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Juráskó István két fiával családi
vállalkozásban évek óta követ-
kezetesen és szívós kitartással
építi, szervezi a nyúltenyésztést
Debrecenben és környékén.
Mára vállalkozásuk nemcsak a
térség, de az egész nyúlágazat
jelentôs tényezôjévé, alakítójá-
vá nôtte ki magát. Saját elis-
mert fajtájuk van, a debreceni
fehér nyúl, ketrecet forgalmaz-
nak, az olasz Clerici mellett sa-
ját fejlesztésût és gyártásút is,
takarmányt gyártanak és for-
galmaznak, nyulat vásárolnak
fel. Évek óta mûködô integrá-
ciójukat tavaly értékesítési szö-
vetkezetté alakították át, mely-
nek elnöke Juráskó István lett,
és a szövetkezet elnyerte az
elôzetesen elismert termelôi
csoport minôsítést.

Távlati célok
A termelôi csoportok állami tá-
mogatása lehetôséget nyújt
olyan célok megvalósítására,
amely az ágazatban meglévô
tôkehiány miatt máshogy nem,
vagy csak nagyon sokára lenne
elérhetô. A Debreceni Fehér
Nyúl Szövetkezet – mint Jurás-
kó Róberttôl megtudtuk – 2003-
ban alakult, és merész célokat
tûzött maga elé. Egységes
technológiával dolgozó tagjai-
nak biztos piacot kívánnak te-
remteni, amit öt éven belül egy
saját szövetkezeti tulajdonuk-
ban lévô vágóhíddal és feldol-
gozóval kívánnak megalapozni.
Nemcsak a magyar nyúlterme-
lést eddig meghatározó külföldi
piacra számítanak, hanem a ha-
zai fogyasztókra is. Elôzetes

számításaik szerint mintegy 
20 000 egységes rendszerben
termelô anyanyúl tudná elôállí-
tani azt a vágónyúl mennyisé-
get, amellyel gazdaságosan
üzemelhetne a feldolgozó. Je-
lenleg mintegy 8–10 000 anya-
nyúl termel a rendszerben, te-
hát a termelôi kör további bôví-
tésére, technológiai fejlesztésre,
szállítóeszközök beszerzésére
van még szükség a fô céljuk, a
feldolgozó megvalósításáig. Er-
re kívánják fordítani a termelôi
csoport minôsítésért járó támo-
gatást.

A szövetkezet elônyei
A Debreceni Fehér Nyúl Szövet-
kezet nyitott forma, az ország
bármely részébôl fogadja azo-
kat a nyulászokat, akik vállalják
a szövetkezeti tagsággal járó
elôírásokat és a fegyelmezett
munkát. A szövetkezeti tagnak
legalább 30 anyanyúllal kell tel-

jesen zárt és meghatáro-
zott technológia szerint
termelni. A technológia
védett és minôségbizto-
sítási rendszerrel garan-
tált. Meghatározzák az
alkalmazott fajtát, a tech-
nológiai berendezést, a
vágónyúl-elôállítás tech-
nológiai folyamatát, az
etetett takarmányokat, a
betegség-mege lôzô
beavatkozásokat, vakci-
názást, oltást, gyógysze-
res vagy gyógyfüves ta-
karmányok, vitaminok,
takarmánykiegészítôk
etetését. A nyulásznak
már csak a gondos mun-
ka és a technológia be-
tartása marad, ami per-
sze nem kevés. Minden
munkafolyamatot meg-
tanulhat a Szövetkezet közpon-
ti telepén Debrecenben, ahol
havonta nyílt napokat és rend-
szeresen tanfolyamokat ren-
deznek az új vállalkozók betaní-

tására. A szövetkezeti tagoknak
belépéskor anyanyulanként 100
forint értékben kell részjegyet
vásárolniuk, és ezért teljes körû
ingyenes szaktanácsadást kap-
nak, és hozzájuthatnak a kizá-
rólag szövetkezeti tagoknak kí-
nált szolgáltatásokhoz, a saját
takarmányhoz, és a saját fej-
lesztésû ketrecekhez, valamint
olcsóbban juthatnak a tenyész-
nyúlhoz. A szövetkezet tagja le-
het ôstermelô, vagy bármilyen
szervezeti formában dolgozó
termelô. Egyelôre 60–70 terme-
lô fogott össze, de szívesen lát-
nak új tagokat is a szövetkeze-
tükben.

