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1. BEVEZETÉS 
 

A nappalok hosszának és az évszakok változásának jelentős hatása van az 

állatok termelésére. A megvilágítás befolyásoló szerepe különböző idegi és 

hormonális úton keresztül érvényesül, és leglátványosabban az állatok 

szaporodásában mutatható ki. Ez a hatás még abban az esetben is jelentős, ha az 

adott faj, mint például az üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus), éjszakai életmódot 

folytat.  

Napi ritmus nem csak az üregi nyúlra jellemző, hanem háziasított rokonaira is. 

A táplálkozás, ivás, bélsárürítés, vizelés, fedezés, fialás stb., a sötét, aktív 

időszakban gyakoribb.  

Régóta ismert, hogy a nyulak szaporodására az évszaki változások is hatással 

vannak. Az üregi nyulak kora tavasszal, a nappalok hosszabbodásával kezdenek 

el párzani, míg ősszel, a világos órák számának csökkenésével a szaporodási 

készségük nagymértékben csökken (LEBAS és mtsai, 1986). Ez a bakok esetében 

ivarszervi változások formájában is megnyilvánul: télen heréjük visszafejlődik, 

ondótermelésük szünetel. A házinyúl szaporodásában is szezonalitás figyelhető 

meg, ha a ketrecek szabadban vannak elhelyezve, vagy az istállókba az ablakon 

keresztül természetes fény jut be. Abban az esetben, ha egész éven át állandó, 

napi 16 órás megvilágítást alkalmaznak, az évszaki hatás lényegesen 

csökkenthető, vagy akár teljesen megszüntethető. 

Ismert, hogy a fedeztetés vagy termékenyítés előtti időszakban alkalmazott 

hosszabb megvilágítás jótékony hatással van az anyák ivarzására, ezen keresztül 

a vemhesülésre is (THEAU-CLÉMENT és mtsai, 1990). Az eredmények szerint a 

napi megvilágított órák számának növelésével hasonló hatást lehet elérni, mint a 

PMSG kezeléssel. Nagy jelentőségűek azok a kísérletek, melyekben a fénynek 

az anyanyulak termelésére gyakorolt hatását vizsgálják.  

A megvilágítással, a nyulak fényszükségletével kapcsolatban eddig kevés 

kísérleti adat született. Nem ismert pontosan az ideális fényintenzitás vagy a 
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fotoperiódus megváltoztatásának hatása. A fényszín nyulak termelésére 

gyakorolt hatásával kapcsolatban pedig ismereteim szerint még nem végeztek 

vizsgálatokat.  

A megvilágítás és a fényszín mellett más tényezők hatása is fontos. 

A fényperiódusnak, illetve annak megváltoztatásának biostimulációs hatása van, 

vagyis a PMSG/eCG kezeléshez hasonlóan megnő az ivarzó és a fialó anyák 

aránya. Hasonló hatás várható az anya-alom elkülönítéstől, illetve a szoptatási 

mód megváltoztatásától (THEAU-CLÉMENT, 2007). Mivel az utóbbi módszerrel 

kapcsolatban még kevés kísérletet végeztek, ezek néha ellentmondó eredményt 

adtak, ezért ilyen jellegű kísérletet is beállítottam. 

A nagyüzemi nyúltelepeken leggyakrabban a fialás után 11 nappal 

termékenyítik az anyanyulakat. Ekkor a tejtermelés és a következő vehem 

kihordása részben egybeesik, amely megterhelheti az anyanyúl szervezetét. 

Különösen az először vemhesült anyanyulakban figyelhető meg a vemhesség 

végén és a laktációs csúcs közelében negatív energiamérleg (XICCATO, 1996), 

vagyis nem képesek a takarmánnyal annyi energiát felvenni, mint a 

szükségletük. Újabban ezt állatjóléti oldalról problémásnak találják 

(CASTELLINI, 2007), és későbbi újratermékenyítést javasolnak. E terület jobb 

megismerése céljából állítottam be azt a kísérletet, amikor extenzív szaporítási 

ritmus (fialás utáni 25. napi inszeminálás) mellett vizsgáltuk az anyanyulak 

kondícióját és termelését. 

A gyakorlatban jelentkező kérdés, hogyan érdemes az anya- és szopósnyulakat 

takarmányozni a fialás után 3. héttől leválasztásig. Az anya- és ivadékainak 

táplálóanyag szükséglete ugyanis jelentősen eltér egymástól (LEBAS, 2004). Az 

anyanyulak takarmányában magasabb az energiaszint, nagyobb a fehérje aránya, 

mint a szopós- és elválasztás utáni korosztály tápjában. Ha a nyulak választásig 

tenyésztápot kapnak, akkor ez nem ideális a szopósnyulaknak, ha viszont fialás 

után három héttel áttérnek a növendéktáp etetésére, akkor az anya szükséglete 

nincs kielégítve. Egy kísérletben azt vizsgáltam, hogy a két takarmányozási 
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módnak milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek az anya- és a szopósnyulak 

szempontjából. 

Jelentősége lehet az egyes tényezők közötti kölcsönhatásnak, ezért általában 

kéttényezős kísérleteket állítottam be. 

 

Célkitűzések 

 

A kísérletek során a következő kérdésekre kerestem választ: 

1. Milyen hatással van az anyanyulak termelésére és szoptatási 

viselkedésére a szakaszos megvilágítás (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra 

világos, 4 óra sötét)? 

2. Milyen hatást gyakorol az anyanyulak termelésére, ha a termékenyítés 

előtt 3 nappal szabad szoptatásról napi egyszeri szoptatásra térnek át? 

3. Hogyan befolyásolja a termékenyítés előtt nyolc nappal napi 8-ról 16 

órára megnövelt megvilágítás az anyanyulak termelését és szoptatási 

viselkedését? 

4. Milyen színű fényt preferálnak a nyulak? 

5. Milyen hatást gyakorol a kék színű megvilágítás az anyanyulak 

termelésére? 

6. A fialás utáni 11. vagy a 25. napi újratermékenyítés milyen hatást 

gyakorol az anyanyulak termelésére és kondíciójára? 

7. A hagyományos, napi 16 órás megvilágításhoz képest, hogyan alakul az 

anyanyulak termelése, ha termékenyítés előtt nyolc napon keresztül, az 

addig 16 órás sötét periódus közepén, még egy órát világítunk? 

8.  Hogyan alakul a nyulak termelése, ha választásig tenyésztápot kapnak, 

vagy ha 3 hetes kortól növendék-tápot etetünk velük? 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

2.1. A fényérzékelés élettani alapjai 

2.1.1. A tobozmirigy és a melatonin 

 

A tobozmirigy (epiphysis cerebri) páratlan szerv. Helye a köztiagyban van, és 

fajonként eltérő méret, alak és elhelyezkedés jellemzi. Nevét az ember 

tobozmirigyének valóban fenyőtobozhoz hasonló alakjáról kapta. Az emlősök 

tobozmirigye belső elválasztású mirigy. A tobozmirigy súlya pozitív 

korrelációban áll a testsúllyal, de súlyát és működését nemcsak a faj, hanem az 

életkor, az élettani állapot is befolyásolja (LANSZKI, 2000). 

A tobozmirigy fő sejtes összetevője a pinealocita, melynek mérete a melatonin 

szekréció szintjétől függő napi- és éves változásokat mutat (ARENDT, 1995). 

 

2.1.2. A fényérzékelés mechanizmusa 

 

A tobozmirigy a szem ideghártyájának közvetítésével, a fény érzékelése révén 

kap idegi impulzusokat, majd ezt alakítja át belső jelekké, és ennek megfelelően 

termeli a melatonin hormont napi és éves ritmus szerint. A fényperiódusból 

származó információ a szem retina sejtjeiből elektromos impulzusként továbbjut 

és stimulálja a hipotalamusz elülső részében található alvás-ébrenlét-, illetve 

hőmérséklet központot (SCN). A kimenő jel az oxitocint termelő magvakhoz 

(PVN), majd a hátsó nyaki idegdúcon (SCG) át a tobozmirigyhez jut. 

Emlősökben a fő neurotranszmitter a noradrenalin (NA), amely stimulálja a 

melatonin szekréciót (ARENDT, 1995). 

 

Nappal, vagyis a világos órákban a vér és a tobozmirigy melatonin 

koncentrációja alacsony, mert a fény elnyomja szintézisét. A sötétedés beállta 

után azonban mennyisége gyorsan megnő és egész éjszaka magas szinten marad.  
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Természetes megvilágítás esetén, nyár végén és ősszel egyre hosszabbá és 

erőteljesebbé válnak az éjszakai melatonin jelek, ezáltal mintegy belső 

naptárnak is tekinthető (ARENDT, 1995).  

A melatonin önmaga nem pro- vagy anti-gonadotrop hormon, hanem a 

szaporodási időszakot a megfelelő évszakkal hozza szinkronba (MORGAN, 1990; 

ARENDT, 1995), azaz ritmusos termelődésével, neurotranszmitter funkciót tölt 

be, és a neuroendokrin mechanizmusok ritmikus jellegét befolyásolja. Konstans 

körülmények között (azonos megvilágítási időtartam és fényintenzitás) is 

fennmarad a napi, ill. éves ritmus, de már nincs kapcsolatban az elsődleges 

ritmusadóval. Ez az ún. „free running” jelenség, vagyis spontán ritmus 

kialakulása, melyet az endogén (belső, öröklött) ritmusadó okoz. 

A növekvő melatonin szint feltételezhetően nemcsak az SCN-re van negatív 

hatással, hanem a gonadotropin üríttető hormon (GnRH) receptorok 

érzékenységére is (MORGAN, 1990). A prolaktin (PRL) hormon szintje a 

melatonin szintjével éppen ellentétesen, az egyre hosszabbodó nappalok 

hatására emelkedik (LINCOLN, 1998), ezért a „nyár” hormonjának is nevezik. 

 

2.1.3. A hullámhossz megkülönböztetése: a színlátás 

 

A fényingerek minőségi tulajdonságai közül az állatok látása a következő fizikai 

sajátosságok érzékelésére terjed ki (GERE, 1996): 

 - a fényhullámok intenzitása, 

 - a fényminta időbeli változása (mozgásérzékelés), 

 - a fényingerek iránya (távolságérzékelés), 

 - a fényingerek hullámhossza (színlátás). 

 

Az állatok az elektromágneses hullámok csupán kis tartományát érzékelik 

látható fény formájában (1. ábra). Az embernél és a legtöbb gerincesnél, 
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valamint néhány rovarnál ez a tartomány az ibolyától (390 nm) a vörösig (760 

nm) terjed. 

 

 
1. ábra: Elektromágneses spektrum 

 

Ezeken a tartományokon belül széles határok között változik a maximális 

érzékenység hullámhossza. Egyes rákoknál és rovaroknál egyetlen csúcs van – 

rendszerint a kékeszöld vagy a zöld tartományban. Másoknál további 

csúcsérzékenységet találunk az ibolyántúli sávban (MARLER és HAMILTON, 

1975).  

A látásérzékenység eltolódhat a spektrum kék széle felé, amikor a szem a 

sötéthez alkalmazkodik. Ez a Purkinje-féle eltolódás különösen a gerincesekre 

jellemző, amelyeknél a fotopikus (fényhez alkalmazkodott) és a szkotopikus 

(sötéthez alkalmazkodott) érzékenységgörbék csúcsai között 70 nm-nyi 

különbség van. Ez a különbség a csapos látásról történő átváltással kapcsolatos. 

Azon kívül, hogy az állatok érzékenysége a látható tartományon belül széles 

határok között változik, ugyancsak változik a színmegkülönböztető képességük 

is. A színlátás az állatnak az a képessége, hogy különbséget tesz különféle 

hullámhosszú fénysugarak között, függetlenül az inger erősségének és az 

általános receptorérzékenységnek az ingadozásaitól. Ez a képesség széles 

körben elterjedt mind a gerinctelenek, mind a gerincesek között.  
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Egyes rovarok kevésbé vagy nem képesek megkülönböztetni a különböző 

hullámhosszú fénysugarakat. Ugyanez érvényes sok gerinces állatra (különösen 

az éjszaka aktívakra, így a nyúlra is). A pálcikában gazdag retinájú állatok 

színlátása a fokozott érzékenység érdekében rosszabb. Számos hal, kétéltű, 

hüllő, madár és néhány emlős (pl. mókusok és főemlősök), amelyeknek 

recehártyájába csapok vannak, különbséget tudnak tenni a színek között: 

némelyek durván, mások nagyobb pontossággal (MARLER és HAMILTON, 1975). 

 

2.1.4. A nyúl színlátása 

 

A nyulak színlátásával kapcsolatban kevés publikáció található, és ezek is közel 

30-40 éve íródtak.  

Az üregi nyulak éjszakai életmódja ellenére, etológiai vizsgálat (NUBOER, 

1971), és Elektroretinogrammal (ERG) végzett kísérlet (NUBOER és mtsai, 

1983b) is igazolta, hogy di-kromatikus színlátásuk van, így képesek egyes 

színek elkülönítésére. NUBOER és mtsai (1983a) eredményei szerint, a nyulak 

retinája elsősorban pálcikákból áll, de találhatók rajta kék (λmax=425 nm) és zöld 

színre (λmax=523 nm) érzékeny csapok is. 

 

2.2. A megvilágítás hatása a nyulak termelésére 

 

Az üregi nyúl szaporodási időszaka a nappalok hosszabbodásával, vagyis 

tavasszal kezdődik, és a nappalok rövidülésével, azaz ősszel fejeződik be. BOYD 

és BRAY (1989) szerint a szezonális hatás a takarmányozással együtt 

befolyásolja a reprodukciót. Könnyen belátható, hogy nem véletlenül alakult ez 

így, hiszen a vegetáció is éppen ebben az időben (tavasszal) indul fejlődésnek. 

Ez teszi lehetővé ugyanis azt, hogy a vemhes és szoptató anyanyulak, majd az 

ivadékaik is, elegendő táplálékhoz jussanak. A két tényező kapcsolatát 
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bizonyítja az is, hogy Ausztrália száraz vidékén az esős időszak szinkronizálja a 

reprodukciót.  

A témával foglalkozó kutatók a fényperiódus hatását tartják elsődlegesnek. 

Feltételezések szerint az evolúció során alakulhatott ki a vegetáció és a 

reprodukciós időszak kezdete között meglévő összhang. 

 

2.2.1. Növendéknyulak 

 

A nyulak sötétben aktívak, ezért főként éjszaka táplálkoznak. A hízónyulak 

termelése is befolyásolható a megvilágítással, ezzel kapcsolatban azonban kevés 

kísérletet végeztek. 

MIRABITO és mtsai (1994a) 33 és 73 napos kor között vizsgálták a 

növendéknyulak termelését. A nyulakat véletlenszerűen két csoportra osztották. 

Az egyiket 48 napos korig 16 óra világos (V) és 8 óra sötét (S) (16V:8S), majd a 

kísérlet végéig 12V:12S megvilágítás mellett nevelték. A másik csoport, a 

gondozást és etetést leszámítva, sötétben volt elhelyezve. 

A kutatás főbb eredményeit az 1. táblázat szemlélteti. 

A választás utáni héten a két csoport takarmányfogyasztása hasonlóan alakult. A 

kísérlet második és harmadik hetében a sötétben tartott csoport fogyasztott 4,4-

4,5%-kal több takarmányt. A negyedik hétre a különbség kiegyenlítődött, míg a 

kísérlet utolsó (ötödik) hetére a 12 órás megvilágítás mellett tartott csoport 

takarmányfogyasztása volt valamivel több (170 ill. 166 g/nap). A teljes hizlalási 

időszakra vetítve, a megvilágításnak nem volt szignifikáns hatása az 

elfogyasztott takarmány mennyiségére (1. táblázat). 

33-48. nap közötti időszakban a sötétben tartott csoport ért el jobb 

súlygyarapodást. A kísérlet további szakaszában azonban a sorrend megfordult, 

és így, a kompenzációs növekedés miatt, a 12 órás megvilágítás mellett tartott 

nyulak utolérték a másik csoportot (1. táblázat). 
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1. táblázat: A megvilágítás hatása a növendéknyulak termelésére  

(MIRABITO és mtsai, 1994a) 

Megvilágítás  

Tulajdonság  16V:8S 
↓ 

12V:12S  

Végig  
sötétben  

Takarmányfogyasztás, g/nap    
33-48. nap között  112 115 
48-73. nap között  157 159 
33-73. nap között  139 141 

Súlygyarapodás, g/nap    
33-48. nap között  48,5 50,7 
48-73. nap között  40,7 39,3 
33-73. nap között  43,8 43,8 

Testsúly, g    
48. napon  1524 1556 
73. napon  2547 2548 

Takarmányértékesítés, g/g    
33-48. nap között  2,33 2,28 
48-73. nap között  3,94 4,11 
33-73. nap között  3,30 3,34 

Elhullás, %    
33-48. nap között  5,5 4,6 
48-73. nap között  5,0 8,1 
33-73. nap között  10,9 12,5 

 

A takarmányértékesítésben ugyanazokat a változásokat figyelték meg, mint 

súlygyarapodásban. A sötétben tartott nyulak takarmányértékesítése a kísérlet 

első, míg a 12 órás megvilágítás mellett tartott nyulaké a kísérlet második 

felében alakult jobban. Az elhullás tekintetében nem volt lényeges különbség a 

két csoport között (1. táblázat). 

PRUD’HON és mtsai (1975; 1977), valamint REYNE és mtsai (1978a) 

kísérleteikben igazolták, hogy a nyulak sötétben sokkal több takarmányt 

fogyasztanak és több vizet is isznak. A teljes hizlalási időszak alatt sötétben 

tartott nyulaknál azonban nem érvényesült ez a hatás, mivel 24 órás sötét esetén 

a „biológiai óra lép működésbe”. Emiatt a fogyasztási csúcsokban és a pihenő 
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időszakokban hasonló ciklikusság figyelhető meg, mint hagyományos 

megvilágítás mellett (REYNE és mtsai, 1979; JILGE, 1987). 

REYNE és mtsai (1978b) a kissé hosszabb sötét időszak pozitív hatását igazolták. 

Vizsgálataikban a 10 órás sötét időszakot 16 órára növelték. Hatására a 

takarmányfogyasztás a napi 176 g-ról 183 és 188 g-ra nőtt. A viselkedés 24 órás 

megfigyelése bizonyította, hogy a hosszabb sötét időszak következtében 

csökkent a nyugalmi periódus hossza, a fogyasztás hamarabb kezdett el 

emelkedni és néhány órával előbb érte el a csúcsát, mint a változtatást megelőző 

időszakban. 

 

2.2.2. Anyanyulak 

2.2.2.1. Évszaki hatás 

 

Az üregi nyulak párzási időszaka tavasszal kezdődik és ősszel fejeződik be 

(LEBAS és mtsai, 1986). 

Szezonalitás figyelhető meg természetes megvilágítás esetén a házinyúl 

szaporodásában is. Fedeztetésük tavasszal könnyebb (CSONKA és SZENDRŐ, 

1984), az anyák vemhesülési százaléka is ekkor a legnagyobb. Az 

alomlétszámban is hasonló tendencia figyelhető meg: tavasszal nagyobb és 

nyáron kisebb almok születnek (CSONKA és SZENDRŐ, 1984). A nyári kisebb 

alomlétszám alakulásában a hőstressznek van jelentős szerepe; a nyári kánikula 

miatt megnő az embrionális mortalitás. 

A szezonális hatást állandó megvilágítással lehet csökkenteni. DEPRES és mtsai 

(1996) egy trópusi országban, természetes fényperiódus (nappalok hossza 11 és 

13 óra között) és naponta 16 órás megvilágítás alatt tartott anyanyulak 

termelését hasonlították össze. A két csoport között sem a vemhesülési 

arányban, sem az egyedi születési vagy választási súlyban nem kaptak lényeges 

különbséget, viszont a hoszabb megvilágítás kedvezően hatott a megszületett 

(6,9 ill. 8,4) és a leválasztott nyulak számára (5,5 ill. 6,6). Az alomlétszámra 
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gyakorolt pozitív hatás azonban csak a száraz és hűvös évszakban volt 

szignifikáns.  

RAFAY (1992) természetes vagy napi 16 órás megvilágítás mellett tartotta az 

anyanyulakat. Az eredmények szerint az első három fedeztetés alkalmával 

állandó megvilágítás esetén javult a vemhesülési arány (5,2-9,3%-kal) és nőtt az 

alomlétszám (0,8-1,3-del). 

A fent említett kísérletek tanúsága szerint a napi 16 órás állandó megvilágítás jó 

hatást gyakorol az anyanyulak termelésére, előnyösebbnek bizonyult a 

természetes (változó) fotoperiódusnál. 

 

2.2.2.2. A megvilágított órák számának változtatása 

 

VODERMAYER (1989) napi 8 és 16 órás megvilágítás mellett vizsgálta az 

anyanyulakat. A hosszú nappalosról rövid nappalos megvilágításra való áttérés 

eredményeképpen csökkent a feromon emisszió, a péra duzzadtsága és a vér 

ösztradiol koncentrációja. Ezen eredmények alapján kijelenthető, hogy a 

rövidebb napi megvilágítás (több tulajdonságon keresztül) kedvezőtlenül 

befolyásolja az ivarzást. Ebből következik, hogy hosszabb napi világosnak ezzel 

ellentétes hatása van. 

MAERTENS és LUZI (1995) az egyik anyai csoportot az ajánlott folyamatos 16 

órás megvilágítás (16V:8S) mellett tartották. A másik csoportban a napi 

megvilágítás általában 10 óra volt, de a termékenyítés előtt 5 nappal 16 órára 

növelték a világos órák számát, majd a termékenyítés után visszatértek a 

10V:14S periódusra.  

A termékenyítést megelőző fényprogram váltásnak – 10V:14S periódus a 

termékenyítés előtt 5 nappal 16V:8S-re növelése – ivarzást stimuláló hatása volt, 

csökkent a termékenyülés szempontjából kedvezőtlen (fehér) színű (20,7 ill. 

15,9%) és nőtt a jobb vemhesüléssel kecsegtető piros pérájú anyanyulak aránya 

(36,7 ill. 42,9%), a kontroll csoporthoz (folyamatos 16V:8S) képest. A kissé 
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javuló ivarzás ellenére sem a vemhesülési arányban, sem az alomlétszámban 

nem kaptak szignifikáns különbséget. Feltételezhetően vagy nem volt elegendő 

a többlet megvilágítás, vagy nem ideális időben történt a fényprogram 

megváltoztatása. 

MIRABITO és mtsai (1994b) a kontroll anyanyulakat 16V:8S mellett tartották. A 

kísérleti csoportban négy héten keresztül 8V:16S volt a világítási program, majd 

egy héttel a 11. napi termékenyítés előtt a korábbi kétszeresére növelték a 

világos időszakot (16V:8S). Az inszeminálás utáni héten visszaálltak 8V:16S 

megvilágításra.  

A kísérlet eredményei szerint a megnövelt napi megvilágítás elsősorban a 

szoptató anyák esetében javította a receptivitást és a vemhesülési arányt (10-

10%-kal, P<0,05). A nem szoptató anyáknál is megfigyeltek javulást, ez 

azonban nem volt szignifikáns. A fényprogramnak nem volt hatása az 

alomlétszámra és a szopósnyulak elhullására, ugyanakkor szignifikánsan 

csökkent az alomsúly (P<0,05; 2. táblázat). 

