
Tavaly Magyarországon a fel-
dolgozó üzemekbe szállított
összes élônyúl mennyisége 
10 932 tonna volt, melybôl
nagyüzemek, illetve az integrált
kistermelôk 7916 tonnát, a ha-
gyományos kistermelôk 3016
tonnát állítottak elô. Az elôzô
évhez képest a termelés majd-
nem 1000 tonnával csökkent.
Ez az ágazati szerkezetváltozás
lassú folyamatából adódik, mi-
vel a nagy mennyiségû kiesett
háztáji nyulat a nagyüzemek
abban az évben még nem tud-
ták pótolni. A háztáji nyúlterme-
lés csekély jövedelmet hoz,
mert nem a megfelelô fajtájú
nyulat és nem a megfelelô
technológiát használják ezért
magas az így elôállított nyúlhús
költsége. A piac az egységes
húsformával rendelkezô és
58% feletti húsnyulat keresi,
melyek származásának nyo-

mon-követhetôségét a beszállí-
tó igazolni tudja. A felvásárlás
költségei a kevés és ingadozó
mennyiség miatt megnöveked-
tek, ennek egy részét is a be-
szállítók a termelôkre hárítják
át. E kistermelôk számára az a
megoldás, ha csatlakoznak va-
lamilyen termelési rendszerhez,
amely segít a technológia és
fajtaváltásban.

A nagyüzemi nyúltermelés
ugrásszerû növekedést mutat
annak ellenére, hogy tavaly a
háztáji nyúltermelés kiesését
nem tudta pótolni. A növeke-
dést gátolja, hogy az ágazat tá-
mogatottsága csökkent, ma-
gas a beruházási költség, vala-
mint az ágazat tôkehiányos.
Ugyanakkor a nagyüzemi vá-
gónyúlra megnôtt a fizetôképes
kereslet, a telepek mûködése
gazdaságos és jövedelmezô.
A gazdaságosság tovább javít-

ható, ha ezek a nagy telepek
csatlakoznak valamilyen terme-
lôi csoporthoz, így egységesen
tudnak fellépni a piacon. To-
vábbá fel kell hívni a figyelmet a
termelôi csoportok együttmû-
ködésére, mellyel tovább erô-
síthetik piaci pozíciójukat.

A fejlesztés lehetôségei
A fejlesztési lehetôségek adot-
tak, hiszen rendelkezésre áll-
nak a takarmányozási és te-
nyésztési technológiák, a meg-
felelô fajták, a tartástechnoló-
giai eszközök, melyek teljes
mértékben megfelelnek az EU-
s elôírásoknak. E fejlesztések
megvalósításában az ágazat
több támogatási formában is
érdekelt.

A hazai támogatási formák
egyike a közvetlen termelôi te-
nyésznövendék nyúl támoga-
tása, mellyel tenyészállaton-
ként 1000 Ft vissza nem térí-
tendô támogatás igényelhetô.
Jelenleg az országban 5–6 elô-
zetesen elismert termelôi cso-
port mûködik a nyúlágazatban,
melyek mûködési költség tá-
mogatásban részesülnek.

A nyúlágazat legjelentôsebb
támogatási lehetôsége az FVM
Agrár- és Vidékfejlesztési Ope-
ratív Programja (AVOP), mely
igen összetett, hiszen felhasz-
nálási területe és az igénylôk
köre is nagyon széles. Beruhá-
zások esetében nyúltartó épü-
let létesítése, vagy meglévô
épületek felújítása, teljes infra-
struktúra kiépítése, tenyészál-
lat beszerzés, technológiai
eszközök (ketrecek, trágyázás
gépei, klíma stb.) megvalósítá-
sára vehetôk igénybe.
Mindemellett kiemelt lehetôsé-
get nyújt az elmaradott térsé-
gek fejlesztéséhez, valamint az
önfoglalkoztatás, a fiatal gaz-
dálkodók, a kisebbségi cso-
portok számára és az új mun-
kahelyteremtések terén.

A fejlesztés azért is szükség-
szerû, hogy piacainkat folya-
matosan el tudjuk látni jó minô-
ségû húsnyúllal megakadályoz-
va azt, hogy a hiányt a feldolgo-
zók más országokból behozott
alapanyagokkal pótolják.

