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Az elôzô számban írtuk, hogy
az anyanyulakban, az ivarzás-
kiváltása céljából a terméke-
nyítés elôtt adott PMSG injek-
ció hatására megemelkedhet
az ellenanyag-szint és az EU
várhatóan korlátozni vagy tilta-
ni is fogja a hormonális kezelé-
seket. A kutatók ezért keresik
azokat a lehetôségeket, ame-
lyekkel a PMSG kezelés kivált-
ható. Ilyen módszer lehet a vi-
lágítás megváltoztatása, a ta-
karmányváltás, a ketreccsere,
a szoptatás kihagyása, vagy a
szoptatási mód megváltoztatá-
sa.

Megvilágítás
Ismert, hogy a házinyúl ôse, az
üregi nyúl tavasszal, az egyre
hosszabbodó nappalok idô-
szakában kezd szaporodni és
ôsszel, a nappalok rövidülésé-
vel a szaporodásban szünet
következik be. Hasonló megfi-
gyelésrôl számolnak be azok,
akik természetes megvilágítás
mellett tartják nyulaikat. Leg-
könnyebb tavasszal és legne-
hezebb ôsszel fedeztetni az
anyákat. Mindezek azt igazol-
ják, hogy a megvilágítási órák
számának komoly hatása van a
reprodukcióra. A nagy telepe-
ken azért ajánlják a folyamatos
napi 16 órás megvilágítást,
mert így az évszaki ingadozás
minimálisra csökkenthetô.

Több kutató összehasonlí-
totta a folyamatosan 16 órás
megvilágítás mellett tartott
anyanyulak termelését olyan
csoportokkal, amelyeket ko-
rábban 8 vagy 10 órás megvilá-
gítás alatt neveltek, majd a ter-
mékenyítés elôtt 5–8 nappal
megnövelték a világítás
hosszát. A vemhesülési arány
10–12%-kal javult abban az
esetben, ha az inszeminálás
elôtt 8 nappal 8 óráról 16 órára
növelték a világos órák számát.
Abban az esetben viszont, ha 5
nappal az inszeminálás elôtt
10-rôl 16 órára növelték a napi
megvilágítást semmilyen pozi-
tív eredményt nem tapasztal-
tak. Elgondolkodtató az a meg-
figyelés, mely szerint a megvi-
lágítási órák számának növeke-
désével csökkent az alomsúly,
ami arra enged következtetni,
hogy a hosszabb megvilágítás
nem kedvez a tejtermelésnek.

A megvilágítással, az ideális
program megtalálásával érde-
mes foglalkozni, hiszen nagy
telepeken nagyon egyszerûen
lehetne ilyen módon az ivarzást
kiváltani és a szaporasági telje-
sítményt javítani.

Takarmányozás
Állattenyésztésben ismert
módszer a flushingolás, vagyis
amikor a takarmány összetéte-
lének vagy adagjának megvál-

toztatásától várunk kedvezô
eredményeket.

Az egyik kísérletben az
anyanyulaknak a termékenyí-
tés elôtt 4 nappal kezdtek
energiában gazdag takar-
mányt adni. Sajnos nem hogy
nem javultak az eredmények,
hanem még romlott is a vem-
hesülési arány és csökkent az
alomlétszám. A kudarc oka az
lehetett, hogy mivel a nyulak
„energiára esznek”, a maga-
sabb energiaszintû tápból ke-
vesebbet fogyasztottak, így
energia-felvételük nem nôtt,
sôt más táplálóanyagból még
hiány is keletkezhetett. Felté-
telezik azt is, hogy a kísérleti
táp kevésbé volt ízletes, ami
még tovább növelte a kedve-
zôtlen hatást.

A kudarc ellenére további
vizsgálatokat kell végezni, hi-
szen takarmányozással, táp-
váltással viszonylag könnyen
lehetne az állomány ivarzási ál-
lapotára hatni.

Ketreccsere
Bizonyára többen tapasztalták,
hogy vágónyúl eladáskor a
szállító ketrecbe tett selejtnek
minôsített anyanyulak egy ré-
sze élénk szexuális érdeklôdést
fejt ki, ugrálják egymást. Ha az
anyákat más helyre helyezik,
vagy összerakják ôket hasonló
eredményre számíthatunk.

Amikor a még nem fialt vagy
a nem szoptató anyanyulakat
termékenyítés elôtt 2 nappal
másik ketrecbe tették, élén-
kebb ivarzást tapasztaltak. Ha
szoptató anyákkal csinálták
ugyanezt, akkor semmilyen
hatást sem észleltek.

Abban az esetben, ha köz-
vetlenül termékenyítés elôtt 3
vagy 8 anyát közös ketrecbe
tettek, nem figyeltek meg sem-
milyen pozitív hatást. A mód-
szer csak akkor volt hatékony,
ha egyidejûleg az almot 1–2
napra elvették az anyától.

