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Mint a mezôgazdaság
más területein, a nyúl-
ágazatban is lázasan ke-
resik azokat a szervezeti
formákat, amelyek lehe-
tôvé teszik, hogy a ter-
melôk reális jövedelem-
hez jussanak, s ezáltal a
felszínen maradhassa-
nak a piaci versenyben.
Egyedül ez csak nagyon
keveseknek sikerül. Rit-
kán párosul ugyanis a
vállalkozói kedv olyan
szakmai tudással és
anyagi erôvel, hogy jöve-
delmezô termelést való-
sítson meg a gazda. Az
állam támogatja azokat a
termelôket, amelyeknél
látja az összefogás ké-
pességét és a hosszú távú ter-
melési szándékot, ezzel ösztö-
nözve ôket a stabil és életké-
pes termelési egységek kiala-
kítására, érdekérvényesítô ké-
pességük megteremtésére a
piacon. Erre a célra hozta létre
a termelôi csoport alakításá-
nak lehetôségét, amelyet a
csoport árbevételével arányo-
san támogat. 

Termelôi csoportot azok a
termelôk alakíthatnak, akik már
egyébként is szervezôdtek kö-
zös értékesítésre, vagy beszer-
zésre, tehát szövetkezet vagy
korlátolt felelôsségû társaság,
azaz kft. keretében dolgoznak. 

Elôször megalakul 
a szövetkezet

Nézzük, hogyan valósul ez
meg a gyakorlatban, mit nyújt
a termelôi csoport a tagjainak,

és hogyan találják meg számí-
tásaikat a nyulászok e szerve-
zeti forma keretében?

Kustos Károly, a Lab-Nyúl
Kft. Vezetôje, 17 kisebb-na-
gyobb állománnyal rendelke-
zô, de fejleszteni vágyó nyu-
lász részvételével alakította
meg a Nyúl-Unió Szövetkeze-
tet tavaly májusban, melynek

egyik tagja a Lab-Nyúl Kft.
Kustos Károly neve ismert a
nyulász szakmában, tanít a
Szent István Egyetemen Gö-
döllôn, üzemelteti a Kisállatte-
nyésztési és Takarmányozási
Kutató Intézetet gazdaságát,
és saját nyúltelepe is van.
A Lab-Nyúl Kft. keretében kö-
zösen a Kutató Intézettel bio-
állattartási kísérleteket folytat. 

A Nyúl-Unió Szövetkezet
pályázta meg a termelôi cso-
port elismerést, és egyelôre az
elôzetesen elismert termelôi
csoport minôsítéssel rendelke-
zik. A Nyúl-Unió Szövetkezet-
be 200 000 forint értékû rész-
jegy vásárlásával léptek be a
tagok, és kötelezettséget vál-
laltak arra, hogy 5 évig szövet-
kezeti tagként kizárólag a szö-
vetkezeten keresztül értékesí-
tik nyulaikat. A nyulak értékesí-
tésébôl származó árbevétel 
1%-át mûködési költségek fe-
dezésére a szövetkezetnek fi-
zetik. Jelenleg mintegy 6–7000
anyanyúllal termelnek, de az

állományt 11 000-re kívánják
fejleszteni a közeljövôben, ha a
tagok száma nem változik, ha
növekedik a tagok létszáma,
az állomány is gyarapodik per-
sze. A nyúltenyésztéssel fog-
lalkozó ideiglenesen elismert
termelôi csoportok támogatá-
sa az idén az árbevétel 10%-a,
de legfeljebb 25 millió forint.

A termelôi csoportnak járó
támogatást elôzetes tervek
alapján kell elkölteni, a Nyúl-U-
nió Szövetkezet elsôsorban a
nyulak szállítására alkalmas
gépkocsit kíván vásárolni be-
lôle. 