 

2. táblázat: A megvilágítás megváltoztatásának hatása az anyanyulak 

termelésére  

(MIRABITO és mtsai, 1994b) 

Megvilágítás  
16V:8S  8V:16S  16V:8S  Tulajdonságok  

Nem  
szoptat  Szoptat Együtt  Nem  

szoptat  Szoptat Együtt  

Ivarzás, %  78,6 67,4 71,0 90,6 77,7 82,4 
Vemhesülés, %  76,8 52,3 60,2 81,0 62,2 67,1 
Alomlétszám        

összes  10,8 9,7 10,1 10,2 9,9 10,0 
választási  8,1 7,1 7,5 7,7 7,6 7,6 

Választási alomsúly, kg  - 5,61 - - 5,38 - 
 

THEAU-CLÉMENT és mtsai (1990) hasonló eredményekről számoltak be. Egy 

kontroll (16V:8S) csoport mellett nyolc nappal az inszeminálás előtt növelték 8-
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ról 16 órára a napi megvilágítását. A kísérleti csoportban nőtt a receptív anyák 

aránya (54,3% ill. 71,4%) és - bár nem szignifikánsan - javult a vemhesülési 

arány is (48,9% ill. 61,4%). 

 

2.2.2.3. Szakaszos megvilágítás 

 

A megvilágítás nem csak folyamatosan, hanem 24 óra alatt több szakaszra 

osztva is megoldható. Ebben az esetben a napi megvilágított órák száma nem 

feltétlenül nő, hanem csak több szakaszra oszlik: a nyulak 24 óra alatt több 

világos és sötét periódust élnek meg. 

ARVEUX és TROISLONCHES (1995) a 16 órás folyamatos megvilágítás (16V:8S) 

alatt tartott és a 8V:4S:8V:4S fényperiódus mellett termelő anyák termelését 

hasonlították össze (3. táblázat). 

 

3. táblázat: A 16V:8S és a 8V:4S:8V:4S mellett tartott anyanyulak termelése 

(ARVEUX és TROISLONCHES, 1995) 

Napi megvilágítás  Tulajdonság  16V:8S  8V:4S:8V:4S  
Fialás és újrafedeztetés közötti napok  24,2 19,2 
Vemhesülési arány, %  67,6 82,6 
Alomlétszám  11,6 12,3 
Szopós elhullás választásig, %  6,1 1,4 
 

Periodikus (8V:4S:8V:4S) megvilágítást alkalmazva - természetes fedeztetés 

mellett - csökkent a fialás és az újrafedeztetés közötti idő hossza, javult a 

vemhesülési arány, nőtt az alomlétszám és csökkent a szopóskori elhullás.  

HOY és SELZER (2003) napi két azonos hosszúságú sötét és világos 

(6V:6S:6V:6S) periódus mellett tartották az anyanyulakat. 24 órás videó-

felvételek értékelése szerint az anyanyulak többsége, feltehetően a két sötét 

periódus hatására, kétszer ment be szoptatni. A sötét periódus kezdete az 

anyanyulakat szoptatásra készteti (SEITZ, 1997; SEITZ és mtsai, 1998).  
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A napi kétszeri szoptatásnak a tejtermelésre gyakorolt hatásával kapcsolatosan 

nem állnak rendelkezésre irodalmi adatok. 

A szakaszos megvilágításnak léteznek bonyolultabb megoldásai is. UZCATEGUI 

és JOHNSTON (1992) rex anyanyulakat folyamatos 10, 12 vagy 14 órás, illetve 

szakaszos megvilágítás (1V:3,5S:1V:3,5S:1V:14S, 1V:4,5S:1V:4,5S:1V:12S 

vagy 1V:5,5S:1V:5,5S:1V:10S) mellett tartották és vizsgálták a termelésüket. 

Szakaszos megvilágítás esetén összesen csak 3 órán át égett a villany, de az első 

és az utolsó megvilágított időszak között a folyamatos megvilágításhoz 

hasonlóan 10, 12 vagy 14 óra telt el. 

Folyamatos megvilágítás mellett tartott anyanyulak esetében a megvilágított 

órák számának növekedésével javult a vemhesülési arány, nőtt az alomlétszám, 

valamint az anyánkénti fialások és világra hozott újszülöttek száma (4. táblázat). 

Szakaszos megvilágításnál a 12 órás csoport érte el a legjobb eredményt. 

 

4. táblázat: A folyamatos 10, 12 és 14 órás és a szakaszos 10, 12 és 14 órás 

megvilágítás mellett tartott rex anyanyulak termelése  

(UZCATEGUI és JOHNSTON, 1992) 

Világítási program  
Folyamatos  Szakaszos  Együtt  Tulajdonság  

10 12 14 10 12 14 F SZ 
Vemhesülési arány, %  47,7 55,0 65,0 65,0 76,5 63,3 55,6 64,7 
Alomlétszám  5,6 6,0 7,7 6,2 7,4 6,6 6,4 6,7 
Almok száma anyánként  2,3 2,5 3,0 3,2 3,3 2,3 2,6 2,9 
Ivadékok száma anyánként  13 15 23 20 25 15 17 20 
Takarmányfogyasztás, g/nap  62 53 55 61 78 69 57 66 
Súlygyarapodás, g/nap  17,5 15,2 17,1 20,6 20,1 19,9 16,9 20,2 

F = Folyamatos  
SZ = Szakaszos 
 

A folyamatosan és a szakaszosan megvilágított csoportok közül (a megvilágított 

órák számától függetlenül) minden tekintetben az utóbbi ért el jobb 

eredményeket. Az anya és az alom által elfogyasztott takarmány mennyisége és 
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az egy napra eső egyedi súlygyarapodás is a szakaszosan megvilágított 

csoportban volt több. 

A nagyobb takarmányfogyasztás feltételezésük szerint arra vezethető vissza, 

hogy a nyulak sötétben aktívak, ezért a fogyasztási csúcs is erre az időszakra 

esik. Emiatt a sötét minden esetben pozitívan hathatott a tápfogyasztásra. 

MIRABITO és mtsai (1994a) növendéknyulakkal végzett kísérletei szerint 

azonban a fenti tényezők önmagukban még nem okozhattak ilyen mértékű 

takarmányfogyasztás és súlygyarapodás javulást. 

VIRÁG és mtsai (2000) kísérletükben a 12 órás folyamatosan és az 

1,5V:4S:1,5V:4S:1V:12S szakaszosan megvilágított anyai csoport termelését 

hasonlították össze. Megállapították, hogy sem a takarmányfogyasztásban, sem 

az alomlétszámban nem volt lényeges különbség a két csoport között. A 

tejtermelésben (3,80 ill. 4,67 kg) viszont számottevő különbséget kaptak a 

szakaszosan megvilágított nyulak javára. Ennek köszönhetően ebben a 

csoportban a 21 napos korig elért alomsúly-gyarapodás (1,43 ill. 1,78 kg), a 

takarmányértékesítés és a szopósnyulak egyedi testsúlya is kedvezőbben alakult. 

A fentiekben leírtak alapján kijelenthető, hogy a szakaszos megvilágítás 

egyetlen vizsgált tulajdonságot sem befolyásolta hátrányosan, sőt, bizonyos 

esetben ez a megvilágítási mód bizonyult előnyösebbnek. Ennek értelmében 

olyan telepeken, ahol az istállókon van ablak, és azokon keresztül természetes 

fény jut be az istállókba, az állandó 16 órás megvilágításhoz hasonlóan 

eredményes lehet, ha a 16. óra kezdetén és vége előtt egy-egy órára 

időkapcsolóval felkapcsolják a villanyt. Hasonlóképp biostimulációs céllal az 

inszeminálás előtti többlet megvilágítás feltehetően úgy is megoldható, ha a 

villanyoltás után a kívánt időpontban egy órára automatikusan ismét 

felkapcsolják a villanyt. Mindkét módszer költség (energia) takarékos megoldás. 
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2.3. A szoptatási mód megváltoztatásának hatása a nyulak termelésére 

 

UBILLA és mtsai (2000) a szabadon szoptató (C csoport) és a termékenyítés 

előtti 48 órában fiókáiktól elkülönítve tartott (S csoport) anyanyulak termelését 

és hormonális változásait vizsgálták. 

Az S anyanyulakban, az anya-alom elkülönítés után 24 órával kisebb (P<0,04), 

míg az újbóli szoptatás után (anya-alom elkülönítés után 48 óra) magasabb 

(P<0,0001) prolaktin szintet mértek, mint a C csoportbeli társaiknál. A plazma 

E2 (ösztradiol 17β) koncentráció az S anyanyulakban volt nagyobb az anya-alom 

elkülönítés után 48 órával (P<0,0001), az elkülönítés előtti, és a C csoportban 

mért értékekhez képest.  

Az S anyanyulak között nagyobb arányban fordult elő ivarzó egyed, mint a C 

csoportban (P<0,05). A hatás az anya-alom elkülönítés után 24 órával 

tapasztalható alacsony prolaktin koncentrációval magyarázható. A magas 

prolaktin szint ugyanis gátolja az ivarzást (THEAU-CLÉMENT és mtsai, 1990), az 

alacsony prolaktin koncentráció viszont ezzel ellentétes hatást eredményezhet.  

Fialási arányban, fialáskori- és választáskori alomlétszámban, valamint 

szopóselhullásban nem volt különbség a két csoport között. 

BONANNO és mtsai (2004) a különböző ideig tartó anya-alom elkülönítés hatását 

vizsgálták. A kontroll (C) csoportban az anyanyulak szabadon szoptathattak. Az 

R-DLS csoportban a fialást követő 9. nap 10 órától a termékenyítésig (fialás 

utáni 11. nap 10 óra) az anyanyulak egyáltalán nem mehettek szoptatni. Az S-

DLS csoport anyanyulai viszont, 24 óra elteltével 10 percre bemehettek 

fiókáikhoz. 

Az ivarzást nem befolyásolta a termékenyítés előtti (48, illetve kétszer 24 órás) 

anya-alom elkülönítés, a vemhesülés mégis mindkét kísérleti csoportban (kb. 

15%-kal) jobb volt, különösen a 2. és 3. fialáskor (P<0,05) volt jelentős a hatás. 

Az összes és élve született alomlétszám nem különbözött a három csoportban. A 

nevelt alomlétszámban a laktáció 14. napjáig nem volt különbség, de a 14-35 
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nap között, a C csoportban tapasztalt nagyobb arányú elhullás miatt (9,6%, 

illetve 5,0 és 4,3%; P<0,001), a 35 napos (választási) alomlétszám a C 

csoportban szignifikánsan kisebb volt (P<0,05). 

A 48 órás szoptatás kimaradás miatt, a kisnyulak 14 és 35 napos egyedi súlya 

szignifikánsan kisebb volt (P<0,001 és P<0,01), mint az S-DLS és C csoportbeli 

társaiké. Ennek oka, hogy, a laktáció 9. és 14. napja között (ebben az időszakban 

végeztek anya-alom elkülönítést), az R-DLS fiókák mindössze átlagosan 9,3 g-

ot gyarapodtak naponta, szemben az S-DLS és C csoportokban mért 13,2 és 14,0 

g-mal (P<0,001). 

Számításba véve a lényegesen jobb vemhesülési arányt és a nagyobb 35 napos 

alomszámot, még az R-DLS csoportnál tapasztalt kisebb 35 napos egyedi súly 

ellenére is, az anya-alom elkülönítésnek pozitív hatása volt a termelésre, 

különösen a „szakaszos” (kétszer 24 órás) módszer tűnik kedvezőnek. 

MATICS és mtsai (2004a) az anyanyulakat, a szoptatási mód alapján három 

csoportra osztották. A kontroll (C) anyanyulak szabadon szoptathattak. A két 

kísérleti csoportban az anyanyulak a termékenyítés előtt 2 (CN2) vagy 3 (CN3) 

nappal csak napi egyszer szoptathattak, előtte és utána viszont szabadon 

bejárhattak kicsinyeikhez.  

A termékenyítés előtt 3 nappal végzett napi egyszeri szoptatás hatására nőtt az 

ivarzó anyanyulak aránya (P=0,01), a végig szabadon szoptató csoporthoz 

képest, azonban nen javult a fialási arány (CN2: 78,5%; CN3: 80,3% és C: 

77,8%).  

Az összesen született fiókák száma a CN3 csoportban volt a legnagyobb 

(P<0,05). Az élve született fiókák számában hasonló volt a tendencia, azonban a 

különbség csak a C csoporthoz képest volt szignifikáns (P<0,05). Az alom- és 

egyedi súlyban, valamint a szopós elhullásban (fialástól a laktáció 3. hetéig) 

nem volt különbség a csoportok között. 

EIBEN és mtsai (2004b) a napi egyszeri (C) és szabad szoptatás (F), illetve a 

kettő kombinációit hasonlították össze. Az utóbbi két csoportban a 
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termékenyítés (fialás utáni 10. nap) előtt 2 nappal változtatták meg a szabad 

szoptatást napi egyszerire (FC), illetve a napi egyszeri szoptatást szabadra (CF). 

A laktáció 17. napjától minden anyanyúl szabadon szoptathatott.  

A legjobb fialási arányt (FC: 58%; CF: 49%; FF: 46%; CC: 45%), illetve a 

legnagyobb élve született alomlétszámot (FC: 7,73; CF: 7,42; FF: 7,27; CC: 

6,97) akkor kapták, ha a szabad szoptatást napi egyszerire változtatták. Az egy 

termékenyítésre jutó 21 napos kisnyulak számában tapasztalt jelentős különbség 

nem volt szignifikáns (FC: 4,15; CF: 3,36; FF: 2,99; CC: 3,06; P>0,05).  

Az eredmények alapján a szoptatási mód szabadról napi egyszerire változtatása 

megfelelő biostimulációnak tűnik. A módszer azonban negatívan befolyásolta a 

21 napos alomsúlyt (FC: 2703 g; CF: 2788 g; FF: 2878 g; CC: 2797 g; P=0,08). 

Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a szoptatási mód szabadról napi egyszerire 

változtatása hosszabb időszak (8-17. nap) alatt rontja az anyák nevelési 

teljesítményét. 

EIBEN és mtsai (2004a) egy másik kísérletben a szabadon szoptató (C) anyai 

csoport mellett, a szoptatási mód alapján, további három csoportot alakítottak ki. 

Két csoportban az anyanyulak a laktáció 9. és 13. napja között (11. napi 

termékenyítéssel) naponta csak egyszer szoptathatták kicsinyeiket, azzal a 

különbséggel, hogy az egyik csoport anyanyulai egy drótráccsal lettek elzárva 

fiókáiktól (W2+3), míg a többiek mellől a fiókákat egy másik terembe vitték 

(N2+3). A harmadik csoportban az anyanyulak a termékenyítés előtti két napon 

naponta egyszer szoptathatták meg kicsinyeiket, és a szoptatás után a 

fészekládát másik teremben helyezték el (N2). Az ezeken kívüli időszakban az 

anyanyulak szabadon szoptathattak. 

A vemhesülési arány a C csoportban csak 33,3% volt, ehhez viszonyítva az N2, 

W2+3 és N2+3 csoportok 17,1; 26,0 és 26,7%-kal jobb eredményt értek el 

(P=0,001). A gyenge vemhesülés mellett az élve született alomlétszám is a C 

csoportban volt a legalacsonyabb, de csak az N2+3 csoporttól különbözött 

jelentősen (P=0,024). Az egy termékenyítésre jutó élve született nyulak 
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számában szintén a C csoport érte el a leggyengébb eredményt (P=0,001). Az 

anyanyulak súlya (laktáció 1., 15. és 21. napján) nem különbözött a négy 

csoportban.  

A teljes laktáció alatt, alomkiegyenlítést követően, a szoptatási mód sem az 

alomlétszámot, sem az alomsúlyt nem befolyásolta.  

EIBEN és mtsai (2007) egy másik kísérletben öt csoportot alakítottak ki. Az 

egyik csoportban az anyanyulak szabadon szoptathattak (C), a másikban a 

laktáció 14. napjáig napi egyszeri szoptatást alkalmaztak (F). A következő 

három csoportban a szabad szoptatást a termékenyítés előtt három nappal napi 

egyszeri szoptatásra változtatták. A három csoport között a különbség az volt, 

hogy az egyik csoportban fémráccsal (az anya láthatta, hallhatta és szimatolhatta 

kicsinyeit, BW), a másikban fém lappal (az anya csak hallhatta és szimatolhatta 

kicsinyeit, BM) zárták be a búvónyílást, a harmadik esetben pedig az 

elletőfészek elvitelével (az anya ketrecétől legalább 5 méterre, BN csoport) 

oldották meg az anyák és almok elkülönítését.  

A fialási arány a kontroll (C) anyanyulakhoz képest csak abban a csoportban 

volt jobb, ahol a fiókákat (elletőládát) elvitték az anya ketrecétől (BN; P<0,05). 

A többi anya-alom elkülönítési mód pozitív hatását nem tudták egyértelműen 

bizonyítani, aminek oka a kontroll (C csoport) anyanyulak jó termelési 

eredményei voltak (5. táblázat).  

 

Az irodalmi adatok alapján kijelenthető, hogy az anya-alom elkülönítés, 

valamint a szoptatási mód megváltoztatása hatással van az anyanyulak 

szaporasági teljesítményére, azonban a módszerek hatékonysága a kontroll 

anyanyulak termelési színvonalától nagymértékben függ. Megállapítható 

továbbá, hogy a módszer több pozitív hatása ellenére, az anyanyulak 

tejtermelését (21 napos nyulak súlyát) negatívan befolyásolta. 

 

 



 24 

5. táblázat: Az anyanyulak termelése a szoptatási módtól függően  

(EIBEN és mtsai, 2007) 

Szoptatási mód Tulajdonság C F BW BM BN P 

Fialási arány, % 71,1b 85,5a 76,9ab 77,3ab 88,2a <0,05 
Fialáskori anyasúly, g 4207 4136 4191 4172 4165 0,859 
Alomlétszám       

Összes született 10,0 10,3 10,5 10,4 9,55 0,392 
élve született 9,25 9,65 9,59 9,83 9,03 0,607 

Alomsúly, g       
21 napos korban 3172b 2964a 3055ab 3066ab 3006a <0,05 

Egyedi súly, g       
21 napos korban 409b 384a 392a 396ab 390a <0,01 

Szopóselhullás, %       
1-35. nap 4,3 3,7 2,7 3,0 4,8 >0,05 

C= végig szabad szoptatás 
F= a laktáció 14. napjáig napi egyszeri, azt követően szabad szoptatás 
BW= áttérés a termékenyítés előtt 3 nappal szabadról napi egyszeri szoptatásra, az anyát és 
utódokat fémrács választja el egymástól 
BM= áttérés a termékenyítés előtt 3 nappal szabadról napi egyszeri szoptatásra, az anyát és 
utódokat fémlap választja el egymástól 
BN= áttérés a termékenyítés előtt 3 nappal szabadról napi egyszeri szoptatásra, az utódokat az 
anyjuktól elviszik (legalább 5m) 
 

2.4. A szaporítási ritmus hatása a nyulak termelésére 

 

A nyúltelepek gazdaságos működésében nagy szerepe van az anyanyulak 

szaporaságának. Ezeket a tulajdonságokat az állomány genetikai háttere és a 

takarmányozás mellett nagyban befolyásolja a szaporítási ritmus is. Az európai 

nyúltelepek többségén a fialást követő 11. napon végzik a termékenyítést, és 28-

30 naposan választják el a fiókákat (CASTELLINI és mtsai, 2006). Ilyen 

szaporítási ritmus mellett a tejtermelés és vehemépítés részben egybeesik. A 

tejtermelést és szaporaságot szabályozó hormonok antagonizmusa és a 

vemhesség végén illetve a laktáció csúcsa közelében kialakuló energiadeficit 

negatívan hat néhány szaporasági tulajdonságra (ivarzás, ovuláció, 

termékenység, implantáció és embrió túlélés) (CASTELLINI, 2007). Extenzív 

szaporítási ritmus (termékenyítés a fialás után 3 héttel, vagy később) esetén nem 
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jelentkeznek ezek a negatív hatások. CASTELLINI és mtsai (2003) választás utáni 

termékenyítéskor mégis a vártnál gyengébb reprodukciós teljesítményt figyeltek 

meg. Az eredményeket az magyarázza, hogy a test zsírtartaléka (kondíció) és a 

szaporodási teljesítmény közötti összefüggés nem lineáris, a két fialás között 

eltelt idő hosszának növekedésével nő a beépített zsír mennyisége, aminek 

túlzott mértéke már negatív hatással lehet az anyanyulak termékenységére 

(CASTELLINI, 2007). 

FEUGIER és FORTUN-LAMOTHE (2006) a termékenyítés után 11. (R11) és 25. 

(R25) napon végzett termékenyítés hatását vizsgálták. Megállapították, hogy 

termékenyítéskor az R25 csoportban még kevesebb volt a zsírdepó (-32,7%; 

P<0,001), azonban a második fialás alkalmával már +27,3%-kal nagyobb 

mennyiséget találtak (P<0,001). Az első fialástól a második termékenyítésig 

becsült energiamérleg az R25 csoportban pozitív (+847 kJ/kg-0,75), míg az R11 

csoportban negatív (-729 kJ/kg-0,75) volt (P<0,015). Az ivarzó anyák aránya 

24%-kal (P<0,001), a vemhesülési arány 16%-kal (P<0,05) volt nagyobb az R25 

csoportban, mint az R11 anyáknál. A sárgatestek számában, az élve született 

fiókák számában és az alomsúlyában nem kaptak különbséget a csoportok 

között.  

XICCATO és mtsai (2005) a szaporítási ritmus alapján három csoportot 

alakítottak ki. Az egyikben a fialás utáni 2. (R2), a másikban a 11. (R11), a 

harmadikban a 26. napon (R26) termékenyítették az anyanyulakat. Az R26 és 

R2 csoportok között a tejtermelésben szignifikáns különbséget kaptak (6056 és 

5590 g; P<0,05). Az R26 csoportban az összesen született fiókák száma 

(alomlétszám) szignifikánsan nagyobb volt (P<0,01), mint az R11 csoportban. 

Bár az R2 és R26 csoportokban átlagosan 2 fiókával több született élve, mint az 

R11 csoportban, azonban ez a szakmailag jelentős különbség nem volt 

statisztikailag igazolható. Az összes és az élve született fiókák egyedi súlya - az 

előbb leírtakból következően - az R11 csoportban szignifikánsan nagyobb volt, 

mint a másik két csoportban (P<0,05 és P<0,01). Az R2 és R11 csoportokban az 
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anyanyulak szignifikánsan gyengébben vemhesültek (56,7 és 41,4%), mint az 

R26 csoportban (80,6%; P<0,05). Kimutatták, hogy az R2 csoport zsírtartaléka, 

és ennek köszönhetően a teljes test energiatartalma szignifikánsan kevesebb 

volt, mint az R11 és R26 csoportoké (P<0,01). A teljes kísérleti periódus alatti 

takarmányfogyasztásban mindhárom csoport szignifikánsan eltért egymástól 

(P<0,01): legkevesebbet az R26, legtöbbet az R2 csoportban fogyasztották az 

anyanyulak. 

