2,66 

Észmsz - 3. fialás 55545 10,45 2,67 

Észmsz - 4. fialás 43515 10,55 2,69 

Észmsz - 5. fialás 34005 10,47 2,69 

Észmsz - 6. fialás 25747 10,33 2,69 

Észmsz - 7. fialás 18933 10,11 2,70 

Észmsz - 8. fialás 13274 9,94 2,68 

Észmsz - 9. fialás 8856 9,70 2,70 

Észmsz - 10. fialás 5424 9,51 2,69 

Észmsz - 11. fialás 3111 9,27 2,61 

Észmsz - 12. fialás 1767 9,05 2,59 

Észmsz - 13. fialás 998 8,83 2,55 

Észmsz - 14. fialás 560 8,73 2,44 

Észmsz - 15. fialás 275 8,26 2,66 

Holtan született malacok száma (Hszmsz), összes 385648 0,46 1,10 
Hszmsz - 1. fialás 102645 0,44 1,07 

Hszmsz - 2. fialás 70834 0,38 0,97 

Hszmsz - 3. fialás 55545 0,42 1,03 

Hszmsz - 4. fialás 43515 0,46 1,10 

Hszmsz - 5. fialás 34005 0,50 1,16 

Hszmsz - 6. fialás 25747 0,54 1,20 

Hszmsz - 7. fialás 18933 0,58 1,27 

Hszmsz - 8. fialás 13274 0,6 1,29 

Hszmsz - 9. fialás 8856 0,63 1,30 

Hszmsz - 10. fialás 5424 0,63 1,30 

Hszmsz - 11. fialás 3111 0,64 1,32 

Hszmsz - 12. fialás 1767 0,60 1,29 
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Hszmsz - 13. fialás 998 0,49 1,10 

Hszmsz - 14. fialás 560 0,53 1,18 

Hszmsz - 15. fialás 275 0,45 1,09 

 

4.1.2.2. Magyar lapálysertés 

 

A dolgozathoz felhasznált Szaporasági és felnevelési vizsgálati 

adatokat szintén az MGSZH bocsájtotta rendelkezésemre, 1985 és 2005 

között gyűjtött 16341 magyar lapály koca 103110 fialását elemeztem, 

melyek 57 tenyészetből származtak. A pedigrében az 1980.01-től 2002.12.-

ig született egyedek szerepeltek. A vizsgálat során csak a legalább 4 

fialással rendelkező kocák adatait vettem figyelembe. A kocák 

elhelyezésére, takarmányozására és az adatgyűjtés körülményeire szintén a 

Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex (MGSZH, 2009) alapján került sor. 

Ennek értelmében a vizsgálatba vont telepen az állatok tartása és 

takarmányozása a fajta igényeinek megfelelően kell, hogy történjen a 

genetikai érték realizálása érdekében. 

A vizsgálatba vont értékmérők az élve született malacok száma 

(Észmsz) és a holtan született malacok száma (Hszmsz) volt. 

A tulajdonságok alapstatisztikáit a 7. táblázatban fialásonként tüntetem fel. 
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7. táblázat. A vizsgált SZFTV-értékmérők és azok statisztikai jellemzői, fialásonként 

(ML) 

Tulajdonság Elemszám Átlag Szórás 

Élve született malacok száma (Észmsz), összes 103110 9,98 2,26 
Észmsz - 1. fialás 16341 9,65 1,79 

Észmsz - 2. fialás 16216 9,94 2,16 

Észmsz - 3. fialás 16295 10,31 2,21 

Észmsz - 4. fialás 16323 10,28 2,36 

Észmsz - 5. fialás 12517 10,21 2,36 

Észmsz - 6. fialás 9196 10,06 2,39 

Észmsz - 7. fialás 6356 9,82 2,39 

Észmsz - 8. fialás 4232 9,55 2,42 

Észmsz - 9. fialás 2522 9,35 2,39 

Észmsz - 10. fialás 1500 9,21 2,34 

Észmsz - 11. fialás 848 8,90 2,37 

Észmsz - 12. fialás 436 8,78 2,55 

Észmsz - 13. fialás 209 8,36 2,26 

Észmsz - 14. fialás 87 8,06 2,48 

Észmsz - 15. fialás 32 8,46 2,73 

Holtan született malacok száma (Hszmsz), összes 103110 0,46 1,04 
Hszmsz - 1. fialás 16341 0,34 0,81 

Hszmsz - 2. fialás 16216 0,34 0,83 

Hszmsz - 3. fialás 16295 0,38 0,89 

Hszmsz - 4. fialás 16323 0,45 1,02 

Hszmsz - 5. fialás 12517 0,52 1,11 

Hszmsz - 6. fialás 9196 0,57 1,20 

Hszmsz - 7. fialás 6356 0,62 1,30 

Hszmsz - 8. fialás 4232 0,71 1,43 

Hszmsz - 9. fialás 2522 0,71 1,38 

Hszmsz - 10. fialás 1500 0,79 1,43 

Hszmsz - 11. fialás 848 0,82 1,51 

Hszmsz - 12. fialás 436 0,77 1,26 

Hszmsz - 13. fialás 209 0,73 1,29 

Hszmsz - 14. fialás 87 0,91 1,55 

Hszmsz - 15. fialás 32 0,71 1,65 
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4.2 Pedigréanalízis, beltenyésztési együtthatók 

 

Az adatok elemzését mind az ÜSTV, mind pedig az SZFTV-

tulajdonságok esetében pedigréanalízissel kezdtem, melyhez a PEDUTIL, 

az NGEN és a VANRAD programokat használtam. Első lépésben a 

PEDUTIL program futtatásával kiválasztottam a pedigréből a mérési 

eredménnyel rendelkező egyedek származási adatait. Ezt követően 

BOICHARD és mtsai (1997) által kidolgozott képlet alapján 

megállapítottam az egyedekre vonatkozó pedigré-teljességet az NGEN 

programmal, azaz hogy bármely egyed származása hány teljes generációra 

nézve ismert (teljes generáció ekvivalens), az alábbi képlet alapján: 

 

1/N (j=1∑N i=1∑Mj 1/2gij) 

 

ahol N a vizsgált populációban található egyedek száma, Mj a j-ik egyednek 

a pedigrében szereplő valamennyi ősének száma, gij a generációk száma a j-

ik egyed és annak i-ik őse között. 

A pedigré teljességet az ÜSTV-értékmérőknél három, négy, öt, hat, illetve 

hét (pt3, pt4, pt5, pt 6, pt7), míg az SZFTV vizsgálatok adatain három, 

négy, nyolc, kilenc és tíz (pt3, pt4, pt8, pt9, pt10) generációra visszamenően 

vizsgáltam. Ennek oka, hogy az SZFTV adatbázisokhoz hosszabb és 

teljesebb pedigré állt rendelkezésre, mint az ÜSTV során vizsgált 

egyedekhez, így a fialási adatokkal rendelkező tenyészkocák esetében 

indokolt volt a származást több generációra visszemenően nézni. 
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Ezután minden egyedre kiszámítottam a beltenyésztési együtthatót 

(F) (WRIGHT, 1922) a VANRAD program segítségével. Adott (X) egyed 

beltenyésztési koefficiense: 

 

FX = ∑(1/2)n+n’+1 × (1+FA) 

 

ahol A az X egyed apai és anyai származási láncában levő közös ős, n és n’ 

az X egyed és A ős közötti generációk száma az apai (n), illetve az anyai 

(n’) ágon, FA a közös ős beltenyésztési koefficiense. A ∑ jel az X egyed 

apai és anyai származási láncában levő összes közös ősre vonatkozó 

összegzést jelent. 

A beltenyésztési együtthatót szintén három, négy, öt, hat és hét generációra 

visszamenően néztem (f3, f4, f5, f6, f7) az ÜSTV adatbázisban szereplő 

egyedek, míg három, négy, nyolc, kilenc és tíz generációra visszamenően 

(f3, f4 f8, f9, f10) az SZFTV adatbázisban szereplő egyedek származása 

esetében. 

Mindhárom program a PEDIG szoftvercsomag része (BOICHARD, 2002). 

Ezen számítások elvégzését követően a pedigréanalízisből származó 

eredményeket a mérési adatokat tartalmazó adatbázishoz illesztettem  

A leíró statisztikai számításokhoz és az adatok ábrázolásához a SAS 

szoftvert használtam (SAS Institute Inc., 2004). 

 

4.3. BLUP-modellek 

 

Az adatbázisok előkészítését követően REML és BLUP 

módszerekkel genetikai paraméterbecslést és tenyészértékbecslést végeztem 

a beltenyésztési együtthatókat és a pedigrételjességet is tartalmazó 
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adatokon, melyhez a PEST (GROENEVELD és mtsai, 1990) és VCE 

(KOVAC és GROENEVELD, 2003) szoftvereket használtam. 

