
A számítógéppel rendel-
kezôk nagy része baran-
gol az Interneten, szám-
talan helyen keres és talál
hasznos információt. Ma-
gam is szenvedélyes
szörfözô vagyok, órákat
töltök el keresgetéssel.
A tudományos folyóira-
tok nagy száma, szak-
könyvek találhatók meg a
hálózaton. Több száz
(ezer) oldalt gyûjtöttem
már össze. Egy-egy cél-
irányos keresés során hi-
hetetlen mennyiségû
anyag kerül a kezembe.
Sajnos a magyar nyelvû
kínálat szerény. Épp ezért
gondoltunk arra, hogy az
egyetem honlapját
(www.atk.u-kaposvar.hu)
minél több nyulas anyag-
gal töltsük fel.

Már a címlapon megje-
lenik a 16. Nyúltenyész-
tési Tudományos Nap fel-
hívása. A jelentkezési
laptól kezdve itt minden elôze-
tes információ megtalálható.
Amint a program összeáll, azt
is feltesszük.

A Kisállattenyésztési Tan-
szék közvetlenül a szaktanács-
adásra kattintva, vagy a szerve-
zeti egységeken belül érhetô el.

A sarokban levô fotógalériá-
ban 20 kép található, amelye-
ken telepünket és néhány jel-
legzetes fotót mutatunk be.

A WRSA híreken belül meg-
találjuk a következô Nyúlte-
nyésztési Világkongresszus
honlapját (www.wrc8.org.mx),

ahol minden lényeges szakmai
és turisztikai információ elérhe-
tô. A. Climentnél lehet jelent-
kezni a Word Rabbit Science
elektronikus elôfizetésére, de a
lap (WRS) közvetlenül is elôfi-
zethetô. Néhány olasz, francia,
spanyol és amerikai honlap cí-
met is megadtunk. Az egyiken
például F. Lebas által írt francia
nyelvû szakkönyv is megtalál-
ható (letölthetô!).

Egy-egy poszteron mutatjuk
be a Ph. D. hallgatók legfonto-
sabb kutatási eredményeit,
amelyek közül most a CT sze-

lekcióról mutatunk be egy ké-
pet.

Leggazdagabb a „Nyúlte-
nyésztési Tudományos Nap
elôadásai” címszó. Itt 1996-tól
2003-ig minden olyan elôadás
anyaga megtalálható teljes ter-

jedelemben, amelynek leg-
alább egy kaposvári szerzôje
volt. Ez azt jelenti, hogy több,
mint 500 oldalon 70-nél több
elôadás olvasható, letölthetô. 

Szendrô Zsolt
Kaposvár

Régi és leendô hobbi nyulasok figyelem!
Exkluzív megjelenésû, igazi ritkaságnak

számító REX nyulak tartásához keressük

partnereinket hosszú távra.

Ingyenes szaktanácsadást, tenyészállatokat biztosítunk!

Érdeklôdni:
Mohaupt Mónika: (06) 20 953-6517, monika.mohaupt@olivia.hu
Molnár Attila: (06) 20 980-6138, attila.molnar@olivia.hu
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Nyúltenyésztésünk az interneten
(www.atk.u-kaposvar.hu)

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!

OLIVIA Kft.
H–6050 Lajosmizse, Mizse 94.
Tel.: (76) 55-66-11
Fax: (76) 55-66-22
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Napi egyszer szoptat
A szopósnyulak eredményes
fölnevelése majdnem kizárólag
az anyától függ. Mivel az anya-
nyulak naponta csak egyszer
szoptatnak, ezenkívül fölösle-
gesen tartózkodnak az elletô-
ládában (zavarhatják a pihenô,
alvó kisnyulakat; a megijedt,
elletôládába menekülô anya
szétszórhatja, sôt agyon is ta-
poshatja ivadékait), szabad
szoptatás helyett napi egyszeri
szoptatás ajánlható. Ennél a
módszernél a szoptatási idôn
kívül az elletôláda bebúvó nyí-
lását elzárják, és csak a regge-
li órákban, kb.15–20 percre
engedik az anyanyulakat a ki-
csinyeikhez. A legjobb ered-
ményre akkor számíthatunk,
ha a fialás utáni napokban sza-
bad bejárást engedünk az
anyának, majd ezt követôen –
18 napos korig – napi egyszeri
szoptatást végzünk.