CASTELLINI és mtsai (2006) két szaporítási ritmust hasonlítottak össze. Az 

anyanyulak egyik felét a fialás után 11. napon (kontroll), a másik felét a 27. 

napon (választás után; PW) termékenyítették. A fiókákat mindkét csoportban 26 

naposan választották el. A termékenyítés napján ultrahangos vizsgálat 

segítségével becsülték az anyanyulak „zsírosságát”. A vesekörüli zsírtartalom 

(P<0,01) és az anyanyulak súlya (termékenyítéskor, fialáskor és választáskor) a 

PW csoportban volt nagyobb (P<0,05). A PW csoportban több volt az ivarzó 

(P<0,01) és a vemhesült anyanyúl (P<0,01). Az alomlétszámban és a szopós 

elhullásban nem kaptak különbséget. A kontroll csoportban két fialás között 

rövidebb idő telt el (P<0,05), így az egy évre vetített fialások száma ebben a 

csoportban volt több (6,2 és 5,4; P<0,05). Az előbbiekből következik, hogy az 

évenként eladott nyulak száma és az összes értékesített nyúl súlya szintén a 

kontroll csoportban volt nagyobb (P<0,05). Az éves anyapótlás (60 és 80%; 

P<0,05), és a három egymást követő alkalommal sikertelenül termékenyített 

anyák aránya (27,1 és 35,3%; P<0,05) a PW csoportban volt kevesebb. 

 

A vizsgálatok eredményei egyértelmüen mutatják, hogy az extenzív szaporítási 

ritmus (fialás utáni 25-27. napon termékenyítés) kedvezőbb az anyanyulak 

energiaegyensúlya szempontjából. Nagyobb tartalékokkal rendelkeznek, 

szervezetük jobban fel tud készülni egy következő alom kihordására. Ennek 

következtében jobb vemhesülési eredmények érhetők el. A született fiókák 

számában nem figyelhető meg különbség. Nem szabad azonban figyelmen kívül 
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hagyni azt a tényt, hogy az extenzív szaporítási ritmus miatt csökken az 

évenkénti termékenyítések és fialások száma. Pusztán gazdasági szempontból 

tehát az extenzív szaporítási ritmus a jobb vemhesülési arány ellenére sem ad 

kedvezőbb eredményt, mint az általánosan elterjedt félintenzív szaporítás.  

 

2.5. Takarmányozási mód hatása a nyulak termelésére 

 

Az irodalmi adatok szerint az anyanyulak- és fiókáik táplálóanyag szükséglete 

eltér egymástól (LEBAS, 2004; 6. táblázat).  

 

6. táblázat: A különböző korcsoportú nyulak táplálóanyag szükséglete 

(LEBAS, 2004) 

Növendéknyúl Anyanyúl 
18-42  42-80 Intenzív  Félintenzív    

  napos kor között szaporítás 
Emészthető energia (MJ/kg) 9,5 10,5 11 10,5 
Nyersfehérje (g/kg) 150-160 160-170 180-190 170-175 
Nyerszsír (g/kg) 20-25 25-40 40-50 30-40 
Keményítő ≤140 ≤200 ≤200 ≤200 
Rostfrakciók (g/kg)         

NDF ≥320 ≥310 ≥300 ≥315 
ADF ≥190 ≥170 ≥135 ≥150 
Cellulóz ≥130 ≥110 ≥90 ≥90 
Lignin ≥55 ≥50 ≥30 ≥30 

 

Amíg az anyanyulaknak magas energia, addig fiókáiknak magas rost és alacsony 

keményítő tartalmú takarmányra van szükségük (GIDENNE és FORTUN-

LAMOTHE, 2002). Az eltérő igény egyidejű kielégítésére a gyakorlatban nincs 

lehetőség, így vagy az anyanyulak-, vagy fiókáik nem kapnak a 

szükségleteiknek megfelelő összetételű takarmányt.  

Mivel a növendéknyulak számára gyártott takarmány anyanyulak termelésére 

gyakorolt hatását kevesen vizsgálták, így az alábbiakban a takarmányok 
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energiaszintjének, keményítő-, és rosttartalmának, valamint az eltérő 

takarmányozásnak a hatásával kapcsolatos irodalmi adatokat foglaltam össze. 

 

2.5.1. Az anyanyulak energiaszükséglete 

 

Az anyanyulak magas selejtezési és elhullási aránya főként a gyenge 

szaporasági teljesítménnyel és a rossz kondícióval van összefüggésben. 

Energiahiány miatt az anya a test tartalékait mobilizálja, és emiatt romlik a 

reprodukciós teljesítmény (FORTUN-LAMOTHE, 2006).  

A vemhesség első három hetében az anyanyulak takarmányfogyasztásában 25-

50%-os növekedés figyelhető meg. Ekkor kevés a magzatok növekedésének 

energiaigénye, ezért ebben az időszakban az anyanyulak energiamérlege pozitív 

(+3,36 MJ; PARIGI-BINI és mtsai, 1990), zsírtartalékuk átlagosan 65 g-mal nő. 

Az energiaiszükséglet a vemhesség utolsó hetében gyorsan emelkedik, 

ugyanakkor az anyanyulak takarmányfelvevő képessége a fialás előtti héten 

jelentősen csökken. Emiatt a zsírdepók mobilizálódnak, és az energiamérleg 

negatív lesz (-0,95 MJ; FORTUN-LAMOTHE, 2006). Ezek alapján az első 

vemhesség négy hete alatt az energiamérleg pozitívan alakul (+2,41 MJ; 

FORTUN-LAMOTHE, 2006). Abban az esetben, ha az anyanyulaktól a fialást 

követően rögtön leválasztották a fiókákat, a második vemhesség alatt pozitív 

energiamérleget kaptak (+12,5MJ), míg abban a csoportban, amikor az 

anyanyulak szoptatták is kicsinyeiket, ez az érték negatív volt (-11,8 MJ; 

FORTUN és LEBAS, 1994). Az előbbiek magyarázatát az adja, hogy bár a fialást 

követően a fialás előtti napokhoz képest az anyanyulak takarmányfogyasztása 

nagyon gyorsan nő (60-75%), a létfenntartás (1,27 MJ/nap) és a tejtermelés 

energiaszükségletét (2,90 MJ/nap) így sem képesek felvenni, ugyanis a 

maximálisan felvehető napi energiamennyiség 3,70 MJ (FORTUN-LAMOTHE, 

2006). 
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2.5.2. A takarmány energiaszintjének hatása az anyanyulak termelésére 

 

FORTUN-LAMOTHE (1998) eredményei szerint az energiában gazdagabb (12,2 

MJ/kg) takarmányt fogyasztó anyanyulak 18,7%-kal jobb arányban 

vemhesültek, mint az alacsonyabb energiaszintű (9,9 MJ/kg) takarmányt 

fogyasztó társaik.  

PASCUAL és mtsai (1999) az anyanyulakat három csoportba osztották. Az 

egyikben 9,9 MJ/kg emészthető energia és 117 g/kg emészthető nyersfehérje 

tartalmú takarmányt etettek (L csoport, n=21). A másik két csoportban 11,1 

MJ/kg és 148 g/kg (M csoport, n=20), és 12,2 MJ/kg és 146 g/kg (H csoport, 

n=18) volt az emészthető energia- és fehérjetartalom. Az anyanyulakat a fialást 

követő 14. napon, természetes módon pároztatták.  

A fialások között eltelt napok számában nem volt különbség a három csoport 

között, tehát az eltérő takarmányozás nem hatott a vemhesülési arányra. A 

fedeztetéskor mért testsúly a teljes kísérleti időszak alatt a H csoportban 

nagyobb volt, mint az L és M csoportokban (P<0,001), azonban a vemhesség és 

a szoptatás alatt sem súlyban, sem súlygyarapodásban nem kaptak különbséget a 

három csoport között.  

A laktáció első három hetében a tejtermelés mindhárom csoportban hasonlóan 

alakult, azonban az utolsó két héten a H csoport anyanyulai kevesebb tejet 

termeltek, mint az L és M csoportbeli társaik (P<0,001 és P<0,01). 

Az élve született alomlétszám a három csoportban hasonlóan alakult, de a halva 

született fiókák száma a H csoportban volt nagyobb (P<0,05). A laktáció alatt az 

alomszámban és az alomsúlyban nem volt különbség a különböző 

takarmányokat fogyasztó anyanyulak között.  

CERVERA és mtsai (1993) négy eltérő energiaszintű (13,0; 11,4; 10,4 és 9,7 

MJ/kg) takarmányt etettek az anyanyulakkal. Kísérletük során csak az 

energiafelvételben (MJ/nap) kaptak szignifikáns különbséget, a legmagasabb 
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energiatartalmú takarmányt fogyasztó csoport javára. A takarmány 

energiatartalmának nem volt hatása a többi vizsgált tulajdonságra. 

MAERTENS és DE GROOTE (1988) három eltérő energiaszintű takarmány 

anyanyulak termelésére gyakorolt hatását vizsgálták. Az L csoport takarmánya 

9,7 MJ/kg, az N csoporté 11,0 MJ/kg, míg a H csoporté 11,9 MJ/kg emészthető 

energiát tartalmazott. Az anyanyulakat fialás után 24 órával fedeztették, 

alomkiegyenlítés után minden fészekben 8 fiókát hagytak, a választás 28 napos 

korban történt. 

Vemhesülési arányban nem volt különbség a három csoport között. Az L 

csoport anyanyulai közel egy fiókával kevesebbet hoztak világra, mint az N és H 

csoportba tartozó társaik (P<0,01). A 21 és 28 napos alomszám- és alomsúly az 

L csoportban szignifikánsan kisebb volt, mint a H csoportban (P<0,01). Az N 

csoport sem az L, sem a H csoporttól nem különbözött szignifikánsan. Az 

anyanyulak súlya (fialáskor, a laktáció 21. és 28. napján) nem különbözött a 

három csoportban. A tejtermelés szempontjából (21 napos alomsúly) a 

magasabb (11,9 MJ/kg) energiaszintű takarmány kedvezőbbnek bizonyult 

(P<0,05).  

 

2.5.3. A takarmány keményítő- és rosttartalmának hatása az anyanyulak 

termelésére 

 

DEBRAY és mtsai (2002) az első laktáció alatt adott eltérő keményítő-rost arányú 

takarmány anyanyulak termelésére és egészségi állapotára gyakorolt hatását 

vizsgálták. Az egyik csoportban az anyanyulakat végig magas keményítő-rost 

arányú (0,98; 12,6 MJ/kg; HS csoport) takarmánnyal etették. A másik 

csoportban az anyanyulak, általában HS, de az első laktáció 18. és 32. napja 

(választás) között, alacsony keményítő-rost arányú (0,68; 11,7 MJ/kg; LS 

csoport) takarmányt fogyasztottak. Az anyanyulakat a fialás utáni 11. napon 

termékenyítették.  
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A takarmányváltástól (18. nap) választásig (32. nap) terjedő időszak alatt az LS 

anyanyulak fogyasztottak kevesebb takarmányt (273 és 318 g/nap; P=0,03). A 

vemhesülési arány, a két fialás között eltelt napok száma, az anyanyulak 

fialáskori súlya, az alomlétszám és a születéskori alomsúly, a második fialáskor, 

a két csoportban hasonlóan alakult. 

Az LS anyanyulak 22%-a hullott el a laktáció 18. és 32. napja között, míg a HS 

csoportban nem volt elhullás. Ennek oka a csökkenő takarmányfelvétel 

következtében kialakult rosszabb kondíció lehetett.  

DE BLAS és mtsai (1995) öt eltérő keményítő és NDF tartalmú takarmányt 

etettek anyanyulakkal. A takarmányok azonos energia és fehérje mellett, eltérő 

arányú keményítőt és neutrális detergens rostot (NDF) tartalmaztak (7. táblázat). 

A nyulak a vemhesség 28. napjától választásig (30. nap) ad libitum kaptak 

takarmányt, egyébként 140-150 g/nap-os fejadagon tartották őket. Az 

anyanyulakat a fialást követő 6. napon termékenyítették.  

 

7. táblázat: A kísérleti takarmányok keményítő és NDF tartalma 

(DE BLAS és mtsai 1995) 

 

Sem a takarmányfogyasztásban (anya és fiókái együtt), sem a szaporasági 

tulajdonságokban (alomlétszám: élve született, halva született, választott) nem 

kaptak különbséget a csoportok között. Az anyanyulak átlagos súlya egyenes 

arányban nőtt a takarmány keményítőtartalmával, de a hatás nem volt 

szignifikáns (P=0,09). A takarmány nem befolyásolta sem a 0-21 napos-, sem a 

21. és 30. nap közötti szopós elhullást.  

Csoportok  
1 2 3 4 5 

Keményítőtartalom, % 26,6 24,6 19,0 16,8 13,0 
NDF tartalom, % 31,2 33,4 36,0 38,4 41,2 
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Következtetésük szerint a keményítő és NDF szárazanyaghoz viszonyított 

optimális aránya 20,0% és 35,5%, ami az anya és fiókáik termelése 

szempontjából egyaránt kedvező. 

FRAGA és mtsai (1989) négy különböző takarmány hatását vizsgálták. A négy 

takarmányból háromban a rosttartalomban volt különbség (180, 202 és 238 g 

ADF/kg), a negyedikben a legalacsonyabb rosttartalmú takarmányhoz 35 g/kg 

mennyiségben disznózsírt adtak. Az emészthető energia/fehérje arány a négy 

keverékben 72 és 84 MJ/kg között volt. 

A takarmánynak sem az anyanyulak súlyára, sem a szaporaságra, sem a tej 

kémiai összetételére nem volt hatása.  

 

2.5.4. Takarmányozási mód hatása az anyanyulak termelésére 

 

FORTUN-LAMOTHE és PRUNIER (1999) az anyanyulakat a takarmányozási mód 

alapján három csoportra osztották. Az A (ad libitum) és az R (fialás után 

korlátozás: 0-3. nap: 95 g/nap, 4-7. nap: 115 g/nap, 8-21. nap: 80 g/nap és 22-

28. nap: 120 g/nap) csoport anyanyulaitól a fialást követően elvették a fiókákat 

(nem szoptató anyák). Az L csoport anyanyulai ad libitum ehettek és 10 fiókát 

neveltek (szoptató anyanyulak) a fialást követő 28. napig. A takarmány 17,5% 

nyersfehérjét és 9,7 MJ/kg emészthető energiát tartalmazott. A fedeztetés 

időpontja alapján minden csoportot két részre osztottak: az egyikben a fialást 

követő 3. napon (intenzív; A3, R3 és L3), a másikban a 10. napon (félintenzív; 

A10, R10 és L10) történt a fedeztetés. A laktáció 28. napján az anyanyulakban 

megszámolták a sárgatestek (ovulációs ráta), az élő és a holt magzatok számát, 

kiszámolták az embrionális mortalitás mértékét és a holt magzatok arányát. 

Az L anyanyulak szignifikánsan több takarmányt fogyasztottak, mint az A 

csoportbeli társaik (378 és 200 g/nap; P<0,001). 

Intenzív szaporítási ritmusban az R3 és L3 csoport anyanyulai szignifikánsan 

kisebb arányban párosodtak a bakokkal (92,2 és 76,9%) és gyengébben 
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vemhesültek (68,0 és 50,0%), mint az A3 csoportbeliek (100% és 92,0%; 

P<0,01). A sárgatestek, az élő és holt magzatok számában nem volt különbség a 

három csoport között. Az embrionális mortalitásban és a holtan született fiókák 

arányában sem kaptak különbséget a csoportok között.  

Félintenzív szaporítási ritmusban a baknyulak elfogadási aránya (P<0,1) és a 

vemhesülési arány (P<0,05) az L10 csoportban volt a legkisebb. Az ovulációs 

ráta az L10 csoportban 24%-kal volt alacsonyabb, mint az A10 csoportban 

(P<0,01). A vemhes anyákban a sárgatestek száma az R10 csoportban volt a 

legkevesebb (P<0,05). Az élő magzatok száma kevesebb (P<0,01), az 

embrionális mortalitás aránya nagyobb (P<0,1) volt az R10, mint az A10 

csoportban. A szoptató anyák (L10) egyik tulajdonságban sem tértek el a másik 

két csoporttól. A holt magzatok száma és aránya mindhárom csoportban 

hasonlóan alakult. 

VASQUEZ és mtsai (1999) három különböző összetételű takarmány hatását 

vizsgálták az anyanyulak és növendéknyulak termelésére. Az egyik csoport 

fialástól választásig (28 napos kor) tenyésztápot kapott (H; nyersfehérje: 18,6%; 

nyerszsír: 4,3%; nyersrost: 12,0%; keményítő: 16,8%). A másik csoportban a 

tenyésztápot a fiókák 14 napos korában növendéktápra cserélték (J; 

nyersfehérje: 17,7%; nyerszsír: 4,7%; nyersrost: 12,2%; keményítő: 16,6%). A 

harmadik csoportban pedig az anyák és fiókáik a teljs kísérlet alatt kontroll tápot 

kaptak (K; nyersfehérje: 17,2%; nyerszsír: 3,2%; nyersrost: 17,9%; keményítő: 

12,9%). 

Az anyanyulak tejtermelése a laktáció 21. napjáig a K csoportban szignifikánsan 

kisebb volt (P<0,05), mint a H és J csoportokban. A H csoport anyanyulai a 

laktáció 3. hetében (takarmánycserét követő hét a J csoportban) naponta 65 g-

mal több takarmányt fogyasztottak, mint a J csoportbeli társaik, a különbség 

azonban nem volt szignifikáns. 

Választásig a H csoport szopósnyulai szignifikánsan jobban gyarapodtak, 

elválasztás után azonban már nem volt különbség a H és a J csoport között. A 
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hízlalás alatti takarmányfogyasztásban a H és J csoportok között nem kaptak 

különbséget.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

A disszertációban tárgyalt kísérletek megegyező részeit egy általános részben 

mutatom be. Az egyes kísérletek sajátosságait viszont külön alfejezetekben 

tárgyalom. 

 

3.1. Állatok, elhelyezés 

 

A kísérleteket a Kaposvári Egyetem nyúltelepén, Pannon fehér anyanyulakkal 

végeztük. Az anyanyulakat két azonos teremben helyeztük el. A ponthegesztett 

fémrácsból készült tenyészketrecek alapterülete 840x385 mm (beleértve a 

260x385 mm-es ellető részt és az etetőt) magassága 350 mm volt. Az épületet 

télen fűtöttük, nyáron hűtöttük, ennek ellenére a hőmérséklet télen 12-18°C volt, 

nyáron, a legmelegebb napon elérte a 28°C-ot. A nyulak ad libitum 

fogyasztottak kereskedelmi forgalomban kapható tápot (8. táblázat), 

súlyszelepes önitatókból tetszés szerint ihattak. A megvilágítás fénycsövekkel 

történt, a fényerősség a ketrecek közepén, a nyulak fejmagasságában mérve 30-

70 lux volt. A napi megvilágítás hosszát automata időzítő segítségével állítottuk 

be. 

 

3.2. Szaporítási mód 

 

Az anyanyulakat 16,5 hetes korban vettük tenyésztésbe, majd 42 napos 

termékenyítési ritmust követve, a fialás utáni 11. napon egyedi, higított ondóval 

termékenyítettük őket. Az inszeminálással egyidőben, az ovuláció kiváltásához, 

1,5 μg/állat GnRH analógot (Ovurelin, Reanal®) injektáltunk a combizomba. A 

vemhességet a termékenyítés után 10-15 nappal a hasfalon keresztül, tapintással 

állapítottuk meg. Az 1. 2. és 3. kísérletben, az üresen maradt anyanyulakat a 

sikertelen termékenyítést követő 21. napon termékenyítettük újra. A 4. 
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kísérletben az összes anyanyulat egyszerre termékenyítettük, függetlenül attól, 

hogy vemhesültek, vagy üresen maradtak, az inszeminálás 42 naponta történt. 

 

8. táblázat: A takarmányok fontosabb jellemzői (gyártó által megadott értékek) 

  Tenyésztáp Növendéktáp Befejezőtáp 
Emészthető energia, MJ/kg 10,4 9,7 10,5 
Nyersfehérje, % 17,8 16,0 16,0 
Nyerszsír, % 4,6 3,1 4,5 
Nyersrost, % 13,6 17,2 14,6 
Lizin, % 0,85 0,75 0,70 
Metionin, % 0,29 0,24 0,25 
Met+Cys, % 0,61 0,51 0,54 
Ca, % 1,17 0,90 0,77 
P, % 0,68 0,58 0,63 
Na, % 0,20 0,20 0,20 
Cu, mg/kg 20 20 18 
A-vitamin, NE/kg 15000 15000 13500 
D3-vitamin, NE/kg 1250 1250 1130 
E-vitamin, mg/kg  100 50 45 
Gyógypremix:    

Pulmotil 200, % 0,025 - - 
Tiamutin 10, % - 0,050 - 
Cycostat 6,6, % - 0,100 - 
Tetravet 50, % - 0,100 - 

 

3.3. Kondícióvizsgálat 

 

A kondícióvizsgálatot TOBEC (Total Body Electrical Conductivity) módszerrel, 

EM-SCAN SA-3203 típusú készülékkel végeztük. A mérést zavaró mozgás 

kiküszöbölésére az anyanyulakat az 1. képen látható plexi tartóban rögzítettük. 

A nyulak testét felülről egy műanyag félcső védte, amit tépőzáras 

rögzítőszalaggal erősítettünk a plexi tartóhoz. Ennek köszönhetően az 

anyanyulak a mérés ideje alatt közel mozdulatlanok maradtak. Az anyanyulakat 

fialás után kizártuk az ellető részből, és következő reggel, közvetlenül a TOBEC 

vizsgálat előtt engedtük őket szoptatni azért, hogy az anyanyulakban 

(tejmirigyekben) lévő tej ne befolyásolja a mérési eredményeket. A méréseket 
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minden nyúlon egyszer végeztük el, mivel MILISITS és mtsai (2000) eredményei 

szerint a mérések szórása minden állat esetén 2% alatt maradt. A nem fialt 

anyanyulakat ugyanazon a napon vizsgáltuk, mint a szoptató anyanyulakat. 

 

a
b

c

 
1. kép: A nyulak rögzítése TOBEC vizsgálathoz 

a: tépőzáras rögzítő szalag 
b: az állatok elhelyezésére szolgáló plexi félcső 
c: az állatok testét felülről védő műanyag félcső 
 

3.4. A szakaszos megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak 

termelésére és szoptatási viselkedésére (1. kísérlet) 

 

A 11 hetes nőivarú nyulakat véletlenszerűen két teremben helyeztük el. A két 

terem között csak a megvilágításban volt különbség. Az egyik teremben 16 óra 

világos: 8 óra sötét volt (16V:8S=16V; világos: 6:00 és 22:00 óra között). A 

másikban 8 óra világos: 4 óra sötét: 8 óra világos: 4 óra sötét ritmusban változott 

a világos és a sötét periódus (8V:4S:8V:4S=8+8V; világos: 6:00 és 14:00, 

valamint 18:00 és 2:00 óra között). A kísérletet azért kezdtük 11 hetes korban, 

hogy a nyulak a tenyésztésbevétel előtt hozzászokjanak a világítási programhoz. 



 38 

Mindkét teremben a szoptatási mód alapján, véletlenszerűen két további 

alcsoportot alakítottunk ki. Az egyikben az anyanyulak végig szabadon 

szoptattak (SZ), a másik csoportban, biostimulációs céllal, a termékenyítés előtt 

3 nappal a szabad szoptatást napi egyszeri szoptatásra változtattuk (E). Az 

anyanyulakat a laktáció 8. napján (délután) kizártuk az elletőládából, és a 9., 10. 

