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A Nyúltenyésztési Tudományos
Napon több elôadás foglalko-
zott a nyulak növekedésével és
vágási tulajdonságaival.

Helyigény
Korábbi megfigyelések szerint a
fiatalon választott nyulak, sza-
bad választás mellett szívesen
bújnak össze egy helyen és ha a
ketrecek mérete különbözô, ál-
talában az egyik legkisebbet vá-
lasztják. Ez a megfigyelés veze-
tett annak kipróbálására, hogy
21 napos választás után a szo-
kásos 20 nyúl/m2 (2 nyúl/ketrec)
helyett 42 napos korig 40
nyúl/m2 (4 nyúl/ketrec) telepítés
mellett vizsgáljuk a növendék-
nyulak termelését. 42 napos kor
után két nyúl az eredeti helyén
maradt, kettôt másik ketrecbe
tettünk. A kontroll csoportban
21 napos kortól végig 2 nyulat
neveltünk egy ketrecben. Matics
és mtsai által közölt eredmé-
nyek szerint a kétfázisos neve-
lésnek, vagyis 21 és 42 nap kö-
zött a szokásosnál kétszer több
nyúl együtt hizlalásának, sem-
milyen negatív hatása sincs a
takarmányfogyasztásra, a súly-
gyarapodásra, a testsúlyra, a ta-
karmányértékesítésre vagy az
elhullásra. Bár a kétfázisos ne-
velésnél (amit csak korai válasz-
tásnál javasolunk) a hízónyulak
felét egyszer át kell helyezni, de
jelentôsen javul a hizlaló ketre-
cek és épületek kihasználása.
Ugyanakkor az állati közérzet
szempontjából is kedvezônek
ítélhetô, hiszen a fiatal nyulak
szívesen bújnak össze nagyobb
csoportba és csak 5–6 hetes
kor között kezdik a rendelkezés-
re álló alapterületet egyenlete-
sebben elfoglalni.

Egy másik kísérletben azt
vizsgáltuk, hogy a hagyomá-
nyos 16 óra világos (V) és 8 óra
sötéthez (S) képest hogyan vál-
tozik a növendéknyulak terme-
lése, ha 8V:4S:8V:4S mellett
tartják ôket. Az adatok szerint
semmilyen különbség sem volt
a két csoport között. Ennek ma-
gyarázata az lehet, hogy a nyu-
lak takarmányfelvétele igazodik
ugyan a világítási programhoz,
sötétben többet esznek, de ext-
rém megvilágítás esetén (24
órás sötét, vagy ugyanilyen
hosszú világos mellett) a bioló-
giai óra „lép mûködésbe”. Ez

állhat fenn a kísérleti körülmé-
nyek között is. Feltehetôen a vi-
lágítási programtól függetlenül
24 óra alatt csak egy fogyasztá-
si csúcs van, ami általában 8–10
óra hosszúságú szokott lenni.

Milisits és Lévai a teljes test
elektromos vezetôképessége
(TOBEC módszer) alapján sze-
lektálták a nyulakat a zsírtarta-
lom növelésére vagy csökkenté-
sére. A pozitív irányba kiválasz-
tott tenyészállatok teljes test
zsírtartalma (7,8–8,4%) kétszer
olyan magas volt, mint a negatív
irányba szelektáltaké
(3,6–4,2%). Az ivadékok vállövi
és vesekörüli zsírtartalma között
is szignifikáns különbséget kap-
tak.

A „zsíros” ivadékok vágási ki-
termelésre (49,3%) gyengébb
volt a „nem zsíros” utódokénál
(50,2%), ami fordítva azt jelenti,
hogy a „zsíros” nyulakban na-
gyobb volt a belsôségek aránya.
A karkasz egyes részeinek test-
súlyhoz viszonyított arányában
ugyanakkor nem találtak elté-
rést.

Javítható a nyulak 
hústermelése

Több alkalommal foglalkoztunk
már a pannon fehér nyulak CT-
re alapozott szelekciójával, ek-
kor közvetlenül és közvetve bi-
zonyítottuk a tenyészkiválasztás
eredményességét. Most Nagy
István munkatársaival közel há-
romezer CT-n vizsgált és öt-
száznál több levágott nyúlon fel-
vett adatok alapján a legkorsze-
rûbb módszerekkel (REML és
BLUP) becsülte a fenti tulajdon-
ságok genetikai paramétereit.

A hosszú hátizom metszési
felszínének, az L-értéknek a h2

értéke 0,41; a vágási kitermelé-

sé pedig 0,79, ami igazolja,
hogy ezek a tulajdonságok kö-
zepesnél jobban, vagy kifejezet-
ten jól öröklôdnek, ezért tényleg
hatékonyan lehet rájuk szelek-
tálni. Megállapítottuk azt is,
hogy a két tulajdonság között
közepesen szoros genetikai
korreláció (0,45) van, de még a
súlygyarapodás sincs negatív
kapcsolatban az L-értékkel
vagy a vágási kitermeléssel.
A genetikai trend azt mutatja,
hogy 2001 és 2003 között az L-
érték egyre gyorsabb ütemben
javult, amiben közrejátszhatott,
hogy egyre több nyúl és velük
szoros rokoni kapcsolatban lévô
egyed L-értékét ismertük. 