A megfigyelések szerint a
ketreccsere vagy az anyák
összerakása a szoptató
anyáknál nem volt eredmé-
nyes. Mivel termékenyítéskor
az állomány nagyobb része
szopós nyulakat nevel, ezért
csak korlátozottan lehetne a
módszert alkalmazni. Nagy ál-
lománynál egyébként is nehe-
zen kivitelezhetô, hiszen annyi
tiszta, fertôtlenített ketrecre
van szükség, amennyi anya
termékenyítésre vár. A nyulak
mozgatása, másik ketrecbe
történô átrakása, majd a he-
lyükre vitele munka- és idôigé-
nyes feladat.

Bakhatás
Több állatfajnál leírták, hogy az
anya közelébe helyezett apaál-
lat ivarzást vált ki. Bár a nyúlte-
nyésztési szakkönyvek is ad-
nak ilyen tanácsot, de vizsgá-
latainkban a módszer nem volt
eredményes.

Több kísérletet végeztünk
Eiben Csillával közösen, ame-
lyekben a termékenyítés elôtt
4 nappal baknyulakat tettünk
az anyanyulak közé. Ennek
még abban az esetben sem
volt semmilyen hatása, ha a
bak az anyával szomszédos
ketrecbe került.

Szoptatás kihagyás
Választás után a legtöbb anya-
nyúl ivarzik, könnyû ôket fe-
deztetni. Ezt használják ki az
angóranyulat tenyésztôk is, hi-
szen az egyébként nehezen
szaporítható angóra anyanyu-
lakat választás után szokták fe-
deztetni vagy termékenyíteni.

Biostimuláció – 
PMSG kezelés helyett

1. táblázat
Az anya-alom elkülönítés hatása
(Több kísérlet alapján, Theau-Clèment, 1998.)

A kizárás Teljesítmény változás
hossza Ivarzás Vemhesülés Alomlétszám Választási 

(%) (%) (élve született) súly
24 órával +26 +13 NS -
36 órával +23 +11 NS -2
3 nappal NS NS NS NS
24 órával NS NS NS NS
40 órával +38 +11 +1,2 -7
24 órával - NS NS NS
36 órával - +11 NS -10
48 órával - +6 NS -9
48 órával NS +20 NS -
48 órával (csak 
nem receptiveknél) +16 +19 NS -7
24 órával +7 +13 NS NS
24 órával +4 +4 +0,3 -7

NS = a hatás nem szignifikáns

2. táblázat

A szoptatási mód hatása a szaporaságra
(Bonanno és mtsai)

Tulajdonság Kontroll 48 órás szoptatás Két alkalommal egyszeri
kihagyás (reggeli) szoptatás

Vemhesülési arány, % 44 61 59
Alomlétszám

Összes született 8,8 9,0 8,4
Választási 6,7 7,0 7,2

Választási (35 napos)
egyedi súly, g 780 732 777
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A szoptatás kihagyásának
hasonló hatása van. Szoptatás
elmaradása esetén már né-
hány órával az elválasztáshoz
hasonló élettani változások in-
dulnak el, és egy nap múlva
már az ivarzásban is kimutat-
ható ez a hatás.

Az 1. táblázatban összefog-
lalt eredmények mutatják,
hogy ha jó módszert választa-
nak, kellô idô telik el az utolsó
szoptatástól, akkor akár
10–30%-kal is több lehet az
ivarzó anya és 10% körül ja-
vulhat a vemhesülési arány.
Egyértelmûen megállapítható,
hogy az alomlétszám nô, a vá-
lasztási súly viszont csökken.

Az 1. ábra mutatja, hogy a
szoptatás kihagyása a fialás
utáni 4. napi termékenyítéskor
sokkal eredményesebb, mint a
11. napi inszemináláskor.

Az eredmények alapján
megállapítható, hogy a várt
szoptatástól számítva legalább
egy napig az anyát ki kell zárni
az elletôládából ahhoz, hogy
kellô intenzitású ivarzásra és jó
vemhesülésre lehessen számí-
tani. Az egy szopás kihagyása
miatt viszont csökken a vá-
lasztott nyulak súlya, és ezt a
lemaradást a hizlalási idô vé-
géig sem tudják behozni. Bár
csak egy nap eltérés van a vá-
gósúly elérésében, de az álla-
tok közérzete szempontjából
mégis megkérdôjelezhetô a
módszer. A fentiek vezettek
minket arra, hogy a szoptatási
mód megváltoztatását is ki-
próbáljuk.

Szoptatási mód 
megváltoztatása

Egy olasz kolléganô kísérleté-
ben a kontroll csoportban az
anyák végig szabadon szop-
tattak. Az egyik kísérleti – a
szoptatás kihagyáshoz hason-
lóan – csoportban 48 órával a
termékenyítés elôtt az anya-

nyulakat kizárták az elletôládá-
ból, a harmadik csoportban a
termékenyítés elôtti két napon
csak reggel engedték az anyá-
kat szoptatni.