 

4.3.1. MNF fajta üzemi sajátteljesítmény-vizsgálati adatain futtatott 

modellváltozatok 

 

Tulajdonságonként 40 darab kétváltozós egyedmodellt futtattam, az 

ÜSTV adatbázison futtatott modellváltozatokat a 8. táblázatban közlöm. 

 
8. táblázat. A paraméterbecslés során alkalmazott modellváltozatok MNF fajtában 

Modell fi (a) pti(b) ustvevho ustvho ivar telep telepev egyed alom 

I-V. X - X - X X - X - 

VI-X. X X X - X X - X - 

XI-XV. X - X - X X - X X 

XVI.-XX. X X X - X X - X X 

XXI.-XXV. X - - X X - X X - 

XXVI.-XXX. X X - X X - X X - 

XXXI.-XXXV. X - - X X - X X X 

XXXVI.-XL. X X - X X - X X X 

a: beltenyésztési együttható 3, 4, 5, 6 és 7 generációra visszamenően 

b: pedigrételjesség 3, 4, 5, 6 és 7 generációra visszamenően 

 

4.3.2. ML fajta üzemi sajátteljesítmény-vizsgálati adatain futtatott 

modellváltozatok 

 

A színhús % és az egy életnapra jutó testsúly-gyarapodás értékmérők 

esetében alkalmazott modellváltozatok megegyeznek a 8. táblázatban 

feltüntetettel. 
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A karajátmérő, a hátszalonna1 és a hátszalonna2 értékmérőkre öt darab, 

többváltozós egyedmodellt futtattam. A modellváltozatokat a 9. táblázatban 

mutatom be. 

 
9. táblázat. A karajátmérő, a hátszalonna1 és a hátszalonna2 tulajdonságokon 

alkalmazott modell-változatok 

 
Modell f3+ 

pt3 
f4+ 
pt4 

f5+ 
pt5 

f6+ 
pt6 

f7+ 
pt7 

Súly Év-hónap/ 
hónap 

Ivar Tenyészet/ 
tenyészet-év 

Egyed Alom 

1 X - - - - X X X X X X 

2 - X - - - X X X X X X 

3 - - X - - X X X X X X 

4 - - - X - X X X X X X 

5 - - - - X X X X X X X 

 

4.3.3. A szaporasági és felnevelési teljesítmény-vizsgálati adatokon 

futtatott modellváltozatok 

 

Az SZFTV-tulajdonságoknál alkalmazott 40 modellváltozatot a 10. 

táblázatban tüntetem fel. Az alkalmazott paraméterbecslési eljárás során 

kétváltozós egyedmodellt alkalmaztam. 

 
10. táblázat. Az SZFTV-tulajdonságokra vonatkozó modellváltozatok 

Modell fi (a) pti(b) fialssz telep + evho telepev+ ho kan egyed 

I-V. X - X X - - X 

VI-X. X X X X - - X 

XI-XV. X - X X - X X 

XVI.-XX. X X X X - X X 

XXI.-XXV. X - X - X - X 

XXVI.-XXX. X X X - X - X 

XXXI.-XXXV. X - X - X X X 

XXXVI.-XL. X X X - X X X 



 41 

a: beltenyésztési együttható 3, 4, 8, 9 és 10 generációra visszamenően 

b: pedigrételjesség 3, 4, 8, 9 és 10 generációra visszamenően 

 

A modellek kialakításánál figyelembe vettem FARKAS és mtsai 

(2007), illetve NAGY és mtsai (2008) eredményeit. 

 

A magyar nagyfehér és lapály kocák SZFTV során mért értékmérő 

tulajdonságaira vonatkozó beltenyésztési leromlást fialásonként is 

elemeztem. Leválogattam az egyedek adott fialási sorszámhoz tartozó 

adatait és beltenyésztési együtthatóit a pedigrételjességgel együtt, majd 

ezeket fialásonként külön adattáblába illesztettem. A beltenyésztési leromlás 

meghatározása során két modellvariációt alkalmaztam, az elsőben a 

beltenyésztési együtthatót a pedigrételjességgel együtt 3 generációra 

visszamenően, a másodikban pedig 10 generációra visszamenően vettem 

figyelembe. 

 

Az alapmodell szerkezetét MRODE (2005) alapján definiáltam. Az 

ÜSTV-tulajdonságoknál alkalmazott lineáris modellek egyenlete az alábbi: 

 

y = Xb + Za + Wc + e 

ahol y = megfigyelések vektora, b = környezeti tényezők vektora, a = 

additív genetikai hatás vektora, c = alomhatás vektora, e = reziduális hatás 

vektora, X, Z, W, sorrendben a környezeti tényezők, additív genetikai 

hatások és az alom (közös környezeti hatás) előfordulási mátrixa. 

A szaporasági tulajdonságoknál alkalmazott lineáris modell, melyet szintén 

MRODE (2005) alapján definiáltam, a következő: 

 

y = Xb + Za + Wpe +Kpk + e 
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ahol y = megfigyelések vektora, b = környezeti tényezők vektora, a = 

additív genetikai hatás vektora, pe = tartós környezeti hatás vektora, pk = 

párosításhoz használt kanok vektora, K = párosításhoz használt kanok 

előfordulási mátrixa, e = reziduális hatás vektora, X, Z, W, sorrendben a 

környezeti tényezők, additív genetikai hatások és az alom (közös környezeti 

hatás) előfordulási mátrixa. 

 

A modellekben a beltenyésztési együtthatót (F), a pedigré teljességet 

(pt) és a súlyt kovariáló hatásként, a telepet, ivart, a vizsgálati év-hónapot 

környezeti (fix) hatásként, míg az alomhatást véletlen (random) hatásként 

definiáltam. A szaporasági tulajdonságoknál ezeken kívül a modellekben a 

fialási sorszámot fix hatásként, a kan (apa) hatását pedig random hatásként 

szerepeltettem. 

A BLUP módszer alapján becsült környezeti hatások alapján meghatároztam 

az állományok vizsgált periódusra vonatkozó beltenyésztési leromlását (a 

BLUP által az F-re, mint kovariáló tényezőre becsült érték) a Napigyar, a 

Szinhus, a Karaj, a HSZ1, HSZ2, az Észmsz és a Hszmsz értékmérőkre 

nézve. A tulajdonságonként alkalmazott 40 modellt a PEST szoftver 

PREDICT opciója alapján hasonlítottam össze (best fit) a vizsgált 

értékmérőkre az egyes modellek által becsült és mért eredmények közti 

átlagos négyzetes hiba (MSE) alapján: 

 MSE (Mean Square Error)  



n

i
ii yy

n
MSE

1

2ˆ1 , 

ahol n a mintaadathalmaz adatsorainak száma, yi az értékelt tulajdonság i-

edik értéke,  yiˆ az egyedmodell által előállított kimenet. Ez alapján a 

különböző modell-variációk közül kiválasztható a legjobb illesztésű. 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

5.1. Pedigréanalízis 

5.1.1 Magyar nagyfehér hússertés 

 

Az ÜSTV-vizsgálatban részt vevő egyedek pedigréanalízisének 

eredményeit a 11. táblázatban közlöm. A beltenyésztési együtthatókra 

vonatkozó statisztikákat a nullától nagyobb értékek alapján számítottam. 

 
11. táblázat. Az ÜSTV során vizsgált MNF egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékei (F, %) 

Tulajdonság Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás 

pt3 104177 0,5 3,00 1,18 0,5 

pt4 104177 0,5 3,31 1,18 0,51 

pt5 104177 0,5 3,31 1,18 0,51 

pt6 104177 0,5 3,31 1,18 0,51 

pt7 104177 0,5 3,31 1,18 0,51 

F3 (%) 926 3,10 37,50 13,65 (a) 8,56 

F4 (%) 953 1,60 37,50 13,37 (a) 8,60 

F5 (%) 953 1,60 37,50 13,37 (a) 8,60 

F6 (%) 953 1,60 37,50 13,37 (a) 8,60 

F7 (%) 953 1,60 37,50 13,37 (a) 8,60 

a: A beltenyésztési együttható átlagai csak a beltenyésztett egyedekre vonatkoznak 

 

A táblázatban látható, hogy a beltenyésztési együttható nem növekedik a 

különböző generációk bevonásával, csupán a harmadik és a negyedik 

generáció között van az átlagban és a minimumban egy kismértékű 

csökkenés. A vizsgálatban szereplő egyedek származása átlagosan 1,18 

teljes generációra nézve ismert, amely még a rövid vizsgálati időtartam 
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hosszát figyelembe véve is igen alacsonynak számít. Ez alapján nem 

meglepő, hogy a vizsgált egyedeknek csupán 0,9 %-a bizonyult 

beltenyésztettnek.  

A pedigrételjesség eloszlását az 1. és 2. ábrán szemléltetem három és hét 

generációra visszamenően. 