A Kaposvári Egyetem és az
Olivia Kft. együttmûködésében
vizsgáltuk a CT adatok alapján a
pannon fehér nyulak vágási ki-
termelésére folytatott szelekció
eredményességét a hycole hib-
riddel történô összehasonlítás-
sal. Vizsgáltuk a zika befejezô
apai vonalát is, de ebben az
esetben nem volt lehetôség
minden keresztezési kombiná-
ció elvégzésére.

A táblázatban összefoglalt
adatok bizonyítják, hogy a fajta-
tiszta pannon fehér és a hycole
végtermék vágósúlya (12 hetes
kori súlya) megegyezett. Egye-
dül a hycole apai vonal x pan-
non fehér anya (HP) keresztezé-
se esetén kaptunk nagyobb
súlyt, ami természetesen a na-
gyobb testû apai állomány miatt
következett be. Még nagyobb
volt a különbség azokban az
esetekben, ha zika apai vonallal
kereszteztük a hibrid szülôpár
anyát vagy egy anyai vonalú ál-
lományt.

A vágási kitermelés viszont
már egyértelmûen a pannon fe-
hér nyulakban volt jobb, a PP és
HH csoport között közel 2% kü-
lönbséget kaptunk (táblázat).

A pannon fehérrel történô ke-
resztezés (HP és PH) köztes
eredményt adott.

Az egyes karkasz részeknek
a teljes karkaszhoz viszonyított
arányát vizsgálva megállapítha-
tó, hogy az elülsô rész a hibrid
végtermékben, a középsô rész
pedig a fajtatiszta pannon fe-
hérben volt a legnagyobb.
A hátulsó rész arányában pedig
jelentéktelen különbséget kap-
tunk a PP csoport javára. Ezek
az eredmények, illetve a hosszú
hátizom súlya (PP = 150 g, HH
= 144 g) bizonyítják, hogy az L-
érték alapján végzett kiválasz-
tás eredményeként elsôsorban
a hosszú hátizom és a középsô
rész súlya és aránya nôtt, míg a
csontosabb elülsô részé csök-
kent, összességében pedig je-
lentôsen javult a vágási kiter-
melés. Hasonló megfigyelést
tettünk a zikával kapcsolatban
is. Ugyanakkor egyértelmû,
hogy a pannon fehér nyulak ko-
rábban zsírosodnak és ezért
bennük, illetve a velük keresz-
tezett nyulakban több volt a ve-
se körüli zsír mennyisége, mint
a hibrid végtermékben, vagy a
zika bakkal termékenyített nyu-
lakban.

A nagytestû apai vonal 
hatása

Eredményeink bizonyítják azt az
általános összefüggést, hogy a
nagytestû apai állománnyal való
keresztezés miatt azonos kor-
ban nô a vágónyulak súlya, de
késôbbi érésük miatt csökken a
vágási kitermelésük. Ugyanak-
kor egyértelmû, hogy az általá-
nosan várható különbségeknél
jelentôsebb eltéréseket kap-
tunk, amit semmi egyébbel nem
lehet magyarázni, mint a CT-re
alapozott szelekcióval. Ezt elsô-
sorban a hosszú hátizom és a
középsô rész (gerinc) nagyobb
súlya és aránya bizonyít.

Az összefoglalt eredmények
szerint a világítási program
megváltoztatásával kis esély
van a nyulak súlygyarapodásá-
nak javítására. Amint a Nyúlte-
nyésztési Tudományos Napról
készült beszámoló elsô részé-
ben írtuk, több indok van arra,
hogy a nyulakat fiatalabb kor-
ban válasszuk le. Ebben a rész-
ben bemutattuk, hogy a 3 hete-
sen választott nyulakból az elsô
hetekben célszerû több egyedet
együtt nevelni.

Dr. Szendrô Zsolt
Kaposvári Egyetem

Új kutatási eredmények

A pannon fehér (P) és a hycole hibrid (H) nyulak, valamint 
keresztezettjeik vágási eredményei (Metzger és mtsai, 2004)

Tulajdonságok Genotípusok
PP HP PH HH

Vágósúly, kg 2,64 2,76 2,62 2,67
Vágási kitermelés, % 60,7 59,9 59,6 58,9
Elülsô rész, % 28,7 29,0 29,2 29,7
Középsô rész, % 31,4 31,4 31,2 30,9
Hátulsó rész, % 38,2 37,8 37,9 37,9
Vese körüli zsír, % 1,78 1,68 1,72 1,65

PP = fajtatiszta pannon fehér, HH = hibrid végtermék, HP = hycole bak x
pannon fehér anya, PH = pannon fehér bak x hycole szülôpár anya
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