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1. BEVEZETÉS 

 

 

A lúd a legrégebben háziasított baromfifajok közé tartozik, egyes szerzők szerint az első 

domesztikált baromfi (Parkhurst és Mountney, 1988). A házilúd (Anser anser) nagy alkalmazkodó 

képességének köszönhetően az egész világon elterjedt. Megtalálható a hideg északon csakúgy, mint 

a forró égövön. A lúdtartásnak gazdasági jelentősége főleg Közép-Európában és Ázsiában van. A 

lúd többirányú hasznosításra alkalmas, de leginkább húsáért tartják. Helyenként (elsősorban 

Franciaországban és Magyarországon, valamint Izraelben, Lengyelországban és Litvániában), 

kihasználva néhány szürke fajta genetikai és fiziológiai képességeit, töméses hizlalásba fogják és 

hízott májat állítanak elő. Kiegészítő termékként a lúd tollat és pelyhet ad. A libahús és a máj nem 

tömegélelmezési cikk, hanem speciális igényeket elégít ki, és csak egy szűk piacon értékesíthető. 

Az Egyesült Államok dél-nyugati részén, Afrika és Latin-Amerika számos országában a ludat 

sokáig biológiai gyomirtónak használták a kertekben és a termőföldeken. Floridában és a Hawaii-i 

szigeteken tavak és vízi utak megtisztítására alkalmazták őket. Dél-kelet Ázsiában és az Andokban 

kutya helyett házőrzőnek, sok helyen sport célokkal (vadászat), illetve kedvtelésből tartják 

(Rosinski és mtsai, 1996).  

 

A lúd kedvező biológiai sajátosságokkal rendelkezik: nagy a fiatalkori növekedési erélye, 

viszonylag kicsi a hústermelés táplálóanyag-igénye, kis koncentrációjú, olcsó takarmányok jó 

kihasználása, jó legelőkészség, gyengébb minőségű legelők jó hasznosítása, elhelyezés iránti 

igénytelenség jellemzi. Hátrányos tulajdonság a gyenge szaporaság, a termékelőállítás szezonális 

jellege, a legelőterület erős igénybevétele. A mezőgazdaság intenzív irányú fejlesztése miatt a faj 

jelentősége – hátrányos tulajdonságai következtében – az utóbbi időben a világ legnagyobb részén 

csökkent (Bogenfürst, 2000), és a lúdfajban a genetikai és tartástechnológiai fejlesztések elmaradtak 

a tyúk- és pulykatenyésztésben tapasztalható gyors fejlődéshez képest (Bogenfürst és mtsai, 1998). 

A libahús alacsony koleszterin-tartalma és az értékes fehérjefrakciók nagy aránya miatt 

táplálkozásélettani szempontból előnyös (Fehér és mtsai, 1986), ezért hasznos lenne fogyasztási 

arányát növelni. 

 

Magyarország fontos szerepet játszik a máj-, különösen a libamáj-termelésben és -exportban. 1987-

ben Magyarország lett a legnagyobb libamájtermelő és -exportőr a világon (Kozák, 1996). Az éves 

libamájtermelésünk 2000 tonna körül van (Kozák és mtsai, 2003). A libamáj legnagyobb része az 

Európai Unióba kerül, a legnagyobb felvásárló Franciaország (Kozák, 1999). A lúd, a mulárdkacsa 

és a pézsmaréce hízott mája között a libamáj minősége a legjobb, ez rendelkezik a legkedvezőbb 
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beltartalmi mutatókkal. Itt a legnagyobb az egy egyed által termelt átlagos májsúly, legkisebb a 

sütéskori zsírveszteség (Rouvier és mtsai, 1994), legnagyobb a máj fehérjetartalma és a szabad 

zsírsavak aránya. Ennek ellenére a mulárdkacsa hízott mája olcsóbb előállítása miatt lassan 

kiszoríthatja a libamájat. Franciaországban, amely a világ összes májtermelésének kb. 80 %-át adja, 

az utóbbi években az előállított májnak mintegy 96 %-a volt mulárdkacsa-máj (Bogenfürst és 

Áprily, 2002). Fontos tehát, hogy a libamájtermelés hatékonyságát minden lehetséges eszközzel 

megpróbáljuk javítani.  

Magyarország libahús-termelése 48-50.000 tonna körül van évente (Kozák és mtsai, 2003). A 

libahústermelésben versenytársunk Lengyelország, a legjelentősebb európai uniós piacra, főleg 

Franciaországba és Németországba hasonló mennyiséget exportálunk mind egész fagyasztott 

libából, mind libamellből (Orbánné Nagy, 2000). A piacaink megtartása és újabb piacokra (délszláv 

államok, Románia) való bejutás érdekében a hústermelés hatékonyságának fokozása igen nagy 

jelentőségű.  

 

A lúdtartás és -tenyésztés célja mindenütt a termelékenység növelése optimális tartási és 

takarmányozási feltételek biztosításával (Rosinski és mtsai, 1996). A nagytestű baromfifajoknál, így 

a lúdnál is a naposállat-előállítás áll az érdeklődés homlokterében. A lúdállományok genetikai 

javításának célja az egy tojóra jutó naposliba szám növelése és az utódok hús-, illetve májtermelési 

tulajdonságainak fejlesztése.  

Ehhez azonban ismerni kell a fajták jellemző tulajdonságain kívül a hús-, illetve májtermelésre ható 

tényezőket, az egyes tulajdonságok közötti összefüggéseket és ezek mértékét, valamint gazdasági 

jelentőségüket.  

 

A hazai és külföldi szakirodalom a lúdfajjal a többi baromfifajhoz képest kevesebbet foglalkozik. A 

fellelhető publikációkban egy-egy adott fajtára, populációra megállapított értékmérők és 

összefüggéseik nem feltétlenül vonatkoztathatók egy másik állományra, mivel a különböző fajták és 

populációk egymástól eltérő génkészlettel rendelkeznek (Bódi, 1994).  

 

A vizsgálatainkban szereplő két fajta fontos szerepet játszik a hazai lúdárutermelésben. 2002-ben az 

összes termelt libamáj több mint 1/4-ét babati eredetű ludak adták (GAK Kht. SZIE Lúdtenyésztési 

Kutatóközpont és Tanüzem számított adatai). A májhasznú fajták közül az éves naposliba-

termelésben 2002-ben Magyarországon a babati szürke landi a 2. helyen állt (OMMI, 2003). A 

termelők, így a libaneveléssel foglalkozó gazdák és a tömésből élő termelők között igen kedvelt 

fajta. A nevelés és a tömés során kismértékű az elhullási veszteség, jó minőségű és megfelelő súlyú 

májat ad.  
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A babati magyar nemesített lúd jelentősége kisebb, hiszen kettős hasznosítású fajta lévén némileg 

hátrányban van a kifejezetten húshasznú fajtákkal szemben. Szervezete stabil, a termelés során az 

elhullási arány kicsi (Bódi és mtsai, 1995), szaporasági mutatói figyelemre méltóak és tenyésztői 

szerint még kihasználatlan genetikai képességekkel rendelkezik, amelyek nagyobb 

testsúlygyarapodást, jobb hústermelő képességet eredményezhetnek. Mindezek a tulajdonságok 

alkalmassá tehetnék arra, hogy felzárkózzon a vezető hústermelő fajtákhoz, és nagyobb arányban 

vegyen részt a hazai termelésben.  

 

Kísérleteink célja az volt, hogy a lúd szülőállomány több jellemzőjének az utódok hús-, illetve 

májtermelésére gyakorolt hatását megvizsgálja. A hús- és májtermelést számos tényező 

befolyásolja. Ezek közül az értekezés azokkal foglalkozik, amelyeknek hatása még nem teljesen 

tisztázott, illetve ellentmondásos kísérleti eredmények születtek az elmúlt években velük 

kapcsolatban. A munka célja nem az, hogy a vitatott kérdésekben döntsön, hanem az, hogy a 

vizsgált két fajta esetében támpontot adjon a további fejlesztések, a termelés hatékonyságának 

fokozása és a szelekciós munka számára.  

 

A szülők életkora és a tojás súlya között minden baromfifajban, így a lúdnál is szoros összefüggés 

van. Emellett a keltetőtojás súlya és a kikelt naposállatok élősúlya között is igen szoros kapcsolat 

figyelhető meg, amely hosszabb-rövidebb ideig a nevelés alatt is érzékelhető. A kísérletek során 

választ kerestünk arra, hogy a magyar nemesített fajtájú pecsenye, illetve húsludak teljesítményére 

hogyan hat a szülőállomány kora, illetve ezzel összefüggésben a tojások súlya, valamint a landi 

ludak esetében hat-e a vizsgált két tulajdonság a hízott máj súlyára és minőségére. 

 

A landi fajtát Franciaországban a toulousei lúdból alakították ki, elsősorban a testúly csökkentésére 

irányuló szelekcióval. Egyrészt a túl nagy test nem kedvező a töméses hizlaláskor, mivel a nagy, 

erős állattal nehezebb bánni és a tömés eredményessége így veszélybe kerülhet. Másrészről a 

nagyobb tömésbe állítási súllyal rendelkező ludak egyes források szerint nagyobb máj előállítására 

képesek. Vizsgálataink arra irányultak, hogy a babati szürke landi fajtánál a különböző súlyú 

szülőktől származó utódok májtermelése között van-e és ha igen, milyen mértékű különbség. 

A testsúly és a hústermelés jól öröklődő tulajdonságok, ezért a nagyobb testű szülők utódai 

várhatóan jobb teljesítményre képesek, mint a kisebb testű szülőktől származó társaik. A kísérletek 

során megvizsgáltuk, hogyan és milyen mértékben jelentkezik a szülők testsúlyának hatása az 

utódok hústermelésében a babati magyar nemesített fajtánál. 
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Fontosnak tartottuk megvizsgálni, hogy a szaporaság mennyire befolyásolja a ludak hús- és 

májtermelését. Az elmúlt évtizedekben mind a babati szürke landi, mind pedig a babati magyar 

nemesített fajtánál a szakemberek jelentős fejlődést értek el a szaporodási mutatók területén. 1978 

óta 16-22 db tojással nőtt a tojónkénti főciklusú tojástermelés, mintegy 15 %-kal javult a 

termékenység, és 16-22 db-bal nőtt az egy tojóra jutó naposliba-termelés (Bódi és mtsai, 1995). A 

kísérletek során megvizsgáltuk, hogy gyakorol-e és ha igen, milyen mértékű hatást az állományon 

belüli szaporasági különbség az utódok termelési mutatóira (hús- és májtermelésére). 