 

 
1. ábra. A vizsgált MNF egyedek (ÜSTV) pedigrételjességének eloszlása 3 generációra 

visszamenően 
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2. ábra. A vizsgált MNF egyedek (ÜSTV) pedigrételjességének eloszlása 7 generációra 

visszamenően 

 

Az SZFTV során vizsgált MNF egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékeit a 12. táblázatban mutatom 

be. 

 
12. táblázat. Az SZFTV során vizsgált MNF egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékei (F, %) 

Tulajdonság Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás 

pt3 94844 0,50 3,00 2,15 0.69 

pt4 94844 0,50 4,00 2,44 0,89 

pt8 94844 0,50 6,15 2,72 1,15 

pt9 94844 0,50 6,31 2,73 1,16 

pt10 94844 0,50 6,37 2,73 1,16 

F3 (%) 4826 3,12 37,50 7,44 6,30 

F4 (%) 12887 7,81 37,50 3,89 4,91 

F8 (%) 29633 0,003 37,50 1,93 3,69 

F9 (%) 30035 0,001 37,50 1,90 3,67 

F10 (%) 30154 0,001 37,5 1,90 3,67 
a: A beltenyésztési együttható átlagai csak a beltenyésztett egyedekre vonatkoznak 
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A beltenyésztett kocák száma 30154 volt, ezek átlagos beltenyésztési 

együtthatója 3,412, a legmagasabb számított beltenyésztési együttható pedig 

37,5 volt. A vizsgált egyedek 31,79 %-a bizonyult beltenyésztettnek. 

A 12. táblázatban látható, hogy a ML kocák származása több generációra 

visszamenően ismert, mint az ÜSTV adatbázisban szereplő egyedeké. A 

pedigrételjesség nő egészen a kilencedik generáció bevonásáig, ahol az átlag 

eléri a 2,73-at és némely egyedé 6 feletti. Igaz, a kilencedik és tizedik 

generációnál a teljes generáció ekvivalens már nem nő tovább. A 

beltenyésztett egyedekre vonatkozóan az átlagos beltenyésztési együttható a 

negyedik generáció bevonásával közel a felére csökken, majd a 

nyolcadiknál az áltagos beltenyésztési együttható 2,72 lett, a kilencediknél 

2,73 és így is maradt a további két generáció figyelembevételével. 

A pedigrételjesség eloszlását a 3. és 4. ábrán szemléltetem három és hét 

generációra visszamenően. 

 
3. ábra. A vizsgált MNF kocák (SZFTV) pedigrételjességének eloszlása 3 generációra 

visszamenően 

 



 47 

 
4. ábra. A vizsgált MNF kocák (SZFTV) pedigrételjességének eloszlása 10 generációra 

visszamenően 

 

5.1.2. Magyar lapálysertés 

 

Az ÜSTV során vizsgált ML egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékeit a 13. táblázatban mutatom 

be. 

 
13. táblázat. Az ÜSTV során vizsgált ML egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékei 

Tulajdonság Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás 

pt3 132548 0,50 3,0 1,64 0,72 

pt4 132548 0,50 4,0 1,71 0,81 

pt5 132548 0,50 4,75 1,72 0,84 

pt6 132548 0,50 4,98 1,72 0,84 

pt7 132548 0,50 5,01 1,72 0,84 

F3 (%) 5133 3,00 35 8,00 (a) 7,00 

F4 (%) 8555 1,00 35 6,00 (a) 6,00 

F5 (%) 9381 0,10 38 5,00 (a) 6,00 
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F6 (%) 9513 0,10 38 5,00 (a) 6,00 

F7 (%) 9514 0,10 38 5,00 (a) 6,00 
a: A beltenyésztési együttható átlagai csak a beltenyésztett egyedekre vonatkoznak 

 

A táblázatból kitűnik, hogy a beltenyésztettségi együtthatók az ötödik 

generáció után már nem változtak, azonban a pedigrételjesség kis mértékben 

folyamatosan növekedett az egyes generációk bevonásával egyedszinten, a 

maximumot tekintve. Az is látszik, hogy a rendelkezésre álló ML fajta 

ÜSTV adatbázisának pedigréje valamelyest hosszabb, mint a MNF fajta 

ÜSTV adataihoz tartozó származás. Ennek megfelelően az összes vizsgált 

egyed 7,17 %-a bizonyult beltenyésztettnek. 

A pedigrételjesség eloszlását a 5. és 6. ábrán szemléltetem három és hét 

generációra visszamenően. 

 

 
5. ábra. A vizsgált ML egyedek (ÜSTV) pedigrételjességének eloszlása 3 generációra 

visszamenően 
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6. ábra. A vizsgált ML egyedek (ÜSTV) pedigrételjességének eloszlása 7 generációra 

visszamenően 

 

Az SZFTV során vizsgált ML egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékeit a 14. táblázatban mutatom 

be. 

 
14. táblázat. Az SZFTV során vizsgált ML egyedekre vonatkozó pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható alapstatisztikai értékei 

Tulajdonság Elemszám Minimum Maximum Átlag Szórás 

pt3 16341 0,50 3,00 2,30 0,65 

pt4 16341 0,50 4,00 2,66 0,89 

pt8 16341 0,50 7,00 3,03 1,22 

pt9 16341 0,50 7,21 3,04 1,23 

pt10 16341 0,50 7,25 3,04 1,23 

F3 (%) 1517 0,03 31 6,00 (a) 5,00 

F4 (%) 3505 0,78 31 3,00 (a) 4,0 

F8 (%) 5779 0,003 32 2,00 (a) 3,00 

F9 (%) 5807 0,002 32 2,00 (a) 3,00 

F10 (%) 5817 0,002 32 2,00 (a) 3.00 
a: A beltenyésztési együttható átlagai csak a beltenyésztett egyedekre vonatkoznak 
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A beltenyésztett kocák száma 5817, ezek átlagos beltenyésztési együtthatója 

3,05, a legmagasabb számított beltenyésztési együttható pedig 32,42 volt. A 

vizsgált egyedek 35,59 %-a bizonyult beltenyésztettnek. 

A 12. táblázatban látható, hogy a ML kocák származása több generációra 

visszamenően ismert, mint az ÜSTV adatbázisban szereplő egyedeké. A 

pedigrételjesség nő a negyedik generáció bevonásával a harmadik 

generációhoz képest, a nyolcadik generációé már meghaladja a 3-at és 

némelyik egyedé eléri a 7-et. Igaz, a kilencedik és tizedik generációnál a 

teljes generáció ekvivalens már nem nő tovább. A beltenyésztett egyedekre 

vonatkozóan az átlagos beltenyésztési együttható a negyedik generáció 

bevonásával a felére csökken, majd a nyolcadiknál az áltagos beltenyésztési 

együttható 2 lett és így is maradt a további két generáció 

figyelembevételével. Ennek az a magyarázata, hogy a több generáció 

figyelembevételével a program egyre távolabbi közös ősöket talál meg, így 

az átlagos beltenyésztési együttható csökken. 

A pedigrételjesség eloszlását a 7. és 8. ábrán szemléltetem három és hét 

generációra visszamenően. 
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7. ábra. A vizsgált ML kocák (SZFTV) pedigrételjességének eloszlása 3 generációra 

visszamenően 

 

 
8.  ábra. A vizsgált ML kocák (SZFTV) pedigrételjességének eloszlása 10 

generációra visszamenően 

 

A számolt pedigrételjességek nagymértékben elmaradnak a BAUMUNG és 

mtsai (2002) által az oszták nagyfehér, lapály és pietrain fajtákban 
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meghatározott 7,85-ös, 6,20-as és 5,74-es teljes generáció ekvivalenstől, 

mint ahogyan a JANSSENS és mtsai (2005) által belga lapály és pietrain 

fajtákban közzétett 9-es és 8,8-as pedigrételjességektől is. Viszont az 

irodalmi áttekintésben közölt táblázatokban (1-3.), egyéb fajokban és 

fajtákban számított pedigrételjességek - egy-két kivételtől eltekintve – az 

általam megállapított-tól nem különböznek jelentősen. 

A munkám során számolt pedigrételjességek még a 12 év adatait rögzítő 

ML fajtában is nagyon alacsonyak és jelentősen elmaradnak attól az 

értéktől, melyet a vizsgált időtartam lehetővé tenne (5-6 az utolsó 1-2 évre 

nézve). Ez azt sugallja, hogy hazánkban a ML törzstenyészetekben nem 

végeznek hagyományos értelemben vett nemesítést. A sertéstenyésztők, 

vélhetően gyakorta importálnak tenyészállatokat, vagy időről időre teljes 

állományokat cserélnek le. 