és 11. napon reggel engedtük be őket fiókáikhoz. A 11. napon a termékenyítés a 

szoptatás után 15 percen belül történt. A termékenyítés után az anyanyulak 

ismét szabadon bejárhattak az elletőládába. Mivel a nyúl éjszakai életmódot 

folytat, tehát a szoptatások nagy része is éjszaka történik, ezért a laktáció 8. 

napján alkalmazott kizárással az anyanyulaknak a termékenyítés előtti 3 

éjszakán (sötét perióduson) keresztül nem volt lehetősége felkeresni kicsinyeit.  

Az első inszeminálás előtt még nem végezhettünk biostimulációt. A szoptatási 

mód hatását ezért csak az első termékenyítés alkalmával vemhesült és fialt 

anyanyulakon vizsgáltuk (n=119).  

Megmértük az anyanyulak testsúlyát fialáskor. Feljegyeztük az összes, az élve 

és a halva született nyulak számát. Csoportokon belül alomkiegyenlítést 

(maximum 10 fióka/alom) végeztünk. 21 napos korban feljegyeztük az 

alomlétszámot, és megmértük az alomsúlyt, ebből kiszámoltuk a 21 napos 

átlagos egyedi súlyt. A nevelésre meghagyott és a 21 napos alomlétszám közötti 

eltérés alapján számítottuk ki a szopós elhullást, ami nem tartalmazta a nevelés 

alatti teljes alompusztulást, ennek arányát a fialt anyák százalékában adtuk meg. 

A csak holt fiókát fialt anyanyulak termelését csak a vemhesülési arány 

értékelésekor vettük figyelembe. A termelést, a gazdaságosságot jellemző 

mutatót, az egy inszeminálásra jutó összes, élve született, 21 napos nyulak 

számát, valamint a 21 napos összes súlyt az alapadatokból számoltuk ki. A 

termelésből kiesett (elhullott, rossz kondíciójú, vagy egymás után három 

alkalommal nem vemhesült) anyanyulakat nem pótoltuk. 

A kísérlet közel egy éven át tartott, összesen 469 termékenyítés eredményét 

dolgoztuk fel (9. táblázat). 
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A fialást követően 17 napon keresztül, infravörös kamerával folyamatos (napi 

24 órás) videofelvételeket készítettünk (n=75). Feljegyeztük, hogy az 

anyanyulak a nap folyamán mikor (hányszor) szoptattak, és ekkor mennyi ideig 

tartózkodtak az elletőládában (mennyi ideig szoptattak). 

 

9. táblázat: Az anyanyulak és fialások száma az egyes kísérleti csoportokban 

Megvilágítás 
16V 8+8V 

Szoptatási mód   
  SZ E SZ E 
Anyanyulak száma (termelés) 24 31 29 35 
Termékenyítések száma 85 106 136 142 
Fialások száma 63 87 97 113 
Anyanyulak száma (szoptatási viselkedés) 13 15 24 23 
16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8+8V = 8V:4S:8V:4S (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét) 
SZ = végig szabad szoptatás 
E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 
 

A megvilágítás szoptatási viselkedésre gyakorolt hatását a szoptatási módtól 

függetlenül (SZ és E csoport együtt) vizsgáltuk. A szoptatási mód hatását 

viszont csak a 16V csoportban vizsgáltuk. Ennek oka, hogy a 8+8V csoportban 

a szoptatások 24 óra alatti megoszlása lényegesen eltért a 16V csoportétól, ami a 

szoptatási mód hatását befolyásolhatta. A szoptatási mód hatásának 

vizsgálatakor a laktáció 9-10. napját egyik csoportban sem vettük figyelembe, 

mert ekkor az E csoportban napi egyszeri szoptatást alkalmaztunk.  

A statisztikai elemzés során a megvilágítást és a szoptatási módot fix-, a fialások 

sorszámát random hatásként vettük figyelembe. A termelési tulajdonságokat 

(anyanyulak testsúlya, egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma, összes, 

élő, nevelt, 21 napos alomlétszám, valamint 21 napos alom- és egyedi súly) 

többtényezős variancia-analízissel, a szoptatási (viselkedési) adatokat 

egytényezős variancia-analízissel; a vemhesülési arányt, a szopós elhullást és a 

szoptatások számának megoszlását chi2-próbával SPSS 10.0 programcsomag 
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segítségével hasonlítottuk össze. Az értékelés során egyik tulajdonság esetén 

sem kaptunk szignifikáns interakciót. 

 

3.5. A termékenyítés előtt napi 8-ról 16 órára megnövelt megvilágítás 

hatása az anyanyulak termelésére és szoptatási viselkedésére (2. kísérlet) 

 

A kísérletet megelőzően a 2-3 alkalommal fialt anyanyulakat napi 16 órás 

megvilágítás mellett tartottuk. Véletlenszerűen két csoportra osztottuk, és két 

teremben helyeztük el őket. A két terem között csak a megvilágításban volt 

különbség. Az egyikben (reggel 6 és este 10 óra között) folyamatosan 16 óra 

világos és 8 óra sötét volt (16-16V csoport). A másikban (8-16V) általában napi 

8 óra világos (reggel 6 és délután 2 között) és 16 óra sötét volt. A világos órák 

számát az inszeminálás előtt nyolc nappal 16 órára növeltük (reggel 6 és este 10 

óra között), majd a termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 órás világításra. A 

16-16V és 8-16V csoportban 55 és 54 anyanyúl 153 és 154 inszeminálását, 94 

és 111 fialását értékeltük. Dajkásítás után 8-9 fióka került egy alomba. Szabad 

szoptatást végeztünk. A kisnyulakat 35 napos korban választottuk el. 

A termelési adatokat (vemhesülési arány, összes-, élve született-, nevelt- és 3 

hetes alomlétszám, 3 hetes alom- és egyedi súly) minden fialás alkalmával 

feljegyeztük. Emellett két fialás alkalmával (16-16V csoport: 33 anyanyúl és 8-

16V csoport: 48 anyanyúl) négynaponta mértük az anyanyulak és az almok 

súlyát, valamint a takarmányfogyasztást, kiszámítottuk az alom-súlygyarapodást 

és a takarmányértékesítést. 

A fialást követő 14 napon, infravörös kamerával folyamatos (napi 24 órás) 

videofelvételeket készítettünk (16-16V csoport: 16 anyanyúl, 8-16V csoport: 18 

anyanyúl). Feljegyeztük, hogy az anyanyulak mikor (hányszor) szoptattak és 

mennyi ideig tartózkodtak az elletőládában.  

A termelési-, és szoptatási adatokat kéttényezős variancia-analízissel, illetve 

chi2-próbával (vemhesülési arány, elhullás, szoptatások gyakorisága) SPSS 10.0 
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programcsomag segítségével értékeltük. A megvilágítást fix-, a fialások 

sorszámát véletlen hatásként vettük figyelembe. A szoptatási viselkedés 

értékelésekor a fialástól eltelt napok számát kovariánsként szerepeltettük. 

 

3.6. Növendéknyulak szabad helyválasztása különböző színű megvilágítás 

esetén (3.a kísérlet) 

 

A kísérletet Pannon fehér növendéknyulakkal (5-10 hetes) végeztük (n=128). A 

35 naposan választott állatokat négy azonos (0,5 m2) alapterületű ketrecre 

osztott ketrecblokkban, 16 nyúl/m2 telepítési sűrűség mellett helyeztük el. A 

ketrecek között csak a megvilágítás színében (fehér, sárga, zöld, kék) volt 

különbség. Mindegyikben volt etető és itató. A napi megvilágítás 16 óra, a 

fényerősség mindegyik ketrecben azonos, 80-90 lux volt. Az oldalfalakra szerelt 

fehér lapok miatt nem szűrődött át fény egyik ketrecből a másikba. A ketrecek 

között a nyulak lengőajtókon keresztül szabadon mozoghattak. A nyulak 

kereskedelmi forgalomban kapható tápot ad libitum kaptak. Hetente mértük az 

egyes ketrecekben elfogyasztott takarmány mennyiségét. Egy hetes szoktatás 

után, 6 hetes kortól, hetente egyszer infravörös kamerákkal 24 órás 

videofelvételt készítettünk. A videofelvételeken 15 percenként megszámoltuk az 

egyes ketrecekben levő nyulak számát. A kísérletet négyszer megismételtük, a 

fényszínt minden ismétlésnél rotációszerűen változtattuk, így minden ketrecben 

minden szín előfordult. Az adatokat SPSS 10.0 programcsomag segítségével, 

egytényezős varianciaanalízissel értékeltük. 

 

3.7. A fényszín és a szaporítási ritmus hatása az anyanyulak termelésére 

(3.b kísérlet) 

 

A kísérlet során a két terem között a fény színében volt különbség. Az egyik 

teremben a szokásos fehér színű fénnyel világítottunk (F csoport, n=59 
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anyanyúl, 288 inszeminálás), a másik teremben kék színű fényt használtunk (K 

csoport, n=63 anyanyúl, 304 inszeminálás). A fénycsövek jellemzői: fehér: FW 

36W, színkód: 830; hullámhossz: 300-650 nm; kék: Narva, LT 36W, színkód: 

018; hullámhossz: 450 nm. A napi megvilágítás mindkét teremben napi 16 óra 

(6:00 - 22:00), a fényintenzitás – függetlenül a színtől – 30-70 lux között 

változott. 

Mindkét termen belül véletlenszerűen további két alcsoportot alakítottunk ki: 

egyikben az anyanyulakat a fialás utáni 11. napon (42 napos szaporítási ritmus; 

42N csoport, n=61 anyanyúl, 323 inszeminálás), a másikban a 25. napon (56 

napos szaporítási ritmus; 56N csoport, n=61 anyanyúl, 269 inszeminálás) 

termékenyítettük. A 42N csoportban a 4. és a 8. fialás ugyanarra (168. és 336.) a 

napra esett, mint az 56N csoportban a 3. és a 6. fialás (2. ábra).  

 
Első fialás        42 84 124 168 210 252 294 336

Első fialás                  56 112         168 224 280         336

Első fialás utáni napok  
2. ábra: Az első fialástól számított napok száma a 11. (felső vonal, 42N csoport) 

és a 25. napi újratermékenyítés esetén (alsó vonal, 56N csoport) 

 

A 42N csoportban az anyanyulak általában szabadon szoptattak, de a 

termékenyítést megelőző három napban - biostimulációs céllal - napi egyszeri 

szoptatást végeztünk (lásd 38. oldal), a nyulakat 35 napos korban választottuk 

el. Az 56N csoportban a 25. napi termékenyítés előtt két nappal (23 napos 

korban) választottuk el a fiókákat, aminek szintén biostimulációs célja volt.  

A kísérletet csak azokkal az anyanyulakkal folytattuk, amelyek az első 

alkalommal vemhesültek. Dajkásítást csak csoporton belül végeztünk. Az első 

alomban maximum 8, a további fialások alkalmával maximum 10 nyulat 

hagytunk az anya alatt. Az anyanyulakat kondicionális és egészségügyi 
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probléma miatt, valamint akkor selejteztük, ha két egymás utáni alkalommal 

üresen maradtak. Az elhullott és kiesett nyulakat nem pótoltuk. 

TOBEC vizsgálatot a 42N és az 56N csoportokban az első termékenyítéskor 

(16,5 hetes életkorban, n=26 és n=27) és 44-45 hetes életkorban (n=22 és n=17) 

végeztünk. Az adatok értékelésekor a TOBEC vizsgálatkor mért testsúlyt 

kovariánsként szerepeltettük. 

Az egy termékenyítésre jutó termelés kiszámítását az IRRG (2005) ajánlása 

alapján végeztük. Az éves termelés kiszámításakor az anyanyulak egy 

inszeminálásra jutó összes fiókaszámát (élő, 23 napos) és a 23 napos egyedek 

összes súlyát megszoroztuk az egy évben lehetséges termékenyítések számával 

(42N esetén 8.69; 56N esetén 6,52). 

A termelési adatokat SPSS 10.0 programcsomag segítségével, többtényezős 

variancia-analízissel értékeltük (tényezők: szaporítási ritmus, fényszín, 

anyanyulak életkora). Az anyanyulak kora alapján két csoportot alakítottunk ki: 

első fialástól 168 napig és 168-336 napig. A megvilágítás színe és az 

újratermékenyítés időpontja között egyik vizsgált tulajdonságban sem kaptunk 

szignifikáns interakciót. 

 

3.8. A termékenyítés előtt egy órás rávilágítás és a takarmányozás hatása az 

anyanyulak termelésére (4. kísérlet) 

 

A két terem között csak a megvilágításban volt különbség. Az egyik teremben 

folyamatos napi 16 órás megvilágítás volt (8:00-24:00; 16V:8S=16V; n=60). A 

másikban általában 8 órás megvilágítást alkalmaztunk (8:00-16:00), amit a 

termékenyítés előtt 8 napon keresztül, 23:00-24:00 között plusz egy órás 

rávilágítással egészítettünk ki (8V:7S:1V:8S=8+1V; n=59; 3. ábra).  

Mindkét teremben a takarmányozási mód alapján véletlenszerűen további két 

alcsoportot alakítottunk ki. Az egyikben az anya- és szopósnyulak (választásig, 

35. nap) tenyésztápot kaptak (TT csoport; n=60). A másik csoportban a laktáció 
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21. napjától választásig a tenyésztápot növendéktápra cseréltük (TN csoport; 

n=59). Mindkét csoport növendék nyulai 5-9 hetes kor között növendék, majd 9-

11 hetes kor között befejező, gyógyszer nélküli tápot kaptak.  

 

8 24 8 

8 16 23   24 8 

16 óra 8 óra

16 óra

8 óra

8 óra

8 óra 7 óra 1 ó

16V:
a teljes kísérlet alatt

8+1V: 
a kísérlet során általában, a termékenyítés előtti 8 nap kivételével

a termékenyítés előtt 8 napon keresztül

világos sötét  
3. ábra: A kísérlet során alkalmazott világítási program 

 

Az anyanyulak termelését öt termékenyítési cikluson keresztül vizsgáltuk. 

A kísérlet során feljegyeztük az alomlétszámot (összes, élő, holt, nevelésre 

meghagyott, 21 és 35 napos), mértük az anyanyulak, valamint az almok súlyát 

fialáskor, a laktáció 21. és 35. napján. Alomkiegyenlítést csak csoporton belül 

végeztünk (maximum 10 fióka/alom). Minden csoportból véletlenszerűen 

kiválasztott anyanyulakon (n=30-30) minden fialáskor kondíció vizsgálatot 

(TOBEC) végeztünk. A választás 35 napos korban történt. 

A takarmányfogyasztást az első vemhesség alatt, majd a fialás és a laktáció 21. 

napja, valamint a 21. és a 35. nap között mértük. Az utóbbi mérések az anya- és 

az alom együttes fogyasztását tartalmazta.  

A 35 napos korban leválasztott nyulakat (n=244) két ismétlésben, 400x380 mm 

alapterületű, ponthegesztett hizlalóketrecekben, kettesével helyeztük el, és a 

hízlalási periódus végéig (11. élethét) kéthetente mértük a nyulak súlyát és a 
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takarmányfogyasztást (ketrecenként), kiszámoltuk az egyedi súlygyarapodást és 

a takarmányértékesítést (ketrecenként). Naponta feljegyeztük az elhullást. A 

takarmányfogyasztás számításakor úgy kalkuláltunk, hogy az elhullás előtti két 

napban a nyulak már nem fogyasztottak takarmányt.  

Az egy termékenyítésre jutó termelés kiszámítását az IRRG (2005) ajánlása 

alapján végeztük. Az éves termelés kiszámításakor az anyanyulak egy 

inszeminálásra jutó összes fiókaszámát (élő, 35 napos) és a 35 napos összes nyúl 

súlyát megszoroztuk az egy évben lehetséges termékenyítések számával (42N 

esetén 8.69). 

A kísérlet adatait többtényezős variancia-analízissel (anyanyulaknál: 

megvilágítás, takarmányozási mód és fialások sorszáma; növendéknyulaknál: 

takarmányozási mód és ismétlés), az elhullást chi2-próbával SPSS 10.0 

programcsomag segítségével értékeltük. A kondícióvizsgálat (TOBEC, e-value) 

eredményeinek értékelésekor a TOBEC vizsgálatkor mért testsúlyt 

kovariánsként vettük figyelembe.  
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 
 

4.1. A szakaszos megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak 

termelésére és szoptatási viselkedésére (1. kísérlet) 

 

Célkitűzés: A kísérlet során arra kerestünk választ, hogy milyen hatással van az 

anyanyulak termelésére és szoptatási viselkedésére, ha napi 16 órás megvilágítás 

helyett 8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét periódust 

alkalmazunk, és ha a termékenyítés előtti 3 napon a szabad szoptatást napi 

egyszeri szoptatásra változtatjuk. 

 

A kísérletben használt rövidítések: 

16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 

8+8V = 8V:4S:8V:4S (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét) 

SZ = végig szabad szoptatás 

E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 

 

4.1.1. Anyanyulak termelése 

4.1.1.1. Világítási program hatása 

 

A világítási program anyanyulak termelésére gyakorolt hatását a 10. táblázat 

mutatja.  

 

A világítási program egyik termelési tulajdonságot sem befolyásolta 

szignifikánsan. Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma, az anya 

súlya, az alomlétszám (összes, élő, holt, 21 napos), a 21 napos alom- és egyedi 

súly, valamint a szopósnyulak elhullása a 16V és a 8+8V csoportban 

megegyezett. 
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10. táblázat: A megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak termelésére 

Megvilágítás Szoptatási mód 
16V 8+8V SZ E P Tulajdonság 

n Átlag n Átlag n Átlag n Átlag 

SE 

Megvilágítás Szoptatás 
Termékenyítés/fialás 150 1,27 210 1,32 160 1,38 200 1,24 0,03 0,237 0,020 
Anyanyulak súlya fialáskor, kg 146 4,47 205 4,40 158 4,51 193 4,37 0,03 0,099 0,007 
Alomlétszám            

összes 146 8,56 205 8,71 158 8,44 193 8,82 0,14 0,856 0,096 
élve született 146 8,16 205 8,28 158 7,95 193 8,46 0,13 0,587 0,047 
holt 146 0,40 205 0,42 158 0,49 193 0,36 0,05 0,711 0,666 
nevelt 146 8,25 205 8,35 158 8,28 193 8,33 0,05 0,673 0,081 
21 napos 141 7,72 200 7,82 156 7,85 185 7,72 0,07 0,759 0,688 

21 napos alomsúly, kg 141 3,01 200 2,96 156 3,06 185 2,92 0,03 0,235 0,012 
21 napos egyedi súly, g 141 393 200 385 156 395 185 382 3,67 0,248 0,067 
Teljes alom halva fialása, %  2,7  2,4  1,3  3,5  0,864 0,175 
Szopóskori elhullás, %  6,3  6,5  5,3  7,3  0,846 0,036 
Szoptatás alatti teljes alompusztulás, %   3,4   2,4   1,3   4,2   0,585 0,107 
16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8+8V = 8V:4S:8V:4S (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét) 
SZ = végig szabad szoptatás 
E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 
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A korábbi eredmények alapján várható volt, hogy a szakaszos megvilágításnak 

pozitív hatása lehet a termelésre. ARVEUX és TROISLONCHES (1995) 

8V:4S:8V:4S megvilágítást alkalmazva, természetes fedeztetés esetén, a 

vemhesülés 15%-os javulását (82,6 és 67,6%), az alomlétszám növekedését 

(12,3 és 11,6) és az elhullás csökkenését (1,4 és 6,1%) figyelték meg. 

UZCATEGUI és JOHNSTON (1992) rex nyulakkal végzett kísérletben különböző 

szakaszos megvilágítások (1V:3,5S:1V:3,5S:1V:14S; 1V:4,5S:1V:4,5S:1V:12S; 

1V:5,5S:1V:5,5S:1V:10S) esetén 9,1%-os vemhesülés javulásról (64,7 és 

55,6%) számoltak be. Az eltérés azonban egyik kísérletben sem volt 

szignifikáns. VIRÁG és mtsai (2000) 1,5V:4,5S:1,5V:4,5S:1V:12S megvilágítás 

esetén tejtermelésben jelentős, 23%-os javulásról számoltak be (4,67 és 3,80 kg, 

P<0,1). HOY és SELZER (2003) kísérletükben 6V:6S:6V:6S világítási programot 

alkalmazva 24 óra alatt két szoptatási csúcsot figyeltek meg. Mindezek alapján a 

szaporasági mutatókban és a tejtermelésben is javulás volt várható.  

Ezzel szemben THEAU-CLÉMENT és MERCIER (2004) valamint SZENDRŐ és 

mtsai (2004) 8V:4S:8V:4S megvilágítás esetén egyik tulajdonságban sem 

kaptak eltérést a folyamatos megvilágításhoz képest. Kísérletünkben mi sem 

mutattunk ki egyik tulajdonságban sem szignifikáns változást. Ennek egyrészt 

az lehetett az oka, hogy ARVEUX és TROISLONCHES (1995), bár kísérletünkkel 

azonos világítási programot alkalmaztak, de természetes fedeztetést végeztek. 

Ebben az esetben a receptivitásnak kisebb a jelentősége, mert többnyire csak az 

ivarzó anyanyúl párosodik a bakkal, és fedeztetett anyára számolják a 

vemhesülési arányt. Más kutatók (UZCATEGUI és JOHNSTON, 1995; VIRÁG és 

mtsai, 2000) a mienktől eltérő világítási programot alkalmaztak. A kísérleti és a 

kontroll csoportban mindkét esetben megegyezett a hosszabb sötét időszak, és 

csak a kontroll csoport világos periódusának megfelelő napszakban végeztek 

szakaszos megvilágítást. A kísérletünkben alkalmazott 8V:4S:8V:4S 

megvilágítás esetén viszont két azonos hosszúságú világos (8+8 óra) és sötét 

periódusra (4+4 óra) osztottuk a nap 24 óráját. 
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4.1.1.2. Szoptatási mód hatása 

 

A szoptatási mód hatásával kapcsolatos eredményeket a 10. táblázatban 

foglaltuk össze. 

 

A E csoportban az anyanyulak súlya 0,14 kg-mal kisebb volt, mint az SZ 

csoportban. EIBEN és mtsai (2004b, 2007) szintén a szabadon szoptató (kontroll) 

csoportban mértek kissé nagyobb anyasúlyt. Feltehetően a kontroll anyanyulak 

gyengébb vemhesülése miatt az éppen roszabb kondícióban levő (nem 

vemhesült) nyulak hosszabb ideig pihenhettek, és így visszanyerhették esetleges 

súlylemaradásukat. 

 

A biostimuláció hatására 8,1%-kal (80,6 és 72,5%, P<0,05) jobb volt a 

vemhesülési arány. A legtöbb korábbi kísérletben szintén javult a fialási arány. 