 

A kísérleteket úgy végeztük, hogy a vizsgálatban részt vevő állatokat nem szakítottuk ki az üzemi 

termelési keretek közül, tartásuk, takarmányozásuk és a termelés is a telepi technológia szerint 

zajlott, így a kapott eredmények az üzemi lúdtartás számára jól hasznosíthatók.  
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

 

 

2.1. A tojássúly hatása 

 

A lúdtojás összetételének változását vizsgálta Ferenczyné Lévay és Bögre (1976) a tojás súlyának 

függvényében. Megállapították, hogy a lúdtojás súlyának növekedésével a sűrű és híg fehérje 

aránya nő, míg a sárgája %-os értéke csökken. A sárgája szárazanyag és zsír %-a a súly 

növekedésével párhuzamosan nő. Ezért a tojássúly növekedésével a csökkenő sárgája arányt a 

nagyobb szárazanyag és zsír % kompenzálja. 

Bögre és Ferenczyné Lévay (1989) egy másik vizsgálatában megfigyelte, hogy a tojás súlyával 

összefüggésben nő a tojásindex, a tojás sűrűsége és a sárgája aránya, valamint csökken a fehérje és 

a tojáshéj aránya.  

A tojássúly erősen befolyásolja a tojás keltethetőségét. Wang és mtsai (1999) megállapították, hogy 

az optimális méretnél (75-84 g) nagyobb és kisebb pézsmaréce tojások rosszabbul kelnek. A 

nagyobb tojásokból több kelésgyenge naposkacsa kelt, mivel a tojások nehezebben és aránytalanul 

melegedtek fel a keltetés korai szakaszában. Ez hatással van az embriófejlődésre és embrióelhalást 

is okozhat az inkubáció későbbi szakaszában. A méreten aluli tojásoknál az elégtelen 

tápanyagellátás okoz rendellenességeket az embrió fejlődésében. Problémát jelent még a gyors 

párolgás, mivel a tojások felülete relatíve nagy.  

A tojások nagysága erősen befolyásolja a kikelt naposállatok súlyát és növekedési erélyüket is 

(Rahn és mtsai, 1975; O’Connor, 1984; Swart és mtsai, 1987).  

A nagyobb tojásból kikelő brojlercsirkék napos korban Horn és mtsai (1980) szerint nagyobbak, 

mint a kisebb tojásból származó utódok.  

A tojásméret és a naposliba súlya között szoros (r = 0,99) korreláció van (Bogenfürst, 1998). 21 

napos korig a naposkori testsúly pozitív kapcsolata a testsúlygyarapodással igen erős. A naposkori 

testsúly és a 10 hetes kori súly között is szoros (r = 0,88) korrelációt mértek. A kompenzációs 

képesség csak 84 napos korra vehető észre, amikor az eltérések 10 % -ra csökkennek. Ennek oka, 

hogy a nagy és erős naposlibák jobb induló feltételeket hoznak magukkal. A tojássúly hatása az 

életkor előrehaladtával csökken, majd az ivaréréskor megszűnik. Figyelembevétele a pecsenyeliba-

előállításnál fontos. A keltethetőség és a pecsenyelúd nevelés eredményességének javítása céljából 

a kis súlyú tojások arányát minimálisra kell szorítani (Bogenfürst, 1992). 

Puchajda és mtsai (1988) mérései szerint a tojássúly és a naposliba súlya között r = 0,64 a 

korreláció értéke.  
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Stasko (1989) 0-10 hetes libákat vizsgálva azt a megállapítást tette, hogy a kezdetben igen erős 

tojássúly-hatás (anyai hatás) később mérséklődik és az apai genotípus hatása kerül erlőtérbe. Ez az 

anyai hatás meghatározza a tojássúlyt, a tojássárgája súlyát és arányát, a fehérje súlyát és 

szárazanyag tartalmát. A tojássúlyon keresztül erősen befolyásolja a naposállatok súlyát, így a 

naposállatok testsúlyára csak nagyon kis mértékben hatnak saját génjeik (Hartmann és mtsai, 2003).  

A naposkori súly és a 65 napos korban mért súly között tojóknál Hrouz (1992) szorosabb 

korrelációt tapasztalt, mint gúnaraknál (0,58-0,84 vs. 0,33-0,55).  

Szabó (1975) szerint a naposkori élősúly erős pozitív korrelációt mutat a 28 napos testsúllyal (r = 

0,67 a gúnaraknál és 0,72 a tojóknál), az 56 napos súllyal mutatott összefüggés azonban már nem 

jelentős (r = 0,04 és 0,02). 

Egy gramm emelkedés a tyúk-, pulyka-, kacsa- és lúdtojás súlyában a végtermék piaci súlyát 2-13 

g-mal emelheti Wilson (1991) szerint. Vizsgálatai kimutatták, hogy a fiatal szülőpároktól származó 

utódoknál erősebb a tojássúly hatása, mint az idősebb állománytól származóknál. 

Goodwin (1961) szerint 1 g tojássúly többletre brojlereknél 12,7 g testsúlynövekedés jut 9 hetes 

korban, Joubert és mtsai (1981) kakasoknál 12,6 g-ot, tojóknál 8 g-ot mértek 2 kg-os élősúly esetén.  

Kilenchetes korban Szabóné Willin (1991) a fiatal szülőktől származó, így kisebb tojásból kelt 

ludaknál 1 g tojássúly-többletre 12,5 g (gúnár), illetve 8,8 g (tojó) élősúlytöbbletet állapított meg, 

míg az idősebb állomány utódainál 3,1 g és 7,5 g súlytöbbletet mért.  

Ouart és mtsai (1994) megvizsgálták, hogy fiatalabb (32 hetes) és idősebb (52 hetes) brojler 

szülőállományok tojásainak súlya hogyan befolyásolja a húscsirkék növekedését. Eredményeik 

szerint a 21 napos testsúlyt nagymértékben meghatározza a tojássúly. A 42 napos brojlerek súlyára 

is hatással van a tojássúly, bár ez nagyobb mértékben érvényesül a fiatalabb állomány utódainál. 

A tojássúly növekedésével csökken az „A” osztályba sorolható tojások mennyisége és a tojás 

héjának az egész tojáshoz viszonyított %-os aránya, nő viszont az osztályon aluli tojások 

mennyisége (Grimes és Bridges, 1992). 

A kisméretű tojásokból kikelt utódoknál a tojássúly és a 12 hetes élősúly között McClung és Smith 

(1949) nem talált szignifikáns összefüggést, de a nagyobb (60-70 g) tojásból kelt brojlerek nagyobb 

súlyúak voltak a 12. héten, mint a kisebb tojásból származó társaik. 

Fort és mtsai (1989) szerint a pulykapipék között a tojássúlyból eredő naposkori különbség 12 hetes 

korra teljesen eltűnt és a tojás súlyának nem volt hatása a végtermék nagyságára. 

Víziszárnyasoknál a naposállat súlyának és a tojássúlynak %-os aránya viszonylag alacsony a többi 

baromfifajhoz képest. Tyúkfajban ez az arány 68,4 %, pulykáknál 63,5 %, ludaknál 58,9 %, 

kacsáknál 57,8 % (Shalev és Pasternak, 1995).  
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Más forrás szerint a naposliba élősúlyának a tojássúlyhoz viszonyított aránya a tojássúlytól függően 

66,43 és 63,5 % között változik. Minél nagyobb tojásból kelt ki a naposállat, annál kisebb ez az 

arány (Bogenfürst, 1998).  

Bögre és Bögre (1984) adatai szerint a kis súlyú (159,7 g) és a nagy súlyú (190 g) tojásoknál 

egyaránt 63 % a kikelt naposliba súlyának tojássúlyhoz viszonyított aránya. 

Bögre és mtsai (1989/a) szerint a tojások súlyában mért 30 %-os eltérés a naposállatok súlyában 

jelentős különbségeket okoz, ez a különbség azonban a nevelés során csökken. Kilenchetes korra a 

gúnaraknál 5,4 %-ra, a tojóknál 6,9 %-ra mérséklődik.  

A lúdtojások súlyát és az utódok növekedésének intenzitását vizsgálta Szabóné Willin (1995) 

egyéves és idősebb (2-4 éves) szülőktől származó ludaknál. A keltetőtojás nagysága jelentős 

mértékben befolyásolta naposkortól 9 hetes korig az utódok növekedését (b = 0,98). Az egyéves 

szülők által termelt tojások mérete 131,6 és 168,4 g között volt, a naposállatok átlagsúlya a tojás 

súlyának megfelelően 80,3 és 101,8 g között változott, a 9 hetes kori súly pedig 3,8 és 4,9 kg között 

alakult. Az idősebb szülők tojásainak súlya 170,1-212,8 g volt, a naposlibák súlya 104,3-135,6 g, a 

9 hetes ludak súlya pedig 4,2-5,0 kg között volt. Fiatal szülők utódainál a naposállatok testsúlya a 

tojás súlyának 59,4-63,4 %-a, idősebb szülők utódainál 61,3-63,7 % volt.  

Nagy testű, közepes súlyú és ezek keresztezéséből kialakított genotípus tulajdonságait vizsgálva 

Wittmann (1997) megfigyelte, hogy a keresztezett vonal utódainak naposkori súlya – mivel igen 

apró tojásokból keltek – kisebb volt, azonban 7 napos korra utolérték a közepes testű vonal utódait 

és 5 hét múlva már nehezebbek is voltak ezeknél.  

 

 

2.2. A szülőállomány életkorának hatása 

 

A kor hatása a tojástermelésre 

Ismert, hogy a kor hatással van a madarak szaporasági tulajdonságaira. Miután a tojástermelés 

elérte a fajra (fajtára) jellemző maximumot, hosszabb-rövidebb ideig tartó szinten tartás után 

csökkenni kezd.  

A tojástermelés örökölhetőségét lúdfajban Stasko és Masar (1969) h2 = 0,24-nak, Wezyk és mtsai 

(1975) 0,37-nak találták. 

A házilúd tojástermelése az életkor előrehaladtával – az egymást követő tojástermelési 

periódusokban – viszonylag hosszú ideig nő, ezért több éven keresztül termeltetik. Egészséges 

állomány teljesítményében 10 éves korban sincs az első évihez képest jelentős csökkenés 

(Bogenfürst, 1992).  
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Bögre (1968/a) rajnamenti lúdnál végzett megfigyelései szerint a második éves termelés 8, a 

harmadik éves 16, a negyedik éves 2 %-kal haladta meg az elsőéves tojástermelést. A ludak 

tojástermelése 3 éves korban a legtöbb, majd fokozatosan csökken.  

Sauveur (1982) két- és hároméves korra teszi a tojástermelés maximumát, ilyenkor a perzisztencia 

2-3 héttel meghosszabbodik. Ez a sajátos, a többi baromfifajtól eltérő alakulás többféleképpen 

magyarázható. Hat rá az évenkénti selejtezés, a kotlók kiválogatása, valamint az elsőéves termelésre 

a ludak felnevelési körülményei is. Optimális előkészítés esetén nagyobb lehet az elsőéves termelés.  