16–18 napos kortól a szo-
pósnyulak kezdenek kijárni az
elletôládából, egyre
több idôt töltenek a
ketrecben. Szívesen
bújnak össze (mele-
gednek) a pihenôdesz-
kán, egyre gyakrabban
esznek és isznak,
gyors ütemben térnek
át a szilárd takarmány
fogyasztására.

Az elletôládát 3 he-
tes korig szokták fenn-
hagyni, de télen 4 hétig
is ott maradhat, hogy
védelmet nyújtson a hideg el-
len.

A kisnyulak mesterséges
fölnevelése

A nyúltenyésztés gazdaságos-
ságának egyik fontos tényezô-
je az, hogy milyen gyakoriság-
gal tudjuk fedeztetni és elletni
az anyanyulakat. Minél több
almot kapunk egy bizonyos
idôszak alatt, annál jobban ki-
használjuk a tenyészállatokat,
az épületeket és a ketreceket.
Ennek a gondolatnak jegyében
vezették be a sûrített fialtatást,
és ez vezetett a korai választás
gondolatához is. A szopósnyu-
lak a laktációs görbe csúcs-
pontja (18–21. nap) elôtti elvá-
lasztása sok gondot okoz. Az

anyanyulakon gyakran csecs-
bimbógyulladás lép fel, a kis-
nyulak pedig még alig fo-
gyasztanak szilárd takarmányt.
Ezért több kísérletben vizsgál-
ták a mesterséges tejpótlók
készítésének lehetôségeit. Is-
merünk folyékony tejpótlót,
amelyet a csecset utánzó szo-
pókából itatnak a kisnyulakkal.
A tejpótló összeállításakor fi-
gyelembe vették a nyúltej ké-
miai összetételét. Ezt 14–20
napos életkorban itatták, majd
pépes táp etetésére tértek át.
Ezt a kisnyulak etetôtálkából
felnyalogatták, közben állan-
dóan elôttük volt a friss zöldta-
karmány és az egészen kis
méretûre granulált nyúltáp.

A kísérletek eredményeinek
ismeretében a mesterséges
nevelést még mindig csak pró-
bálkozásnak tarthatjuk. Elô-
nyei kétségtelenül figyelemre
méltóak, hiszen mesterséges
nevelés esetében megszakad
az anya-fióka fertôzési lánc
olyan betegségek esetében,

mint a pasztörellózis vagy a
kokcidiózis. A mesterségesen
nevelt nyulakban feltehetôen
gyorsabban fejlôdik a gyomor-
bél traktus, korábban szoknak
át a szilárd takarmányfogyasz-
tásra is.

A mérleg másik serpenyôjé-
be kell tennünk a mesterséges
nevelés költségeit, hiszen a
megfelelô tápok, valamint a
nevelési berendezések eléggé
drágák.

Az értékes fiókák 
megmenthetôk

Saját magunk is felnevelhe-
tünk kisnyulakat drága beren-
dezés nélkül. A nyúlanyák na-

ponta 120 g tejet termeltek, és
egy kisnyúl naponta kb. 20 g
tejet kapott. Mivel az újszülött
fiókát nehéz szoptatni, ezért
azt javasolnám, hogy az elsô
hetekben naponta háromszor,
a huszadik naptól kétszer,
majd a harmincadiktól már
csak egyszer szoptassunk el-
térve attól, hogy az anyanyúl
napjában csak egyszer szop-
tat. A szilárd takarmányra való
áttérést természetesen a meg-
szokottak szerint végezzük.
A fiókák napi átlagos súlygya-
rapodása 6 és 10 hetes kor kö-
zött 35 és 45 g volt.

Véleményem szerint a kis-
nyulak táplálására a macska-
tejpor a legmegfelelôbb (bel-
tartalmi értéke közel azonos a
nyúltejéhez), melyet 42 °C kö-

rüli vízben oldot-
tam fel. Arányuk
5:8 volt. Az ete-
tést a legfino-
mabb puhaságú,
kisbabák számá-
ra gyártott, vegy-
szermentes fül-
tisztítóval végez-
tem. Az etetést
1–2 percre korlá-
toztam, mivel ez
idô alatt elegendô
táplálékot tudtak
felvenni.

Ezzel a mód-
szerrel számos
„elhanyagolt” fió-
kát tartottam élet-
ben. Életük elsô
szakaszán sem-
miben nem szen-
vedtek hiányt.

Jekkel Gabriella

A szopósnyulak nevelése

Újszülött holland tarka nyulak