A kontroll és a biostimulált csoport közötti különbség attól függött, hogy a 

kontroll csoportban az anyanyulak jobban vagy gyengébben vemhesültek. EIBEN 

és mtsai (2004a) 33%-hoz képest 26%-os, BONANNO és mtsai (2004) 44%-hoz 

képest 15%-os, EIBEN és mtsai (2004b) 46%-hoz képest 12%-os, szignifikáns 

javulásról számoltak be. Kísérletünkben a 8,1%-os javulás a kontroll csoport 

72,5%-os eredményéhez képest következett be. Ugyanakkor EIBEN és mtsai 

(2007), valamint MATICS és mtsai (2004a) nem kaptak szignifikáns különbséget, 

mivel a kontroll anyák is jól vemhesültek (sorrendben: 71,1 és 77,8%). A 

szoptatási mód megváltoztatása tehát annak függvényében eredményes, hogy 

kezelés nélkül, milyen a termékenyülés. MAERTENS (1998) PMSG kezelés, 

BONANNO és mtsai (2004) biostimuláció alkalmazása esetén figyelték meg, 

hogy csak az első fialás után, amikor az anyanyulak takarmányfogyasztása 

limitált, energiaegyensúlya negatív, akkor javult szignifikánsan a vemhesülési 
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arány. Több fialás után, amikor az anyanyulak kondíciója már jobb, a 

hormonális, vagy a biostimulációs kezelés eredménytelen. 

Fialás után 11 nappal törtnő termékenyítéskor a szoptatás és a reprodukció 

között fennálló részleges hormonális antagonizmus magyarázhatja a szoptató 

anyanyulak rosszabb termelését (THEAU-CLÉMENT, 2007). UBILLA és mtsai 

(2000) 24 órával az anya-alom elkülönítés után a prolaktin szint csökkenését 

figyelték meg. BONANNO és mtsai (2004) szerint az anyanyulak kizárása után 

már 20 óra elteltével bekövetkezik a prolaktin szint csökkenése, amely a 17ß-

ösztradiol szekréciót stimulálhatja, ami ivarzást indukálhat. Ez lehet az élettani 

háttere a szoptatási mód megváltoztatás hatására bekövetkező vemhesülési 

arány javulásnak. 

 

Az E csoportban az összesen született nyulak száma 0,38-dal több volt (12. 

táblázat), mint az SZ csoportban (P<0,1). Az élve született alomlétszámban 

P<0,05 szinten (0,51 nyúl) kaptunk különbséget, de az 21 napos korra teljesen 

eltűnt. A 21 napos alom- és egyedi súlyban, sorrendben 4,8 és 3,4% különbséget 

kaptunk az SZ csoport javára (sorrendben P<0,05 és P<0,1). Szopós elhullásban 

és a teljes alompusztulásban is az SZ csoport ért el kedvezőbb eredményt, de a 

különbség csak a szopós elhullásban volt szignifikáns (P<0,05). 

Eredményeinkkel megegyezően, a születéskori összes és élő alomlétszám több 

kísérletben is (MATICS és mtsai, 2004a; EIBEN és mtsai, 2004a,b, 2007) a 

biostimulált csoportban volt kissé nagyobb. MATICS és mtsai (2004a) abban az 

esetben kaptak jelentősebb javulást, ha a szabad szoptatás után nem két, hanem 

három napig végeztek egyszeri szoptatást. A 21 napos és a választási 

alomlétszámban kapott eredményeink megegyeznek az irodalmi adatokkal. 

Ebben a dajkásítás, vagy a szoptatás alatti elhullás (EIBEN és mtsai, 2004a) is 

közrejátszhatott. 

Korábban több szerző (MATICS és mtsai, 2004a; BONANNO és mtsai, 2004; 

EIBEN és mtsai, 2004b) megállapította, hogy a szoptatási mód megváltoztatása 
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azért jobb biostimulációs módszer, mint az anya-alom elkülönítés (THEAU-

CLÉMENT, 2007), mert ebben az esetben nem marad ki szoptatás, és ezért nem 

csökken a szopósnyulak súlya. Jelenlegi kísérletünkhöz hasonlóan, EIBEN és 

mtsai (2004b, 2007) is szignifikánsan kisebb 21 napos súlyt mértek a 

biostimulációs csoportban. Feltehető, hogy a szopósnyulak a szoptatási mód 

megváltoztatása után is a korábban megszokott időben, általában a sötét 

időszakban akartak szopni. Amint HUDSON és DISTEL (1982) megfigyelték, ha 

ilyenkor a szoptatás elmaradt (az anyát nem engedték be az elletőládába), a 

kisnyulak rövid várakozás után visszabújtak a fészekbe és nyugodtan aludtak. A 

reggel beengedett anyanyulak feltehetően a szopásra fel nem készült, szőrrel 

betakart alomhoz ugrottak be. Ilyenkor valószínűleg nem tud mindegyik kisnyúl 

időben csecshez jutni, szopni, ezért súlyban kissé elmaradhatnak. 

A termelés és a gazdaságosság szempontjából fontos mutatóban, az egy 

termékenyítésre jutó összes, élve született és 21 napos nyulak számában, 

sorrendben 16,2; 18,4 és 9,3%, 21 napos nyulak összes súlyában 6,3% 

különbséget kaptunk az E csoport javára (11. táblázat).  

 

11. táblázat: A szoptatási mód hatása az egy inszeminálásra jutó termelésre 

SZ E   n Átlag n Átlag SE P 

Fialás  0,725  0,806  0,020 
Nyulak száma       

összes 158 6,12 193 7,11 0,11 <0,001 
élve született 158 5,76 193 6,82 0,10 <0,001 
21 napos 156 5,69 185 6,22 0,05 <0,001 

21 napos súly, kg 156 2,21 185 2,35 0,02 0,001 
SZ = végig szabad szoptatás 
E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 
 

Ez azt mutatja, hogy minden lényeges tulajdonság tekintetében fölényben voltak 

a biostimulált nyulak. Igaz a különbség kisebb volt, mint EIBEN és mtsai 

(2004a,b) esetében, de azokban a kísérletekben a kontroll anyanyulak nagyon 
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gyengén vemhesültek (33,3 és 46,0%), és ehhez képest sokkal nagyobb volt a 

javulási lehetőség, mint a mi esetünkben, amikor 72,5%-os vemhesülési 

arányhoz képest néztük az eredmények alakulását. 

 

4.1.2. Szoptatási viselkedés 

4.1.2.1. Világítási program hatása 

 

A megvilágítás módja csak a laktáció 2. és 4. napja között befolyásolta 

szignifikánsan a napi szoptatások számát: a 16V csoport anyanyulai gyakrabban 

szoptattak (12. táblázat). A laktáció későbbi szakaszában és a 2-17. nap között 

nem volt különbség a 16V és a 8+8V csoport között.  

 

12. táblázat: A napi szoptatások száma a laktáció alatt a megvilágítástól 

függően 

Megvilágítás 
Fialás utáni napok 16V (n) 8+8V (n) SE P 

2-4 1,43 (81) 1,24 (139) 0,04 0,008 
5-8 1,39 (110) 1,46 (185) 0,04 0,375 
9-10 1,20 (55) 1,26 (80) 0,04 0,456 
11-14 1,55 (110) 1,59 (183) 0,04 0,593 
15-17 1,61 (76) 1,41 (120) 0,05 0,051 
2-17 1,45 (432) 1,42 (707) 0,02 0,418 
n = megfigyelési napok száma 
16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8+8V = 8V:4S:8V:4S (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét) 
 

A napi szoptatások számának megoszlása független volt a világítási programtól 

(4. ábra). A naponta egyszeri és a kétszeri szoptatás előfordulási arányában 

kapott 3,5 és 2,1%-os eltérés nem volt szignifikáns.  
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4. ábra: A napi szoptatások számának megoszlása a 16V és 8+8V csoportokban 

 

A laktáció alatt, 16V megvilágítás mellett, a 2-4. naphoz képest a kétszeri 

szoptatás aránya csökkent, a háromszorié folyamatosan nőtt, míg az egyszeri 

szoptatás nem változott lényegesen (5. ábra). A 8+8V csoportban ellenkező 

tendencia figyelhető meg: a napi egyszeri szoptatás aránya a 14. napig csökkent, 

a kétszeri szoptatásé pedig nőtt (5. ábra). A laktáció 2-4. és 11-14. napja között 

több mint duplájára nőtt a 8+8V csoportban a kétszer vagy többször szoptatás 

előfordulási aránya, de az egész szoptatási időszakra vetítve nem kaptunk 

szignifikáns különbséget. Ez ellentétes HOY és SELZER (2003) megfigyelésével, 

akik 6V:6S:6V:6S megvilágítás esetén gyakoribb kétszeri szoptatást figyeltek 

meg. A két kísérletben tapasztalt különbséget az eltérő világítási program 

okozhatta. 

YOUNGLAI és mtsai (1986) a melatonin termelődést vizsgálták a megvilágítástól 

(12V:12S, 2V:22S, 22V:2S) függően. A melatonin termelődés hossza 

összefüggésben volt a világítási programmal. Feltehető, hogy a napi kétszeri 

sötét-világos váltás a melatonin termelődést is befolyásolta.  
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5. ábra: Az egyszer, kétszer vagy háromszor és négyszer szoptatás előfordulási 

gyakorisága a laktáció alatt, a 16V és a 8+8V csoportban 
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A tobozmirigy aktivitásának a 8V:4S:8V:4S fotóperiódussal történő 

megzavarása, befolyással lehet a szoptatási viselkedésre.  

Azoknál az anyanyulaknál, amelyek naponta csak egyszer szoptattak a 16V 

csoportban 77%-ban a sötétben, 2-4 óra közötti csúccsal történt a szoptatás (6. 

ábra). A 8+8V csoportban csak az első sötét periódusban volt megfigyelhető 

szoptatási csúcs (4-6 óra között), a nap többi részében (sötétben és világosban 

egyaránt) hasonló (2-12% közötti) arányban figyeltünk meg szoptatást (6. ábra). 

Mindkét csoportban (16V ill. 8+8V) az első sötét időszakban megfigyelhető 

szoptatási csúcs a sötétség kezdete után 4-6 órával következett be (6. ábra). 

Azoknál az anyáknál, amelyek a 16V csoportban egy nap kétszer szoptattak, az 

első szoptatás szinte kizárólag a sötét (90,0%), a második (93,9%) a világos 

(főként a délelőtti) napszakra esett (7. ábra).  

8+8V megvilágításnál az első sötét (2-6 óra) és az ezt követő 4 óra világos (6-10 

óra) periódusra esett az első szoptatás (7. ábra). Önkéntes azonban annak 

megállapítása, hogy melyik sötét időszakot tekintjük „elsőnek”, illetve hogy a 0-

2 óra közötti szoptatás egy korai első, vagy egy késői második szoptatás. 

A szoptatások számától függetlenül a 16V és 8+8V csoport között nem kaptunk 

szignifikáns különbséget a szoptatások hosszában (13. táblázat). A fialást 

követő napokban a szoptatás időtartama mindegyik csoportban szignifikánsan 

hosszabb volt, mint a laktáció későbbi szakaszában (13. táblázat).  

A szoptatás 24 órán belüli szabálytalan előfordulása ellentétes lehet az 

állatjólléttel, mivel HUDSON és DISTEL (1982) megfigyelése szerint a szoptatási 

és a szopási időpont összehangolódik, a szopósok várják anyjukat. MATICS és 

mtsai (2004b) megfigyelték, hogy a naponta kétszer szoptató anyanyulak 

alkalmanként hosszabb ideig szoptatnak, pontosabban hosszabb ideig 

tartózkodnak az elletőládában. Feltevésük szerint ezekben az esetekben a 

kisnyulak nem készültek fel az anyanyulak érkezésére, szopás előtt nem bújnak 

ki a szőrtakaró alól, mint ahogy azt HUDSON és DISTEL (1982) leírták. 
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6. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a 16V és 8+8V csoportokban, 

egyszeri szoptatás esetén 
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7. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a 16V és 8+8V csoportokban, 

kétszeri szoptatás esetén 

világos sötét 
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Hasonló lehet az oka annak, hogy a 8+8V csoportban a nap bármely szakában 

hosszabb volt a szoptatási idő, vagyis az anyanyulak gyakran akkor mehettek be 

az elletőládába, amikor a szopósnyulak éppen a szőr alatt aludtak. A felébredés 

és a szőrtakaró alóli kibújás pedig megnövelte a szoptatási – az elletőládában 

tartózkodási - időt. 

 

13. táblázat: A szoptatási idő hossza (mp) a laktáció időpontjától és a 

megvilágítástól függően 

Megvilágítás 
16V 8+8V Szoptatások 

száma 
Laktáció, 

nap n Átlag n Átlag 
SE P 

2-4. 48 251c 107 246b 6,29 0,721 
5-8. 74 184b 116 176a 2,59 0,131 
9-10. 44 184b 62 172a 3,41 0,084 
11-14. 64 165a 95 167a 2,30 0,718 
15-17. 43 184b 80 176a 3,59 0,284 
SE  3,18  2,72   
P  <0,001  <0,001   

Egyszer 

átlag 273 191 460 190 2,07 0,732 
2-4. 31 267b 29 262c 11,5 0,845 
5-8. 29 194a 52 200b 4,45 0,517 
9-10. 11 169a 15 206ab 7,59 0,013 
11-14. 32 177a 69 181a 3,74 0,644 
15-17. 22 179a 29 183ab 5,99 0,740 
SE  5,85  4,16   
P  <0,001  <0,001   

Kétszer 
(első alkalom) 

átlag 125 203 194 200 3,41 0,723 
2-4. 31 240b 29 245c 8,67 0,774 
5-8. 29 203a 52 207b 3,69 0,657 
9-10. 11 186a 15 202ab 6,60 0,267 
11-14. 32 187a 69 182a 3,66 0,546 
15-17. 22 194a 29 181a 5,88 0,283 
SE  4,52  3,40   
P  <0,001  <0,001   

Kétszer 
(második alkalom) 

átlag 125 205 194 199 2,72 0,319 
a, b, c Az oszlopokon belüli átlagok közötti szignifikáns különbséget jelölik (P<0,05) 
n = szoptatási alkalmak száma 
16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8+8V = 8V:4S:8V:4S (8 óra világos, 4 óra sötét, 8 óra világos, 4 óra sötét) 
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4.1.2.2. Szoptatási mód hatása 

 

A szoptatási mód megváltoztatása nem volt hatással a napi szoptatások számára 

(14. táblázat), az E csoport 11. nap utáni gyakoribb szoptatása nem tért el 

szignifikánsan az SZ csoportétól. 

 

14. táblázat: Az átlagos szoptatások száma a szoptatási módtól függően 

Szoptatási mód 
Fialás utáni napok SZ (n) E (n) SE P 

2-4 1,46 (37) 1,41 (44) 0,06 0,682 
5-8 1,48 (52) 1,31 (58) 0,06 0,142 
9-10* 1,44 (25) 1,00 (30) - - 
11-14 1,45 (51) 1,63 (59) 0,07 0,197 
15-17 1,54 (35) 1,66 (41) 0,09 0,506 
2-17 1,49 (330) 1,51 (350) 0,03 0,688 
* A szoptatási mód megváltoztatásának időszaka (9. és 10. nap) nem szerepelt a teljes vizsgált 
periódusban (2-17. nap)  
n = megfigyelési napok száma 
SZ = végig szabad szoptatás 
E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 
 

A napi egyszeri és kétszeri szoptatás előfordulási arányában a laktáció 1. és 8. 

napja között szignifikáns különbséget kaptunk az SZ és az E csoport között 

(sorrendben: P=0,039 és P=0,012; 8. ábra). A háromszori és négyszeri 

szoptatások megoszlásában nem volt különbség (P=0,415; 8. ábra). A laktáció 

11-17. napjain az E csoportban nagyobb arányban fordult elő többszöri 

szoptatás, mint az SZ anyanyulaknál, azonban a különbség nem volt 

szignifikáns (P=0,089; 8. ábra). A szoptatási mód megváltoztatása előtti 

időszakhoz képest az E csoportban szignifikánsan csökkent (17%-kal; P=0,015) 

az egyszeri, illetve nőtt (12%-kal; P=0,008) a háromszori és négyszeri szoptatás 

aránya (8. ábra).  
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* a két csoport közötti eltérés P<0,05 szinten szignifikáns 
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8. ábra: A napi szoptatások száma a szoptatási mód megváltoztatása előtt (1-8. 

nap), és után (11-17. nap) az SZ és E csoportokban 
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Napi egyszeri szoptatás esetén az SZ csoportban a laktáció 1-8. és a 11-17. napja 

között, a szoptatás 76 és 88%-a 22 és 6 óra között történt (9. ábra). Az E 

csoportban a laktáció 1-8. napja között a szoptatások napszakonkénti 

megoszlása hasonló eredményt mutatott, mint az SZ csoporté: a szoptatások 

80%-a 22 és 6 óra között történt (10. ábra). A szoptatási mód megváltoztatása 

után a laktáció 11-17. napja között kisebb arányban fordult elő sötétben 

szoptatás: az anyanyulaknak csak 61%-a szoptatott 22 és 6 óra között (10. ábra). 

Világosban, a délelőtti órákban (6-12 óra között) 39%-ban figyeltünk meg 

szoptatást.  

Napi kétszeri szoptatás esetén az SZ csoportban 1-8. nap között az első szoptatás 

97%-ban a sötét, a második pedig minden esetben a világos időszakra esett (11. 

ábra). A két szoptatási csúcs között átlagosan 6 óra telt el.  

A 11-17. nap között az első és a második szoptatási alkalom szélesebb 

időtartományban történt, kevésbé határozottan különült el a két szoptatás 

egymástól, mint az 1-8. nap között. 

Az E csoportban a laktáció 1-8. napja között az első szoptatás leggyakrabban 22 

és 4 óra, a második 6 és 12 óra közé esett (12. ábra). A 11-17. nap között ebben 

a csoportban is megfigyelhető a szoptatási időpontok szélesebb időtartományban 

történő eloszlása, az első és a második szoptatási alkalom részbeni egybeesése 

(12. ábra).  

MATICS és mtsai (2004b) megfigyelték, hogy ha egyszeri szoptatásról a laktáció 

9. napja után szabad szoptatásra tértek át, megnőtt a kétszeri és a háromszori 

szoptatás gyakorisága, és egyben több anya szoptatott a világos reggeli, délelőtti 

órákban. Kísérletünk eredményei azt mutatják, hogy ha a 11. napi termékenyítés 

előtt három napig végeztünk egyszeri szoptatást, már ettől is gyakoribb lett a 11-

17. nap között a többszöri szoptatás, és 8-12 óra között egy második szoptatási 

csúcs jelent meg. A kétszer szoptató anyanyulak ugyanis általában először a 

sötétedés környékén, majd a reggeli, délelőtti órákban mennek az elletőládába 

szoptatni (MATICS és mtsai, 2004b). 
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9. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a laktáció 1-8. és 11-17. napja 

között az SZ csoportban, napi egyszeri szoptatás esetén (SZ = végig szabad 

szoptatás) 

világos sötét 

világos sötét 
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10. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a szoptatási mód megváltoztatása 

előtt (1-8. nap) és után (11-17. nap) az E csoportban, napi egyszeri szoptatás 

esetén (E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon) 

 

világos sötét 

világos sötét 
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11. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a laktáció 1-8. és 11-17. napja 

között az SZ csoportban, napi kétszeri szoptatás esetén (SZ = végig szabad 

szoptatás) 

világos sötét 

világos sötét 
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12. ábra: A szoptatások napszaki megoszlása a szoptatási mód megváltoztatása 

előtt (1-8. nap) és után (11-17. nap) az E csoportban, napi kétszeri szoptatás 

esetén (E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon) 

 

világos sötét 

világos sötét 
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A teljes laktáció alatt, a szoptatások számától függetlenül, minden esetben az E 

anyanyulak szoptattak hosszabb ideig (15. táblázat), de a laktáció egyes 

szakaszaiban is több esetben statisztikailag igazolható volt az eltérés. A kétszer 

szoptató anyák átlagosan hosszabb ideig tartózkodtak az elletőládában, mint az 

egyszer szoptatók. MATICS és mtsai (2004b) ezt azzal magyarázták, hogy az 

anya érkezését nem váró, szőrrel betakart kisnyulaknak hosszabb idő szükséges 

a csecsek megtalálásához, a szopás elkezdéséhez. 

 

15. táblázat: A szoptatási idő hossza (mp) a laktáció időpontjától és a szoptatási 

módtól függően 

Szoptatási mód 
SZ E Szoptatások 

száma 

Fialástól 
eltelt 
napok n átlag n átlag SE P 

2-4. 20 247 28 254 10,2 0,748 
5-8. 30 167 44 196 4,34 0,001 
9-10. 14 177 30 187 5,38 0,407 
11-14. 32 161 32 169 3,48 0,222 
15-17. 21 174 22 194 6,95 0,156 

Egyszer 

2-17. 117 181 156 199 3,18 0,007 
2-4. 17 250 14 287 16,8 0,281 
5-8. 19 177 10 226 6,76 <0,001 
9-10. 11 169   8,76  
11-14. 15 172 17 181 4,54 0,356 
15-17. 11 173 11 184 7,42 0,491 

Kétszer 
(első alkalom) 

2-17. 73 191 52 219 5,85 0,020 
2-4. 17 217 14 268 12,8 0,046 
5-8. 19 196 10 218 6,15 0,087 
9-10. 11 186   8,35  
11-14. 15 168 17 204 5,85 0,001 
15-17. 11 186 11 201 9,10 0,415 

Kétszer 
(második alkalom) 

2-17. 73 192 52 223 4,52 0,001 
n = megfigyelési napok száma 
SZ = végig szabad szoptatás 
E = egyszeri szoptatás a termékenyítés előtti 3 napon 
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4.2. A termékenyítés előtt napi 8-ról 16 órára megnövelt megvilágítás 

hatása az anyanyulak termelésére és szoptatási viselkedésére (2. kísérlet) 

 

Célkitűzés: A kísérlet során azt vizsgáltuk, hogy hogyan befolyásolja a 

termékenyítés előtt nyolc nappal 8-ról 16 órára megnövelt megvilágítás az 

anyanyulak termelését és szoptatási viselkedését. 

 

A kísérletben használt rövidítések: 

16-16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 

8-16V = A 8 óra világos és 16 óra sötét (8V:16S) megvilágítást a termékenyítés 

előtt nyolc nappal 16 óra világos 8 óra sötétre változtattuk (16V:8S), majd a 

termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 óra világos 16 óra sötét 

megvilágításra. 

 

4.2.1. Anyanyulak termelése 

 

A 8-ról 16 órára megnövelt megvilágítás hatására több mint 10%-kal javult a 

vemhesülési arány (16. táblázat). Hasonló eredményekről számolt be MIRABITO 

és mtsai (1994a), valamint THEAU-CLÉMENT és mtsai (1990).  

Az összes-, az élőve született és a 3 hetes alomlétszámban kapott eltérés - az 

irodalmi adatokhoz hasonlóan - nem volt szignifikáns.  

A 3 hetes alom- és egyedi súly a 16-16V csoportban kissé nagyobb volt. Ez 

megegyezik MIRABITO és mtsai (1994b) eredményével, ami azt jelzi, hogy a 

napi megvilágítás növelése (a sötét időszak lerövidítése) nem hat kedvezően az 

anyanyulak tejtermelésére. 

A szopósnyulak elhullásában nem találtunk különbséget a két csoport között.  

Egy termékenyítésre vetítve a 16-16V csoporthoz (5,22) viszonyítva a 8-16V 

anyanyulak 18,8 %-kal több (6,20) nyulat hoztak világra.  
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Annak érdekében, hogy a megnövelt megvilágításnak az anyanyulak 

tejtermelésére, illetve a szopósnyulak növekedésére gyakorolt kedvezőtlen 

hatását jobban megismerjük, két fialás alkalmával gyakrabban végeztünk 

méréseket, több alkalommal vettünk fel adatokat. 