A tagok mintegy harmada
még csak fizetés kiegészítés-
ként foglalkozik nyulászattal,
úgy tartják, hogy aki ebbôl sze-
retne megélni, annak legalább
500 anyanyulat kell tartania. Ez
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Egységes rendszerben termelnek

Speciális bakketrec is készül a ketrecüzemükben

Szendvicspanel elemekbôl készült épületben helyezték el
saját fejlesztésû ketreceiket Juráskóék debreceni központi
telepükön

Juráskó István egész napját az ál-
latok között tölti

Egyszerre 1000 anya fialt a Juráskótelepen



23

NYÚLTENYÉSZTÉS 

pedig akkor is nagyon kemény
vállalkozás, ha állami támoga-
tások is kaphatóak a beruhá-
záshoz, és az ehhez szükséges
pályázatokat, valamint a beru-
házáshoz elôírt engedélyeket a
szövetkezet elkészíti és elintézi.
A nyúltelep ugyanis egész na-
pos elfoglaltságot kíván, és a
beruházás akkor is sokba kerül,
ha a szövetkezet igen kedvezô
árajánlatot kínál egy anyaférô-
hely létesítésére. Egy 800 anya-
férôhelyes épületben ketrecek-
kel együtt állatok nélkül egy
anyaférôhely 25–30 ezer forint-
ba kerül a helyi sajátosságoktól
függôen, amely legjobb eset-
ben is 20 millió forint. Sajnála-
tos, hogy a SAPARD program-
ban a nyúltenyésztés támoga-
tása nem szerepel, pedig a
szervezetten termelô nyulá-
szoknak várhatóan jó piacuk és
biztos megélhetésük lesz a jö-
vôben is. Az újonnan felépült
nyúlházak tulajdonosai a jövô-
ben is ott vidéken keresik a
megélhetésüket, s ha megtalál-
ják, talán nem néptelenednek el
a falvak, nem szegényedik to-
vább a vidék.

Szerényebb 
haszonnal dolgoznak

Felmerül a kérdés, hogy a Deb-
receni Fehér Nyúl Szövetkezet
hogyan tud olcsóbb technoló-
giát, takarmányt kínálni tagjai-
nak, mint más forgalmazók, és
ez a technológia és takarmány
vajon ugyanolyan jó-e, mint a
drágábbak?

Juráskó Róbert megmutatta
saját telepüket, amely az általuk

ajánlott szendvicspanel elemek-
bôl épült, a saját ketrecüzemük-
ben kifejlesztett Family Profi tí-
pusú ketrecekkel van berendez-
ve, és saját tenyésztésû debre-
ceni fehér fajtájú nyulakkal bené-
pesítve. A nyulak a Juráskó Kft.
nyúltakarmányait fogyasztják.
A ketrecrendszer, a technológia
és a takarmány kifejlesztésében
ifjú Juráskó Istváné a fôszerep.
Ô az, aki egész nap a nyulak kö-
zött van, és aki szakmailag irá-
nyítja és felügyeli a munkát.

– Mi is a piacra termelünk,
ha nem lenne jó a saját rend-
szerünk, akkor nem azzal dol-
goznánk. – mondja Juráskó
Róbert – Az árat azért tudjuk
viszonylag alacsonyan tartani,
mert kizárólag hazai anyagok-
ból és kisebb haszonnal dolgo-
zunk. Ezt azért engedhetjük
meg magunknak, mert elsôsor-
ban a termelés növekedésében
vagyunk érdekeltek. A nyúl-
ágazat produktuma évek óta
csökken, vagy stagnál. Ha fej-
lôdni, fejleszteni szeretnénk,
kedvezô lehetôségeket kell kí-
nálni a vállalkozó nyulászok-
nak.

A Juráskó Kft. tevékenységi
körébe tartozik a nyúlfelvásár-
lás is. Az úgynevezett szedett
nyúl, még mindig mintegy 30
százalékát teszi ki az elôállított
vágónyúlnak. Sajnos a nekik fi-
zethetô meglehetôsen szezo-
nális felvásárlási ár nem teszi
lehetôvé a hosszútávú bizton-
ságos, és gazdaságos terme-
lést. Ezért is próbálkoznak kö-
zülük, akit lehet átterelni a
szervezett keretek közé. 

– bálint –

Barabás kicsiny falu az
ukrán határ mellett. Bakó
István, és felesége, Ág-
nes, Budapestrôl jöttek
ide haza, szülôfalujukba
gazdálkodni. Gyümöl-
csösük van és 800 anyás
nyúltelepet építettek,
amit a jövôben fejleszteni
szeretnének. Tagjai a
Debreceni Fehér Nyúl
Szövetkezetnek. Ebben a
faluban nem igazán is-
mert a nyúl, inkább juhá-

szattal foglalkoznak az embe-
rek. Bakóék korábbi tapasz-
talatok nélkül, szinte kezdô-
ként fogtak hozzá a nyúlte-

nyésztéshez. Ágnes Debre-
cenben, a Juráskó-telepen
tanulta meg a nyúltenyész-
tést.