A MNF és ML fajtákban meghatározott beltenyésztési együtthatók (%) 2-

37,5-ig terjednek. A legmagasabb beltenyésztési együtthatókat a ML fajta 

esetében számoltam, míg a legalacsonyabbakat az SZFTV vizsgálatban részt 

vevő ML kocáknál határoztam meg. Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy a 

beltenyésztési együtthatókat kizárólag a beltenyésztett egyedek 

figyelembevételével számoltam, tehát mint ahogyan az a 11-14. 

táblázatokból is kitűnik, a sertéseknek csak egy része volt beltenyésztett. 

BAUMUNG és mtsai (2002) osztrák nagyfehér, lapály és pietrain fajtákban 

1,43-at, 1,13-at és 1,34-et számoltak, míg JANSSEN és mtsai (2005) belga 

lapály és pietrain esetében 3,15-öt és 2,36-os beltenyésztési együtthatót (F) 

tettek közzé. A különböző szerzők által különböző állatfajokban és 

fajtákban számolt együtthatók 0,2 és 10,81 % közöttiek. Szintén ebbe az 

intervallumba esnek az általam ML fajtában meghatározott beltenyésztési 

együtthatók. 
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Az irodalmi áttekintés táblázataiban jól látható az, hogy a teljesebb 

pedigrével rendelkező fajok és fajták esetében általában nagyobb 

beltenyésztési együtthatókat közöltek a szerzők. Ennek magyarázata az, 

hogy a beltenyésztési együttható nagyban függ a pedigré hosszától és 

teljességétől (BOICHARD és mtsai 1997), tehát minél teljesebb és több 

nemzedékre visszavezethető pedigré áll rendelkezésre, annál megbízhatóbb 

a koefficiens. Mivel a vizsgálatomhoz rendelkezésre álló pedigré 

meglehetősen rövid volt, így ezt a tényt a beltenyésztési leromlás értékelése 

során nem hagyhatom figyelmen kívül. 

 

5.2. Hízékonysági és vágási tulajdonságok 

5.2.1 Színhús % és egy életnapra jutó testsúly-gyarapodás 

5.2.1.1. MSE 

 

Az alkalmazott 40 egyedmodell összehasonlítását a MNF és a ML 

fajtában a Szinhus és a NapiGyar értékmérőkre a 9-12. ábrán mutatom be. 
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9. ábra. A Szinhus értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta 

ÜSTV adatai alapján 
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10. ábra. A Szinhus értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta ÜSTV 

adatai alapján 
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11. ábra. A NapiGyar értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta 

ÜSTV adatai alapján 
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12. ábra. A NapiGyar értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A modellek összehasonlítása során egyértelmű az alomhatást tartalmazó 

modellek jobb illesztése (11-20., illetve 31-40. modell), az alomhatást nem 

tartalmazó modellekhez viszonyítva (1-10., illetve 21-30. modell). Ez a 

különbség a ML fajtánál jobban megfigyelhető. Az alomhatást tartalmazó 

modellek közül az év-hónap hatást tartalmazó modellek (11-20. modell) 

illesztése jobb eredményt mutatott azokhoz a modellekhez képest, 

melyekben a hónaphatás külön hatásként szerepelt, míg a telep és év hatások 

összevont hatásként voltak definiálva (31-40. modell). Mivel a pedigré 

teljesség még igen alacsony volt (és a beltenyésztettség érdemben a 

negyedik generáció után változatlan volt), ezért az egymást követő 

generációk bevonásával a becslés pontossága nem javult. A Szinhus 

tulajdonság esetében a 40 tenyészértékbecslő modellnél a legpontosabb és a 
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legpontatlanabb közötti különbség 3,48 % volt a MNF fajtánál, 0,74 % 

pedig a ML fajtánál. Ugyanezek a számok a NapiGyar értékmérőnél 630,75 

(49,03 % - MNF) és 757,2 (53,69 % - ML). 

 

5.2.1.2. Beltenyésztési leromlás 

 

A Szinhus és a NapiGyar értékmérőkre becsült beltenyésztési leromlásokat 

a 13-16. ábrán tüntetem fel. 
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13. ábra. A Szinhus értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a MNF 

fajta ÜSTV adatai alapján 

 

A tulajdonságra futtatott 40 egyedmodell alapján a Szinhus értékmérőre 

becsült beltenyésztési leromlások érdemben nem tértek el egymástól, a 

kiugró – 34-es modell kivételével. Elmondható, hogy a telepet az évvel és a 

vizsgálati évet a hónappal együtt szerepeltetve (21-40.) kissé nagyobb 

leromlást becsültem. A 40 modell-változat eredményének átlaga alapján a 
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színhús % értékmérőben a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése 

esetén a várható beltenyésztési leromlás 0,07 % a magyar nagyfehér 

fajtában. A becsült legkisebb leromlás 0,0667 %, a legnagyobb pedig 

0,0967 % volt. 
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14. ábra. A Szinhús értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a ML fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

Az ábrán látszik, hogy a tulajdonságon futtatott 40 egyedmodell között 

szintén nincs jelentős eltérés, a tendencia pedig hasonló a MNF fajta 

esetében megállapítotthoz. A becsült legkisebb leromlás 0,0381 %, a 

legnagyobb pedig 0,34972 %, azonban a 40 modell által becsült leromlások 

átlaga 0,038 % volt, így a tulajdonságra gyakorlatilag nem mutatható ki 

beltenyésztési leromlás. 

CHRISTENSEN és mtsai (1994) lapálysertés és Yorkshire populációkban 

12,5 és 37,5 közötti beltenyésztési együtthatóval rendelkező egyedek 

esetében nem tapasztaltak leromlást a Színhús %-ban. 
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15. ábra. A NapiGyar értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a MNF 

fajta ÜSTV adatai alapján 

 

A MNF fajta napi tömeggyarapodása esetén a 40 modell során tapasztalt 

beltenyésztési leromlás tekintetében megfigyelhető, hogy a telep és az év, 

valamint a vizsgálati év és hónap együtt szerepeltetése nagyobb 

beltenyésztési leromlásokat eredményeztek, azonban az eltérés nem 

számottevő. Az együttható 10 %-os növekedése 4,95 g-os 

teljesítménycsökkenést eredményezne. A 40 modell által becsült legkisebb 

leromlás 3,91 g, a legnagyobb pedig 5,64 g volt. 
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16. ábra. A NapiGyar értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a ML 

fajta ÜSTV adatai alapján 

 

Az ML fajtára becsült leromlások között 1,282 g (a legkisebb leromlás 

3,294 g, a legnagyobb pedig 4,576 g volt) különbség tapasztalható. Ebben 

az esetben is a 20-40. modellek esetében magasabb leromlásokat becsültem. 

A beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése a 40 modell alapján 

átlagosan 4,01g-os leromlást okoz e tulajdonságban. 

BERESKIN és mtsai (1968) 7075 alom vizsgálata alapján a kocák 

beltenyésztettségével szignifikánsan összefüggő leromlást tapasztaltak a 154 

napos súly esetében, a beltenyésztettségi szint 10 %-os növekedésével 0,5kg 

átlagos súlycsökkenésről számoltak be a tulajdonságban. DICKERSON és 

mtsai (1954) eredményei szerint a beltenyésztettségi szint 10 %-os 

növekedése esetén 1,16kg-al romlik a 154 napos súly, HITOSHI és mtsai 

(1977) vizsgálata szerint ez a leromlás 4,53kg. 

TRIEBLER és mtsai (1980) a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése 

esetén a választás utáni súlygyarapodás 1,32 kg-os csökkenéséről számoltak 

be. CHRISTENSEN és mtsai (1994) lapálysertés és Yorkshire 
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populációkban 12,5 és 37,5 közötti beltenyésztési együtthatóval rendelkező 

egyedek esetében 1,6 g-os leromlást tapasztaltak a nettó súlygyarapodásban. 

 

5.2.2. Karajátmérő, szalonna 1 és szalonna 2 vastagság 

5.2.2.1. MSE 

 

Az alkalmazott 40 egyedmodell összehasonlítását a MNF és a ML 

fajtában a Karaj, a SZ1 és a SZ2 értékmérőkre a 17-22. ábrán mutatom be. 
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17. ábra. A Karaj értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta ÜSTV 

adatai alapján 
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18. ábra. A Karaj értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta ÜSTV 

adatai alapján 

 

A MNF fajtában is elmondható, hogy azok a modellek illeszkedtek a 

legjobban, melyek tartalmazzák az alom hatását és a vizsgálati évet a 

hónappal együtt is (11-21.), valamint a második legpontosabb becslést az 

almot és a telepévet, valamint az üstvhó-t magukban foglaló modellektől 

várhatunk. 

A ML fajtánál az alkalmazott modellváltozatokban a különbség csak a 

pedigrételjességben és a beltenyésztési együtthatóban volt (vizsgálatba vont 

generációk száma). Karaj tulajdonságnál a pontosabb illesztéseket a 4-5 

modellek adták, tehát e tulajdonságoknál érdemes volt a vizsgálatba 6 és 7 

generációt figyelembe venni. 