 

16. táblázat. A világítási program hatása az anyanyulak termelésére 

Megvilágítás 
Tulajdonság 16-16V 8-16V SE P 

n 55 54   
Vemhesülési arány, % 61,4 72,0  0,05 
Alomlétszám     

összes 8,68 9,04 0,16 0,33 
élő 8,50 8,61 0,15 0,82 
nevel 8,49 8,56 0,07 0,69 
3 hetes 7,94 8,05 0,08 0,59 

3 hetes alomsúly, g 3411 3352 43,2 0,38 
3 hetes egyedi súly, g 432 420 4,70 0,17 
Szopós elhullás, % 6,5 6,0   0,67 
n = anyanyulak száma 
16-16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8-16V = 8 óra világos és 16 óra sötét (8V:16S), amit a termékenyítés előtt nyolc nappal 16 óra 
világos 8 óra sötétre változtattunk (16V:8S), majd a termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 
óra világos 16 óra sötét megvilágításra. 
 

A 17. táblázatban összefoglalt eredmények alapján megállapítható, hogy a 8-

16V csoport anyanyulainak testsúlya kb. 100 g-mal nagyobb volt, mint a 16-

16V csoportban, az eltérés azonban nem volt szignifikáns. Az alomlétszámban 

és az alomsúlyban nem kaptunk különbséget. A 4. és 8. nap között a 16-16V 

csoportban megemelkedett az elhullás (18. táblázat), de ez nem lehet 

kapcsolatban a megvilágítással, hiszen ebben a csoportban végig 16 órát 

világítottunk.  

A napi takarmányfogyasztásban kapott eltérés nem volt szignifikáns (19. 

táblázat). A 12-16. nap közötti alomsúly-gyarapodásban a szignifikánshoz 

közeli (P=0,07) különbséget kaptunk, a 16-16V csoport javára (19. táblázat). A 
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teljes vizsgált időszakban azonban a két csoport takarmányfogyasztása és az 

alomsúly-gyarapodása megegyezett. A takarmányértékesítés a 12-16. nap között 

a 8-16V csoportban volt szignifikánsan rosszabb (P=0,02), amit a két csoport 

jelentősen eltérő alomsúly-gyarapodása magyarázhat. A teljes vizsgált időszakra 

vonatkozóan azonban a különbség már nem volt statisztikailag igazolható. 

A részletesebb vizsgálattal nem sikerült a 8-16V csoport esetleges gyengébb 

tejtermelését és ennek további negatív hatását igazolni. 

 

17. táblázat. A megvilágítás hatása az anyanyulak súlyára, az alomlétszámra és 

az alomsúlyra 

Megvilágítás Laktáció, nap 16-16 V 8-16 V SE P 

n 33 48   
Anyasúly, g 

2. 4203 4331 47,2 0,19 
4. 4455 4567 42,5 0,20 
8. 4531 4670 41,8 0,10 
12. 4606 4709 40,2 0,20 
16. 4696 4800 44,8 0,26 

Alomlétszám 
2. 8,42 8,31 0,12 0,67 
4. 8,33 8,27 0,13 0,81 
8. 8,00 8,21 0,13 0,44 
12. 7,82 8,13 0,14 0,29 
16. 7,82 8,10 0,14 0,37 

Alomsúly, g 
2. 566 573 11,5 0,76 
4. 743 739 16,0 0,91 
8. 1245 1268 27,7 0,69 
12. 1779 1817 38,0 0,63 
16. 2357 2345 46,3 0,90 
n = anyanyulak száma 
16-16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8-16V = 8 óra világos és 16 óra sötét (8V:16S), amit a termékenyítés előtt nyolc nappal 16 óra 
világos 8 óra sötétre változtattunk (16V:8S), majd a termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 
óra világos 16 óra sötét megvilágításra. 
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18. táblázat. A megvilágítás hatása a szopósnyulak elhullására (%) 

Megvilágítás Laktáció, nap 16-16 V 8-16 V P 

2-4. 1,2 0,5 0,35 
4-8. 4,3 0,8 <0,01 
8-12. 2,4 1,0 0,16 
12-16. 0,0 0,3 0,43 
2-16. 7,7 2,5 <0,01 
16-16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8-16V = 8 óra világos és 16 óra sötét (8V:16S), amit a termékenyítés előtt nyolc nappal 16 óra 
világos 8 óra sötétre változtattunk (16V:8S), majd a termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 
óra világos 16 óra sötét megvilágításra. 
 

 

19. táblázat. A világítási program hatása a takarmányfogyasztás, az alomsúly-

gyarapodás és takarmányértékesítés alakulására 

Megvilágítás Laktáció, nap 16-16 V 8-16 V SE P 

Takarmányfogyasztás, g/nap 
2-4. 311 325 6,47 0,30 
4-8. 366 381 5,93 0,24 
8-12. 416 414 6,23 0,89 
12-16. 447 452 3,44 0,73 
2-16. 387 403 6,04 0,20 

Alomsúly-gyarapodás, g/nap 
2-4. 88,5 83 4,98 0,28 
4-8. 129 132 3,41 0,70 
8-12. 134 137 3,69 0,62 
12-16. 144 132 3,45 0,07 
2-16. 130 127 3,11 0,54 

Takarmányértékesítés, g/g 
2-4. 3,51 3,91 0,91 0,31 
4-8. 3,07 2,97 0,07 0,51 
8-12. 3,31 3,34 0,19 0,95 
12-16. 3,20 3,51 0,06 0,02 
2-16. 2,98 3,17 0,10 0,90 
16-16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8-16V = 8 óra világos és 16 óra sötét (8V:16S), amit a termékenyítés előtt nyolc nappal 16 óra 
világos 8 óra sötétre változtattunk (16V:8S), majd a termékenyítés után visszaálltunk a napi 8 
óra világos 16 óra sötét megvilágításra. 
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4.2.2. Szoptatási viselkedés 

 

Az irodalmi adatok többségével (ZARROW és mtsai, 1965; HUDSON és DISTEL, 

1982; SCHLEY, 1985; WULLSCHLEGER, 1985; BIGLER, 1986; STAUFFACHER, 

1988; SCHLOLAUT és mtsai, 1995) szemben megfigyeléseink szerint a 16-16V 

csoportban 31,8%-ban, a 8-16V csoportban 35,3%-ban fordult elő kétszeri, 

illetve 6,1% és 3,9%-ban háromszori szoptatás (13. ábra). Hasonló 

eredményekről számoltak be SELZER és mtsai (1999). MATICS és mtsai (2001) 

kísérletükben kétszeri szoptatás 22,8%-ban, háromszori szoptatás 0,9%-ban 

fordult elő. Annak ellenére, hogy az egyszeri és a többszöri szoptatás 

előfordulása összességében hasonló volt a két csoportban (13. ábra), 

megfigyelhető, hogy a fialás után a 0-3. napi alacsony értékhez képest a 8-16V 

csoportban szignifikánsan nőtt a kétszeri, és csökkent az egyszeri szoptatások 

előfordulása (P=0,048). A 16-16V csoportban nem figyelhető meg ilyen 

változás. Az egyszer szoptató anyák aránya nem változott, a kétszer szoptatás 

előfordulása kissé csökkent, de hasonló arányban nőtt a háromszori szoptatás. 

A szoptatás időtartama, a fialás utáni két napban szignifikánsan hosszabb volt 

(P<0,001), de az első hét után már nem változott lényegesen (20. táblázat). 

A 16-16V csoportban szignifikánsan hosszabb volt a szoptatási idő, mint a 8-

16V csoportban. Ez valószínűen nincs összefüggésben az anyanyulak 

tejtermelésével, mivel a két csoportban az alomsúly megegyezett (GERENCSÉR 

és mtsai, 2008). 

Napi egyszeri szoptatás esetén az anyák szignifikánsan rövidebb időt töltöttek az 

elletőládában, mint a kétszer szoptatók az első- vagy a második alkalommal (21. 

táblázat). Ez az eredmény megegyezik MATICS és mtsai (2001) 

megfigyelésével, akik szerint egyszeri szoptatás esetén jobb összhang van az 

anyák és az ivadékaik között. Az elletőláda kétszeri felkeresése esetén a 

szopósnyulak valószínűleg még a fészekben található szőr alatt vannak, mikor 
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az anya beugrik az elletőládába. A kimászáshoz (kibújáshoz) több időre van 

szükség (HUDSON és DISTEL, 1982). 
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13. ábra: Az egyszeri, a kétszeri és a háromszori szoptatás előfordulási aránya a 

16-16V és 8-16V csoportokban 
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20. táblázat: A megvilágítás hatása a szoptatások időtartamára 

Fialás utáni napok  
0-3. 4-11. 12-14. 0-14. nap Csoportok 

n mp n mp n mp n mp 
SE P 

16-16V 59 249b 216 194a 62 188a 337 202B 3,20 <0,001 
8-16V 53 220c 214 182b 127 171a 394 184A 1,90 <0,001 
n= szoptatási alkalmak száma 
a, b, c a soron belül, A, B az oszlopon belül (együtt) P<0,05 szinten szignifikáns a különbség 
 

21. táblázat: A szoptatások időtartama (mp) a napi szoptatások számától 

függően 

Megvilágítás 
16-16V 8-16V Napi szoptatások száma 

n Átlag n Átlag 
SE P 

Egyszer 132 195 159 180 2,3 0,001 
első 62 214 96 193 4,9 0,038 Kétszer második 62 215 96 189 5,7 0,026 

n= szoptatási alkalmak száma 
 

4.3. Növendéknyulak szabad helyválasztása különböző színű megvilágítás 

esetén (3.a kísérlet) 

 

Célkitűzés: Kísérletünk célja a nyulak preferenciájának vizsgálata volt a 

megvilágítás színétől függően. 

 

A hetenkénti és a teljes időszakra vonatkozó helyválasztás az 22. táblázatban 

látható. 

6-10 hetes életkor között a nyulak a fehér színt kedvelték a legjobban. A 

második legjobban preferált szín a sárga volt, amit a kék és a zöld követett 

(P<0,001). Az első héten volt a legnagyobb a fehér színt választó nyulak aránya. 

Általában 25% felett volt a fehér és a sárga, és ez alatt a kék és a zöld szín 

választása. 
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22. táblázat: A növendéknyulak különböző színnel megvilágított ketrecek közötti 

választása (%) 

Fényszín Életkor, hét Fehér Sárga Kék Zöld SE P 

6 33,6c 26,2b 23,8b 16,4a 0,38 <0,001 
7 28,3b 26,8b 22,6a 22,3a 0,24 <0,001 
8 27,3c 25,2b 23,9ab 23,6a 0,18 <0,001 
9 24,4ab 26,9c 23,6a 25,1b 0,18 <0,001 

10 26,2b 26,3b 23,3a 24,2a 0,19 <0,001 
6-10 28,0d 26,3c 23,4b 22,3a 0,11 <0,001 

 

A világos (6:00-22:00) és a sötét napszakban (22:00-6:00) ugyanez a tendencia 

volt megfigyelhető a színek közötti választásban. Feltehetően a nyulak 

„emlékeztek”, vagy szagjegyek alapján választották sötétben is a világosban 

kedvelt ketrecet. Hasonló eredményekről számoltak be DALLE ZOTTE és mtsai 

(2009), akik a nyulak tükrös és tükör nélküli ketrecek közötti választást 

vizsgálták. Az életkor előreheladtával a fényszínek közötti választás részben 

kiegyenlítődött. Ennek magyarázata, hogy a nyulak növekedésével a 

helyszükségletük nagyobb lesz. Hasonló tapasztalatokról számoltak be MATICS 

és mtsai (2003), akik az eltérő ketrecpadozatok közötti szabad helyválasztást 

vizsgálták. 

A nyulak takarmányfogyasztása független volt a fény színétől (23. táblázat). 
 

23. táblázat. Az eltérő színnel megvilágított ketrecekben fogyott takarmány 

mennyiségének megoszlása (%) (összes fogyasztás=100%) 

Fényszín Életkor, hét 
 Fehér Sárga Kék Zöld SE P 

6 25,3 25,4 25,8 23,5 2,30 0,978 
7 26,1 25,1 26,3 22,5 1,48 0,823 
8 25,3 21,2 28,0 25,6 1,48 0,463 
9 22,5 22,8 28,3 26,3 1,38 0,355 
10 23,1 23,2 28,2 25,4 1,08 0,413 

6-10 24,5 23,5 27,3 24,7 0,69 0,254 
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Az eredmények alapján megállapítható, hogy a fény színe hatással volt a nyulak 

helyválasztására, ezért érdemes az anyanyulak termelésére gyakorolt hatását is 

vizsgálni. Mivel érdemleges különbség a fehér-sárga és kék-zöld színek 

választása között volt, ezért az általánosan alkalmazott fehér megvilágítást a 

kékkel hasonlítottuk össze.  

 

4.4. A fényszín és a szaporítási ritmus hatása az anyanyulak termelésére 

(3.b kísérlet) 

 

Célkitűzés: Kísérletünk célja a kék és a fehér fény, valamint a fialás utáni 11. és 

a 25. napi újratermékenyítés anyanyulak termelésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata.  

 

A kísérletben használt rövidítések: 

F = fehér színű megvilágítás 

K = kék színű megvilágítás 

42N = Fialás utáni 11. napon termékenyítettük az anyanyulakat, a fiókákat 35 

napos életkorban választottuk le. A termékenyítés előtt 3 nappal - biostimulációs 

céllal - a szabad szoptatást napi egyszeri szoptatásra változtattuk. 

56N = Fialás utáni 25. napon termékenyítettük az anyanyulakat, választás a 

fiókák 23 napos életkorában történt. A termékenyítés előtt két nappal elvégzett 

választásnak biostimulációs hatása lehet. 

 

4.4.1. A fényszín hatása 

 

A termékenyítéstől az első fialásig mért takarmányfogyasztásban - a 

megvilágítás színétől függő - szignifikáns különbséget kaptunk (24. táblázat): a 

3. heti és az 1-4. hét közötti takarmányfogyasztás fehér fényben volt nagyobb 
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(P=0,003 és P=0,037). Az első, második és negyedik héten a különbség nem 

volt statisztikailag igazolható.  

A teljes (336 napos) termelési periódusra vonatkozó eredményeket a 25. 

táblázat tartalmazza.  

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma mindkét csoportban 

alacsony volt. Fialási arányra átszámítva az F és a K csoportban ez az érték 83,3 

és 87,0%. 

 

24. táblázat: A termékenyítéstől az első fialásig mért takarmányfogyasztás 

(g/nap) alakulása a megvilágítás színétől függően 

Fényszín Vemhesség, hét Fehér Kék SE P 

n 36 33   
1. 221 217 4,03 0,609 
2. 183 171 6,69 0,390 
3. 157 116 7,04 0,003 
4. 88,9 75,0 5,59 0,217 
1-4. 162 145 4,24 0,037 
n = anyanyulak száma 

 

Az F csoportbeli anyanyulak testsúlya fialáskor és a laktáció 23. napján is 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a K csoportban (P<0,001 és P=0,002). Az 

első vemhesség alatt az F anyanyulak több takarmányt fogyasztottak. 

Valószínűleg később is többet ettek, és ez magyarázhatja, hogy testsúlyuk 

szignifikánsan meghaladta a K csoportét. 

Az összes-, az élve született és a 23 napos kori alomlétszám mindkét csoportban 

hasonlóan alakult. Az eredmények alapján, úgy tűnik, hogy a fény színe (fehér 

vagy kék) nem befolyásolja a fialási arányt és az alomlétszámot. 

A születéskori alom- és egyedi súlyban nem kaptunk különbséget, de a 23 napos 

alom- és egyedi súly a K csoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint az F 

csoportban (P=0,036 és P=0,002). Mivel a két csoport alomlétszáma 
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megegyezett, ezért a különbséget az anyanyulak eltérő tejtermelése okozhatta. 

Vagyis a kék fénynek pozitív hatása lehet a tejtermelésre. 

Az egy termékenyítésre jutó élve született és 23 napos fiókák számában nem 

volt különbség a két csoport között (25. táblázat). Annak ellenére, hogy a K 

csoportban volt kissé jobb a vemhesülési arány, és nagyobb a 23 napos alom- és 

egyedi súly, az egy évre jutó termelésben nem kaptunk különbséget a csoportok 

között (25. táblázat).  
 

25. táblázat: A fény színének hatása az anyanyulak 336 napos termelésére 

Megvilágítás színe Tulajdonság Fehér Kék SE P 

n 59 63   
Termékenyítés/fialás 1,20 1,15 0,02 0,170 
Anyanyúl súlya fialáskor, g 4371 4282 18,3 <0,001 
Anyanyúl súlya a laktáció 23. napján, g 4769 4698 15,7 0,002 
Alomlétszám 

összes született 8,84 9,02 0,11 0,344 
élve született 8,62 8,68 0,11 0,782 
alomkiegyenlítés után 8,46 8,46 0,03 0,882 
23 napos 8,08 8,05 0,05 0,586 

Alomsúly, g 
élve született 543 550 6,39 0,713 
23 napos 3498 3611 24,5 0,036 

Egyedi súly, g 
élve született 64,3 65,5 0,46 0,332 
23 napos 435 451 2,53 0,002 

Egy termékenyítésre jutó termelés     
élve született fióka/anya/termékenyítés 7,11 7,40 0,22 0,524 
23 napos fióka/anya/termékenyítés 6,66 6,84 0,14 0,556 

Egy évre jutó termelés     
élve született fióka/anya/év 53,7 55,9 1,72 0,493 
23 napos fióka/anya/év 50,3 51,5 1,10 0,528 
23 napos összes súly (kg)/anya/év 21,6 22,5 0,51 0,333 

n = anyanyulak száma 

 

 



 78 

4.4.2. A szaporítási ritmus hatása 

 

A 336 napos termelési időszak átlagos termelési eredményeit a 26. táblázatban 

mutatjuk be. 

 

26. táblázat: Az anyanyulak termelése 42 és 56 napos szaporítási ritmus esetén 

Szaporítási ritmus Tulajdonság 42N 56N SE P 

n 61 61   
Termékenyítés/fialás 1,22 1,12 0,02 0,005 
Anyanyúl súlya fialáskor, g 4188 4474 18,3 <0,001 
Anyanyúl súlya a laktáció 23. napján, g 4747 4715 15,7 0,319 
Alomlétszám 

összes született 9,11 8,75 0,11 0,138 
élve született 8,87 8,51 0,11 0,283 
23 napos 8,09 8,04 0,05 0,815 

Alomsúly, g 
élve született 564 528 6,39 0,006 
23 napos 3598 3513 24,5 0,055 

Egyedi súly, g 
élve született 65,6 64,2 0,46 0,117 
23 napos 447 439 2,53 0,057 

Két fialás között eltelt idő, nap 46,6 59,5 0,49 <0,001 
TOBEC (e-érték) 

első termékenyítéskor 1646 1712 21,0 0,489 
4-5. fialáskor 2770 2434 39,0 <0,001 

Anyanyulak túlélése, % 
168. napig 57 72  0,089 
336. napig 13 26  0,070 

Egy termékenyítésre jutó termelés     
élve született fióka/anya/termékenyítés 6,96 7,55 0,22 0,184 
23 napos fióka/anya/termékenyítés 6,40 7,13 0,14 0,006 

Egy évre jutó termelés     
élve született fióka/anya/év 60,5 49,2 1,72 0,001 
23 napos fióka/anya/év 55,3 46,5 1,10 <0,001 
23 napos összes súly (kg)/anya/év 24,0 20,1 0,51 <0,001 

42N = Fialás utáni 11. napon termékenyítettük az anyanyulakat, választás a fiókák 35 napos 
életkorában. A termékenyítés előtt 3 nappal a szabad szoptatást napi egyszeri szoptatásra 
változtattuk. 56N = Fialás utáni 25. napon termékenyítettük az anyanyulakat, választás a fiókák 
23 napos életkorában. 
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Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések számában szignifikáns különbséget 

kaptunk, az 56N csoport javára (P=0,005). Ez fialási arányra átszámítva 89,3 és 

82,0 %-os értéknek felelt meg. A két csoport közötti különbség sokkal kisebb, 

mint az irodalomban közöltek (FEUGIER és FORTUN-LAMOTHE, 2006; XICCATO 

és mtsai, 2005; CASTELLINI és mtsai, 2006). Ennek részben az lehet az oka, hogy 

a 25. napon végzett termékenyítés előtt két nappal történő leválasztásnak 

ivarzásfokozó hatása van. Emiatt kísérletünkben, a 42N csoportban – 

biostimulációs céllal - az inszeminálás előtti három napon szabadról napi 

egyszerire változtattuk a szoptatási módot. Korábbi eredmények szerint ez 

hatékony módszer a vemhesülési arány javítására (MATICS és mtsai, 2004a; 

SZENDRŐ és mtsai, 2005).  

Az 56N csoportban az anyanyulak testsúlya fialáskor szignifikánsan nagyobb 

volt, mint a 42N csoportban (P<0,001), de a laktáció 23. napján a két csoport 

súlya már megegyezett (P=0,319). FEUGIER és FORTUN-LAMOTHE (2006) a 

miénkkel megegyező R11W35 (11. napi termékenyítés és 35 napos választás) és 

az R25W23 (25. napi termékenyítés és 23 napos választás) csoportok között 

hasonló különbséget kaptak. CASTELLINI és mtsai (2006) szintén a 27. napon 

inszeminált csoportban mértek nagyobb súlyt. Szerzők ezt a fialás után később 

termékenyített csoport jobb kondíciójával (több zsírdepóval) magyarázzák.  

Az összes, az élve született és a 23 napos alomlétszámban, valamint a 23 napos 

alom- és egyedi súlyban nem kaptunk szignifikáns különbséget. XICCATO és 

mtsai (2005), FEUGIER és FORTUN-LAMOTHE (2006), CASTELLINI és mtsai 

(2006) szintén nem kaptak még tendenciaszerűen érvényesülő különbséget sem. 

Úgy tűnik, hogy a fialás utáni hosszabb pihenő csak a vemhesülési arányra hat 

kedvezően, az alomlétszámra és az alomsúlyra már nem. 

A 42N csoportban a két fialás között 13 nappal rövidebb idő telt el, mint az 56N 

anyanyulaknál (P<0,001). CASTELLINI és mtsai (2006) szintén szignifikáns 

különbséget kaptak, de a 11. napi termékenyítés gyenge vemhesülése miatt csak 

8 nap volt a két csoport közötti eltérés. 
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A 168. és a 336. napi túlélés P=0,089 és P=0,07 szinten volt jobb az 56N 

csoportban (26. táblázat). CASTELLINI és mtsai (2006) hasonló eredményről 

számoltak be: a 11. és 27. napi termékenyítésnél az évi anya utánpótlás aránya 

(80 és 60%) a későbbi újratermékenyítés esetén alakult kedvezőbben. A jobb 

túlélés (hosszabb élettartam) a nagyobb zsírtartalékkal és jobb kondícióval 

magyarázható (CASTELLINI, 2007). A TOBEC módszerrel mért e-érték a 4-5. 

fialás alkalmával a 42N csoportban szignifikánsan (P<0,001) nagyobb volt, mint 

az 56N anyákban (26. táblázat). Mivel az e-érték a zsírmentes testtömeget 

mutatja, kisebb érték esetén van az állatban több zsírtartalék. Ez természetes, 

mivel az 56N csoportban 13 nappal több idő telt el két fialás között, vagyis 

hosszabb idő maradt regenerálódásra. Emellett a 11. napi termékenyítés és a 35 

napos korban történő választás esetén a vemhesség és a laktáció gyakori 

egybeesése miatt jelentősebb lehet az energiahiány (XICCATO, 1996). Az 56N 

csoportban nem esik egybe a laktáció és a vemhesség, hosszabb az üresen állás, 

ami CASTELLINI (2007) szerint állatjólléti szempontból előnyös. 