Anyanyúl választás elôtti kisnyulakkal

A falu legöregebb háza az 1880-as években épült. Gyö-
nyörûen felújítva most a Bakó család otthona

Vadonatúj nyúlház Barabásban

Növendékek leadás elôtt

Bakó Istvánné látja el 
a nyulakat
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Az állatok életében a megvilágí-
tásnak, a nappalok hosszának
és az évszaki változásnak kü-
lönbözô genetikai, idegi és hor-
monális szabályozáson keresz-
tül megnyilvánuló szerepe van.
A fénynek a viselkedésre, a ter-
melésre és ezen belül is fôleg a
szaporaságra kifejtett hatása
attól függetlenül érvényesül,
hogy az adott állatfaj nappal
vagy éjjel aktív, illetve a nappa-
lok hosszabbodása vagy rövi-
dülése befolyásolja a szexuális
aktivitást. Furcsának tûnik,
hogy az üregi nyúlra annak elle-
nére is hatással van a megvilá-
gítás évszaki változása, hogy
éjjel aktív és nappal, a világos-
ban a sötét üregben alszik.

Éjjel aktív
Az üregi nyúl éjjel eszik, nappal
pihen, de napi ritmus mutatható
ki az emésztésben, a vakbél az
illózsír koncentrációjában, a
szívverésben, a test hômérsék-
letében vagy a bélsár ürítésé-
ben. A kemény bélsár éjjel, az
aktív idôszakban ürül, amikor az
állatok az üregen kívül tartóz-
kodnak, a lágy bélsár viszont az
üregbe való visszatérés utáni
órákban távozik el, a cékotrófot
a nyulak közvetlenül a végbél-
nyílásból veszik fel. A ragado-
zók elleni védelmet, a rejtôzkö-
dést szolgálja, hogy az anyák
naponta csak néhány percre
mennek be az egyébként elzárt
fészekbe szoptatni. Megfigyelé-
sek szerint a fialás után kora
reggel szoptatnak, késôbb a
sötét beállta után keresik fel a
fészket. Az üregi anyanyulaknak
a táplálkozással szemben el-
sôdleges a szoptatás, mivel
elôször szoptatnak, majd az
üreget elhagyva, annak nyílását
befedve kezdenek legelni.

Laboratóriumi körülmények
között tartott nyulaknál is meg-
figyelhetô a napi ritmus. Az akti-
vitás, az evés és az ivás, a bél-
sár ürítés és vizelés a sötét idô-
szakra jellemzô. Napi ritmus fi-
gyelhetô meg a különbözô he-
matológiai paraméterek alaku-
lásában, az illózsírsavak
mennyiségében és abszorpció-
jában, a szeratonin koncentrá-
cióban, sôt még a szemgolyó
belsejében levô nyomásban is.
Bizonyos megfigyelések szerint
a fialás a reggeli, a szoptatás a

kora esti órákra esik. A méh a
kora reggeli idôszakban sokkal
érzékenyebben reagál az oxito-
cinra, mint az esti szoptatásra
„fenntartott” idôpontban. Elvi-
leg ez a magyarázata a reggeli
fialásnak. Ennek ellenére több
ezer anyanyúl fialási idôpontját
követve az éjfél körüli órákban
figyeltük meg a legtöbb szüle-
tést, míg a déli, kora délutáni
idôszakban ritkán születnek kis-
nyulak.

A ritmus befolyásolható
A nyulak természetes napi rit-
musa könnyen befolyásolható.
Ezt bizonyítja az a kísérlet,
amelyben a világos idôszakban,
4 órára korlátozott ideig enged-
ték enni a nyulakat. Az etetô
szabaddá tétele elôtti órákban
az állatok rendkívül izgatottá,
aktívvá váltak, majd ettek, sö-
tétben viszont többnyire pihen-
tek. Két kiemelkedô aktivitási
csúcsot figyeltek meg: az egyi-
ket az etetési idôszak elôtt, a
másikat az evés befejezésekor.