Egy- és kétéves ludak tojástermelését vizsgálva Schneider (1981) megállapította, hogy a német 

nemesített és a cseh ludak tojástermelése a második évben több volt, mint az első évben, a 

tojástermelés a második évben néhány nappal korábban kezdődött, később fejeződött be, valamint a 

tojástermelés tartama és intenzitása nagyobb volt, mint az első évben. A szapora olasz lúdnál 

azonban a tojások száma, a tojástermelés tartama és intenzitása a második évben kisebb volt.  

 

A kor hatása a tojás súlyára, termékenységére és keltethetőségére 

A tojás súlyának örökölhetősége Wezyk és mtsai szerint jó, h2 = 0,67, tehát a genetikai háttér 

nagymértékben meghatározza a lúdtojás súlyát. 

A tojás súlya a különböző baromfifajok, fajták és vonalak mindegyikénél növekszik a tojók 

életkorának előrehaladtával az első tojástermelési ciklusban. Yuan és mtsai (1994) szerint a tojók 

kora és a testsúlya befolyásolja leginkább a tojások méretét.  

Shalev és Pasternak (1993) megfigyelései szerint ludaknál az első hónapban termelt tojások 

átlagsúlya 128,75, az utolsó termelési hónapban 155,75 g. Az első héten termelt tojások átlagsúlya a 

teljes ciklusban termelt tojások átlagsúlyának 80,4 %-a, míg az utolsó heti tojások súlya az összes 

tojás átlagsúlyának 105,22 %-a. 

Ezzel ellentétben Bogenfürst (1992) szerint a tojásnagyság a többi baromfifajtól eltérően, a lúd 

fajban a termelésben eltöltött idő során, a testsúlyhoz hasonlóan csökken. Az életkorral 

összefüggésben azonban kb. négyéves korig nő, majd stagnál. 

A tojás súlya a második, harmadik évben növekszik a legtöbbet, 5-10 %-kal az előző évihez képest. 

A tojásnagyság a tojásrakási időszak előrehaladtával csökken. A tartalékok kimerülésével a test- és 

a tojássúly csökken, majd a takarmányfogyasztás emelkedésével a csökkenés lelassul, illetve megáll 

(Schneider, 1981).  

Az életkor szerint változik a keltethetőség szempontjából optimális tojásnagyság is. Az első és 

második évben a 130 g-nál kisebb tojásoknak csak mintegy fele kelt ki. A harmadik évben a 136-

145 g-os tojásoknál tapasztaltak hasonló eredményt, ami lényegesen rosszabb volt, mint az 

ugyanolyan súlyú, de első, illetve második éves tojóktól származó tojásoké. A nagy tojások az első 

évben keltek rosszabbul (Bogenfürst, 1992).  
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Pulykákkal végzett kísérletben megállapították, hogy a második tojástermelési ciklusban termelt 

tojások nehezebbek voltak és felületük nagyobb volt, mint az első ciklusban tojt tojásoké (Lerner és 

mtsai, 1993). 

Braun és Latour (2000) megállapították, hogy a fiatal (24 hetes) pekingi kacsák kisebb tojásokat 

tojnak, mint idősebb (31 hetes) társaik.  

A termékenység a lúdnál kevéssé függ a genetikai háttértől, 85-95 %-ban a környezeti tényezők 

befolyásolják. A keltethetőség h2 értéke is igen alacsony, 0,1-0,2, általában a nagy testű fajták 

tojásai gyengébben kelnek (Wezyk és mtsai, 1975). A termékenység az életkorral összefüggésben 

változik. A gúnárok termékenyítő képessége a kor előrehaladtával 2-3 éves korukig javul 

(Bogenfürst, 1992). Ehhez hasonlóan vélekedik Bögre (1979), aki szerint a gúnárok termékenyítő 

képessége az első évben kisebb, két-, hároméves korra éri el a csúcsát, majd a harmadik év után 

jelentősen romlik. Ezért a gúnárokat rövidebb ideig tartjuk tenyésztésben mint a tojókat, 3 év után 

célszerű őket lecserélni.  

A keltethetőség az életkor előrehaladtával a tojásminőséggel párhuzamosan javul, hároméves koron 

túl azonban csökkenés figyelhető meg (Bögre, 1979).  

Bögre és Ferenczyné Lévay (1989) szerint az idősebb (3 éves) állomány tojásainak keltethetősége 

rosszabb, mint az egyéves állománytól származó tojásoké (68,45 és 64,1 %). 

Bogenfürst (1986) úgy találta, hogy az elsőéves állománynál a keltethetőség a tojástermelési 

periódus végéhez közeledve romlik. Ennek oka a ciklus elejéhez képest több véres tojás, valamint a 

tojások nagyobb bakteriális szennyezettsége (Bruce és Johnson, 1978). A második és harmadik 

tojástermelési periódusban Bogenfürst (1986) az első termelési ciklushoz képest rosszabb 

keltethetőséget figyelt meg (az említés sorrendjében: 63,29, 72,25 és 81,9 %).  

31-54 hetes brojler szülőpárokkal végzett kísérlet eredményei szerint a tojók kora (illetve a 

termelésben eltöltött idő) szignifikánsan befolyásolta a tojások termékenységét és keltethetőségét. 

Az életkor előrehaladtával mindkét jellemző romlott, a tojássúly viszont növekedett. Nőtt a tojók 

testsúlya is. A kor és a testsúly növekedésével egy ideig nőtt az embriók életképessége, azután a 

keltethetőség jelentősen romlott (Fasenko és mtsai, 1992).  

Pulyka szülőállomány korának a termelésre gyakorolt hatását vizsgálva Lerner és mtsai (1993) 

megállapították, hogy a tojások termékenysége és keltethetősége jobb a második termelési 

ciklusban, mint az elsőben. 

A Braun és Latour (2000) által vizsgált fiatalabb (24 hetes) pekingi tojók tojásai kisebb arányban 

voltak termékenyek (65,8 és. 90,5 %) és rosszabb volt a keltethetőségük is (82,7 és. 93,7 %), mint 

az idősebb (31 hetes) tojók tojásainak. 
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A kor hatása a naposállatok súlyára 

A naposállatok súlya, mivel szoros korrelációban van a tojássúllyal, szintén nő a tojók életkorával. 

A tojásméret és a naposállat súlya közötti korreláció értéke r = 0,99 (Bogenfürst, 1998). Shalev és 

Pasternak (1995) szerint ludaknál az első termelési hónapban a naposállatok súlya 75,19 g, az utolsó 

hónapban 90,96 g. Az első héten termelt tojásokból kikelt naposlibák súlya a teljes ciklusban 

termelt libák súlyának 80,4 %-a, az utolsó heti tojásokból bújt naposállatoké ezzel szemben az 

átlagsúly 105,22 %-a. 

Bögre és mtsai (1989/b) szerint az idősebb szülőktől származó tojások mérete mintegy 30 %-kal 

nagyobb, mint a fiatal szülők tojásai és a különbség a naposkori súlyoknál is tapasztalható. Az 

idősebb ludak nagyobb tojásaiban több az értékes tápanyag, ezért nagyobbak a naposállatok (Bögre 

és Lévay, 1989). 

Hungavis Combi lúdhibriddel végzett kísérletek szerint az egyéves szülők által termelt 131,6 - 

168,4 g-os tojásokból kikelt naposállatok átlagsúlya 80,3 és 101,8 g között változott. Az idősebb 

szülők 170,1-212,8 g súlyú tojásaiból 104,3-135,6 g-os naposállatok keltek (Szabóné Willin, 1991).  

 

A kor hatása az utódok növekedésére 

Brojlercsirkék növekedését vizsgálva Peebles és mtsai (1999) megállapították, hogy az első három 

hétben a fiatalabb (35 hetes) szülőktől származó utódok testsúlya nagyobb mértékben nőtt, mint az 

idősebb (51 hetes) szülőktől származó utódoké. Ezzel szemben a fiatalabb szülőktől származó 

brojlercsirkék 22 és 42 napos kor közötti teljesítménye elmaradt az idősebb szülők utódainak 

teljesítményétől.  

Különböző korú (24, 31, 47 hetes) pekingi kacsa szülőktől származó utódok növekedését vizsgálva 

Braun és mtsai (2000) megállapították, hogy az idősebb tojók utódai a keléstől számított harmadik 

és nyolcadik napon nagyobb súlyúak voltak, több takarmányt fogyasztottak egyedenként és 

naponként. A 24 és 47 hetes szülők utódainak takarmányértékesítése jobb volt, mint a 34 hetes 

tojók utódaié. Elhullás nem volt a 31 hetes szülők utódai között, a 24 hetes tojók utódainál azonban 

9 %, a 47 heteseknél 18 % volt az elhullás. A ciklus különböző időpontjában tojt tojásokból kelt 

kacsák növekedése és mortalitása tehát eltérő.  

Bögre és Bögre (1984) fiatal (extra előrehozott tojástermelés) és idősebb (2-3 éves) Hungavis-

Combi állomány utódait vizsgálta. A fiatal szülők kisebb tojásaiból (átlag 159,7 g) 15-16 %-kal 

kisebb súlyú naposállatok keltek, mint az idősebb állomány nagyobb (190 g) súlyú tojásaiból. Az 

eltérés a nevelés 8. hetére 5-7 %-ra mérséklődött. 

Szabóné Willin (1991) szerint a törzsludak életkora jelentősen befolyásolja a kikelt utódok 

növekedési erélyét. Vizsgálataiban a fiatal szülőktől származó – és így kisebb tojásból kelt –utódok 

napos korban és 8-9 hetes korban is kisebbek voltak, mint a 2-4 éves szülők utódcsoportjai. Az 
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élősúly eltérése folyamatosan csökkent, napos korban 32,58 %, nyolchetes korban már csak 5,97 % 

volt. 

 

A kor egyéb hatásai 

Megfigyelések szerint a szülőállomány kora az említetteken kívül még számos más élettani 

folyamatot is befolyásol. Így a pulykatojások vízveszteségére is hatással van a tojók kora. Míg az 

első tojástermelési ciklusban a tojássúly 12,1 %-a, addig a második ciklusban 10,4 %-a volt a 

súlycsökkenés. A ciklusban legelőször tojt tojások vízvesztesége volt a legnagyobb és a nyolcadik 

sorozatban, illetve az ez után tojt tojásoké volt a legkisebb. Megfigyelték, hogy az első ciklusban a 

terméketlen tojások kisebbek voltak, mint a termékenyek, de vízveszteségük kb. azonos volt. A 

korán, illetve későn elhalt embriót tartalmazó tojások hasonló méretűek voltak, mint a normálisan 

kelők, de vízveszteségük nagyobb volt. A korán elhalt embriót tartalmazó tojások vízvesztesége 

felülmúlta a későn elhalt embriót tartalmazó tojásokét. A második termelési ciklusban mind a 

terméketlen, mind a korán elhalt embriót tartalmazó tojások kisebb méretűek voltak, mint a 

normálisan kelők (Lerner és mtsai, 1993).  