Az egy termékenyítésre jutó élve született nyulak száma 8,5%-kal (P=0,184), a 

23 napos fiókaszám 11,4%-kal (P=0,006) az 56N csoportban nagyobb volt, mint 

a 42N csoportban (26. táblázat). Ezzel szemben az egy évre jutó termelésben a 

42N csoport anyanyulai bizonyultak 19-23%-kal jobbnak. Az eredményekből jól 

látszik, hogy bár az egy termékenyítésre jutó termelés az 56N csoportban volt 

nagyobb, de a gyakoribb fialás miatt a 42N anyanyulaktól egy évben mégis több 

fióka születik és választható le, mint az 56N csoportbeli társaiktól.  

A korai választás nem volt hátrányos az ivadékok növekedésére (27. táblázat).  

Igaz, hogy 3-5 hetes kor között az 56N ivadékcsoport súlygyarapodása 

gyengébb volt (P<0,001), de 5 és 7 hetes kor között fordítva alakult a sorrend 

(P<0,001). Végeredményben 11 hetes korra - kis különbséggel (2,69 és 2,63 kg, 

P<0,01) - az 56N ivadékok még nagyobbak is lettek. 
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27. táblázat: A választási életkor hatása a növendéknyulak súlyára és 

súlygyarapodására 

Választási életkor Életkor, hét 23 nap (56N) 35 nap (42N) SE P 

n 129 120   
Testsúly, g 

3 433 420 2,20 0,002 
5 891 954 5,51 <0,001 
7 1542 1503 7,05 0,005 
9 2171 2128 9,22 0,022 
11 2694 2632 12,2 0,010 

Súlygyarapodás, g/nap 
3-5 38,6 41,1 0,34 <0,001 
5-7 46,1 42,9 0,38 <0,001 
7-9 45,1 44,0 0,33 0,126 
9-11 37,0 36,2 0,39 0,286 
3-11 41,8 41,2 0,21 0,179 

 

 

4.5. A termékenyítés előtt egy órás rávilágítás és a takarmányozás hatása az 

anyanyulak termelésére (4. kísérlet) 

 

Célkitűzés: A kísérletben két kérdésre kerestünk választ. Egyrészt azt 

vizsgáltuk, hogy a hagyományos napi 16 órás megvilágításhoz képest, hogyan 

alakul az anyanyulak termelése, ha termékenyítés előtt nyolc napon keresztül, az 

addigi napi 8 órás megvilágítás mellett tartott anyanyulaknál a 16 órás sötét 

periódus közepén még egy órát világítunk. Másrészt azt vizsgáltuk, hogy miként 

alakul a nyulak termelése, ha választásig tenyésztápot kapnak, vagy ha 3 hetes 

kortól növendéktápot etetünk velük.  

 

A kísérletben használt rövidítések: 

16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
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8+1V = A 8 óra világos, 16 óra sötét megvilágítást a termékenyítés előtt 8 napon 

keresztül a sötét időszak közepén plusz egy órás (8V:7S:1V:8S) rávilágítással 

egészítettünk ki, a termékenyítés után ismét 8V:16S megvilágítást alkalmaztunk. 

TT = Az anya- és szopósnyulak (választásig) tenyésztápot kaptak. 

TN = A laktáció 21. napjától választásig a tenyésztápot növendéktápra cseréltük. 

 

4.5.1. Megvilágítás hatása 

 

A megvilágítás hatásával kapcsolatos eredményeket a 28. táblázatban foglaltuk 

össze. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a sötét időszak közepén végzett 

egy órás rávilágításnak (8+1V) nem volt hatása az egy fialáshoz szükséges 

termékenyítések számára. Az ebből számított fialási arány a 16V csoportban 

84,7%, a 8+1V-ben pedig 86,2% volt. Az egy órás rávilágítással tehát nem 

érhető el olyan fialási arány javulás (a folyamatos 16 órás megvilágításhoz 

képest), mint amit 8-ról 16 órára növelt megvilágítás esetén tapasztaltak 

(THEAU-CLEMENT és mtsai, 1990; MIRABITO és mtsai, 1994b). Úgy tűnik, hogy 

a 8 órás megvilágítás után 7 órával végzett egy órás világítás „nem adódik 

össze”, így a nyulak nem érzik azt megnövelt megvilágításnak. Figyelembe kell 

azonban azt is venni, hogy mindkét csoport nagyon jól vemhesült, ezért túlzott 

javulás nem is volt várható. 

Az anyanyulak fialáskor, a laktáció 21. és 35. napján mért súlya szignifikánsan 

nagyobb volt a 8+1V csoportban, mint a 16V-ben (P=0,005). A TOBEC 

módszerrel mért kondícióban azonban nem kaptunk eltérést a két csoport között. 

A nagyobb testsúly tehát nem jelentett egyben jobb kondíciót is. 

Az összes, az élve született és a választási (35 napos) alomlétszám a 16V 

csoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint a 8+1V nyulak esetén (P<0,05 és 

P<0,001). MIRABITO és mtsai (1994b), MAERTENS és LUZI (1995) sem találtak 

különbséget az alomlétszámban.  
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28. táblázat: A megvilágítás hatása az anyanyulak termelésére 

Megvilágítás Tulajdonság 16V 8+1V SE P 

n 60 59   
Termékenyítés/fialás 1,18 1,16 0,02 0,419 
Anyasúly, g     
fialáskor 4093 4184 18,0 0,005 
laktáció 21. napján 4689 4792 18,0 0,002 
laktáció 35. napján 4530 4611 17,4 0,018 

Alomlétszám     
összes született 9,23 8,69 0,12 0,015 
élve született 8,83 8,24 0,11 0,006 
holtan született 0,40 0,45 0,46 0,570 
21 napos 8,35 7,92 0,06 0,319 
35 napos 8,29 7,84 0,06 <0,001 

Alomsúly, g     
élve született 556 532 6,48 0,048 
21 napos 3280 3159 29,3 0,006 
35 napos 8219 7741 69,2 <0,001 

Egyedi súly, g     
élve született 63,7 66,1 0,46 0,008 
21 napos 390 400 2,51 0,034 
35 napos 985 984 5,04 0,681 

Elhullás, %     
0-21. nap 3,5 3,9  0,664 
21-35. nap 0,7 0,9  0,777 

Takarmányfogyasztás, g/nap    
0-21. nap 413 414 2,85 0,762 
21-35. nap 689 660 4,35 0,001 

TOBEC, e-érték     
fialt anya 1943 1937 24,3 0,501 
nem fialt anya 2287 2177 63,3 0,835 

Anya túlélés, % 85,0 74,6  0,117 
Egy évre jutó termelés     
élve született fióka/anya/év 65,0 58,8 1,43 0,036 
35 napos fióka/anya/év 58,9 53,8 1,26 0,046 
35 napos összes súly (kg)/anya/év 58,2 52,7 1,37 0,049 

16V = 16V:8S (16 óra világos, 8 óra sötét) 
8+1V = 8V:16S (8 óra világos, 16 óra sötét), amit a termékenyítés előtt 8 napon keresztül plusz 
egy órás (8V:7S:1V:8S) rávilágítással egészítettünk ki, a termékenyítés után ismét 8V:16S 
megvilágítást alkalmaztunk. 
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Vagyis a 8-ról 16 órára növelt megvilágításhoz hasonlóan, az egy órás 

rávilágítás (8+1V) is eredménytelennek bizonyult. 

Az élve született (P=0,048), a 21 napos (P=0,006) és a 35 napos (P<0,001) 

alomsúlyban szignifikáns különbséget kaptunk a 16V csoport javára. Az 

eredmények alakulásában jelentős szerepe volt annak, hogy a 16V csoportban 

nagyobb almok születtek és több nyulat neveltek fel az anyák. Az alomlétszám 

és az alomsúly ugyanis szoros pozitív kapcsolatban van egymással. Ezt 

támasztja alá, hogy az élve született- és a 21 napos egyedi súly a 8+1V 

csoportban volt szignifikánsan nagyobb (P=0,008 és P=0,034). A népesebb 

almokban (16V csoport) ugyanis az egy fiókára jutó tej mennyisége kevesebb, 

és ennek következtében a szopósnyulak egyedi súlya kisebb (MAERTENS és 

mtsai, 2006). A választáskori (35 napos) egyedi súlyban már nem kaptunk 

különbséget. Három hetes kortól a kisnyulak már egyre több tápot fogyasztanak, 

ezért súlyuk alakulását már kevésbé befolyásolja az anyai hatás.  

A laktáció 21. napjáig, valamint a 21-35. napja között elhullott fiókák számában 

nem volt különbség a két csoport között. 

Az első vemhesség alatti (16V: 168 és 8+1V: 175 g/nap, P=0,242) és a laktáció 

21. napjáig mért takarmányfogyasztásban (16V: 413 és 8+1V: 414 g/nap, 

P=0,762) nem volt statisztikailag igazolható különbség a két csoport között. A 

laktáció 21. napjától választásig viszont a 16V csoport anyanyulai 

szignifikánsan több takarmányt fogyasztottak, mint a 8+1V csoportbeliek 

(P=0,001). Ez szintén az alomlétszámmal lehet összefüggésben, mivel a 16V 

csoportban az alomlétszám nagyobb volt és a 21 és 35 napos kor közötti 

takarmányfogyasztásban az anya mellett a kisnyulak is szerepeltek. 

Az anyanyulak túlélésében kisebb, de nem szignifikáns különbséget kaptunk a 

16V csoport javára. 

A gyakorlat számára többet mond az egy termékenyítésre jutó élve született 

(7,48 és 6,76; P=0,036) és a választásig felnevelt nyulak száma (6,78 és 6,19; 

P=0,046), ami 10,7 és 9,5%-kal több volt a hagyományos (16V) megvilágítás 
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mellett tartott csoportban. Az egy évre vetített élve született (+10,5%; P<0,05) 

és választott (35 napos) nyulak számában (+9,5%; P<0,05) és választott összes 

súlyban (+10,4%; P<0,05) a 16V csoport jobb eredményt ért el, mint a 8+1 

csoport (28. táblázat). Vagyis a gazdaságosság szempontjából legfontosabb 

mutatókban sem bizonyult jobbnak a 8+1V csoport.  

 

4.5.2. A takarmányozás hatása 

 

A takarmányozás hatásával kapcsolatos eredményeket a 29. táblázatban 

foglaltuk össze. 

Az anyanyulak súlya fialáskor és a laktáció 21. napján megegyezett, de a 35. 

napon a TN csoportban volt kisebb (P=0,016). Általánosan ismert, hogy a 

növekvő emészthető energia koncentráció csökkenő takarmányfogyasztáshoz 

vezet (CERVERA és mtsai, 1993; FRAGA és mtsai, 1989; FORTUN-LAMOTHE, 

1997), fordítva, alacsony DE koncentráció esetén a nyulak többet esznek. Ennek 

ellenére, amíg a 0-21. nap között a két csoport takarmányfogyasztása 

megegyezett, a 21-35. nap között a TN nyulak közel szignifikáns szinten 

(P=0,069) kevesebbet fogyasztottak az alacsonyabb energiaszintű takarmányból.  

Többen (DEBRAY és mtsai, 2002, GIDENNE és FORTUN-LAMOTHE, 2002) 

megfigyelték, hogy a laktáció alatti hirtelen tápváltás miatt a fogyasztás 

visszaesik, és ennek negatív hatása van az anyák testsúlyára, tejtermelésére és az 

ivadékok súlyára. Ezt bizonyították kísérleti eredményeink, hiszen a TN 

csoportban a 35 napos alom- és egyedi súly kisebb volt, mint a TT csoportban 

(P<0,001). A tápváltás előtt ezekben a tulajdonságokban még nem volt 

különbség a két csoport között. 

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma (a fialási arány), az 

alomlétszám (összes születettől a 35 naposig) és a szopós elhullás független volt 

a takarmányozástól (29. táblázat). 
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29. táblázat: A takarmányozás hatása az anyanyulak termelésére 

Takarmányozási mód Tulajdonság TT TN SE P 

n 60 59   
Termékenyítés/fialás 1,18 1,17 0,02 0,957 
Anyasúly, g     
fialáskor 4154 4121 18,0 0,234 
laktáció 21. napján 4735 4742 18,0 0,901 
laktáció 35. napján 4610 4530 17,4 0,016 

Alomlétszám     
összes született 8,97 8,98 0,12 0,832 
élve született 8,49 8,60 0,11 0,801 
holtan született 0,47 0,38 0,46 0,272 
nevelt 8,44 8,46 0,05 0,888 
21 napos 8,18 8,12 0,06 0,668 
35 napos 8,07 8,08 0,06 0,702 

Alomsúly, g     
élve született 538 551 6,48 0,406 
nevelt 573 574 4,82 0,840 
21 napos 3239 3206 29,3 0,186 
35 napos 8160 7834 69,2 0,001 

Egyedi súly, g     
élve született 64,7 65,0 0,46 0,793 
nevelt 67,8 67,7 0,42 0,881 
21 napos 397 393 2,51 0,364 
35 napos 1006 964 5,04 <0,001 

Elhullás, %     
0-21. nap 3,2 4,0  0,216 
21-35. nap 1,2 0,5  0,144 

Takarmányfogyasztás, g/nap    
0-21. nap 413 414 2,85 0,805 
21-35. nap 683 668 4,35 0,069 

TOBEC, e-érték     
fialt anya 1922 1957 24,3 0,024 
nem fialt anya 2242 2216 63,3 0,322 

Anya túlélés, % 73,3 84,7  0,096 
Egy évre jutó termelés     
élve született fióka/anya/év 60,1 63,8 1,43 0,211 
35 napos fióka/anya/év 54,9 57,9 1,26 0,244 
35 napos összes súly (kg)/anya/év 55,2 55,8 1,37 0,844 

TT = az anya- és szopósnyulak (választásig) tenyésztápot kaptak. 
TN = a laktáció 21. napjától a tenyésztápot növendéktápra cseréltük. 
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Az anyanyulak átmeneti testsúly csökkenése tehát nem befolyásolta a 

szaporasági és a nevelési teljesítményt, bár fialáskor a TT anyanyulak jobb 

kondícióban voltak, mint a TN csoportbeliek (P=0,024). A kísérletek 

többségében nem vizsgálták a szaporasági tulajdonságokat. Egyedül DEBRAY és 

mtsai (2002) állapították meg, hogy a laktáció 18. napjától adott takarmány 

alacsonyabb vagy magasabb keményítő:rost aránya nem befolyásolta a 

vemhesülési arányt és az alomlétszámot. 

Az anyanyulaknak adott takarmány energiaszintje és a szaporasági 

tulajdonságok kapcsolatáról ellentmondó eredményeket közölnek (MAERTENS és 

DE GROOTE, 1988; FORTUN-LAMOTHE, 1997; PASCUAL és mtsai, 1999). 

Választás után a TN csoport anyanyulai ismét tenyésztápot kaptak (tápváltás 

történt). Ez közrejátszhatott abban, hogy fialáskor a TT nyulak kondíciója volt 

jobb. Úgy tűnik azonban, hogy a 21-35. nap közötti kisebb fogyasztás utáni jobb 

tápláltság nem befolyásolta a szaporaságot. Fialás előtt egy héttel hiába ettek a 

TN anyanyulak ismét energiában és fehérjében gazdagabb tápot, ez a 

termékenyülést, az implantációt, az embrionális és a magzati időszak alatti 

életbenmaradást már nem befolyásolhatta, hiszen ezek az események korábban 

történnek.  

Az anyanyulak túlélése a TN csoportban kissé jobb volt, de a csoportok közötti 

különbség csak P=0,096 szinten volt szignifikáns. 

 

A növendéknyulak termelési eredményeit a 30. táblázatban foglaltuk össze. 

A növendéknyulak 5 és 7 hetes kori súlyát a 21 napos korban végzett 

takarmányváltás szignifikánsan befolyásolta: a TT nyulak voltak nagyobbak 

(P<0,001 és P=0,008). Választást követően (5-7. héten), az ekkor végzett 

tápváltás miatt (a növendéknyulak választástól N tápot kaptak), a TT csoport 

takarmányfogyasztása kisebb volt, mint a TN csoporté (P=0,020), ami a 7-9. hét 

közötti súlygyarapodásban közel szignifikáns különbséget (P=0,077) 

eredményezett a TN csoport javára.  
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30. táblázat: A növendéknyulat termelése a takarmányozástól függően 

Takarmányozási mód Életkor, hét TT TN SE P 

n 244 244   
Testsúly,g 
5. 984 937 4,98 <0,001 
7. 1651 1621 7,33 0,008 
9. 2120 2128 9,67 0,235 
11. 2544 2554 14,2 0,304 

Súlygyarapodás, g/nap 
5-7. 47,6 48,9 0,32 0,499 
7-9. 33,5 36,2 0,37 0,077 
9-11. 30,8 30,4 0,61 0,523 
5-11. 37,6 38,9 0,32 0,445 

Takarmányfogyasztás, g/nap 
5-7. 109 112 0,80 0,020 
7-9. 132 136 1,02 0,705 
9-11. 132 138 1,42 0,197 
5-11. 124 129 0,76 0,122 

Takarmányértékesítés, g/g 
5-7. 2,31 2,30 0,01 0,180 
7-9. 4,05 3,84 0,04 0,080 
9-11. 5,29 5,25 0,18 0,923 
5-11. 3,84 3,70 0,07 0,686 

Elhullás, % 
5-7. 0,8 0,0  0,157 
7-9. 0,0 0,0   
9-11. 5,2 5,2  0,984 
5-11. 6,1 5,2  0,687 

TT = az anya- és szopósnyulak (választásig) tenyésztápot kaptak. 
TN = a laktáció 21. napjától a tenyésztápot növendéktápra cseréltük. 
 

Ezzel meg is szűnt a két csoport közötti különbség, a 9 és a 11 hetes súly már 

hasonló volt.  

Hasonló megfigyelésről számolnak be DEBRAY és mtsai (2002): a 32 napos 

választással együtt végzett tápváltás 7%-kal csökkentette (P>0,05) a 32-44. nap 

közötti takarmányfogyasztást és 10%-kal a súlygyarapodást (P<0,001). Más 
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kísérletekben (GIDENNE és FORTUN-LAMOTHE, 2002; FEUGIER és mtsai, 2005) is 

hasonló eredményeket kaptak. 

Takarmányértékesítésben és mortalitásban nem kaptunk a csoportok között 

szignifikáns különbséget. Szinte csak a gyógyszeres táp etetésének abbahagyása 

után, 9-11. hét között volt elhullás, ami nem hozható közvetlen kapcsolatba a 

kezeléssel. VASQUEZ és mtsai (1999) és DEBRAY és mtsai (2002) hasonló 

eredményről számoltak be.  

Végeredményben a két csoport között választáskor meglévő különbség a 

hízlalási időszak végére megszűnt, a teljes nevelési időszakra vetítve egy 

tulajdonságban sem volt különbség a TT és a TN csoport között. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

A következtetéseket az Eredmények és értékelésük fejezet sorrendje alapján 

tárgyalom. 

 

1. kísérlet 

A szakaszos (8V:4S:8V:4S) megvilágítás a termelés szempontjából nem 

előnyösebb mint a 16V:8S fotoperiódus, de megzavarta az anyanyulak 

szoptatási viselkedését, ami állatjóllét szempontjából hátrányos, ezért gyakorlati 

alkalmazása nem javasolható. 

Kísérletünk is bizonyította, hogy a szoptatási mód megváltoztatása, mint 

biostimulációs mód alkalmas a vemhesülési arány és ezzel a szaporasági 

teljesítmény javítására. Ugyanakkor, néhány korábbi kísérlettel szemben, 

csökkent a szopósnyulak testsúlya. A termékenyítés előtti három napon szabad 

szoptatás helyett napi egyszeri szoptatás a gyakorlat számára is javasolható 

biostimulációs módszer. 

 

2. kísérlet 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a termékenyítés előtt nyolc napon 

keresztül napi 8 óráról 16 órára megnövelt megvilágítás kedvezően befolyásolta 

a vemhesülési arányt. Egy termékenyítésre vetítve a 16-16V csoporthoz (5,22) 

viszonyítva a 8-16V anyanyulak 18,8 %-kal több (6,20) nyulat hoztak világra, 

ami szakmailag jelentős különbség. Az inszeminálás előtti hosszabb napi 

megvilágítás jó biostimulációs módszer az ivarzás serkentésére, ezáltal alkalmas 

lehet a PMSG kezelés kiváltására. Megfigyeléseink szerint a megvilágítás 

megváltoztatása befolyásolta az anyanyulak szoptatási viselkedését: a laktáció 

alatt a 8-16V csoportban a többszöri szoptatás előfordulása nőtt, az átlagos 

szoptatási idő rövidebb lett. További, a teljes viselkedés-repertoárra kiterjedő 

vizsgálatok szükségesek.  
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3.a kísérlet 

A nyulak helyválasztása függ a megvilágítás színétől. A fehér és a sárga színnel 

megvilágított ketrecet kissé gyakrabban keresik fel, mint a kéket és a zöldet. 

 

3.b kísérlet 

Bár a nyúl éjszakai állat, és ezért nem olyan érzékeny a megvilágítás színére, 

mint a nappali állatfajok, néhány tulajdonságban mégis szignifikáns különbséget 

kaptunk a fehér és a kék megvilágításban termelő anyanyulak között, ezért a 

megvilágítás színének hatását eredményes lehet tovább vizsgálni. 

Állatjóllét szempontjából kedvezőbb az 56 napos szaporítási ritmus, mert az 

anyanyulaknak jobb a kondíciójuk (nagyobb a zsírtartalékuk) és kedvezőbb a 

túlélési arányuk. Ugyanakkor az éves termelésben (élve született és 23 napos 

nyulak száma, 23 napos összes súly/anyanyúl/év) túl nagy (19-23%) a 

különbség a két szaporítási ritmus között ahhoz, hogy a termelők a 25. napi 

inszeminálás mellett döntsenek. 

 

4. kísérlet 

A kapott eredmények szerint a 16 órás sötét időszak közepén alkalmazott egy 

órás rávilágításnak (8+1V csoport) nem volt pozitív hatása a termelésre. Ennek 

ellenére érdemes lehet e terület további vizsgálata. Kérdéses ugyanis, hogy más 

körülmények, gyengébb vemhesülés esetén milyen hatás érhető el vele. Érdemes 

lenne egy hosszabb rávilágítást is kipróbálni, hátha akkor a nyulakban jobban 

„összevonódna” a 8 plusz 2-4 órás megvilágítás. 

A két takarmányozási mód közül előnyösebb, ha az anya- és a szopósnyulak 

választásig tenyésztápot esznek. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

Az elvégzett kísérletekben az alábbi új és újszerű tudományos eredmények 

születtek: 

 

1. Megállapította, hogy a szakaszos, 8 óra világos: 4 óra sötét: 8 óra 

világos: 4 óra sötét megvilágításnak nincs pozitív hatása a termelésre a 

folyamatos (16V:8S) megvilágításhoz képest, ugyanakkor a szoptatási 

viselkedést megzavarja, ami állatjóllét szempontjából kifogásolható. 