A Nyúlágazat bemutatója
a Farmer Expó-n

A Nyúl Terméktanács ajánlásá-
val a Juráskó Kft. szervezésé-
ben és lebonyolításában au-
gusztus 18–21 között ötödik
alakommal mutatjuk be a teljes
nyúlágazatot a XIII. Farmer Ex-
pón Debrecenben. A rendez-
vény középpontjában az ága-
zat fejlesztési lehetôségei, a
meglévô piacok megôrzése, az
új piacok meghódítása, a piac-
képes új termékek bevezetése,
a hazai nyúlhúsfogyasztás ösz-
tönzése áll. Rendezvényünkön
egy összefoglaló katalógust je-
lentetünk meg „Országos
Nyúlkiállítás, Nyulász Fórum
Debrecen” címmel, mely tartal-
mazza mindazokat az informá-
ciókat, amelyek egy nyúlte-
nyésztô számára fontosak.

A kiállítás egész ideje alatt a
Nyúl Terméktanács standján
nyúlhúsból készült ételeket
kóstolhatnak meg a látogatók.
Ehhez kapcsolódóan a Nyúl
Terméktanács által kiadott
„Nyúlhús specialitások” címû
szakácskönyvet vihetnek haza
az érdeklôdôk.

A kiállítás rendezvényei
Országos nyúlkiállítás: Az
elôzô évekhez hasonlóan or-
szágos nyúlkiállítást rende-
zünk, melyen a tenyésztôszer-
vezetek mellett hazai kiste-
nyésztôk is bemutatják tenyé-
szetük legszebb állatait. A nyu-
lakat az ország neves szakem-
berei, dr. Holdas Sándor, Pán-
tya Imre, Dobai Imre bírálják.

Nyulász Fórum: A kiállítás
egyik legsikeresebb programja,
ahol az érdeklôdôk megismer-
kedhetnek a nyúlágazat jelen-
legi helyzetével, az ágazat tá-
mogatottsági lehetôségeivel,
valamint elôadást hallhatnak a
nyúltenyésztés és kutatás
legújabb eredményeirôl. Az
elôadás végén kerül sor a az
országos nyúlkiállítás díjainak
kiosztására. A Fórumot az álló-
fogadás – nyúlételek kóstolója
zárja.

Házinyúlhús a gasztronó-
miában: Ezzel a címmel nyúl-
ételek bemutatóját és kóstoló-
ját szervezzük. Meghívott ven-
dégünk Frank Júlia gasztronó-
mus-újságíró saját receptjei
alapján elkészített nyúlételeket
mutat be.

Juráskó Róbert
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A nyúlágazat bemutatója 
Debrecenben

DEBRECENI FEHÉR NYÚL SZÖVETKEZET 
(termelôi csoport)
NYÚLTERMELTETÉS 

Kedvezményes árú 
Debreceni fehér 

tenyésznyúl kihelyezés, 
(állami támogatással).

FAMILY nyúlketrecek, 
ketrecelemek, tartozékok 
tervezés, gyártás, forgalmazás.
Nyúltelepek generál 
kivitelezése.

Kiváló minôségû és kedvezményes árú nyúltáp.
Ingyenes szaktanácsadás

(szakmai, támogatások, pályázatok),
Inszeminálás (100 anya ill. csoportos)

Szövetkezeti támogatások
Szerzôdéskötés 

Garantált áras vágónyúl értékesítés és elszállítás

Debrecen-Józsa, 35-ös fôút Vállalkozói Telephelyek
Levélcím: 4225 Debrecen-Józsa Deák F. u. 101
Telefon: 52 / 535-650  •  Fax: 52 / 535-651 

Mobil: 06-30-955-99-13
www.jurasko.hu  •  E-mail: jurasko@freeweb.hu
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Csak egy elôadás foglalkozott a
baknyulakkal, a nyúlsperma
mélyhûtésével. Polgár Zsuzsa
leírta az alkalmazott mélyhûtési
technológiát. A mélyhûtött majd
felolvasztott ondómintákban –
természetesen – nôtt a holt sej-
tek és a különbözô rendellenes-
ségek elôfordulási aránya. Fel-
hívják a figyelmet az egyes ba-
kok, illetve ondóminták mély-
hûthetôsége közötti különbség-
re.