Brojler szülőállományok tojásait vizsgálva hasonló eredményre jutott Roque és Soares (1994). A 

fiatalabb állománytól származó tojások vízvesztesége a keltetés során nagyobb, a keltethetőség és 

az életképesség – a korán és későn elhalt embriók nagyobb száma miatt – pedig gyengébb volt, mint 

az idősebb állományoktól származó tojásoknál.  

Ludaknál Bögre és mtsai (1989/b) megállapították, hogy a fiatal szülők tojásainak súlyvesztesége a 

keltetés ideje alatt 38,6 %, az idősebb (3 éves) tojók tojásainál ez az érték 37,4 %. 

A szülők korának hatását vizsgálva kacsaembriókra és naposkacsákra Latour és Braun (2000) 

megállapította, hogy a májban lévő zsírcseppek száma nagyobb volt az idősebb (31 hetes) szülőktől 

származó embriókban, mint a fiatalabb (24 hetes) szülőktől származó embriókban. Keléskor 

azonban a 31 hetes szülőktől származó naposkacsák mája kevesebb zsírcseppet tartalmazott, mint 

fiatalabb szülőktől származó társaiké. A zsírcseppecskék méretének változása hasonló volt a 

számuk változásához. A 24 hetes szülőktől származó embriók és naposállatok relatív májsúlyában 

nem volt eltérés, míg a 31 hetes szülők utódainál a naposkacsák mája 1,34-szor nagyobbnak 

bizonyult, mint az embrióké. Ezek az összefüggések azt mutatják, hogy a zsírfelhalmozódást és 

metabolizmust befolyásolja a tojók kora.  

Abdallah és mtsai (1994) az életkor, illetve a termelési ciklusban eltöltött idő hatását olyan 

tyúkoknál vizsgálták, amelyek nehéz, illetve könnyű héjú tojást tojnak. Megállapították, hogy a 

tojás súlya a tojó életkorának előrehaladtával nőtt. A héj súlya 28 és 52 hetes kor között nőtt, utána 

stagnált. A nehéz héjú tojást tojó tyúkok egész életükben jó héjminőségű, a könnyű héjú tojást tojók 

pedig végig gyenge héjminőségű tojásokat tojtak kortól függetlenül. 
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A tojássárgája és a fehérje súlyát, valamint összetételét (szárazanyag, nyersfehérje és zsír) is 

befolyásolja az állomány kora és a tojások mérete (Crespo és Atkinson, 1993). A tojók kora hatással 

van a tojássárgája zsírsavösszetételére is (Latour és mtsai, 1995/a). A szülőállomány kora 

nagymértékben befolyásolja a naposcsibékben a szérum koleszterol, valamint a nagy és kis 

sűrűségű lipoproteinek mennyiségét és a sziktömlő súlyát. Az említett paraméterek a fiatalabb (26 

hetes) brojler szülőpároktól származó utódoknál mutattak nagyobb értéket, míg a glükóz 

mennyisége az idősebb (36 és 48 hetes) szülők utódainál volt nagyobb (Latour és mtsai 1995/b).  

Azonos életkorú állományban a tojás súlyának növekedésével csökken a szik és emelkedik a fehérje 

aránya, valamint a fehérje szárazanyag tartalma is. Hasonló súlyú tojások összetételében a tojók 

korának előrehaladtával nő a szik aránya és csökken a fehérje aránya és szárazanyag tartalma. 

Mivel az állatok életkorának előrehaladtával a tojás súlya nő, ezek együttes hatására a sárgája egész 

tojáshoz viszonyított aránya nő (kb. 4 %-ot), szárazanyag tartalma nem változik, a fehérje 

szárazanyag tartalma kb. 1 %-ot romlik (Bogenfürst, 1998).  

Protais és mtsai (1993) a tojótyúkok korának, a vonalnak és a tojás méretének étkezési tojás 

összetételére gyakorolt hastását vizsgálva hasonló eredményre jutottak. A tojástermelési ciklus 

során a tyúktojás súlya és a sárgája aránya növekszik, a fehérje és a héj aránya pedig csökken. A 

tojás súlyának emelkedésével egy meghatározott mértékben a héj és kisebb mértékben a sárgája 

aránya csökken, míg a fehérje aránya nő. A ciklus előrehaladtával a tojás fehérjetartalma csökken, a 

zsírtartalom viszont emelkedik.  

Fairchild és mtsai (1999) megvizsgálták, hogy az embrióelhalás mértékét mennyiben befolyásolja a 

szülőállomány kora pulykáknál. Megállapították, hogy a fiatalabb tojók 1. és 2. heti termelésének 

tojásaiban jelentősen több a korai embrióelhalás, mint az idősebbekében (12. heti tojástermelés). A 

tojások keltethetősége nem különbözött a két korcsoportban. A 4. heti elhalás szignifikánsan 

nagyobb volt az idősebb állomány tojásainál. Ez azt jelenti, hogy a fiatalabb állománynál az 

embrióelhalás a keltetés korábbi fázisában következik be, mint az idősebb pulykáknál.  

Brojler szülőpároknál Deeming és van Middelkoop (1999) nem, míg Hocking és Bernard (2000) 

talált összefüggést az embrióelhalás mértéke és a tojók kora között.  

Ugyancsak pulykáknál állapították meg, hogy a tojásméret, a tojássárga súlya, valamint a sárgája–

egész tojás aránya nagyobb az idősebb állományoknál (Ding és Lilburn, 1993) és a tojók kora 

hatással van az embriók fejlettségére is (Lilburn és Nixon, 1993). 

A tojók korának hatását vizsgálták Yalcin és mtsai (2001) brojlercsirkék combcsontjának méretére 

és összetételére. Megállapították, hogy az idősebb állománytól származó utódok combcsontja a 

kelés napján nehezebb, mint a fiatalabb tojók utódainak combcsontja, mindkét vizsgált vonalnál. A 

csont ásványianyag-tartalma szintén a kelés napján nagyobb az idősebb állomány utódainál. A 

szülők korának hatását azonban a későbbi mérések során nem mutatták ki.  
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Egyéves és hároméves fehér ludakkal végzett kísérletben Puchajda és mtsai (1995) megállapították, 

hogy a fiatalabb tojók utódainál nagyobb arányú volt az embrióelhalás, mint az idősebb állomány 

utódainál. Az embrióelhalás a termelési ciklus során az idő előrehaladtával növekedett. A 

tojástermelési ciklusban márciustól júniusig csökkent a tojás sárgájának szárazanyag-, fehérje-, 

nyerszsír- és nyershamu-tartalma és csökkent a tojásfehérje szárazanyag-, fehérje- és hamutartalma 

is. Az elsőéves ludak tojásaiban a sárgája szárazanyag-, fehérje- és hamutartalma nagyobb, a 

nyerszsír-tartalom kisebb volt, mint a hároméves szülők tojásaiban. A tojásfehérje esetén a 

hamutartalom megegyezett, a szárazanyag és a fehérje nagyobb volt az egyéves ludak tojásaiban. A 

ludak kora és a termelési ciklus hatással van a tojás kémiai összetételére, valamint az embrióelhalás 

mértékére.  

 

 

2.3. A szaporaság hatása 

 

A lúd az egyik leggyengébb szaporodóképességű baromfifajunk. Szaporaság alatt a tojástermelést, a 

termékenységet és az embriók vitalitását, a keltethetőséget értjük.  

A szaporaság folyamatosan az érdeklődés homlokterében áll a víziszárnyas-tenyésztésben. A 

reprodukciós tulajdonságok javításával lehet elérni, hogy a későbbiekben hús- és májtermelésre 

szánt naposkacsa és naposliba szám növekedjen. A lúdtenyésztésben a fejlesztések célja az egy 

tojóra jutó naposliba szám növelése, valamint a hústermelési tulajdonságok javítása kell, hogy 

legyen (Rosinski és mtsai, 1996).  

A szaporaság és más tulajdonságok között fennálló negatív korreláció miatt azonban a jó 

szaporaságú baromfifajták egyéb értékmérő tulajdonságai általában gyengébbek (Horn, 1997). 

Lúdnál ismert a szaporaság és a májtermelés közötti genetikai kapcsolat (Bögre, 1981).  

Bogenfürst (1992) szerint viszont a szaporaság, valamint a hús- és májtermelés közötti csekély 

mértékű negatív korreláció lehetővé teszi, hogy periódusonként 50-60 db tojásig (40-45 db 

naposlibáig) a szaporasággal kapcsolatos értékmérők javíthatók anélkül, hogy a többi tulajdonság 

romlana. 

Bögre (1989) 9 családdal végzett kísérletében egyes családok gyenge tojástermelés mellett közepes 

méretű májat termeltek, más családoknál mindkét tulajdonság gyengének bizonyult, és volt olyan 

kísérleti csoport, ahol a tojástermelés és a májtermelés is kiugróan jó volt. Összességében r = – 0,2 

értékű korrelációt állapított meg a két paraméter között. 

A babati szürke landi és a babati magyar nemesített fajta termelésének vizsgálata során Bódi (1992) 

a szaporaság és az utódok májsúlya között nem találta szignifikánsnak a kapott gyenge, negatív 

korrelációt. 



 18 

Tóth és Szélné Szeri (1983) szerint a szaporaság és a májtermelés között negatív összefüggés van. 

A korrelációs koefficiensek bár szignifikánsak, nem elég erősek ahhoz, hogy ne lehetne a két 

tulajdonságot egyidejűleg szelekcióval javítani. Megállapították, hogy az egy tojóra eső naposliba 

szám növekedése a család által termelt összes máj mennyiségének növekedésével jár együtt. 

Javaslatuk szerint a landi fajtában a szaporasági tulajdonságok javítására kell szelektálni a 

májtermelés szinten tartása mellett. 

Tóth és Szélné Szeri (1985) egy másik vizsgálatban szintén gyenge negatív korrelációt tapasztalt a 

két tulajdonság között, azonban úgy találták, hogy a legszaporább családok utódai nagyobb májat 

termeltek, mint a kevésbé szapora családokból származó ludak. 

Shalev és mtsai (1991) egy landi fajta segítségével kialakított szürke májtermelő vonal és egy fehér, 

szaporaságra szelektált vonal vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy a májtermelésre 

és a tojástermelésre irányuló szelekció független egymástól és egyéb tulajdonságoktól.  