 

2. Megállapította, hogy fehér megvilágításhoz képest a kék fényben tartott 

anyanyulaknál szignifikánsan nő a 23 napos alom- és egyedi súly. 

 

3. Megállapította, hogy a 11. helyett a fialás után 25 nappal végzett 

termékenyítés esetén nő az anyanyulak fialáskori testsúlya, javul a 

kondíciójuk és a túlélésük, ami állatjóllét szempontjából kedvező. A 

ritkább fialások miatt azonban 23%-kal csökken az évente született 

nyulak száma, ami gazdaságtalanná teszi a vágónyúl termelést. 

 

4. Megállapította, hogy semmilyen pozitív hatása nincs annak, ha a 11. napi 

inszeminálás előtt nyolc nappal a 16 órás sötét periódus közepén egy órát 

világítanak. 

 

5. Megállapította, hogy a termelés szempontjából előnyösebb, ha az anya- 

és szopósnyulak választásig tenyésztápot kapnak, mint ha a laktáció 21. 

napjától növendéktápot fogyasztanak, és csak választás után térnek át a 

növendéktápra. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A kisnyúl előállítás gazdaságosságát számos tényező befolyásolja. A szaporaság 

és a nevelőképesség javítása kiemelt fontosságú. A dolgozatban a megvilágítás, 

a szoptatási mód, a szaporítási ritmus és a takarmányozás egyes kérdéseivel 

foglalkozom. A termelési tulajdonságok mellett több esetben a szoptatási 

viselkedést is vizsgálom. 

 

A szakaszos megvilágítás és a szoptatási mód hatása az anyanyulak 

termelésére és szoptatási viselkedésére (1. kísérlet) 

A kísérlet célja annak vizsgálata, hogy a megvilágítás és a szoptatási mód 

megváltoztatása, hogyan befolyásolja az anyanyulak termelését és szoptatási 

viselkedését.  

Az anyanyulakat (n=119) két teremben helyeztük el. Az egyikben 16V:8S 

(16V), a másikban 8V:4S:8V:4S (8+8V) volt a megvilágítás. Mindkét teremben 

az anyanyulak egyik fele végig szabadon szoptatott (SZ), a másikban a 11. napi 

inszeminálás előtt három nappal a szabad szoptatást napi egyszeri szoptatásra 

változtattuk (E).  

A megvilágítás nem befolyásolta a termelési tulajdonságokat. A 16V csoportban 

az anyanyulak 77%-a sötétben szoptatott. A 8+8V csoportban a szoptatások 

50%-a a sötét, 50%-a a világos időszakban történt, vagyis a szakaszos 

megvilágítás megzavarta az anyanyulak szoptatási viselkedését.  

A szoptatási mód hatása több tulajdonság esetében szignifikáns volt: az SZ és az 

E csoport sorrendjében 1,38 és 1,24 volt (P<0,05) az egy fialáshoz szükséges 

termékenyítések száma, 4,51 és 4,37 kg (P<0,01) az anyanyulak súlya fialáskor, 

7,95 és 8,46 (P<0,05) az élve született nyulak száma, 3,06 és 2,92 kg (P<0,05) a 

21 napos alomsúly, 395 és 382 g (P<0,05) a 21 napos egyedi súly, 5,3 és 7,3% 

(P<0,05) a szopóskori elhullás. Az egy inszeminálásra jutó összes, élve született 

és 21 napos nyulak számában, valamint az összes 21 napos nyúl súlyában 
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sorrendben 16,2, 18,4, 9,3 és 6,3%-os különbséget (P<0,001) kaptunk az E 

csoport javára. A szoptatási mód megváltoztatása miatt, a termékenyítés után 

megnőtt a többszöri szoptatás gyakorisága, és több anya szoptatott nappal 8 és 

12 óra között. Az E csoportban szignifikánsan hosszabb volt a szoptatási idő, 

mint az SZ anyanyulaknál.  

Az eredmények alapján a 8V:4S:8V:4S világítási program nem ajánlható. A 

szoptatási mód megváltoztatása jó biostimulációs módszer, eredményessége 

azonban függ attól, hogy milyen a kontroll csoport termelési szintje. 

 

A termékenyítés előtt megnövelt megvilágítás hatása az anyanyulak 

termelésére és szoptatási viselkedésére (2. kísérlet) 

Az ivarzás kiváltása érdekében az inszeminálás előtt 8-ról 16 órára megnövelt 

napi megvilágítás hatását vizsgáltuk.  

A kísérletet megelőzően az anyanyulak már 2-3 alkalommal fialtak. Az állatokat 

véletlenszerűen két csoportra osztva két teremben helyeztük el. Az egyikben 

folyamatosan 16 óra világos és 8 óra sötét volt (16-16V csoport). A másikban 

(8-16V) a fialás utáni napokban 8 óra világos (6:00-14:00) és 16 óra sötét volt, 

majd a termékenyítés előtt nyolc nappal a megvilágítást 16 órára növeltük (6:00-

22:00). A 16-16V és 8-16V csoportban 55 és 54 anyanyúl 153 és 154 

inszeminálását (94 és 111 fialását) vizsgáltuk. A fialást követő 14 napon, 

infravörös kamerával folyamatos (24 órás) videofelvételeket készítettünk (16-

16L csoport: 16 anya, 8-16L csoport: 18 anya).  

A termékenyítés előtt megnövelt megvilágítás kedvezően befolyásolta a 

vemhesülési arányt (16-16V: 61,4% és 8-16V: 72,0%, P<0,05). Az összes, az 

élve született és a 3 hetes alomlétszám a 8-16V, 3 hetes alom- és egyedi súly a 

16-16V csoportban volt kissé nagyobb, de az eltérés nem volt szignifikáns. A 

szopósnyulak elhullásában nem találtunk különbséget a két csoport között. Egy 

termékenyítésre vetítve a 16-16V csoporthoz (5,22) viszonyítva a 8-16V 

anyanyulak 18,8 %-kal több (6,20) nyulat hoztak világra, ami szakmailag 
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jelentős különbség. Az eredmények azt bizonyítják, hogy az inszeminálás előtti 

hosszabb napi megvilágítás jó biostimulációs módszer lehet a PMSG kezelés 

kiváltására.  

A megvilágítás megváltoztatása befolyásolta az anyanyulak szoptatási 

viselkedését: a 8-16V csoportban nőtt a többszöri szoptatás előfordulása, és 

rövidebb lett az átlagos szoptatási idő.  

 

Nyulak szabad helyválasztása különböző színű megvilágítás esetén (3.a 

kísérlet) 

A kísérlet célja annak vizsgálata, hogy szabad helyválasztás esetén a 

növendéknyulak milyen fényszínt preferálnak. A kísérletet Pannon fehér 

növendéknyulakkal végeztük. A 35 naposan választott állatokat (n=128) négy 

azonos (0,5 m2) részre osztott ketrecblokkban helyeztük el. A négy ketrec között 

a nyulak lengőajtókon keresztül szabadon mozoghattak. A ketrecek csak a 

megvilágítás színében (fehér, sárga, zöld, kék) tértek el egymástól. A napi 

megvilágítás 16 óra volt. A nyulakról 6 hetes kortól, öt héten keresztül, hetente 

egy alkalommal 24 órás videofelvételt készítettünk. 15 percenként 

megszámoltuk az egyes ketrecekben levő nyulak számát. Hetente mértük a 

takarmányfogyasztást. 6-10 hetes életkor között a fehér színű fényt kedvelték 

legjobban a nyulak (28,0%). A másodikként preferált fényszín a sárga volt 

(26,3%), amit a kék (23,4%) és a zöld (22,3%) követett (P<0,001). A különböző 

színnel megvilágított ketrecekben elfogyasztott takarmány mennyisége között 

nem kaptunk különbséget. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a 

nyulak helyválasztását a fény színe befolyásolta. 

 

A fényszín és a szaporítási ritmus hatása az anyanyulak termelésére (3.b 

kísérlet) 

A kísérletben azt vizsgáltuk, hogy a megvilágítás színe és a szaporítási ritmus 

hogyan befolyásolja az anyanyulak termelését.  
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A 16,5 hetes korban tenyésztésbe vett anyanyulakat (n=122) két teremben 

helyeztük el. Az egyikben fehér (F), a másikban kék (K) színű fénycsövekkel 

világítottunk. Mindkét teremben az anyanyulak egyik felét 42 napos (42N), a 

másik felét 56 napos ritmus (56N) szerint szaporítottuk (fialás után a 11. illetve 

a 25. napon termékenyítettük őket). 

Az első vemhesség alatt az F nyulak több takarmányt fogyasztottak, mint a K 

anyák (162 és 145 g/nap, P<0,05), az F anyanyulak testsúlya is nagyobb volt. 

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések számában és az alomlétszámban 

nem kaptunk különbséget. A 23 napos alomsúly (3498 és 3611g, P<0,05) és 

egyedi súly (435 és 451 g, P<0,05) a K csoportban volt nagyobb.  

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések száma az 56N csoportban volt 

kevesebb (1,22 és 1,12, P<0,05), az anyanyulak fialáskor mért testsúlya az 56N 

csoportban volt nagyobb (4188 és 4474 g, P<0,001). Alomlétszámban nem 

kaptunk szignifikáns különbséget. A 23 napos alom- és egyedi súlyban 

szignifikánshoz közeli volt az eltérés (P=0,055 és 0,057). A fialások közötti 

napok száma a 42N és az 56N csoportban 46,6 és 59,5 volt (P<0,001). A 

TOBEC módszerrel becsült kondíció az 56N anyanyulaknak volt jobb. A 168. 

(57 és 72%, P=0,089) és a 336. napi (13 és 26%, P=0,070) túlélési arányban 

szignifikánshoz közeli különbséget kaptunk, az 56N csoport javára.  

Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a fényszín hatásával érdemes 

foglalkozni, a kék színnel történő megvilágítás a tejtermelés szempontjából 

előnyös. Állatjóllét oldaláról (kondíció, túlélés) az 56N szaporítási ritmus 

kedvezőbb, azonban az éves termelésben túl nagy (19-23%) a különbség a két 

szaporítási ritmus között ahhoz, hogy a termelők a 25. napi inszeminálás mellett 

döntsenek. 
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A termékenyítés előtti rávilágítás és az eltérő takarmányozás hatása az 

anyanyulak termelésére (4. kísérlet) 

A kísérletnek kettős célja volt, egyrészt a megvilágítási mód, másrészt a 3 hetes 

kortól választásig etetett takarmány hatását vizsgáltuk.  

Az anyanyulakat véletlenszerűen két teremben helyeztük el. A két terem között 

csak a megvilágításban volt különbség. Az egyik teremben folyamatos 16 órás 

megvilágítás volt (16V; n=60). A másikban általában napi 8 órás megvilágítást 

alkalmaztunk, amit a termékenyítés előtt 8 napon keresztül a 16 órás sötét 

időszak közepén egy órás rávilágítással egészítettünk ki (8+1V; n=59). Mindkét 

teremben véletlenszerűen további két alcsoportot alakítottunk ki: az egyikben az 

anya- és a szopósnyulak választásig tenyésztápot kaptak (TT csoport; n=60); a 

másik csoportban a laktáció 21. napjától választásig a tenyésztápot 

növendéktápra cseréltük (TN csoport; n=59).  

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések számában, a szopóskori elhullásban 

és a TOBEC módszerrel fialáskor becsült kondícióban a 16V és 8+1V csoportok 

között nem volt különbség. Szignifikáns különbséget kaptunk az anyanyulak 

súlyában (16V és 8+1V: fialáskor = 4093 és 4184 g; P=0,005; laktáció 21. 

napján = 4689 és 4792 g; P=0,002; laktáció 35. napján= 4530 és 4611 g; 

P=0,018) az alomlétszámban (16V és 8+1V: összes született = 9,23 és 8,69; 

P=0,015; élve született = 8,83 és 8,24; P=0,006; 35 napos korban = 8,29 és 7,84; 

P<0,001), az alomsúlyban (16V és 8+1V: élve született = 556 és 532 g; 

P=0,048; 21 napos korban = 3280 és 3159 g; P=0,006; 35 napos korban = 8219 

és 7741 g; P<0,001), a fiókák egyedi súlyában (16V és 8+1V: élve született = 

63,7 és 66,1 g; P=0,008; 21 napos korban = 390 és 400 g; P=0,034), és a 

laktáció 21. és 35. napja közötti takarmányfogyasztásban (16V=689, 8+1V=660 

g/nap; P=0,001).  

Az egy fialáshoz szükséges termékenyítések számában, az anyanyulak fialáskori 

és a laktáció 21. napján mért súlyában és az alomlétszámban nem kaptunk 

különbséget a TT és TN csoportok között. A takarmányváltás hatással volt az 
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anyanyulak laktáció 35. napján mért súlyára (TT: 4610 és TN: 4530 g; 

P=0,016), a fiókák 35 napos alom- és egyedi súlyára (TT: 8160 és TN: 7834 g; 

P=0,001; TT: 1006 és TN: 964 g; P<0,001), valamint az anyanyulak fialáskor 

TOBEC módszerrel becsült kondíciójára (e-érték: TT: 1922 és TN: 1957; 

P=0,024). A növendéknyulak súlya 5 és 7 hetes korban, a TT csoportban 

szignifikánsan nagyobb volt (984 és 937 g; P<0,001; valamint 1651 és 1621 g; 

P=0,008), 9 és 11 hetes korban a két csoport súlya már megegyezett. A TN 

csoport nyulai az 5-7. hét között szignifikánsan több takarmányt fogyasztottak 

(109 és 112 g/nap; P=0,020). A két csoport takarmányértékesítésére és 

elhullására a takarmányozás nem volt hatással.  

A kapott eredmények szerint az egy órás rávilágításnak (8+1V csoport) nem volt 

pozitív hatása a termelésre. Előnyösebb, ha az anya- és szopósnyulak választásig 

tenyésztápot fogyasztanak. 
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8. SUMMARY 
 

Effect of lighting program and nursing methods on the production and 

nursing behaviour of rabbit does (Experiment 1) 

The objective of the experiment was to analyse how the production and nursing 

behaviour of rabbit does are influenced by different lighting and suckling 

regimes.  

Rabbit does (n=119) were housed in two rooms, where the lighting programs 

applied were 16L:8D (16L) and 8L:4D:8L:4D (8+8L). In both rooms, half of the 

does could nurse their kits freely (FS) while for the other half of the does the 

suckling method was changed to controlled nursing (FS-CS) 3 days prior to the 

insemination (AI) at day 11 post partum.  

There was no significant effect of the lighting program on the reproductive 

traits. 77% of the 16L does nursed their kits during the dark period. However, in 

the 8+8L group, 50% of the nursings occurred during the dark and 50% during 

the light periods. Thus the intermittent lighting disturbed the nursing behaviour 

of the does.  

The nursing method significantly affected several traits. AI/parturition, body 

weight of the does at kindling, number of kits born alive, litter weight at day 21, 

average individual body weight of the kits at day 21 and suckling mortality were 

1.38 and 1.24 (P<0.05), 4.51 and 4.37 kg (P<0.01), 7.95 and 8.46 (P<0.05), 3.06 

and 2.92 kg (P<0.05), 395 and 382 g (P<0.05) and 5.3 and 7.3% (P<0.05) in the 

FS and FS-CS groups, respectively. Compared to the production per one 

insemination the advantage of the FS-CS group (P<0.001) was 16.2, 18.4, 9.3 

and 6.3% for the traits of number of kits born alive, total number of kits born, 

litter size at day 21 and litter weight at day 21, respectively. Due to the change 

in nursing method the frequency of multiple nursing increased and several does 

nursed their kits between 8 and 12 h. The length of the nursing period in FS-CS 

group significantly exceeded that of FS does.  
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Based on the results the application of the 8L:4D:8L:4D lighting regime cannot 

be advocated. Changing the nursing method from free to control 3 days before 

AI can be used as an adequate biostimulation method but its efficiency depends 

on the production level of the control group. 

 

The effect of a light stimulation prior to insemination on the rabbit does’ 

production and nursing behaviour (Experiment 2) 

In order to replace the PMSG treatment used for oestrus synchronisation, the 

effects of the increased lighting from 8 to 16 hours were examined.  

Prior to the experiment each doe had 2-3 parturitions. The does were randomly 

halved then they were housed in two identical rooms. The rooms differed only 

in the applied lighting program. In the first room a 16L:8D lighting program was 

used throughout the experiment (16-16L group). In the other room (8-16L 

group) a lighting program of 8L:16D was used (lighting between 6:00 and 

14:00) after parturition, then the light period was increased to 16 hours per day 8 

days prior to insemination (lighting between 6:00 and 22:00 hours). In the 16-

16L and 8-16L groups, 153 and 154 inseminations (94 and 111 parturitions) of 

55 and 54 does were evaluated, respectively. From kindling till 14 days 

postpartum 24-hour video recordings were taken with infra-red cameras (16-16L 

group: 16 does, 8-16L group: 18 does) for observation of the nursing behaviour. 

The increased lighting period prior to insemination favourably affected 

pregnancy rate (16-16L: 61.4% vs. 8-16L: 72.0%, P<0.05). The number of kits 

born alive and litter size at 3 weeks of age were insignificantly higher in the 8-

16L group, while the individual and litter weights at the age of 3 weeks were 

slightly higher in the 16-16L group. No differences were found for suckling 

mortality between the groups. Comparing the pooled results per one 

inseminations, the 8-16L does produced more kits alive at birth by 18.8% (6.20 

vs. 5.22, P<0.05), which difference can be considered as substantial. The results 

suggest that light stimulation could be an alternative to PMSG treatments.  
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Changing the lighting affected the does’ nursing behaviour: the daily frequency 

of nursing events increased and the lenght of nursing events was shorter in 8-

16L group compared to 16-16L group. 

 

Light colour preference of rabbits (Experiment 3a) 

The objective of the experiment was to evaluate of the light colour preference of 

growing rabbits in case of a free cage choice. The experiment was conducted 

with Pannon White growing rabbits weaned at the age of 35d (n=128) and 

placed to cage blocks (2m2). The rabbits could freely move among the four 

cages (0.5m2 each) through swing doors. The cages were only differed in the 

colour of the applied light (white, yellow, green or blue). The lighting schedule 

was 16L. From the age of 6w infrared video recording was performed once a 

week. The number of rabbits in each cage was counted every 15 minutes for a 

period of 5w. Feed consumption was measured weekly. Between the ages of 6-

10w the rabbits showed preference for the white colour light (28.0%). The 

observed (decreasing) preference order was the following: yellow (26.3%), blue 

(23.4%) and green (22.3%) (P<0.001). No significant differences were recorded 

for the feed consumption in the cages. Based on the results it can be concluded 

that the cage preference of the rabbits was slightly affected by the colour of 

light. 

 

Effect of the colour of light and reproductive rhythm on the rabbit does’ 

production (Experiment 3b) 

In this experiment the effects of the colour of light and reproductive rhythm on 

the rabbit does’ production were examined.  

The does (n=122) were first inseminated at the age of 16.5 weeks and they were 

housed in two rooms. In the first room white colour (W), in the second room 

blue colour (B) was used. In both rooms the does were randomly divided into 
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two subgroups. They were inseminated by using a reproductive rhythm of 42 

(42D) and 56 (56D) days (AI at day 11 or 25).  

During the first gestation W rabbits had higher feed consumption (162 vs. 145 

g/d, P<0.05) and larger body weight than B does. No significant differences 

were found for the number of inseminations per kindling and for litter size. 

Individual and litter weight at 23 days of age was higher in the B group (3498 g 

vs. 3611 g and 435 g vs. 451 g; respectively, P<0.05). 

The number of inseminations per kindling was more favourable in the 56D 

group (1.22 vs. 1.12, P<0.05). The 56D does’ body weight at kindling was 

larger than that of the other group (4188 vs. 4474 g, P<0.001). No significant 

differences were found for litter size. Slight differences were found for the 

individual and litter weight at 23 days of age (P=0.055 and P=0.057). Kindling 

intervals of the 42D and 56D groups were 46.6 and 59.5 days, respectively 

(P<0.001). The condition of the rabbit does (measured by the TOBEC method at 

4-5th parturition) was better in the 56D group. Survival rate at the age of 336 

days showed a difference of P=0.07 (13 and 26%) to the advantage of the 56D 

group.  

Based on the results the effect of the colour of light is worth further research. 

From the animal welfare viewpoint the 56D reproductive rhythm is more 

favourable (condition, survival) but the differences in yearly production were far 

too large (19-23%) which will prevent the breeders applying this system. 

 

The effects of the lighting schedule and feeding program on the rabbit does’ 

production (Experiment 4) 

The aim of the experiment was to analyze the effects of the lighting program 

and feeding regimes on the rabbit does’ production.  

The does were randomly housed in two rooms. In the first room a continuous 16 

hour light period was applied (16L; n=60). In the second room a 8 hour light 

period was used which was extended by an additional 1 hour light period in the 
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middle of the 16 hour long dark period 8 days prior to insemination (8+1L; 

n=59). In both rooms two sub-groups were formed: in the first sub-group the 

does and their kits received breeding pellet (BB group; n=60); in the second 

subgroup the breeding pellet was replaced by growing pellet at the 21st day of 

lactation (BG group; n=59).  

Significant differences were obtained for the body weight of the does (16L and 

8+1L: at parturition = 4093 and 4184 g, P=0.005; at day 21 = 4689 and 4792 g, 

P=0.002; at day 35 = 4530 and 4611 g, P=0.018, respectively), litter size (16L 

and 8+1L: total born = 9.23 and 8.69, P=0.015; born alive = 8.83 and 8.24, 

P=0.006; at day 35 = 8.29 and 7.84, P <0.001, respectively), litter weight (16L 

and 8+1L: born alive = 556 and 532 g, P=0.048; at day 21 = 3280 and 3159 g, 

P=0.006; at day 35 = 8219 and 7741 g, P<0.001, respectively), individual 

weight of kits (16L and 8+1L: born alive = 63.7 and 66.1g, at day 21 = 390 and 

400 g, P=0.008, P=0.034, respectively) and for feed consumption between days 

21 and 35 of the lactation period (16L = 689, 8+1L = 660 g/day, P=0.001).  

No significant differences were observed between the BB and BG groups for the 

number of inseminations per parturition, body weight of the does at parturition 

and at 21st day of lactation and for litter size. Change of the diet significantly 

affected the body weight of the does at the 35th day of lactation (BB: 4610 vs. 

BG: 4530 g, P=0.016), the litter and individual body weight of the kits at day 35 

(BB: 8160 vs. BG: 7834 g, P=0.001; BB: 1006 vs. BG: 964 g, P<0.001, 

respectively) and the does’ condition at kindling measured by the TOBEC 

method (e-value: BB: 1922 vs. BG: 1957, P=0.024). Body weight of the 

growing rabbits was significantly higher in the BB group (984 and 937 g, 

P<0.001, 1651 and 1621 g, P=0.008, respectively) at the ages of 5 and 7 weeks. 

After this period the body weight of the two groups was the same. The rabbits in 

the BG group showed significantly higher feed consumption (109 and 112 

g/day, P=0.020) between the ages of 5 and 7 weeks. The feeding regime had no 

effect on the feed conversion ratio and mortality of the two groups.  
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According to the results the additional one hour lighting period (8+1L group) 

had no favourable effect on the production. However, it was advantageous to 

feed the rabbits with breeding pellet until weaning. 
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