A 2. táblázatban összefog-
lalt eredmények szerint épp
olyan eredményesen javította
a vemhesülési arányt és a vá-
lasztási alomlétszámot a szop-
tatási mód megváltoztatása,
mint amikor az anyát 2 napra
kizárták az elletôládából (és ez
idô alatt egy szoptatás kima-
radt). Ugyanakkor figyelemre
méltó, hogy a választott nyulak
súlya nem csökkent, hiszen
nem maradt ki szoptatás, csak
reggelre tolódott.

A kísérlet fontos tanulsága,
hogy igazán kedvezô ered-
ményt csak a kritikus idôszak-
ban, az elsô néhány fialás so-
rán kaptak. A 4. fialás után,

amikor a gyengébb anyák már
kiestek és a többség jó kondí-
cióban volt, épp úgy hatásta-
lan volt a kezelés, mint PMSG
adása esetén. Úgy látszik bio-
stimuláció esetén is csak rossz
(külsô vagy belsô) körülmé-
nyek között várhatunk látvá-
nyos javulást.

Megfigyeléseink szerint sza-
badról napi egyszeri szopta-
tásra történô áttérés utáni né-
hány napon a szoptatás elôtt
az anyanyulak idegesebbek,
és ennek hasonló pozitív hatá-
sa van a szaporaságra, mint a
szoptatás kihagyásának.

Eiben Csillával közös kísér-
letben a végig szabad és egy-
szeri szoptatást hasonlítottuk
össze azzal a módszerrel, ami-
kor a két szoptatási módot a
termékenyítés elôtt két nappal
megváltoztattuk.

A 3. táblázat eredményei
szerint ebben a kísérletben is
az a csoport bizonyult a leg-
jobbnak, amelyiknél a terméke-
nyítés elôtt a szabad szopta-
tásról egyszeri szoptatásra tér-
tünk át. Különösen kifejezô az
egy termékenyítésre jutó nyu-
lak számában megmutatkozó
különbség. Ebben a kísérlet-
ben a választási súly azonban
elmaradt a végig szabadon
szoptató csoporttól, aminek
talán az lehetett az oka, hogy
az olasz kísérlettel szemben, a
váltást követôen az anyák vé-
gig csak reggel szoptathattak.

A kísérletek folytatásaként a
szabad szoptatást a terméke-
nyítés elôtt két vagy három
nappal változtattuk meg (csak
reggel engedtük be az anyát)
és a termékenyítés után ismét
minden anya szabadon szop-
tatott.

Bár a kísérlet még folyamat-
ban van, de a csoportonkénti
100 feletti fialás már elég meg-
bízható eredményt ad. Ha a
szabad szoptatást két nappal a
termékenyítés elôtt változtattuk
meg, csak a vemhesülési arány
javult egy kicsit. Abban az eset-
ben viszont, amikor az inszemi-
nálás elôtt 3 nappal kezdtük az
egyszeri szoptatást, az alomlét-
szám látványosan megemelke-
dett, „hibridszintû” teljesít-
ményt értünk el. Az egy termé-
kenyítésre jutó ivadékok szá-
mában is ez a csoport bizonyult
a legjobbnak.

A felsorolt eredmények bi-
zonyítják, hogy a PMSG keze-
lésnek több alternatívája is le-
het. Ezek közül a világítási
program és a szoptatási mód
megváltoztatása tûnik a
legeredményesebbnek. Mind-
két módszer jól illeszthetô a
nagy telepekre, viszonylag kis
munkával és odafigyeléssel a
termelés csökkenése nélkül
megoldható a PMSG kezelés
kiváltása.

Dr. Szendrô Zsolt
Kaposvári Egyetem

3. táblázat
A szoptatási mód megváltoztatásának hatása
(Eiben és mtsai)

Tulajdonság Szabad- Szabad- Egyszer- Egyszer-
szabad egyszer szabad egyszer

Fialási arány, % 43 48 49 45
Alomlétszám

összes született 7,5 78 7,7 7,2
választási 6,3 6,6 6,7 6,6

Választási (35 napos) súly, g 931 856 885 884
Egy termékenyítésre jutó

összes született nyúl 3,2 4,5 3,8 3,2
21 napos nyúl 2,8 4,2 3,4 3,0

4. táblázat
A szoptatási mód megváltoztatásának hatása az anyanyulak 
szaporaságára 
(Matics és mtsai)

Tulajdonság Szabad 2 nap egyszeri 3 nap egyszeri 
szoptatás szoptatás szoptatás

Vemhesülési arány, % 72 76 71
Alomlétszám

összes született 8,7 8,2 9,8
választási 7,8 7,5 9,0

Egy termékenyítésre jutó
összes született nyúl 6,3 6,2 7,0
élô nyúl 5,7 5,7 6,4

1. ábra: A fialás után 4. és 11. napon végzett 
termékenyítés eredménye az anya-alom elkülönítés 
idôtartamától (0, 24, 36 és 48 óra) függôen; a PMSG 

kezeléshez viszonyítva
(Alvarino és mtsai., 1998)