Micek és mtsai (1986) által végzett kísérlet eredménye szerint a legjobb anyai vonalak azok, 

amelyek szaporasága közepes, testsúlya az átlagnál jobb. 

Lengyel kutatók által végzett tenyésztői munka eredményeképpen az olasz lúd anyai vonalában a 

tojástermelést és egyéb tulajdonságokat (tojássúly, termékenység, keltethetőség) javították (4-17 %-

kal) anélkül, hogy a növekedésben jelentős mértékű visszaesés következett volna be. Az apai 

vonalat a hústermelési tulajdonságok javítására szelektálták a szaporaság megtartása mellett. Az 

élősúly 10-13, a mellizom vastagsága 21-26, a hús súlya 11-14 %-kal nőtt a test zsírtartalmának 

növekedése nélkül (Rosinski és mtsai, 1996). 

 

 

2.4. A testsúly hatása 

 

Mivel a korai növekedési erély és a tojástermelés, illetve a keltethetőség között negatív korreláció 

áll fenn, ezért jó növekedési erélyt és jó szaporaságot nem lehet egy populáción belül egyesíteni. A 

reprodukciós teljesítményt így specializált anyai vonalakban kell javítani (Pingel, 1990/a). 

A testsúly és a tojástermelés között különböző szerzők különböző, de általában gyenge pozitív, 

illetve negatív korrelációt mutattak ki. Pingel (1976) két pekingi kacsa vonalban r = – 0,26, illetve 

0,002, Wezyk és mtsai (1975) r = 0,04 értéket számítottak. A 8 hetes kori testsúly és a tojássúly 

között a korreláció r = 0,47.  

A növekedésre irányuló szelekció negatív hatással van a keltethetőségre. Nagy és kis testű pekingi 

kacsa vonalakat összehasonlítva Vagt és mtsai (1989) megállapították, hogy a keltethetőség a nagy 

testű vonalban 63,5 %, a kis testűben 90,9 % volt. Lassúbb volt az embriófejlődés, több volt a 

keltetés első 40 órája alatti embrióelhalás és az embriók kromoszóma rendellenességei nagyobb 
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számban fordultak elő a nagy testű vonalban. Gyors növekedésű vonalakban megfigyelték, hogy 

egy nap alatt több pete érik, amelynek eredményeképpen lágy héjú vagy kétszikű tojások 

termelődnek.  

Azok a takarmányozási programok, amelyek korlátozzák a korai növekedést és engedik a nevelési 

időszak végén a nagy súlygyarapodást, károsak a későbbi tojástermelés szempontjából (Wilson és 

mtsai, 1993).  

Az a takarmányozási program, amely gyors testsúlygyarapodást eredményez a tojástermelés 

kezdetén, szintén a tojástermelés csökkenését idézi elő (Robinson és mtsai, 1993/a).  

Brojler szülőpárok kakasainál a nevelés korai szakaszában (4 hetes korig) elért nagy növekedési 

erély eredményeképpen javul a termékenység. A kifejlett kori élőtömeg azonban ezeknél az 

állatoknál jóval kisebb, mint azoknál, ahol nem törekedtek a korai növekedési erély javítására 

(Brake és Anderson, 1992). 

Brojlercsirkék növekedési tulajdonságait javítva a hús típusú szülőállományok szaporodási 

képességei romlanak. Az étkezési tojás mennyiségét korlátozza a gyenge héjminőség, amely a 

kalcium beépülés koordinálásának hiányára és a többszikű tojások gyakoribb előfordulására 

vezethető vissza. A termékenység csökkenése a túlsúlyos brojler szülőpároknál a sikertelen 

párzások miatt következik be, mivel kevesebb spermium jut a tojóba, rövidebb ideig tart a 

termékeny időszak és a spermiumok eljutása a termékenyítés helyére nehézkes a rendszertelen 

tojástermelés miatt. A termékenység csökkenése a kakasok hibájából is adódhat, a csökkent 

spermatermelés és libidó, valamint a rossz fizikai koordináció miatt. Az embrióelhalás is nagyobb 

arányú a túlsúlyos szülők tojásaiban az alacsony Ca-ellátottság következtében, mivel nő a héj 

porozitása és a tojások keltetés alatti súlyvesztesége. Mindezek miatt a túlsúlyos hús típusú 

szülőpárok kevesebb utódot termelnek, mint korlátozottan takarmányozott társaik (Robinson és 

mtsai, 1993/b). 

Ludaknál nem egyértelműen tisztázott a testsúly és a tojástermelés közötti kapcsolat Ács és mtsai 

(1995) szerint. A Lúdtenyésztési Kutató Állomáson a babati szürke landi és a babati magyar 

nemesített lúdnál mintegy 30 éve tartó szelekció fő iránya a szaporaság javítása. Emellett figyelmet 

fordítottak a testsúly növelésére is. A szelekció eredményeképpen kialakult állapotot két tavaszi 

ciklusban (1992 és 1994) vizsgálva megállapították, hogy a testsúly, illetve a ciklus során 

bekövetkező testsúlyváltozás, valamint a tojástermelés között 1992-ben a landi tojóknál jelentkezett 

közepes mértékű negatív korreláció (r = – 0,36 és – 0,43), 1994-ben pedig a magyar tojóknál 

mutattak ki gyenge negatív kapcsolatot a tulajdonságok között (r = – 0,16). A gúnaraknál a testsúly 

és a testsúlyváltozás, illetve a termékenység között nem volt szignifikáns kapcsolat egyik fajtában 

sem.  
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A hústermelő képességre irányuló szelekció szaporaságra gyakorolt hatását vizsgálva Schneider 

(1988) megállapította, hogy öt generáció alatt a csaknem egy kg-os testsúlynövekedés több mint hét 

darabos csökkenést eredményezett a tojástermelésben. 

2.5. A lúd hústermelése 

 

A hústermelő képesség a termelt hús mennyiségén, a vágáskori élősúlyon, a kifejlett kori 

testnagyságon túl magában foglalja a hús–csont arányt, a vágási veszteség mértékét, az értékes 

testrészek arányát és izmoltságát, valamint a zsírosságot. 

A lúd hústermelését számos tényező befolyásolja. A kifejlett kori testsúlyra, a vágott test súlyára és 

összetételére hatással van a genotípus. Butler és mtsai (1991) kínai és emdeni, Bódi (1992) magyar 

és landi ludakat vizsgált. Puchajda és Weis (1984) olasz és cseh fajtákat hasonlított össze.  

Víziszárnyasoknál a testsúly örökölhetősége igen jó, ezért a vágáskori élősúlyra történő szelekció 

hatékony módja lehet a növekedési intenzitás javításának. Ludaknál Grunder és mtsai (1989) a 

testsúly örökölhetőségére h2 = 0,67 értéket kaptak, Schneider és mtsai (1990), valamint Shalev és 

mtsai (1991) az örökölhetőséget h2 = 0,33-0,43-nak találták.  

Puchajda és mtsai (1989) gúnaraknál a 42 napos élősúly h2 értékét 0,33-nak, tojóknál 0,58-nak 

mérték.  

Ezen kívül a legtöbb hústermeléssel kapcsolatos tulajdonság örökölhetősége jó. A gerinchossz h2 

értéke 0,52, a szárnyközép hosszáé 0,63, a mellkaskörméreté 0,4 (Larzul és mtsai, 1999/b). 

A ludak hústermelését befolyásolja a növekedési erély is (Vang és Tóth, 1988; Bögre és mtsai, 

1989/a). A víziszárnyasok életük első heteiben igen gyorsan növekednek. A libák 8-9 hetes korra 

kifejlett súlyuk 70-80 %-át is elérik.  

A hazai húshasznú fajták között a növekedési erély tekintetében nincs lényeges különbség a 

vágásig. Penkova és Bódi (1993) úgy találta, hogy a ludak növekedési szakaszainak hossza nem 

fajta-, hanem fajspecifikus. 

Szabó (1975) ezzel szemben azt a megállapítást tette, hogy a fajtatiszta és a keresztezésekből 

származó utódoknál a növekedés szakaszos jellegében nincs, de a szakaszok hosszában és a 

növekedési erélyben van különbség, amely befolyásolja a végtermék súlyát. A növekedési erély az 

életkor előrehaladtával csökken. Az első szakasz a leggyorsabb, ez 3-4 hetes korig tart, a második 

szakaszban a fejlődés lelassul, de még mindig jó, ez 7-8 hetes korig tart, a harmadik szakaszban a 

napi súlygyarapodás a legkisebb, ez a kifejlett kori testnagyság eléréséig tart. A 10. hétig a 

súlygyarapodás a testnövekedésből adódik, ezután megnő a zsírképződés (elsősorban a hasűri zsír 

mennyisége) és a kor előrehaladtával a belsőségek aránya az élősúly százalékában csökken.  

Hrouz (1992) szerint az 1 és 21 napos kor közötti növekedési ráta nem játszik fontos szerepet a 65 

napos élősúly előrejelzésénél, mivel a korreláció a két paraméter között igen laza, tojóknál r = 0,12, 
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gúnaraknál r = 0,22. Ezzel szemben az első 21 életnapot jellemző növekedési ráta és a kifejlett kori 

(240 napos) élősúly között igen szoros a kapcsolat, különösen a gúnaraknál (r = – 0,59). 

A ludakra jellemző az ivari dimorfizmus , a gúnarak gyorsabban nőnek, mint a tojók. A kifejlett 

gúnarak mintegy 10-20 %-kal nagyobb testűek, mint a tojók így az ivar is hatással van a 

hústermelésre.  

Pingel (1990/b) már nyolchetes korban 10 % eltérést tapasztalt a gúnarak javára.  

Azonos súlyú tojó és gúnár esetén a tojóknak nagyobb tömegű az izom és zsírszövetük, csontjaik 

pedig rövidebbek (Larzul és mtsai, 1999/b). Általánosságban megállapítható, hogy a nőivarú 

egyedek mellhús aránya, a gúnarak combhús aránya jobb. Az ivarok közötti különbség azonban a 

lúdnál kisebb jelentőségű, mint a pulyka és a tyúk fajban (Gorski, 1964).  

Butler és mtsai (1991) a vágott test súlyán kívül a hús főzési tulajdonságaiban és érzékszervi 

értékeiben is különbséget talált a gúnarak és tojók között. 

A mellhús vízmegtartó képességét, a főzési veszteséget vizsgálva Skrabka-Blotnicka és mtsai 

(1993) megállapították, hogy a tojók mellhúsa a kisebb vízmegtartó képesség és a kisebb főzési 

veszteség miatt jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint a gúnaraké.  