A szövetkezés elônyei
A legfontosabb és a nyulászok
számára legjelentôsebb elôny
a közös értékesítésbôl szár-
mazó kedvezô felvásárlási ár.
A szövetkezet a Környei Nyúl-
vágóhíddal kötött szerzôdést a
vágónyulak átvételére. Az ár
függ ugyan az évszaktól és a
piaci helyzettôl, de lényegesen
magasabb, mint a szedett nyu-
lak után fizetett átvételi ár, sôt
meghaladja azt a szintet is,
amelyet az 5–600 anyanyúllal
dolgozó nyulászok egyedül ki-
harcolhatnának. A feldolgozó-
tól egyszeri támogatást is kap-
tak a szövetkezet tagjai a szer-
zôdés megkötését követôen,
2000 Ft-ot a meglévô, és 6000
Ft-ot az újonnan beállított
anyanyulakért. Ezt a támoga-
tást a leadott vágónyulakkal 5
év alatt törleszthetik le a ter-
melôk, olyan tehát, mint egy
kamatmentes kölcsön.
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Nyulászok termelôi csoportban

A Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, 
a WRSA Magyar Tagozat, a Nyúl Terméktanács 

és az Agribrands Europe Hungary Rt. közös szervezésében
2004. május 26-án 9 órai kezdettel

16. alkalommal rendezzük meg a
NYÚLTENYÉSZTÉSI TUDOMÁNYOS NAPOT

A rendezvényre az alábbi címen lehet jelentkezni:
Dr. Szendrô Zsolt

Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40.

Telefon: (82) 314-155/233-as mellék; Fax: (82) 320-175
E-mail: pohnl@mail.atk.u-kaposvar.hu

További információ: www.atk.u-kaposvar.hu

A rendezôk minden érdeklôdôt szívesen várnak!

Diósi Zoltán és Kustos Károly az állomány
szemléjén

Diósi Zoltán Nagykátán szigetelt fóliasátor alatt
helyezte el Jáger-féle ketrecsorát

Egykor libák voltak ebben az épületben Diósiéknál, a nyulak
számára át kellett alakítani
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Nem elhanyagol-
ható a táp közös
b e s z e r z é s é b ô l
származó elôny
sem. A Central
Soya nyúltápját
etetik a szövetke-
zet tagjai, és a kö-
zös, nagytételû
tápvásárlás egyes
nyulászoknak ta-
karmány-kilónként
akár 10 forinttal is
kisebb költséget je-
lent, mint koráb-
ban. Nagyobb
nyúlállomány ese-
tén ezek a kicsinek
tûnô tételek már
nagyon jelentôsek.
Költségelemzések-
kel kimutatható,
hogy például egyetlen tétel ja-
vulása, mondjuk a fajlagos ta-
karmányhasznosítás 3,9 kg-ról
3,8 kg-ra való csökkentése
egy 500 anyás állománynál
már több, mint 600 000 Ft ár-
bevétel-növekedést jelent. Kü-
lön hangsúlyozták a szövetke-
zeti tagok, hogy milyen fontos
számukra a szaktanácsadás,
amelyet a nyulak mesterséges
termékenyítését végzô szak-
embertôl kapnak.

Egyéb téren is nagy tartalé-
kok állnak még a nyulászok
elôtt a szövetkezetben, a közös
állatorvos foglalkoztatása, vala-
mint egy saját baktelep további
költségmegtakarítást jelenthet. 

A nyulászatok mérete
A Nyúl-Unió Szövetkezetben
50 anyanyulas és 2000 anya-
nyulas vállalkozó is dolgozik.

Az 50 anyanyulas vállalkozónál
már kritikus, hogy megéri-e
megvásárolni a 200 000 Ft-os
részjegyet, de bizonyos körül-
mények között azért ez a telep
is lehet nyereséges. A tagok
véleménye szerint azonban
250–300 anyanyúl az alsó ha-
tár, amellyel nyereségesen és
biztonságosan lehet termelni a
mostani körülmények között.
Ha nem történik valami nagy
fertôzés vagy egyéb probléma,
akkor ennyi anyanyúl el is tart
egy családot. Egy ember a je-
lenlegi technológia mellett 400
anyanyulas állományt tud ellát-
ni. Ha több nyulat tartanak, ak-
kor már családi segítség, vagy
alkalmazott foglalkoztatása
szükséges.