A Karaj tulajdonság esetében a 40 tenyészértékbecslő modellnél a 

legpontosabb és a legpontatlanabb közötti különbség 5,05 mm (26,23 %) a 

MNF fajtánál, 0,21 mm (2,67 %) pedig a ML fajtánál. 
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19. ábra. A SZ1 értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta ÜSTV 

adatai alapján 

 

1,74

1,75

1,76

1,77

1,78

1,79

1,8

1,81

1,82

1,83

1,84

1 2 3 4 5

Modell

S
Z1

 (m
m

)

 
20. ábra. A SZ1 értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta ÜSTV 

adatai alapján 
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21. ábra. A SZ2 értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta ÜSTV 

adatai alapján 
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22. ábra. A SZ2 értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta ÜSTV 

adatai alapján 
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A MNF fajta SZ1 és SZ2 tulajdonságain futtatott modellváltozatokra kapott 

eredményeim megegyeznek a Karaj értékmérőnél megállapítottakkal. A ML 

fajtánál ezzel ellentétben a SZ1 és a SZ2 esetében az 1-2 modellek 

illeszkedtek szorosabban, mely tény azt sugallja, hogy az elemzésbe csak a 

3. és 4. generációt érdemes bevonni, mert a további generációk 

figyelembevétele nem javítja a becslés pontosságát. 

Az SZ1 tulajdonság esetében a 40 tenyészértékbecslő modellnél a 

legpontosabb és a legpontatlanabb közötti különbség 1,29 mm (26,32 %) a 

MNF fajtánál, 0,08 mm (4,37 %) pedig a ML fajtánál. Ugyanezek a számok 

az SZ2 értékmérőnél 2,69 mm (55,12 % - MNF) és 0,06 mm (4,96 % - ML). 

 

5.2.2.2. Beltenyésztési leromlás 

 

A karajvastagságra és a szalonna1 tulajdonságokra becsült beltenyésztési 

leromlásokat a 23.-27. ábrán mutatom be. 
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23. ábra. A Karaj értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a MNF fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A MNF fajta ÜSTV tulajdonságaira futtatott 40 egyedmodell alapján a 

karajvastagságra becsült beltenyésztési leromlások érdemben itt sem tértek 

el egymástól, a beltenyésztési együttható és a pedigrételjesség 5, 6, és 7 

generációra történő bevonásával kissé magasabb leromlást becsültem. A 40 

modell által becsült legkisebb leromlás 0,44 mm, a legnagyobb pedig 0,55 

mm volt. A beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése a Karaj 

értékmérőben a 40 modell áltaga alapján 0,49 mm-os leromlást okoz. 
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24. ábra. A Karaj értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a ML fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A ML ÜSTV tulajdonságaira futtatott 5 egyedmodell alapján a 

karajvastagságra becsült beltenyésztési leromlások érdemben itt sem tértek 

el egymástól, bár a 2-es, a 4-es és az 5-ös modellváltozatokkal magasabb 

leromlást becsültem. A 4-es és 5-ös modellekben a beltenyésztési együttható 
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és a pedigrételjesség 6 és 7 generációra visszamenően szerepelt, tehát a 

generációk bevonásával itt növekedett a leromlás. A 40 modell által becsült 

legkisebb leromlás 0,8 mm, a legnagyobb pedig 0,9 mm volt. 10 %-os 

beltenyésztési együttható növekedés a 40 modell alapján átlagosan 0,84 

mm-el csökkentené a karajvastagságot a ML fajtában. 
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25. ábra. A SZ1 értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a MNF fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A MNF ÜSTV SZ1 értékmérőkre becsült beltenyésztési leromlásoknál 

világosan látszik az, hogy a több generáció (F+pt) bevonásával magasabb a 

leromlás mértéke, továbbá azok a modellek is nagyobb leromlást adtak, 

amelyekben a két kovariáló változó (F+pt) együtt szerepel. Igaz, ezek az 

eltérések igen kicsik. A 40 modell által becsült legkisebb leromlás 0,11 mm, 

a legnagyobb pedig 0,14 mm volt. 10 %-os beltenyésztési együttható 

növekedés a 40 modell alapján átlagosan 0,12 mm-el csökkenti SZ1 -et. 
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26. ábra. A SZ1 értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a ML fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A ML ÜSTV SZ1 értékmérőkre becsült beltenyésztési leromlásoknál 

látható, hogy a több generáció (F+pt) bevonásával magasabb a leromlás 

mértéke, a becsült leromlások közötti eltérés 0,010 mm. A 40 modell által 

becsült legkisebb leromlás 0,6 mm, a legnagyobb pedig 0,7 mm volt. A 

fajtában 10 %-os beltenyésztési együttható növekedés a 40 modell alapján 

átlagosan 0,62 mm-el csökkenti SZ1 -et. 
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27. ábra. A SZ2 értékmérőre becsült beltenyésztési leromlás (F, 10 %) a MNF fajta 

ÜSTV adatai alapján 

 

A MNF ÜSTV SZ2 értékmérőnél a becsléshez használt 40 modellvariáció 

közül a több generáció (F+pt) bevonásával magasabbak a leromlások, 

valamint azok a modellek is nagyobb leromlást adtak, amelyekben a két 

kovariáló változó (F+pt) együtt szerepel. A 40 modell által becsült legkisebb 

leromlás 0,03 mm, a legnagyobb pedig 0,05 mm volt. 10 %-os 

beltenyésztési együttható növekedés a 40 modell alapján átlagosan 0,03 

mm-el csökkenti SZ2 -őt. 

 

Ezek az eredmények hasonlóak a HITOSHI és mtsai (1977) által közölthöz, 

aki kilenc generáción át tömegszelekcióval kiválasztott sertések utódainak 

hízékonysági és vágási tulajdonságait vizsgálták. Az egyedek 

beltenyésztettsége 2,0-2,3 % közötti volt. Megállapították, hogy a 

beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése 3,4 mm-es leromlást okoz a 

hátszalonna vastagságban. KING és ROBERTS (1959) szignifikáns, 0,3 
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mm-es leromlást tapasztaltak a hátszalonna vastagságban a beltenyésztési 

együttható 10 %-os növekedésével. CULBERTSON és mtsai (1998) nem-

szignifikáns beltenyésztési leromlást írtak le a 104,5 kg-os súlyban mért 

hátszalonna-vastagságra. 

 

Összességében a magyar lapály fajtában, tekintettel az alacsony 

szintű beltenyésztettségre, a Szinhus, a NapiGyar, a Karaj, a SZ1 és SZ2 

tulajdonságokban jelentős beltenyésztési leromlás nem várható. Meg kell 

azonban jegyezni, hogy a becsült beltenyésztési leromlás 

elhanyagolhatósága valószínűleg nagy részben a rendkívül „rövid” pedigrék 

eredménye. 

 

5.3. Szaporasági tulajdonságok 

5.3.1 MSE 

 

Az MNF fajta Észmsz és a Hszmsz értékmérő tulajdonságaira 

futtatott 40 modellváltozat összehasonlítását a 28-29. ábrán tüntetem fel. 
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28. ábra. Az ÉSZMSZ értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta 

SZFTV adatai alapján 

 

0,98

0,99

1

1,01

1,02

1,03

1,04

1,05

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Modell

H
sz

m
sz

 (d
b)

 
29. ábra. A Hszmsz értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a MNF fajta 

SZFTV adatai alapján 
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A magyar nagyfehér fajta szaporasági adatain futtatott 40 modellváltozat 

közül jobban illeszkednek azok, melyek nem tartalmazzák a kan hatását (1-

10., 21-40), tehát velük pontosabban becsülhető az Észmsz értékmérő. A 

legszorosabb illeszkedést azok a modellek mutatják, melyek a telepet az 

évvel egy hatásként kezelik és tartalmazzák a vizsgálati hónap hatását (21-

30). Bár a kocák az ÜSTV-ben szereplő egyedeknél hosszabb pedigrével 

rendelkeznek és az átlagos beltenyésztési együtthatójuk is magasabb, több 

generáció bevonása a vizsgálatba nem javította a becslés pontosságát. A 

Hszmsz értékmérő esetében a legpontosabb becslést azok a modellek adták, 

melyek tartalmazták a kan hatását és a telepet, valamint az év és a hónap 

hatását együtt. A 40 tenyészértékbecslő modellnél a legpontosabb és a 

legpontatlanabb közötti különbség 1,41 malac (23,62 %) az Észmsz 

tulajdonság, míg 0,05 malac (4,80 %) a Hszmsz esetében, a MNF fajtában. 