Pingel és Schneider (1981) több víziszárnyas faj, így a lúd, kacsa és pézsmaréce hústermelését, 

vágott test összetételét vizsgálta és talált különbséget az ivarok között.   

A tartás és a takarmányozás, mint minden más állatfajnál, a lúdnál is hatást gyakorol a 

hústermelésre. Sergienko (1984) szerint a mélyalmos és rácspados tartás között az elérhető testsúly 

tekintetében nincs jelentős különbség, a kifutóra engedett állatok azonban nagyobb testsúlyt értek 

el, ám takarmányértékesítésük rosszabb volt.  

A vágási kihozatal szempontjából az intenzív, zárt tartásmód előnyösebb és a genetikai képességek 

jobban realizálhatók. Torges és Wegner (1986) az intenzíven nevelt ludak takarmányértékesítését 

lényegesen jobbnak találta. Kísérleti csoportjuk 12 hetesen 6,6 kg-os átlagsúlyt mutatott, ezzel 

szemben az extenzíven tartott kontroll ludak csak 20 hetesen érték el a 7 kg-os testsúlyt.  

Misikova és Palanska (1988) véleménye szerint a tartási mód nagyobb hatást gyakorol a vágott test 

összetételére és súlyára, mint a genotípus. Az értékes testrészek aránya és a zsírosodás mértéke 

extenzív tartásnál kedvezőbb. 

A hús összetétele és ízletessége Schneider (1988) szerint nagymértékben függ az etetett 

takarmányféleségtől.  

A hús ízletessége szempontjából Schmidt (1984) is a takarmányozás szerepét említi, különösen 

fontosnak tartja a szálastakarmány etetését.  

Az említetteken kívül a hústermelést befolyásolják a klimatikus tényezők (Vang és Tóth, 1988), 

valamint az állat egészségi állapota és a vágáskori életkor is (Bögre és Bogenfürst, 1987).  
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Az értékes húsrészek aránya fontos mutatója a víziszárnyasok hústermelésének. A vágott test 

összetételét csak kismértékben befolyásolja a genotípus és az ivar, erre leginkább a vágáskori 

életkor van hatással (Wittmann, 1997).  

Kacsáknál a mellizomzat keléskor kevésbé fejlett, mint a combizomzat. Emellett lassúbb 

növekedést mutat és maximális súlyát később éri el, mint a lábizmok (Gille és Salomon, 1998).  

A kor előrehaladtával 28 és 63 napos kor között a házikacsában a mellizom %-os aránya nagyobb 

mértékben növekszik, mint ahogyan a combizom vágott testhez viszonyított aránya csökken 

(Stadelman és Meinert, 1971).  

Hasonló a helyzet a pézsmarécénél is 7 és 11 hetes kor között. A bőr és a zsír aránya kismértékben 

csökken (Pingel és Schneider, 1981).  

Bielinski (1979) szerint a ludak mellizomzata a zsigerelt test 12,7 %-a 8 hetes korban, míg 12 

hetesen ez az arány 17,3 %. A mellizomzat vastagsága és a vágott testen lévő hús súlya közötti 

genetikai korreláció értéke 0,5-0,7 (Rosinski és Wezyk, 1989). 

Több szerző szerint azonban negatív korreláció van a testsúly és a mellhús, valamint a combhús 

súlya között (Clayton és Powell, 1979; Kain, 1988).  

Ludaknál Szabóné Willin és Bögre (1992), valamint Szabóné Willin (1996) vizsgálta a mellsúly 

változását és a mell összetételét 16 hetes korig és megállapította, hogy 9 hetes kor után a testsúly 

igen lassan, míg a mellsúly jelentős mértékben növekszik. Ez a növekedés 14 hetes korig tart. A 

növekedést a mellizom gyarapodása adja, mivel a mellcsont fejlődése 8 hetes korra befejeződik.  

Szabóné Willin (1988) szerint a 8. és a 16. hét között a mellhús súlya 236 g-ról 630 g-ra nő, a 

combhús súlya 510 g körül mozog. 

A víziszárnyas tenyésztők előtt két út áll a hústermelés növelésére: az egyik, hogy a forgalomban 

lévő fajtákat repülni tudó fajtákkal keresztezzék, a másik pedig a szelekció. A testsúly növelésére 

irányuló szelekció a test húsosságának csökkenését eredményezheti, ezért a mellizomzat %-os 

arányának szelekciós szempontként kell szerepelnie (Pingel, 1990/b; Pingel, 1997).  

A vágott testtel kapcsolatos legfontosabb követelmény az alacsony zsírtartalom és a nagy 

izomtömeg, különösen a mellen (Rosinski és mtsai, 1996) és a combokon (Pingel, 1997).  

A testsúly növelésére irányuló szelekció nemkívánatos zsírtartalom-növekedést eredményez 

(Rosinski és Skrzydlewski, 1991). 

A gyors növekedésre irányuló szelekció más negatív következményekkel is járhat. Wise és Nott 

(1975) megfigyelte, hogy a tibia dyschondroplasia nagyobb arányban fordul elő nagy testű 

kacsavonalakban, mint kis testűekben, Pingel és mtsai (1987) tapasztalatai alapján pedig a lábak 

egyéb megbetegedése is gyakoribb. A modern húsvonalaknál a csontok nagyobb mértékű 

porozitására, valamint gyengébb ásványianyag-ellátottságára hívták fel a figyelmet Williams és 

mtsai (2000, 2001). A lábak megbetegedései és a testsúly, valamint a mellsúly közötti összefüggés 
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miatt Chapuis és mtsai (2001) szerint a testsúly növelésére irányuló szelekcióval párhuzamosan a 

lábbetegségek ellen is szelekciót kell folytatni. Cahaner és Nitsan (1985) szerint az egyoldalúan a 

testsúly növelésére irányuló szelekciónál jobb és gazdaságosabb a testsúly növelésére és az 

abdominális zsír csökkentésére irányuló párhuzamos szelekció.  

 

 

2.6. A lúd májtermelése 

 

A tömés hatására nagymértékben fokozódik a máj lipogenezise ludakban és kacsákban. A 

májlipidek nagy része nem képes kiválasztódni és a májban raktározódik. Ez felelős az 

elzsírosodásért és ez teszi lehetővé a töméses hizlalást. A májsteatosisra való képesség azonban 

nemcsak a fajtól, hanem a fajtától és mivel igen összetett tulajdonságról van szó, az egyedtől is függ 

(Chaillou és mtsai, 1997).  

Azonos genotípusú állományok tájegységenként eltérő májnagyságot érnek el Bögre és mtsai 

(1988/a), valamint Tóth és Szélné Szeri (1982) kutatásai szerint.  

A landi fajtákban, amelyek hízott máj előállítására kiválóan alkalmasak, a lipidek – különösen a 

trigliceridek – nagymértékben halmozódnak fel a májban. A májban szintetizált lipidek vagy részt 

vesznek a máj membránjainak szintézisében (struktúr lipidek), vagy felhalmozódnak a májban, 

kialakítva a hízott májat, vagy a májon kívüli szövetekbe választódnak ki (lipoproteinek). Salichon 

és mtsai (1997) megvizsgálták landi és fehér ludakban a zsírok metabolizmusát és megállapították, 

hogy a landi ludak májának zsírtartalma nagyobb, vagyis felhalmozzák májukban a lipideket, a 

fehér ludaknál pedig megnő a lipidek szekréciója (különösen a foszfolipideké), mennyiségük a 

plazmában megemelkedik. A landi ludakban a plazma nagyon alacsony sűrűségű lipopeoteinjeinek 

lebontása gátolt az alacsony lipoprotein-lipáz aktivitásnak köszönhetően. Ez a mechanizmus gátolja 

a perifériás zsírraktározást és fokozza a májsteatosist azzal, hogy a lebontatlan alacsony sűrűségű 

lipoproteinek visszatérnek a májba (Davail és mtsai, 1999).  

Mézes és Szalay (1989) a plazma nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein szintjét vizsgálta landi és 

fehér ludakban, és az értékeket összevetette a májtermeléssel. Véleményük szerint a landi fajta 

genetikailag alkalmas a nagy máj termelésére, a lipid-szintézisre való nagyobb genetikai képessége 

miatt. Ezt a nagyon alacsony sűrűségű lipoproteinek magas szintje jelzi. 

Májtermelésre leginkább a landi fajták alkalmasak. Ezek a fajták képesek töméses hizlalással nagy 

májat termelni anélkül, hogy a testük nagymértékben elzsírosodna. A májtermelés örökölhetősége 

0,42-0,48 (Stasko és Masar, 1968).  

A májtermelésre az említetteken kívül hatással van az ivar, a tömésbe állítási kor és testsúly is.  
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A hazai gyakorlatban fiatal (8-9 hetes) és idősebb, egyszer vagy többször tépett ludakat fognak 

töméses hizlalásba. A fiatalkori hízóba állítás pozitív hatást gyakorol a májminőségre (Bögre és 

mtsai, 1988/b; Kozák, 1990; Tóth, 1990; Bódi, 1992).  

A tömésbe állítási kor alsó határát Héjja (1984) 81 napban állapította meg, Bögre (1983) szerint a 

ludak tömésére legkorábban 8 hetes korban, 3,8 kg-os élősúly mellett kerülhet sor annak ellenére, 

hogy a lúd nyelőcsöve már 2,6 kg-os súly mellett eléri maximális fejlettségét. A ludak májának 

súlya 6 hetes korra éri el a kifejlett korra jellemző értéket, ekkor azonban töméses hizlalásra a kis 

élősúly miatt még nem alkalmasak.  

A 6 és 10 hetes korban tömésbe fogott ludak májtermelése között Bögre (1992) szignifikáns 

különbséget talált az idősebb egyedek javára.  

A tömési idő kezdetének (9 és 11 hetes kor) és az ivarnak a májtermelésre gyakorolt hatását 

vizsgálva szürke és fehér lúdvonalakban Hasdai és mtsai (1996) megállapították, hogy nincs 

szignifikáns különbség a tojók és gúnarak májtermelése között, és nem okoz eltérést a májsúlyban 

az sem, hogy 9 vagy 11 hetes korban kezdték meg a tömést. A tojók májának zsírtartalma 

meghaladta a gúnarakét (10,0 és 6,6 %).  

Más szerzők szerint a két ivar között a hízott máj súlyában eltérés tapasztalható. Bögre (1969) 

véleménye az, hogy a tojók hizlalása eredményesebb, tömésük, gondozásuk könnyebb, mint a 

nehezen kezelhető gúnaraké, mivel a tojó ludak elzsírosodásra hajlamosabbak, és ez kedvez a máj 

növekedésének. A máj súlya a vágott test %-ában a tojóknál 5,67, a gúnaraknál 4,99 %. Az átlagos 

májnagyságban lévő különbség 5 % a tojók javára.  