A számítások szerint a szö-
vetkezet az aránylag kisebb,
2–300 anyanyulas állományok

esetében jelent relatíve na-
gyobb elônyt.

Az állomány fejlesztése, a
beruházás persze nem olcsó,

még akkor sem, ha be-
ruházási támogatást le-
het pályázni a Földmû-
velési és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól. Egy
anyaférôhely kialakítása
30–40 ezer forint attól
függôen, van-e rendel-
kezésre álló épülete a
nyulásznak, vagy építe-
nie kell. Egy 300 anya-
nyulas telep, állatokkal
betelepítve legkevesebb
15 millió forintba kerül.

A szövetkezet elnö-
kével és a tagokkal be-
szélgetve bizakodást ta-
pasztalhatunk. A nyulá-
szok ebben a formában
igen nagy munka árán
ugyan, de megtalálják
számításaikat. Ezt a
szavaknál is pontosab-
ban mutatja fejlesztési,
építkezési szándékuk.

Bálint Katalin

Csemôn Mekes László és Negyedi Mihály 500–500 anyanyulas
telepet üzemeltetnek. Közösen látják el az állatokat. Fejleszte-
ni kívánják az állományt mindketten 1000 anyaférôhelyre. Ek-
kora állományt csak családi összefogással tudnak ellátni.

Szûcs Ferenc Cegléden saját udvarában neveli a nyulakat

Szûcs Ferenc a cserére váró ketre-
ceket mutatja

200 anyanyulat tart, de úgy látja, ez az állomány kicsi a gaz-
daságos termeléshez, ezért fejleszteni szeretne, és 300-ra
növelni az anyanyulak számát

Olasz ketrecekkel rendezték
be az épületeket. Nagyon fon-
tosnak tartják a folyamatos
friss levegôvel való ellátást

A hûtôpanelek nyáron elengedhetetle-
nek, de télen fóliatakarással korlátozni
kell a rajtuk keresztül beáramló hideg
levegôt
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Pároztatás
Az új helyre kerülô nyúl egyik
elsô tevékenysége a ketrec
megismerése, megjelölése. Ha
a bakot teszik az anyanyúl ket-
recébe, akkor az elôször az új
környezetet akarja felderíteni,
a területét védô anya pedig
megtámadhatja. Fordítva, ha
anyanyulat teszik a bakhoz, és
ha a bak elég aktív, akkor rög-
tön az anyával kezd foglalkoz-
ni.

Általában rövid elôjáték
(szaglászás, kergetôzés, áll

alatti miriggyel történô megje-
lölés) után a bak hátulról ráug-
rik az anyára, mellsô lábaival
átfogja, esetleg szájával a mar
(nyak) körül megfogja és jelleg-
zetes párzó mozgást végez. Az
ivarzó anyanyúl ennek hatásá-
ra farát és farkát felemeli és
néhány másodpercen belül
megtörténik a párzás. Ezt kö-
vetôen az összegömbölyödött
baknyúl, néha halk morgó
hanggal, „lefordul” az anyáról.

A házinyúl érdekes sajátos-
sága, hogy a vemhesség alatt
a progeszteron nem gátolja az

ivari mûködést,
ezért különösen a
vemhesség máso-
dik felében az
anyanyulak nagy
arányban páro-
sodnak (a 15–20.
nap között 70%-
ban, a 20–30. nap
között 80%-ban).
Emiatt a próbafe-
deztetés nem al-
kalmas módszer a
vemhesség meg-
állapítására.

