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NYÚLTENYÉSZTÉS 

16. alkalommal rendeztük meg
a Nyúltenyésztési Tudományos
Napot, kb. 150 fôs hallgatóság
elôtt, a már hagyományosnak
nevezhetô nagyszámú
elôadással. 

Nyúltenyésztésünk 
helyzete

Kling János, a Nyúl Termékta-
nács elnöke szerint tavaly kissé
csökkent a felvásárolt nyúl és
az exportált nyúlhús mennyisé-
ge. Ennek ellenére nôtt az ága-
zat árbevétele, ami igazolja,
hogy a nyúlhúst jó áron lehetett
értékesíteni. Sajnos ugyanak-
kor a rendkívül aszályos év
miatt a takarmány (táp) ára is
jelentôsen emelkedett, és emi-
att végeredményben a jövedel-
mezôség romlott.

Annak ellenére, hogy az ex-
porton belül az elmúlt években
folyamatosan nôtt a darabolt,
tovább feldolgozott termékek
aránya, ami az igényesebb pia-
cok elvárását hivatott kielégíte-
ni, ez a trend az utolsó 1–2 év-
ben megfordult és már ismét
66%-ot tesz ki az egész kar-
kasz részesedése. Elôadó véle-
ménye szerint ez azzal magya-
rázható, hogy a különbözô EU-
s intézkedések hatására a kínai
behozatal visszaesett és ez
jobb helyzetet teremtett az
egész karkasz értékesítésének.
Az exporton belül tovább csök-
kent az olasz piac részesedése
(43%), akik egyre inkább saját
elôállítású terméket akarnak fo-
gyasztani és emiatt a magyar
nyúl hátrányba kerül. A svájci
piac összes exporton belüli
aránya – egy kiugró évet leszá-
mítva – 25–30% között alakul.
Örvendetes ugyanakkor a Né-
metországba exportált nyúl
mennyiségének növekedése,
részesedésük már megközelíti
a 20%-ot. A francia és a belga
kivitelünk is örvendetesen nôtt.

A korszerû termelés feltételei
minden tekintetben adottak.
Megfelelô fajtákkal rendelke-
zünk, jó technológia és tápok
kaphatók. A tenyészállatként
értékesített és saját tenyész-
utánpótlásra beállított nyulak
az alábbiak szerint oszlanak
meg: Pannon fehér 44%, Hy-
plus Medium 18%, Hycole
14%, Zika és Debreceni fehér

9–9%, Hy-19 Capitale 4% és
Hyla 1%.

2003-ban a kisüzemekbôl
felvásárolt nyúl átlagára 282
Ft/kg, a nagyüzembôl szárma-
zóké 371 Ft/kg volt. A kis tele-
peket sújtja továbbá, hogy az
EU által megkövetelt termékpá-
lya követhetôsége náluk nehe-
zebben oldható meg.

Az ágazat támogatása jelen-
tôsen romlott. A vágóhídi hús-
vizsgálat és a veszélyes hulla-
dék megsemmisítése, továbbá
a szállításkori állatorvosi díj tá-
mogatása teljesen megszûnt.
A tenyésznyúl beállítás támo-
gatása pedig fele (1000 Ft/te-
nyésznövendék nyúl) a koráb-
biaknak. A termelôi csoportok
létrehozását és munkáját
ugyanakkor segítik. Ki kell
használni az AVOP pályázati le-
hetôségét, melyet a termékpá-
lya valamennyi résztvevôje
igénybe vehet.

Lévai A. és Szabó K. nyúlvá-
góhidakat ellenôriztek. Az újon-
nan létesült Magyar Élelmiszer-
biztonsági Hivatal feladata az
élelmiszer-biztonság szavatolá-
sa, ellenôrzése, amely a teljes
termékpályát, a szántóföldtôl a
fogyasztóig felöleli. Kritikus
pontnak számít a vágóhíd,
ezért a magyar hatóság is itt
kezdte vizsgálatát. Megnyugta-
tó, hogy a hatályos rendelkezé-
sek elôírásainak mind a négy
vágóhíd megfelelt, így az ex-
portnak, ebbôl a szempontból
semmilyen akadálya sincs.

Korai választás
Xiccato és Trocino olasz kuta-
tók a nyulak korai választásá-
nak szükségességével és lehe-
tôségeivel foglalkoztak. A korai
választás elônye, hogy csök-
kenthetô a hosszabb szoptatás
miatti negatív energia-egyensú-
lyi állapot az anyákban, kisebb
az esély az anyáról az ivadé-
kaikra történô betegség átvitel-
re, emellett jobban megoldható
az anyák és a szopósok eltérô
táplálóanyag igénye szerint a
tápok összeállítása és az álla-
tokkal történô etetése.

Különösen az elôször vem-
hes és szoptató anyáknál fi-
gyelhetô meg, hogy nem képe-
sek a vehem és a szopósnyulak
neveléséhez szükséges ener-
giát a tápból felvenni. A teljes

test zsír- és energiatartalma
akár 40–50 ill. 30–40%-kal is
csökkenhet. Korábbi választás
esetén fele-harmada az ener-
giaveszteség.