Anyanyulak felnevelése
Gyovai Mónika által irányított kí-
sérlet eredményei bizonyították,
hogy a kis születési súly kifeje-
zetten hátrányos a szopós- és a
növendéknyulak túlélése szem-
pontjából. Bár a két anyával ne-
velt szopósok közül kevesebb
esett ki, de ha kis súllyal szület-
tek, a két anyával történô neve-
lésük sem növelte túlélési esé-
lyüket. Az anyanyulak túlélését
egyik vizsgált tényezô sem be-
folyásolta szignifikánsan, de 2,5
éves termelés után több anya
élt, ha szopóskorban két anyá-
val nevelték, elválasztás után
korlátozva takarmányozták,
vagy idôsebb korban (18,5 he-
tesen) vették ôket tenyésztésbe.
A túlélés szempontjából kifeje-
zetten hátrányos volt, ha az ad
libitum takarmányozott növen-
déknyulakat 15,5 hetesen vették
tenyésztésbe.

A kis súllyal született nyulak
anyaként is átlag alattiak voltak.
A két anyával neveltek viszont
nagyobb testsúlyt értek el, mint
az egy anyával neveltek. Az ad
libitum mennyiség 80–85%-át
fogyasztó nyulak testsúlya te-
nyésztésbevételkor kisebb volt,
mint a korlátozás nélkül evô
nyulaké. Ezt követôen azonban
mind a két csoport ad libitum
kapott tápot és ugyanazt ta-
pasztalták, mint a fogyókúra
után. A korlátozva felnevelt nyu-
laknak nagyobb volt az étvágya,
többet ettek, ezért már az elsô
fialáskor, majd az egész terme-
lés során nagyobb lett a súlyuk,
mint a felnevelés alatt is tetszés
szerint evô csoporté. Mondhat-
ni, ez a korlátozva takarmányo-
zás jelentôsége. A nyulak így te-
nyésztésbevételkor nincsenek
elhízva, késôbb viszonyt a nagy
termelés ellenére is jó kondíció-
ban lesznek.

A születési súly alig
hatott az anyák terme-
lésére. A két anyával
nevelt csoport alom-
létszáma születéskor,
3 hetes korban és vá-
lasztáskor egyaránt
nagyobb volt, mint az
egy anyával nevelteké
(1. ábra). A korlátozott
takarmányozással fel-
nevelt anyák átlago-
san ugyanúgy vemhe-
sültek, mint az ad libitum takar-
mányozottak, de az elsô termé-
kenyítés alkalmával gyengéb-
ben, késôbb viszont jobban ter-
mékenyültek. Az alomlétszámuk
nem különbözött lényegesen,
de a korlátozott csoportban az
anyák jobb tejtermelônek bizo-
nyultak. A korábbi tenyésztés-
bevétel a vemhesülési arány
szempontjából kissé kedvezôt-
len, az alomlétszám oldaláról vi-
szont kifejezetten elônyös volt.
Az alomlétszám akkor alakul
legkedvezôbben, ha a tenyész-
nyulakat két anyával neveljük
fel, majd korlátozva takarmá-
nyozzuk ôket. A legrosszabb
eredményt a gyakorlatban álta-
lánosan elterjedt módon, egy
anyával nevelt, majd ad libitum
takarmányozott csoport érte el.

Biostimuláció
Azt vizsgáltuk, hogyan lehet a

fialás után 11 nappal terméke-
nyített anyanyulak ivarzását és
így szaporaságát PMSG keze-
lés nélkül javítani. A gyakorlat-
ban az ivarzás serkentése érde-
kében az anyákat az inszeminá-
lás elôtt 2–3 nappal PMSG-vel
kezelik. A módszer hátránya,
hogy ismételt kezelés hatására

megemelkedik az anyákban az
ellenanyagszint és ezért romlik a
vemhesülési arány. Emellett az
EU is ellenzi a hormonális keze-
léseket.

Egyik legeredményesebb
módszer, ha a termékenyítés
elôtt 36–48 órával az elletôládát
bezárva hagyják. A szoptatás ki-
maradásának hatása hasonló az
elválasztáshoz, növekszik az
ivarzó anyák száma és javul a
vemhesülési arány. A kedvezô
eredmények ellenére probléma,
hogy az egy szopás kihagyása
hátrányos a szopósnyulakra
nézve, kissé lemaradnak a nö-
vekedésben. A hosszú éhezés
az állati jólét szempontjából sem
ajánlható.