 

Az ML fajta Észmsz és a Hszmsz értékmérő tulajdonságaira futtatott 

40 modellváltozat összehasonlítását a 30-31. ábrán tüntetem fel. 
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30. ábra. Az ÉSZMSZ értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes hibák a ML fajta 

SZFTV adatai alapján 

 

A magyar lapály fajta szaporasági adatain futtatott 40 modellváltozat közül 

jobban illeszkednek azok, melyek nem tartalmazzák a kan hatását (1-10., 

21-40), tehát velük pontosabban becsülhető az élve született malacok száma 

értékmérő. A legszorosabb illeszkedést azok a modellek mutatják, melyek a 

telepet az évvel egy hatásként kezelik, tartalmazzák a vizsgálati hónap 

hatását és a pedigrételjességet is. Bár a kocák az ÜSTV-ben szereplő 

egyedeknél hosszabb pedigrével rendelkeznek és az átlagos beltenyésztési 

együtthatójuk is magasabb, több generáció bevonása a vizsgálatba nem 

javította a becslés pontosságát.  

 



 73 

0,895

0,9

0,905

0,91

0,915

0,92

0,925

0,93

0,935

0,94

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Modell

H
sz

m
sz

 (d
b)

 
31. ábra. A holtan született malacok száma értékmérőre vonatkozó átlagos négyzetes 

hibák a ML fajta SZFTV adatai alapján 

 

Az ábrán látható, hogy a legjobb illeszkedéssel - az Észmsz értékmérővel 

ellentétben – azok a modellvariációk rendelkeznek, melyekben a kan hatása 

is szerepelt, valamint a telepet és a vizsgálati év-hónapot külön 

tartalmazzák. Kevésbé pontos eredményt ad azoknak a használata, amikben 

a telepet a vizsgálati évvel egy hatásként kezeltem. A különböző generációk 

vizsgálatba vonása itt sem javította az illeszkedést. 

A 40 tenyészértékbecslő modellnél a legpontosabb és a legpontatlanabb 

közötti különbség 0,97 malac (20,12 %) az Észmsz tulajdonság, míg 0,037 

malac (3,95 %) a Hszmsz esetében, a ML fajtában. 

 

5.3.2. Beltenyésztési leromlás 

 

Az élve és a holtan született malacok számára vonatkozó beltenyésztési 

leromlásokat a 32-33. ábrán mutatom be a MNF fajtában. 
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32. ábra. Az élve született malacok számára vonatkozó beltenyésztési leromlások (F, 

10 %) a MNF fajta SZFTV adatai alapján 
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33. ábra. A holtan született malacok számára becsült beltenyésztési leromlások (F, 10 

%) a MNF fajta SZFTV adatai alapján 

 



 75 

Az élve született malacok számában a becsült beltenyésztési leromlások 

közötti legnagyobb eltérés 0,03 malac. Az ábrán egyértelműen látszik az, 

hogy ha több generációra visszamenően (8, 9 és 10) vettem figyelembe a 

beltenyésztési együtthatót és a pedigrételjességet, akkor magasabb lett a 

becsült beltenyésztési leromlás. A 40 modell által becsült legkisebb 

leromlás 0,13 malac, a legnagyobb pedig 0,16 malac volt az Észmsz 

értékmérő esetében, míg a Hszmsz tulajdonságnál a legkisebb leromlás 

0,004 malac, a legnagyobb pedig 0,08 malac volt a MNF fajtában. 10 %-os 

beltenyésztési együttható növekedés a 40 modell alapján átlagosan 0,14 

malaccal csökkenti az élve született malacok számát, míg a holtan született 

malacok számát 0,01-el növeli. 

 

Az élve és a holtan született malacok számára vonatkozó beltenyésztési 

leromlásokat a ML fajtában 34-35. ábrán mutatom be. 
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34. ábra. Az élve született malacok számára vonatkozó beltenyésztési leromlások (F, 

10 %) a ML fajta SZFTV adatai alapján 
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35. ábra. A holtan született malacok számára becsült beltenyésztési leromlások (F, 10 

%) a ML fajta SZFTV adatai alapján 

 

Az élve született malacok számában a becsült beltenyésztési leromlások 

közötti legnagyobb eltérés 0,04 malac. Az ábrán egyértelműen látszik az, 

hogy ha több generációra visszamenően (8, 9 és 10) vettem figyelembe a 

beltenyésztési együtthatót és a pedigrételjességet, akkor magasabb lett a 

becsült beltenyésztési leromlás. A becsült legkisebb leromlás 0,19 malac 

volt az Észmsz értékmérő esetében, a legnagyobb pedig 0,22 malac. 10 %-

os beltenyésztési együttható növekedés 0,20 malaccal csökkenti az élve 

született malacok számát, míg a holtan született malacok számában nem 

találtam érdemi beltenyésztési leromlást (ennél a tulajdonságnál a 

beltenyésztési leromlás az értékek növekedését okozta volna). 

RODRIGÁNEZ és mtsai (1998) spanyol zárt nagyfehér vonalban 0,178-as 

leromlást állapítottak meg, CULBERTSON (1998) és mtsai pedig a 

beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén ,23 leromlást 

tapasztaltak az élve született malacok számában Yorkshire sertések 

esetében. BELIC és mtsai (2002) svéd lapály fajtában a kocák 4,65-os 
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átlagos beltenyésztési együtthatója mellett szignifikáns, 0,91-os leromlást 

becsültek az élve született malacok számában és 0,8 –es leromlást a holtan 

született malacok számában a beltenyésztési együttható 10 %-os 

növekedésével. 

KÖCK és mtsai (2009) osztrák nagyfehér és osztrák lapály kocákat 

vizsgáltak, melyek átlagos beltenyésztési együtthatója sorrendben 2,23 és 

1,24 volt. Ők a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén az élve 

született malacok számában 0,19-es leromlást találtak a nagyfehér, és 0,12-

es leromlást tapasztaltak az osztrák lapály fajtában. 

Azonban ezekkel az eredményekkel és az általam megállapítottakkal 

ellentétben BRANDT és mtsai (2002) göttingeni minisertés populációban a 

kocák 10,23-as átlagos beltenyésztési együtthatói mellett nem találtak 

szignifikáns leromlást sem az élve, sem pedig a holtan született malacok 

számában. 

 

5.3.1.3. Fialási sorszám 

 

A fialási sorszámonként becsült beltenyésztési leromlásokat a 15. és 

16. táblázatban adom meg a MNF és a ML fajtára vonatkozóan. 
 

15. táblázat. A fialási sorszámonként becsült beltenyésztési leromlások a MNF fajta 

SZFTV adatai alapján (F, 10 %) 

Fialási 

sorszám 

Észmsz – f3 

és pc3 

Észmsz – f10 

és pc10 

Hszmsz – f3 

és pc3 

Hszmsz – 

f10 és pc10 

1 -0,2093 -0,2062 0,05071 0,04730 

2 -0,1277 -0,1419 0,01235 0,01158 

3 -0,0852 -0,0929 -0,04911 -0,04253 

4 -0,0727 -0,0279 0,01530 0,00066 



 78 

5 -0,0964 -0,0653 0,00983 0,00247 

 

A táblázat alapján látható, hogy a vizsgálati egyedek életkorának 

növekedésével a beltenyésztési leromlás csökkenő tendenciát mutatott, 

amely ellentétes a vonatkozó szakirodalmi eredményekkel (KELLER és 

mtsai, 2008; CHARLESWORTH és HUGHES, 1996; LILJEDAHL, 1974). 

 
16. táblázat. A fialási sorszámonként becsült beltenyésztési leromlások a ML fajta 

SZFTV adatai alapján (F, 10%) 

Fialási 

sorszám 

Észmsz – f3 

és pc3 

Észmsz – f10 

és pc10 

Hszmsz – f3 

és pc3 

Hszmsz – f10 

és pc10 

1 -0,2511 -0,2238 0,02258 0,01948 

2 -0,1768 -0,1694 -0,03250 -0,03019 

3 -0,2367 -0,2071 0,02285 0,00561 

4 -0,2175 -0,2134 -0,04013 -0,02431 

5 -0,2746 -0,2463 -0,02157 0,02873 

6 -0,2800 -0,2661 0,04300 0,04421 

7 -0,2547 -0,2177 -0,07491 -0,05113 

8 -0,3553 -0,2810 -0,22781 -0,17550 

 

A 16. táblázat alapján látható, hogy a vizsgálati egyedek életkorának 

növekedésével együtt nem figyelhető meg a két tulajdonságra becsült 

beltenyésztési leromlás tekintetében egyértelmű tendencia. Ugyanakkor ha 

az első négy fialás során tapasztalt beltenyésztési leromlások átlagát 

hasonlítom össze a későbbi (5-8.) fialások esetében kapott leromlások 

átlagával, akkor megállapítható, hogy a kocák életkorának növekedésével a 

beltenyésztési leromlás növekedett. Ez megfelel a vonatkozó szakirodalmi 
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eredményeknek (KELLER és mtsai, 2008; CHARLESWORTH és 

HUGHES, 1996; LILJEDAHL, 1974). 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

A hazai sertés teljesítményvizsgálati adatok pedigréelemzése során 

megállapítottam, hogy a magyar nagyfehér hússertés és a magyar 

lapálysertés származását rögzítő pedigré teljessége igen csekély, ami utal az 

ágazat tenyésztési koncepciójára. Az egyes fajták beltenyésztettségi szintje 

szoros kapcsolatot mutatott a pedigré hosszúságával és teljességével. A 

rövid pedigrételjességeknek köszönhetően valamennyi vizsgált állományra 

megfigyelhető volt, hogy az egyedeknek viszonylag csak kis százaléka volt 

beltenyésztett. A kapott eredmény ezért nem utal a beltenyésztés tudatos 

elkerülésére. 