A napi ritmusban tehát nem
csak a fénynek, a sötét és vilá-
gos idôszakok periodikus válta-
kozásának van szerepe. Ezt bi-

zonyítja az a kísérlet is, amely-
ben az állatokat hosszabb ideig
napi 24 órás megvilágításban
tartották. Az aktivitás, az evés,
az ivás, a viselkedés, az élettani
paraméterek ennek ellenére
ugyanolyan periodikusan vál-
toztak, mint normális megvilágí-
tásnál, bár a „napok” 24 óránál
valamivel hosszabbak lettek.
A megvilágítás intenzitásának
növelésével a „biológia nap”
még hosszabb lett, több idô telt
el az aktív és a pihenô idôsza-
kok között. Amikor a megvilágí-
tást ismét 12 óra világos, 12 óra
sötétre változtatták, 15–20 nap
elteltével visszaállt az eredeti
rend, ami bizonyítja, hogy a bel-
sô szabályozás mellett a megvi-
lágításnak, a sötét és a világos
idôszak kezdetének is szerepe
van. Úgy is mondhatnánk, hogy
az egyébként kicsit késô vagy
sietô biológiai óra a pontos 24
órás periódusra áll be.

Az újszülöttek 
napi ritmusa

Az újszülött nyulak bár vakok,
(csak 9–10 napos korban nyílik
ki a szemük) és sötét üregben,

fészekben vannak, viselkedé-
sükben mégis napi ritmus fi-
gyelhetô meg. A szoptatás az
az esemény, amely a viselkedés
szempontjából meghatározó.
A kisnyulak naponta legalább
22 órát a fészekben, a szôrtaka-
ró alatt összebújva, mély alvás-
ban töltenek. A várható szopta-
tási idô elôtt 1–2 órával a szo-
pósnyulak egyre aktívabbá vál-
nak. Érzékenyen reagálnak az
érintésre és a mozgásra (vibrá-
lásra), az egészen kis zavarásra
is gyors izgô-mozgó aktivitás-
sal, esetleg hangadással rea-
gálnak. Az anya érkezése elôtt
kibújnak a fészekbôl, a szôrta-
karó felett helyezkednek el. Az
anya beugrásakor hanyatt fek-
ve, orrukat mélyen a szôrzetbe
fúrva keresik azt a speciális illat-
anyagot, amely a csecsekhez
vezeti ôket. Bár a fészekbôl tör-
ténô kibújás hôveszteséggel jár
(13–18 napos korban alakul ki
termoregulációjuk), mégis ez te-
szi lehetôvé, hogy minél hama-
rabb elérjék a csecseket, a rö-
vid szoptatási idôszakban ele-
gendô tejhez jussanak. Amikor
a kisnyulakat szoptatás elôtt
alomanyaggal betakarták, lé-
nyegesen hosszabb idô után
kezdtek el szopni. Annak elle-
nére, hogy az anyák emiatt ké-
sôbb hagyták el a fészket, a kis-
nyulak mégis kevesebb tejhez
jutottak.

Amikor az anya kiugrik a fé-
szekbôl a kisnyulak elengedik a
csecseket, így nem rántja ôket
ki. Rögtön vizelnek, emiatt ôk
és a fészekanyag nedves lesz.
Gyorsan visszabújnak a fészek-
be, és a legmelegebb helyre
másznak. A 10–15 percig is el-
tartó tevékenység alatt a kis-
nyulak és a fészekanyag meg-
szárad, a szôrtakaró fellazulva
fedi, melegíti ôket.

Egy kísérletben az anyákat a
szokásos idôben nem engedték
be szoptatni. Amint az ábra mu-
tatja a kisnyulak ugyanolyan ak-
tivitással várták ôket, mint más
alkalmakkor. Kibújtak a szôrta-
karó alól. Egy ideig vártak a
szoptatásra, majd lassacskán
visszabújtak a fészekbe és úgy
aludtak, mint a jóllakott társaik.
A következô nap a várható
szoptatási idôpont elôtt ismét
felébredtek, kibújtak a fészek-
bôl és várták anyjukat, hogy
megszoptassa ôket. A kísérlet
bizonyítja, hogy egy szoptatás

Napi ritmus a nyulak életében
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elmaradása nem olyan stressz
a kisnyulaknak, mint egyébként
gondolnánk. Nem szabad
ugyanis megfeledkezni arról,
hogy különösen a népesebb al-
mokban, a rövid szoptatási idô
alatt mindig akadhat egy-egy
egyed, amelyik nem jut tejhez.
A túlélés szempontjából ez
semmilyen hátránnyal nem jár,
bár a következô nap jobban kell
igyekezniük, mert két szoptatá-
si alkalom elhalasztása már kri-
tikus lehet.