A fentiek indokolták egy új
módszer kipróbálását. A koráb-
ban szabadon szoptató anya-
nyulakat a termékenyítés elôtt 2
vagy 3 nappal csak reggel en-
gedték be szoptatni. Korábbi
megfigyeléseink bizonyították,
hogy a szoptatási mód megvál-
toztatása, a szoptatás reggeli
idôpontra történô áthelyezése,
kissé idegessé teszi az anyákat
és ez a stressz az ivarzás szem-
pontjából kedvezô.

Dr. Eiben Csilla arról a kísér-
letrôl számolt be, amelyben a
termékenyítés elôtt két nappal

változtatták meg a szoptatási
módot. A W2+3 és az N2+3
csoportokban a fészket ráccsal
zárták el (W) vagy az elletôládát
elvitték (N) és a termékenyítés
után 3 napig csak reggel enged-
ték az anyákat szoptatni. Az N2
csoportban szintén elvitték az
elletôládát és a termékenyítés
után rögtön visszatértek a sza-
bad szoptatásra. Az eredmé-
nyeket a kontroll (C), a végig
szabadon szoptató anyai cso-
porthoz hasonlították.

A kontroll csoport nagyon
gyengén vemhesült, ehhez ké-
pest a kísérleti nyulak fialási ará-
nya lényegesen javult. A legjobb
eredményt akkor érték el, ami-
kor az egyszeri szoptatást a ter-
mékenyítés után is folytatták. Az
alomlétszámban is kedvezô vál-
tozást figyeltek meg: az N2+3
csoportban született a legtöbb
nyúl. Bármennyire is jónak bizo-
nyult az elletôláda elvitele, de a
gyakorlatban ez igen körülmé-
nyesen oldható meg, ezért ez a
módszer kevésbé javasolható.

Hasonló kísérletet végeztek
Kaposváron is. Itt a végig sza-
badon szoptató anyanyulakat
hasonlították össze azokkal a
csoportokkal, amelyekben a ter-
mékenyítés elôtt 2 vagy 3 napig
csak reggel engedték be az
anyát az elletôládába. A kísérleti
csoportokban az ivarzás lénye-
gesen kifejezettebb volt. A kont-
roll anyanyulak igen jól vemhe-
sültek, ez a magas arány a má-
sik két csoportban sem javult (2.
táblázat). Ezzel szemben több,
mint száz fialás átlagában lé-
nyegesen megemelkedett azok-
nál az anyanyulaknál, amelyek a
termékenyítés elôtti 3 napon
csak egyszer szoptattak.

A szoptatási módnak a ter-
mékenyítés elôtt 3 nappal törté-
nô megváltoztatása alkalmas
mód az alomlétszám megnöve-
lésére. 

Egy új épületben lehetôsé-
günk van világítással kapcsola-
tos kísérletek végzésére. Az
egyik teremben 16 óra világos
(V) és 8 óra sötét (S), a másikban
8V:4S:8V:4S megvilágítás volt.
A fialás után 11 nappal terméke-
nyítettünk és naponta egyszer
engedtük az anyákat szoptatni.
A 24 óra alatti kétszeri világítás-
váltásnak semmilyen hatása
sem volt az anyák termelésére.

Dr. Szendrô Zsolt
Kaposvári Egyetem

A nyúltenyésztés újdonságai
1. ábra: Az alomlétszám alakulása 
a nevelô anyák számától függôen

2. táblázat
A szoptatási mód megváltoztatásának hatása az anyanyulak 
termelésére (Matics és mtsai., 2004)

Tulajdonság Kontroll Egyszeri szoptatás a termékenyítés elôtt
csoport 2 nappal 3 nappal

Vemhesülési arány, % 78 79 80
Alomlétszám összes 8,6 8,7 9,8

1. táblázat
A szoptatási mód megváltoztatásának hatása az anyák szaporaságára
(Eiben és mtsai., 2004)

Tulajdonság Kísérleti csoportok
C W2+3 N2+3 N2

Vemhesülés, % 33 59 60 50
Alomlétszám, élve született 7,2 8,3 8,9 7,8