A vizsgált modellváltozatok esetében az illesztés pontosságát jellemző MSE 

értékek alapján megállapítható, hogy az ÜSTV tulajdonságok többségénél a 

random alom hatását is tartalmazó modellek pontosabb becslést adtak. A 

ML fajta ÜSTV adataiból becsült karajátmérő tenyészértékének becsléséhez 

használt modellben a származás 7 generáción át történő bevonása javította 

az illesztés pontosságát. Az SZFTV adatok vizsgálata során az élve született 

malacszám tulajdonságban a kanok random hatásként történő szerepeltetése 

csökkentette a becslés pontosságát, azonban a holtan született malacszám 

tulajdonságnál ezt nem tapasztaltam. 

A tulajdonságok többségénél – MNF: Szinhus, NapiGyar, Karaj, SZ1, SZ2, 

ML: NapiGyar, Karaj, SZ1, élve született malacok száma - tapasztaltam 

különböző mértékű beltenyésztési leromlást, viszont a ML fajtátnál a 

Szinhus, a SZ2 és a holtan született malacok száma tulajdonságok esetében 

beltenyésztési leromlás nem volt kimutatható. 

A kapott eredmények alapján javasolható a pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható BLUP modellekben történő szerepeltetése 

kovariáló tényezőként a MNF fajtában a következő tulajdonságok 
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tenyészérték-becslésében: Karaj, SZ1, SZ2, ML fajtában pedig az alábbi 

tulajdonságokat: Karaj és SZ1. A ML kocák esetében javasolható az élve 

született malacok számára történő tenyészérték-becslésben a beltenyésztési 

együttható és a pedigrételjesség - 10 generációra visszamenően – bevonása. 

Kívánatos lenne a pedigrételjesség növelése (esetleges import egyedek több 

generációs származás-ismeretének követelménye), ugyanis ezáltal a 

beltenyésztésre vonatkozó eredmények jóval megbízhatóbbá válnának. 

Javasolható, hogy a párosítások tervezése során kerüljük az olyan kanok és 

kocák párosítását, amelyek származásában 3-4-5 ősi sorig közös ősök 

szerepelnek. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 
 

1. A magyar nagyfehér hússertés ÜSTV adataihoz kapcsolódó pedigré - 7 

generációra visszamenő származási adatainak figyelembevételével - 

átlagosan 1,18 –as teljességet mutatott. Ugyanez a szám a magyar lapály 

fajta ÜSTV adatainál 1,72, míg a magyar nagyfehér fajta SZFTV adataihoz 

tartozó pedigré teljessége 10 generáció figyelembevételével átlagosan 2,73.  

A ML fajta SZFTV adataihoz tartozó pedigré teljesség - szintén 10 

generáció figyelembevételével - átlagosan 3,04. 

 

2. Az ÜSTV adatokhoz rendelkezésre álló pedigré alapján a MNF egyedek 

0,9 %-a bizonyult beltenyésztettnek, a 7 (3) generáció bevonásával számolt 

átlagos beltenyésztési együttható 13,37 (13,65) % volt. Az ÜSTV adatokhoz 

kapcsolódó ML pedigré vizsgálata alapján megállapítom, hogy az egyedek 

7,17 % - a (volt) beltenyésztett. Ezek átlagos beltenyésztési együtthatója 5,0 

% (8,0 %) volt 7 (3) generációra visszamenően. Az SZFTV adatokhoz 

rendelkezésre álló pedigré alapján a MNF egyedek 31,79 %-a bizonyult 

beltenyésztettnek, a 10 (3) generáció bevonásával számolt átlagos 

beltenyésztési együttható 1,9 (7,44) % volt. Az SZFTV adatokhoz tartozó 

származási adatok alapján a ML kocák 35,59%-a volt beltenyésztett, melyek 

átlagos beltenyésztési együtthatója 2,00 % (6,00 %) volt 10 (3) generáció 

tekintetbe vétele alapján. Az átlagos beltenyésztési együtthatók csak a 

beltenyésztett egyedek figyelembevételével számoltam ki. 

 

3. A MNF fajtánál a karajátmérő, a szalonna 1 és a szalonna 2 vastagság, a 

ML fajtánál a karajátmérő, a szalonna 1 és az élve született malacok száma 

tulajdonságoknál a beltenyésztési együttható és pedigrételjesség együttes, 7 
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(az élve született malacok számának esetében 10) generációra visszamenő 

bevonása és szerepeltetése a tenyészértékbecslő modellekben pontosabb 

eredményt ad. 

 

4. A MNF fajta különböző értékmérő tulajdonságaira becsült beltenyésztési 

leromlások az ÜSTV adatok alapján a következők, azaz a beltenyésztési 

együttható 10 %-os növekedése esetén az alábbi átlagos leromlásokat 

tapasztaltam: 

 Színhús %:0,07 % 

 Egy életnapra jutó testtömeg gyarapodás: 4,95 g 

 Karajátmérő: 0,49 mm 

 Szalonna 1 vastagság: 0,12 mm 

 Szalonna 2 vastagság: 0,03 mm 

 Élve született malacok száma: 0,14 malac 

 Holtan született malacok száma: 0,01 malac 

 

5. A ML fajta különböző értékmérő tulajdonságaira becsült beltenyésztési 

leromlások az ÜSTV és SZFTV adatok alapján a következők, azaz a 

beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén az alábbi átlagos 

leromlásokat tapasztaltam: 

 A színhús % értékmérő tulajdonságra nem mutatható ki 

beltenyésztési leromlás 

 Egy életnapra jutó testtömeg gyarapodás: 4,01 g 

 Karajátmérő: 0,84 mm 

 Szalonna 1 vastagság: 0,62 mm 

 A szalonna 2 vastagság értékmérőben nem tapasztaltam 

beltenyésztési leromlást 
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 Élve született malacok száma: 0,20 malac 

 A holtan született malacok száma értékmérőben nem 

tapasztaltam beltenyésztési leromlást 

 

6. Az első négy fialás során tapasztalt beltenyésztési leromlások átlaga a ML 

fajtában alacsonyabb, mint a későbbi (5-8.) fialások esetében kapott 

leromlások átlaga, ezért megállapítható, hogy a kocák életkorának 

növekedésével nőtt a beltenyésztési leromlás. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Több tenyésztési integrációban (pl. KA-HYB) szerepet játszott a 

beltenyésztett vonalak kialakítása és a beltenyésztett egyedek felhasználása 

a tenyésztésben, bizonyos értékes gének rögzítése érdekében. A teljesítmény 

ily módon való fokozása azonban veszélyeket is rejthet magában, hiszen egy 

bizonyos szint felett a beltenyésztés már nem javítja, hanem rontja a 

szaporasági és hízékonysági eredményeket, azonban ez a szint fajonként, 

fajtánként, populációnként és akár egyedenként is eltérő lehet. Bár a 

közelmúltban született átfogó tanulmány (FARKAS, 2008), mely komplex 

módon feldolgozta a hazai sertésállomány tenyészérték-becslési rendszerét, 

azonban a beltenyésztés kérdéskörében hazánkban eddig nem végeztek 

részletes kutatást. 

Munkám során célként tűztem ki a rendelkezésre álló származási 

adatokból a magyar nagyfehér (MNF) és a magyar lapálysertés (ML) 

fajtában a pedigréanalízis elvégzését, ezáltal az állomány 

beltenyésztettségének meghatározását, továbbá a beltenyésztési leromlás 

vizsgálatát a MNF és ML fajtában az üzemi sajátteljesítmény vizsgálati 

adatok, valamint szaporasági- és felnevelési teljesítményvizsgálat alapján. 

Ezeken túlmenően a legpontosabb modell megtalálása, beleértve annak 

vizsgálatát is, hogy hány generációt érdemes figyelembe venni, mellyel 

pontosabbá és reálisabbá tehető a magyar sertésállományokra vonatkozó 

tenyészérték-becslés. 