A kisnyulaknak nem csak a
viselkedése, hanem testük hô-
mérséklete is változik a szopta-
tás idôpontjától függôen.
A szoptatás elôtt 2,5–3,5 órával
hômérsékletük megemelkedik,
majd a szopás befejezése után
hirtelen 1–1,5 °C-kal csökken.
3–5 óra telik el, amíg a test hô-
mérséklete az átlagos szintre
visszatér. Abban az esetben, ha
egy vagy két szoptatást kihagy-
tak, a test hômérséklete a ko-
rábbiaknak megfelelôen
megemelkedett, majd lecsök-
kent. Ez bizonyítja, hogy a
szoptatás elôtti fészekbôl való
kibújáshoz hasonlóan, a test
hômérsékletének változása –
függetlenül a szoptatástól vagy
a tej megemésztésétôl – belsô
szabályozás alatt áll. A szabály-
zó mechanizmusra jellemzô,
hogy a test hômérsékletének
napi ingadozása elválasztás
után is megfigyelhetô. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy az

idôleges „hôemelkedés célja”
ne a szopásra való felkészülés,
a szôrtakaró alóli kibújás miatti
hôveszteség negatív hatásának
elkerülése lenne.

Mélyebbek a gyökerek
A nyulak viselkedésében, az
élettani paraméterek változásá-
ban megfigyelhetô ciklikusság
tehát nem a szoptatás, a szo-
pás idôpontjától, sôt még nem
is a nappalok és éjszakák, a vi-
lágos és a sötét idôszak válta-
kozásától függ. A gyökerek
sokkal mélyebben keresendôk.

A növényvilágban és a gom-
báknál 24 órás ritmus szerint
lépnek mûködésbe és állnak le
az ezt szabályozó gének. Kuta-
tók bizonyították, hogy a gyü-
mölcslegyeknél (muslicáknál),
az egereknél, sôt még az em-
bernél is több „kulcsgén” sza-
bályozza a napi ritmust. Találtak
olyan génmutációkat, amelyek
a „biológiai óra” sietését vagy
késését okozzák. Úgy tûnik te-
hát, hogy az élôvilágra jellemzô
napi ritmus és annak pontos
„betartása” olyan alapvetôen
fontos mechanizmus, hogy an-
nak szabályozása a gének
szintjén is megtalálható.

Szendrô Zsolt
Gerencsér Zsolt

Princz Zoltán
Kaposvári Egyetem

Az 5–8 napos kisnyulak szoptatás elôtti és utáni aktivitása a
fészekben
Felül: szoptatás a 0. és a 24. órában
Alul: a szoptatás a 0. órában elmarad

A Vicon cég több mint 50 éves tapasztalatával áll a Magyar
gazdák szolgálatában!

Ezt a mondatot alapul véve a Kverneland Csoport vezetôsé-
ge arra az elhatározásra jutott hogy a Nyugat Európában már
méltán népszerû márkát Magyarországon is elismert, közked-
velt márkává teszi. A Vicon vontatott fûkaszák számos helyen
dolgoznak már országszerte, fôként nagy gazdaságokban, hasz-
nálói legnagyobb megelégedésére. Miért ne engedhetné meg
ezt egy kistermelô is magának? Mostantól megteheti! Szeret-
nénk ha a jó minôség, a megbízhatóság, a Magyar gazdáknak is
elérhetôvé válna. Ettôl az elhatározástól vezérelve akciót hirde-
tünk a kis munkaszélességû dobos fûkaszákra. Mindez a már
jól ismert Kverneland minôségben!

Három féle munkaszélességben:

CM 168: 165 cm 
CM 188: 185 cm 
CM 218: 210 cm 

További információval készséggel állnak kereskedô 
partnereink az Önök rendelkezésére:

Agro-Békés Kft. 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út. 19 
• Tel: 66/444-016 

Szombathelyi Agroker Kft. 9700 Szombathely, Pálya út. 5 
• Tel.: 94/312-737

Agrospic Kft. 2433 Sárosd, Seregélyesi u. 8/A
• Tel.: 25/260-290

Innova-Agro Kft. 6500 Baja, Dózsa György út. 306 
• Tel.: 79/427-699 

3200 Gyöngyös, Szurdokpart 92 
• Tel.: 37/500-080 

Kézker Kft. 4080 Hajdúnánás, Árpád u. 51. 
• Tel.: 52/341-796 

Magtár Kft. 5000 Szolnok, Konstantin út. 43. 
• Tel.: 56/510-030

Vita Kft. 8460 Devecser, Széchenyi út. 15. 
• Tel.: 88/502-700

Importôr: Kverneland Hungária Kft., 
5008 Szolnok, Karinthy F. u. 63.
Tel.: (56) 527-010, Fax: (56) 240-380
Mészáros Rajmund, termékmenedzser

Vicon dobos 
fûkaszák a kisgazdák

részére is