A korai választás nem ide-
gen a nyúl biológiájától, hiszen
az üregi anyanyúl 23–25 napos
korban elhagyhatja az elôzô al-
mot, hogy a következô fialásra
felkészüljön.

A kisnyulak 3 hetes korban
kezdenek áttérni a szilárd ta-
karmány fogyasztására. Az át-
térés üteme annál gyorsabb,
minél korábbi idôpontban vá-
lasztják ôket el anyjuktól. A 21
naposan elválasztott nyulak az
elsô napon még alig esznek, hi-
szen az utolsó szoptatás alkal-
mával jóllaktak és a következô
szoptatásig egyébként sem na-
gyon ennének. A 25 és a 28 na-
posan leválasztott egyedek vi-
szont egyik napról a másikra
gyors ütemben növelik fo-
gyasztásukat.

Gyakorlati körülmények kö-
zött nagy figyelmet kell fordítani
arra, hogy a korán (kis test-
súllyal) elválasztott nyulak
könynyen elérjék az etetôt és
különösen az itatót. Ugyanak-
kor sok elméleti kérdést kell
tisztázni, hiszen a nagy zsírtar-
talmú tejet fogyasztó nyulak
emésztôrendszerének a rost-
ban gazdag takarmány emész-
tésére kell átállnia. Ebben az
idôszakban alakul ki a felnôtt
nyúlra jellemzô rendkívül ala-
csony gyomor pH. Emellett je-
lentôs anatómiai változások, a
vakbél flórájának kialakulása, a
cékotrófia elkezdôdése is erre
az idôszakra esik.

Irodalmi adatok szerint a ko-
rán választott nyulaknak fehér-
jében és zsírban gazdag, illetve
rostban és különösen keményí-
tôben szegényebb tápot kell
adni.

Nagyon fontos, hogy a kis-
nyulak tápja olyan összetevôk-
bôl álljon, amelyeket jól tudnak
emészteni, hasznosítani. Így
például ebben az idôszakban
nagyon hasznos a könnyen
emészthetô rostforrás biztosí-
tása. Jó eredményre vezettek a
tápok emésztô enzimekkel tör-
ténô kiegészítése, a búza hôke-
zelése, vagy a választási táp
zsír (olaj) kiegészítése.

Megállapítható, hogy a korai
választásnak több elônye van,
de még sok feladatot kell a ku-

tatóknak megoldaniuk, hogy ez
a gyakorlatban is elterjedt
módszer lehessen.

A kisnyulak emésztéséletta-
nával foglalkozott az a három
elôadás, amelyeket Dr. Kovács
Melinda ismertetett.

A bélflóra kialakulása
Az elsôben a bélflóra kialakulá-
sával foglalkoztak. Etológusok
figyelték meg, hogy a szopta-
tást követôen az anyanyulak
néhány bélsárgolyót hagynak a
fészekben, amelyeket a szopó-
sok elfogyasztanak. Feltétele-
zésük szerint ennek szerepe le-
het a bélflóra korai kialakulásá-
ban. Ennek igazolására a nyu-
lak egy csoportjánál megaka-
dályozták az anyai bélsár elfo-
gyasztását. Az eredmények azt
bizonyítják, hogy szabad szop-
tatáshoz képest az egyszeri
szoptatás alig befolyásolja a
bélflóra elszaporodását. Az
anyai bélsár elfogyasztásának
meggátlása is csak késlelteti a
normál bélflóra kialakulását.
A vizsgálatok bizonyították
ugyanis, hogy az újszülöttek
már a hüvelyben a péraajkak fe-
lületén találkozhatnak bactero-
idesekkel, de néhány esetben a
szôr felületén is kimutathatók
voltak ezek a baktériumok.

Egy természetes alapú
kiegészítô (Immunovet) tápba
keverése esetén bizonyították,
hogy a kiegészítés kedvezô a
bélflóra stabilitása és néhány
emésztô enzim (á-amiláz, lipáz,
tripszin) aktivitása szempontjá-
ból. Elsôsorban a hasnyálere-
detû enzimek termelôdése fo-
kozódott, amely javítja a táplá-
lóanyagok felzsírosodását.
Megállapították azt is, hogy
szakszerûen összeállított táp
etetésekor, gyógyszer kiegészí-
tés nélkül is, eredményesen ne-
velhetôk fel a 3 hetesen levá-
lasztott nyulak.

A bemutatott eredmények
bizonyítják, hogy a korai vá-
lasztás az egész világon aktuá-
lis kutatási terület. Megfelelô
takarmányozási és nevelési
módszer megtalálása esetén
olyan elônyök várhatók, ame-
lyek az anyák és az ivadékaik
szempontjából egyaránt ked-
vezôek. 

Dr. Szendrô Zsolt
Kaposvári Egyetem
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