Tóth és Szélné Szeri (1982) ezzel ellentétben úgy találta, hogy a gúnarak májsúlya felülmúlja a 

tojók májsúlyát. 

A tojóknál 808, a gúnaraknál 861 g-os átlagot mértek Katz és mtsai (1996). Szerintük a legjobb 

eredményt, a legnagyobb bevételt akkor lehet elérni az általuk vizsgált fehér lúdvonallal, ha az 

átlagos májsúly 850 g, a tömésbe állítási súly gúnaraknál 4,0 kg, tojóknál 3,6 kg, a 25 napig tartó 

tömés végére a gúnarak 7,5, a tojók 7 kg súlyúak és 21, illetve 19 kg tömőtápot használnak fel. A 

májsúly a tojóknál szoros korrelációt mutat a beállítási és a tömés végén mért testsúllyal, valamint a 

tömés időtartamával (sorrendben r = 0,44, 0,65, 0,56). A gúnaraknál a beállítási súly és a hízott máj 

súlya közötti korreláció igen kicsi (r = 0,18), a tömés végén mért testsúly és a tömés időtartama 

azonban ebben az esetben is fontos szerepet játszik a máj súlyának alakulásában (r = 0,49, 0,46).  

A beállítási súly fontosságát hangsúlyozzák Stasko és Majna (1976). Vizsgálataik szerint az induló 

súly és a hizlalási végsúly között erős r = 0,96 értékű korreláció van, az élősúly és a májsúly között 

pedig igen széles skálán mozgó összefüggést találtak (r = 0,25-0,74).  

Bögre és Szabó (1989) úgy találta, hogy a gúnarak 9 hetes élősúlya és a hízott máj súlya között r = 

0,359 a korreláció. 
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Penkova (1995) magyar, benkovszki fehér, magyar landi, bolgár landi és két májhibrid (babati és 

Bella-1) ludakkal végzett kísérletei alapján a nyolchetes élősúly nem játszik döntő szerepet a máj 

végső eredményének kialakításában.  

Bódi (1992) a landi és magyar fajtában szintén gyenge, nem szignifikáns összefüggést talált a 

beállítási súly és a hízott májak súlya között (r = 0,001-0,002, illetve 0,25). 

A takarmányozás hatását vizsgálták Guy és mtsai (1997) 24 hetesen tömésbe fogott ludakon. 

Összehasonlították az extenzív módon, legelőn tartott és a koncentrált takarmányt fogyasztó ludak 

növekedését, hús- és májtermelését. A legelőn tartott ludak vágáskori élősúlya, hús- és 

májtermelése meghaladta a koncentrált takarmányt fogyasztó társaikét. Ezen kívül a mellizomzatuk 

kisebb arányban tartalmazott zsírt, triglicerideket és nagyobb arányban többszörösen telítetlen 

zsírsavakat. A hús színe sötétebb volt. A nagy mennyiségű zöld etetésével a ludak nyelőcsövének 

kapacitása nőtt, ami a tömésre való előkészítésben fontos szerepet játszik.  

A nyelőcső állapota, tágulékonysága, befogadóképessége, terhelhetősége több szerző szerint is 

hatással van a töméses hizlalás eredményességére (Héjjáné Vetési, 1974; Rousselot és mtsai, 1980). 

A libamáj súlyának és minőségének kialakításában legnagyobb szerepe a tömési időszak 

történéseinek van. A májtermelés eredményességét nagymértékben befolyásolja a tömésre használt 

kukorica minősége (energia-, fehérje-, aminosav- és kolintartalma), a fajtának, ivarnak, életkornak 

megfelelő tömési gyakoriság, az adagok nagysága, a tömés alatti elhelyezés, a tömés kíméletessége 

(Tóth és Szélné Szeri, 1982). Az egyre terjedő lécpadlós elhelyezés előnyeire mutatott rá Káli 

(1992) fiatal ludak töméses hizlalásánál a mélyalmos elhelyezéssel szemben.  

A takarmánybevitel és az élősúly-gyarapodás meghatározó a tömés sikerességét illetően. Az átlagos 

napi testsúlygyarapodás a tömés alatt előre jelezheti a hízott máj súlyát a közöttük lévő pozitív 

korreláció miatt.  

A májsúly és a napi ráhízás között erős, pozitív korrelációt állapított meg Bögre (1969, 1992) és 

Szabó (1987). A vágáskori élősúly és a hízott máj súlya között májtermelő landi fajtában és babati 

májhibridben r = 0,55 és r = 0,77 értékű korrelációt mért Tóth és Szélné Szeri (1982), a 

májtermelésre kevéssé alkalmas, inkább keresztezési partnerként használatos magyar lúdnál az 

összefüggés gyengébb volt (r = 0,22).  

Bódi (1992) a landi fajtánál sem tapasztalt erős összefüggést a két tulajdonság között (r = 0,11-

0,28). A hizlalási végsúly és a májsúly között erősen szignifikáns kapcsolatot talált több fajta, 

illetve hibrid esetében (r = 0,37-0,69) Penkova (1995). 

A töméses hizlalás eredményességét a tömő személye, szakértelme is befolyásolja. Ezt állapította 

meg Tóth és Szélné Szeri (1982), akik szerint a tömő szakismerete és tapasztalata az, amitől a 

májtermelés gazdaságosságának jövőbeni alakulása nagymértékben függ. Tóth és Karsainé Kovács 
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(1991) babati májhibrid ludak tömése, Karsainé Kovács és Bódi (1990) babati szürke landi ludak 

tömése során is a tömő szakértelmének fontosságára hívta fel a figyelmet. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

 

3.1. A kísérleti állatok 

 

A májtermelési vizsgálatokat a babati szürke landi fajtával végeztük. A szürke landi lúd 1963-ban 

Franciaországból került Magyarországra. A fajta tojástermelése az első tojóévben 28-30 db tojás, 

ezt követően 40-45 db, májtermelése 600-700 g volt. A francia importból származó állományból 

alakították ki a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Lúdtenyésztési Kutató Állomás babati 

lúdnemesítő telepén több mint 30 évig tartó tenyésztői munka során a babati szürke landi ludat. A 

nemesítés 1969-ben kezdődött, és 1982-től a babati szürke landi államilag elismert fajta 

Magyarországon. (A dolgozatban a továbbiakban a fajta neve röviden landiként szerepel.) 

A tojók élősúlya 6-6,5 kg, a gúnaraké 6,5-7 kg. A nyak- hát- és szárnytollak sötétek, a mell 

világosabb szürke, a has fehér tollazattal fedett. A csőr és a láb a naposlibáknál és a kislibáknál 

palaszürke, a kifejlett állatoknál élénk narancssárga.  

A szelekciós munka során szaporasága jelentősen javult, mindemellett májtermelése kiváló maradt. 

1974 és 1986 között a májak átlagsúlya 12 tömés átlagában jóval meghaladta a 600 g-ot (Tóth, 

1990). Tojástermelése az első év főciklusában 45-50 db/tojó. A tojások termékenysége 85-90 %, 

keltethetősége berakott tojásra 75 %. Az egyéves állománytól származó tömőalapanyag naposkori 

átlagsúlya 95 g felett van, 8 hetes korukra a ludak elérik a 4,5 kg-os átlagsúlyt. A hízott máj 

átlagsúlya 700-800 g.  

 

A hústermelés vizsgálatát babati magyar nemesített ludakkal végeztük. A magyar nemesített 

lúdnak korábban két változata alakult ki: az alföldi és a dunántúli. Az alföldi változat nagyobb 

testsúlyú és valamivel jobb szaporaságú, ám kevésbé jó májtermelő, mint a dunántúli (Bögre, 

1989). A babati magyar nemesített fajtát az alföldi változatból további nemesítéssel, a szaporaság és 

a testsúly javításával állították elő.  

A babati magyar nemesített lúd fehér színű, többirányú hasznosításra alkalmas. Fajtatisztán 

pecsenye- és húslúd előállításra, hibridelőállításban keresztezési partnerként használják, 

tolltermelése is kiváló. Tojástermelése 45-55 db/tojó, a tojók kifejlett testsúlya 6-6,5, a gúnaraké 

6,5-7 kg. Nyolchetes korban a növendékek 4,3-4,8 kg súlyúak. (A fajta a dolgozatban a 

későbbiekben röviden magyar lúd elnevezéssel szerepel.) 
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3.2. A kísérleti állatok tartása, takarmányozása 

 

A kísérletek helyszíne – a töméses hizlalásokon kívül – a Gödöllői Agrárközpont Kht. Szent István 

Egyetem Lúdtenyésztési Kutatóközpont és Tanüzeme volt. A vizsgálatokat a tavaszi tojástermelési 

ciklus során végeztük, a tojásokból kikelt utódok letelepítésére áprilisban, illetve májusban került 

sor.  

A kísérletben részt vevő szülők tartása megegyezett a telepen lévő, tenyészfülkékben tartott 

törzsállomány tartásmódjával. Az elit fülkékben 4 tojó (apai féltestvérek) és 1 gúnár, a 

nagycsoportban 2000 tojó (1:4-es ivararányban) termel. A fülkékben 0,75 m2 férőhely jut egy lúdra 

az istállóban, 1,8 m2 a kifutón és 0,3 m2 a fürösztőcsatornán. A nagycsoportban a ludakat három 

oldalról zárt szálláson tartják, melyhez fürösztőcsatornával ellátott kifutó és nagy legelőterület 

tartozik. A fülkékben a tojástermelési ciklus során ad libitum tojótápot fogyasztanak az állatok, a 

nagycsoportban emellett legelésre is lehetőségük van.  

A szülőállomány kísérleti utódainak letelepítésekor a telepítési sűrűség 10 db naposállat/m2, a 

műanya alatti hőmérséklet 32 °C, a teremhőmérséklet 28 °C-os volt. A hőmérsékletet folyamatosan 

csökkentve, az ötödik héttől kb. 18 °C-os hőmérsékletű istállóban tartottuk a kísérleti állatokat, 

természetes megvilágítás mellett. Az alom gabonaszalma volt. A növendékek négyhetes koruktól 

járhattak a kifutóra. A negyedik hétig ad libitum indítótápot (az első héten dercésen, majd 3 mm-es 

granulátum formájában), később lúdnevelő tápot (5 mm), majd a nevelés utolsó két hetében hizlaló 

tápot fogyasztottak. 