Tejtermelés
A szopósnyulak 3
hetes korukig gya-
korlatilag csak
anyatejen élnek,
ezért életben ma-
radásuk és gyara-
podásuk az anya-
nyúl tejtermelésé-
tôl függ. A nevelé-
si eredmények ja-
vítása, a válasz-
táskori súly növe-
lése, életképe-
sebb és nagyobb
ellenálló képessé-
gû nyulak nevelé-
se érdekében az

anyanyulak tejtermelô képes-
ségét javítani szükséges.

Pontos kísérletekben a napi
tejtermelést az anyanyúl test-
tömegének közvetlen szopta-
tás elôtt és után történô méré-
sével (a súlykülönbözet alap-
ján) állapítják meg. (Szoptatási
idôn kívül az anyát kizárják az
elletôládából.) Az alom 21 na-
pos súlya és az anyanyúl tej-
termelése között szoros kap-
csolat van, ezért tenyészkivá-
lasztáskor a 3 hetes alomsúlyt
veszik figyelembe.

Az anyanyúl az elsô napon
még kevés (50 g körüli) tejet
ad, a laktációs termelés csú-
csát, 200–250 g-os termelés-
sel, a 19–21. napon éri el. Ezt
követôen a napi tejtermelés
csökken. Az elapasztás sebes-
sége és idôpontja az újrater-
mékenyülés idôpontjától függ.
A közvetlen fialás után vemhe-
sült anyanyulak tejtermelése a
laktációs csúcsot követôen
hirtelen csökken, és a 28. na-
pon már alig adnak tejet. A fia-
lás utáni 10–12. napon vemhe-
sült anyanyulak tejtermelése a
26. naptól kezd erôteljesebben

csökkenni és a 35–38. napon
apad el. (Az üresen maradt
anyanyulak egyre kisebb
mennyiségben, de még hete-
kig termelnek tejet.) A tej
mennyiségének csökkenése
és a szilárd takarmány fo-
gyasztására történô áttérés
üteme között összefüggés
van. Minél kevesebb tejhez jut-
nak a szopósnyulak, annál ha-
marabb és gyorsabban kény-
telenek takarmányfogyasztá-
sukat növelni.

A tejtermelésre az alomlét-
szám gyakorolja a legnagyobb
hatást. Minél több nyulat szop-
tat az anyanyúl, annál több a
teje, de az egy szopósnyúlra
jutó tej mennyisége csökken.
A tejtermelést befolyásolja a
fialások sorszáma is. Az elô-
ször szoptató anyanyulak ke-
vesebb, a 3–5. almukat neve-
lôk több tejet adnak, az idô-
sebbek tejtermelése fokozato-
san csökken. A szoptató
anyák számára a 10–15 ºC hô-
mérséklet tekinthetô optimális-
nak. Az ennél alacsonyabb, de
különösen a magas hômérsék-
let csökkenti a tejtermelést.

A tej mennyisége mellet an-
nak összetétele is fontos. Az
anyanyúl teje sokkal táplálóbb,
mint a tehéntej (táblázat).
Összetétele a laktáció alatt vál-
tozik, fialás után és az elapasz-
tás során szárazanyag(fôként a
zsír)-tartalma  magasabb

Jekkel Gabriella
egyetemi hallgató

Táblázat
A nyúl és a tehéntej összetétele

Összetétel Nyúltej Tehéntej

Száraz anyag (%) 26,1–26,4 13
Fehérje (%) 13,2–13,7 3,5
Zsír (%) 9,2–9,7 4
Ásványi anyag (%) 2,4–2,5 0,7
Tejcukor (%) 0,86–0,87 5

Szaporodással kapcsolatos 
viselkedés

A nyulak jellegzetes viselkedése, az idegen tárgyak megje-
lölése az áll alatti mirigyük szagával

A házinyúl tejtermelése az alomlétszám-
tól (Torres et al., 1979), a hômérséklettôl
(Papp et al., 1999) és az újravemhesülés
idôpontjától (Szendrô et al., 1985) füg-
gôen