A hazai sertés teljesítményvizsgálati adatok pedigréelemzése során 

megállapítottam, hogy a magyar nagyfehér hússertés és a magyar 

lapálysertés származását rögzítő pedigré teljessége igen csekély, különösen 

az ÜSTV esetében. A magyar nagyfehér hússertés ÜSTV adataihoz 

kapcsolódó pedigré - 7 generációra visszemenő származási adatainak 
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figyelembevételével - átlagosan 1,18 –as teljességet mutatott. Ugyanez a 

szám a magyar lapály fajta ÜSTV adatainál 1,72, míg a magyar lapály fajta 

SZFTV adataihoz tartozó pedigré teljessége 10 generáció 

figyelembevételével átlagosan 3,04. A magyar nagyfehér hússertés SZFTV 

adataihoz kapcsolódó pedigré - 10 generációra visszemenő származási 

adatainak figyelembevételével - átlagosan 1,9 –es teljességet mutatott. 

A MNF fajta különböző értékmérő tulajdonságaira becsült 

beltenyésztési leromlások az ÜSTV és SZFTV adatok alapján a következők, 

azaz a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén az alábbi 

leromlásokat tapasztaltam: a színhús %-ban 0,07 %, az egy életnapra jutó 

testtömeg gyarapodásban 4,95 g, a karajátmérőben 0,49 mm, a szalonna 1 

vastagságban 0,12 mm, a szalonna 2 vastagságban 0,03 mm, az élve 

született malacok számában 0,14 malac és a holtan született malacok 

számában 0,01 malac. A ML fajta különböző értékmérő tulajdonságaira 

becsült beltenyésztési leromlások az ÜSTV és SZFTV adatok alapján a 

következők, azaz a beltenyésztési együttható 10 %-os növekedése esetén az 

alábbi leromlásokat tapasztaltam: a színhús %-ban, a szalonna 2 

vastagságban és a holtan született malacok számában nem mutatható ki 

beltenyésztési leromlás, az egy életnapra jutó testtömeg gyarapodásban 4,01 

g, a karajátmérőben 0,84 mm, a szalonna 1 vastagságban 0,62 mm és az élve 

született malacok számában 0,20 malac. 

Az egyes fajták beltenyésztettségi szintje szoros kapcsolatot mutatott a 

pedigré hosszúságával és teljességével. A rövid pedigrételjességeknek 

köszönhetően valamennyi vizsgált állományra megfigyelhető volt, hogy az 

egyedeknek csak viszonylag kis százaléka volt beltenyésztett. 

A vizsgált modellváltozatok esetében az illesztés pontosságát jellemző MSE 

értékek alapján megállapítható, hogy az ÜSTV tulajdonságok többségénél a 

random alom hatást is tartalmazó modellek pontosabb becslést adtak. A ML 
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fajta ÜSTV adataiból becsült karajátmérő tenyészértékének becsléséhez 

használt modellbe a származás 7 generáción át történő bevonása javította az 

illesztés pontosságát. Az SZFTV adatok vizsgálata során az élve született 

malacszám tulajdonságban a kanok random hatásként történő szerepeltetése 

csökkentette a becslés pontosságát, azonban a holtan született malacszám 

tulajdonságnál ezt nem tapasztaltam. 

A tulajdonságok többségénél – MNF: Szinhus, NapiGyar, Karaj, SZ1, SZ2, 

Észmsz, Hszmsz; ML: NapiGyar, Karaj, SZ1, élve született malacok száma 

- tapasztaltam különböző mértékű beltenyésztési leromlást, viszont a ML 

fajtánál a Szinhus, a SZ2 és a holtan született malacok száma tulajdonságok 

esetében beltenyésztési leromlás nem volt kimutatható. 

A kapott eredmények alapján javasolható a pedigrételjesség és a 

beltenyésztési együttható BLUP modellekben történő szerepeltetése 

kovariáló tényezőként a MNF fajtában a következő tulajdonságok 

tenyészérték-becslésében: Karaj, SZ1, SZ2, ML fajtában pedig az alábbi 

tulajdonságokat: Karaj és SZ1. A ML kocák esetében javasolható az élve 

született malacok számára történő tenyészérték-becslésben a beltenyésztési 

együttható és a pedigrételjesség - 10 generációra visszamenően – bevonása. 

Kívánatos lenne a pedigrételjesség növelése (esetleges import egyedek több 

generációs származás-ismeretének követelménye), ugyanis ezáltal a 

beltenyésztésre vonatkozó eredmények jóval megbízhatóbbá válnának. 

Javasolható, hogy a párosítások tervezése során kerüljük az olyan kanok és 

kocák párosítását, amelyek származásában 3-4-5 ősi sorig közös ősök 

szerepelnek. 
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9. SUMMARY 

 

Utilization of inbred lines played a major role in several breeding 

companies (eg. KA-HYB) in order to accumulate certain favourable genes. 

Nevertheless, improving the performance through inbreeding may be risky 

as after a certain level the inbreeding will cause depression for the fitness 

and grow performance. However this level can be different by breeds, 

species or even individuals. Although in the recent past a complex analysis 

was made (FARKAS, 2008), studying the breeding value estimation system 

of the Hungarian pig population the aspects of inbreeding was not 

considered. The objectives of my thesis were to accomplish the pedigree 

analysis of the Hungarian Large White and Hungarian Landrace breeds thus 

estimate the inbreeding levels of these populations. Moreover the estimate 

the inbreeding depressions of these breeds for the various field test traits 

(growth, reproduction). Besides finding the model with the best fit deciding 

also how many generations to include attaining more reliable breeding 

values for the Hungarian pig populations. 

Analysing the pedigrees of the performance test datasets it was 

concluded that they were very short for the Hungarian Large White and 

Hungarian Landrace breeds. The pedigree completeness of the Hungarian 

Large White breed connected to the growth performance dataset was 1.18 

on average taking into account 7 generations of ancestry. The value of the 

same parameter was 1.72 for the Hungarian Landrace breed. While 

monitoring the ancestry of 10 generations the pedigree completeness of the 

Hungarian Landrace breed connected to the reproductive performance 

dataset was 3.04 on average. The pedigree completeness of the Hungarian 

Large White breed connected to the Reproduction performance dataset was 

1.9 on average taking into account 10 generations of ancestry. 



 89 

The estimated inbreeding depressions (per 10% in crease of the 

inbreeding coefficient) of the Hungarian Large White breed were the 

following: 0.07 % (lean meat percentage), 4.95 g (average daily gain), 0.49 

mm (loin depth), 0.12 mm (fat depth 1), 0.03 mm (fat depth 2), 0.14 piglets 

(number of piglets born alive) and 0.01 piglets (number of piglets born 

dead), respectively. The estimated inbreeding depressions (per 10% in 

crease of the inbreeding coefficient) of the Hungarian Landrace breed were 

the following: 4.01 g (average daily gain), 0.84 mm (loin depth), 0.62 mm 

(fat depth 1), 0.20 piglet (number of piglets born alive), respectively. For the 

traits of lean meat percentage, fat depth 2 and for the number of piglets born 

dead no inbreeding depressions were observed. 

The inbreeding depression of the evaluated breeds were strongly 

connected with the length and completeness of the pedigrees. Because of the 

small pedigree completeness only a small percentage of the populations 

were inbred for all populations. However, this finding was more the result 

of the incomplete data recording system rather than the deliberate 

inbreeding avoidance. The fit of the model variants were characterised by 

the MSE values. Thus it could be concluded that for most growth traits the 

models including the random litter effects gave better fit. For the Hungarian 

Landrace breed monitoring the ancestry for 7 generations improved the fit 

of the model of the loin depth. Analysing the number of piglets born alive 

including the mating boars in the models decreased the precision of the 

prediction, however the same phenomenon was not found the total number 

of piglets born alive. 

For most of the traits – Hungarian Large Wite: lean meat percentage, 

average daily gain, loin depth, fat depth 1, number of piglets born alive – 

detectable inbreeding depressions were found. However, no inbreeding 

depression of the Hungarian Landrace breed was found for lean meat 
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percentage, fat depth 2 and number of piglets born dead, respectively. Based 

on the results the pedigree completeness and inbreeding coefficients should 

be included in the BLUP models of the Hungarian Large White breed for 

the following traits: Loin depth, fat depth 1, fat depth 2. The pedigree 

completeness and inbreeding coefficients should be included in the BLUP 

models of the Hungarian Landrace breed for the following traits: loin depth 

and fat depth 1. For predicting the breeding values of the Hungarian 

Landrace pigs for the number of piglets born alive inclusion of the pedigree 

completeness and inbreeding coefficients in the models can be suggested 

taking into account the ancestry of 10 generations. 

Increasing the pedigree completeness (requiring the multi-generation 

pedigree of the possible import individuals) is desirable thus the results 

related to imbreeding would become more precise. 

Avoidance of boars and sows having a common ancestor until the 3-4-

5th generation of ancestry can also be suggested. 
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