Az etetett indító, nevelő, hizlaló és tojótáp beltartalma az 1. táblázatban látható. 
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1. táblázat. Az indító, a nevelő, a hizlaló és a tojó takarmány beltartalma 

 

Megnevezés Lúd indítótáp Lúd nevelőtáp Lúd hizlalótáp Lúd tojótáp 

 1-3. hét 4-7. hét 8-9. hét  

Energia (MJ/kg) 11,28 11,20 11,03 10,40 

Nyersfehérje (%) 20,32 18,96 15,47 18,34 

Nyersrost (%) 4,41 4,64 5,08 5,23 

Ca (%) 1,30 0,89 0,89 3,30 

P hasznosítható (%) 0,23 0,22 0,17 0,22 

Lizin (%) 1,01 0,91 0,63 0,84 

Metionin (%) 0,48 0,45 0,27 0,33 

Metionin+cisztin (%) 0,72 0,67 0,57 0,67 

Na (%) 0,17 0,15 0,20 0,23 

Takarmánysó (%) 0,11 0,06 0,48 0,08 

Forrás: Galgavit Kft. 

 

 

3.3. Tojássúly változása a ciklus során, a különböző súlyú tojások aránya 

 

Ezekre a vizsgálatokra azért volt szükség, hogy a négy fő kísérlet (a tojássúly, a szülőállomány 

korának, szaporaságának és testsúlyának hatása az utódok hús- és májtermelésére) értékeléséhez, a 

helytálló következtetések levonásához segítséget nyújtson, és képet adjon a vizsgált két 

állományban jellemző tojásméretekről. 

A kísérletek kezdetén (1998-ban) megvizsgáltuk az elsőéves babati szürke landi és a babati magyar 

nemesített állományokban a hagyományos ciklus során termelt tojások súlyát, a kis és nagy súlyú 

tojások arányát, valamint ezek keltethetőségét. Ehhez február 22. és június 2. között öt-öt elit fülke 

napi tojástermelését követtük nyomon. A landi fajtánál összesen 702, a magyar fajtánál 705 db tojás 

adatait dolgoztuk fel. A tojásokat a megtojás napján darabonként lemértük, jelöltük, keléskor 

feljegyeztük a kelési %-ot. Az adatok feldolgozásakor kiszámítottuk a vizsgált időszakban tojt 

tojások átlagsúlyát, behatároltuk a „kis” és „nagy” súlyú tojások fogalmát fajtánként. A kis súlyú 

tojások csoportjába az átlagos tojássúlynál legalább 10 %-kal könnyebb, a nagy súlyú csoportba az 

átlagnál legalább 10 %-kal nehezebb tojásokat soroltuk. Így a landi lúdnál a kis súlyú csoportba a 

140 g alatti, a nagy súlyú csoportba a 170 g feletti tojások tartoztak. A magyar fajtánál a kis súlyú 

tojásokhoz a 145 g alatti, a nagy súlyú tojásokhoz pedig a 177 g feletti tojásokat soroltuk. A vizsgált 
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termelési időszakot 10 napos szakaszokra osztva figyeltük szakaszonként is az átlagos tojássúlyt, a 

kis és nagy súlyú tojások arányát és kelési %-át.  

 

 

3.4. A töméses hizlalás és a vágópróbák 

 

A kísérletek egy részében a hízott máj termelését vizsgáltuk. A töméses hizlalást a Kiskun Libamáj 

Kft. integrációjába tartozó gyakorlott tömők végezték Kiskunfélegyháza térségében. A négy tömést 

különböző tömők vállalták el, egy kísérleten belül a vizsgált csoportokat azonban mindig azonos 

személy tömte. A ludakat 9 hetes korukban fogták hízóba. A tömés során a termelők által 

általánosan alkalmazott tömőtápot etették az állatokkal. A táp összetevői: kukorica, takarmánybúza, 

szója, mész, takarmánysó. A táp beltartalmáról a 2. táblázat ad tájékoztatást.  

 

2. táblázat. A tömőtáp beltartalma 

 

Táplálóanyag-tartalom Mennyiség 

Szárazanyag (%) 86 

Nyersfehérje (%) 11 

Emészthető nyersfehérje (%) 9 

Nyerszsír (%) 3,3 

Nyersrost (%) 2,27 

ME (MJ/kg) 13,2 

Lizin (%) 0,38 

Össz. metionin (%) 0,2 

Metionin+cisztin (%) 0,43 

Ca (%) 0,65 

P (%) 0,31 

Na (%) 0,23 

A-vitamin (NE/kg) 6000 

D3-vitamin (NE/kg) 2000 

E-vitamin (mg/kg) 24 

Forrás: Agrokomplex C. S. Rt., Szőlőfürt Mg. Szövetkezet Keverőüzem 

 

Napi 4-6 alkalommal tömték a ludakat, minden tömő a saját, hosszú évek alatt szerzett tapasztalatai 

alapján. A hizlalás minden esetben 21 napig tartott. A szülőállomány testsúlyának májtermelésre 
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gyakorolt hatását vizsgáló kísérletben a tömés ideje alatt különösen magas volt a hőmérséklet (30-

32°C), ami nem kedvezett a töméses hizlalásnak. A hízott libákat az Integrál ÁFÉSZ 

Baromfifeldolgozó Üzemében (Kiskunfélegyháza) vágták le, majd másnap a bontáskor mérhettük le 

a hűtött vágott testeket és a májakat. A máj osztályozását a vágóhídon ebben a munkakörben 

dolgozó szakember végezte. Az osztályozás alapja a máj súlya, konzisztenciája, rugalmassága, 

színe, épsége, van e rajta ütődés, bevérzés (3. táblázat).  

 

3. táblázat A hízott libamáj vágóhídi osztályozása és az egyes osztályok jellemzői  

 

Máj osztálya Jellemzők 

I. osztályú sárgás rózsaszín; 500 g feletti súlyú; arányosan fejlett, ép, tésztás 

tapintású lebenyek, bevérzések nélkül 

II. osztályú 500 g feletti súlyú; kis területen barna elszíneződés, illetve enyhén 

húsos tapintás megengedett 

III. osztályú színe sötétsárga; 400-500 g súlyú; nem teljesen érett; nem 

mindenhol ép; tömött, húsos tapintású 

IV. osztályú (csak belföldi 

értékesítésre alkalmas) 

400 g alatti súlyú; változó állomány, szín, érettség 

 

A kísérletek másik részében a ludak hústermelését vizsgáltuk. A kísérleti állatok vágására 9, illetve 

két esetben 15 hetes korban került sor. Véreztetés és tisztítás, valamint a fej, szárnyvégek, lábak és a 

belsőségek eltávolítása után mértük a vágott testet, amely tartalmazta a tüdőt, szívet, zúzát és májat. 

Darabolás után mértük a csontos és bőrös mell és comb súlyát. 

 

 

3.5. A tojássúly hatásának vizsgálata 

 

3.5.1. A tojássúly hatása a májtermelésre 

 

A kísérletben elsőéves landi ludak tojásait csoportosítottuk súlyuk szerint. Az elsőéves állomány 

által termelt tojás méretében igen nagy szórás tapasztalható, szemben a több éve termelő 

állománnyal, ahol a tojás súlya jóval kiegyenlítettebb. A telepen lévő elsőéves landi állományban 

előfordult, bár kis számban 140 g-nál könnyebb és 170 g-nál nehezebb tojás is. Az átlagos tojássúly 

150-160 g között volt. Ezért öt súlykategóriát állítottunk fel:  

1. csoport: 140 g alatt,  
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2. csoport: 140,1-150 g,  

3. csoport: 150,1-160 g,  

4. csoport: 160,1-170 g és  

5. csoport: 170,1 g felett.  

Csoportonként 50-50 db tojást keltettünk, a tojásokat csoportszámmal ellátva tettük gépbe. A 

keltetés során feljegyeztük a tojások termékenységét (8. napon lámpázás) és keléskor 

megállapítottuk a keltethetőséget. Minden csoportból 13 tojót és 13 gúnarat egyedi számmal ellátva 

telepítettünk le. Célunk az volt, hogy csoportonként és ivaronként legalább 10-10 db értékelhető 

májat kapjunk és a kísérlet költségeit ne növeljük feleslegesen, de számoltunk a felnevelés és a 

tömés alatt az esetleges veszteségekkel. A tömés után csoportonként és ivaronként 10-12 db máj 

adatait dolgoztuk fel. 

Minden csoportban vizsgáltuk a keltetőtojások súlyát, termékenységét és keltethetőségét, a 

naposliba súlyát, a testsúlyt kilenchetes korban, a testsúlygyarapodást a tömés alatt, a hízott liba 

súlyát, a máj súlyát, és az I-II. osztályú májak arányát. 

Az adatok értékelésére variancia-analízist használtunk, az SPSS 11.0 for Windows program Duncan 

range tesztjét.  

 

3.5.2. A tojássúly hatása a hústermelésre 

 

Ebben a kísérletben is hasonlóan jártunk el, mint a tojássúly májtermelésre gyakorolt hatásának 

vizsgálatakor. Elsőéves magyar ludak tojásait gyűjtöttük és csoportosítottuk 10 g-onként öt 

súlycsoportba: 

1.   csoport: 140 g alatt,  

2. csoport: 140,1-150 g,  

3. csoport: 150,1-160 g,  

4. csoport: 160,1-170 g és  

5. csoport: 170,1 g felett.  

Csoportonként 15 db tojást keltettünk megjelölve, kivéve az 1. számú csoportot, ahol mindössze 10 

db 140 g alatti tojást találtunk. A kikelt naposállatokat – csoportonként 6-11 db-ot – egyedileg 

jelölve, vegyes ivarban letelepítettük és kilenchetes korig együtt neveltük. Csoportonként 6-8 

egyedet vágtunk le. Minden csoportban feljegyeztük a keltetőtojások súlyát, a tojások 

termékenységét és keltethetőségét, a naposlibák súlyát, a kilenchetes korban mért testsúlyt, a vágott 

test, a mell és a comb súlyát.  

Az adatfeldolgozáshoz variancia-analízist (SPSS 11.0 for Windows program, Duncan range teszt) 

alkalmaztunk.  
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A kísérletet egy év múlva, kissé módosítva, szintén elsőéves állománnyal megismételtük és 

megvizsgáltuk a húsludak termelési eredményeit is. Ekkor az igen kevés számú és rosszul kelő 

apró, 140 g alatti tojások kategóriáját kihagyva, a súlyhatárokat a fajtaátlagnak megfelelően 

módosítva, képeztük a csoportokat. Így a következő kategóriákat alakítottuk ki: 

1. csoport: <160 g, 

2. csoport: 160,1-175 g, 

3. csoport: 175,1-190 g, 

4. csoport: >190,1 g. 

Ebben a vizsgálatban csoportonként 30 tojást raktunk gépbe a ciklus közepén, áprilisban. Májusban 

csoportonként 20-26 naposliba kelt ki, ezeket vegyes ivarban letelepítettük. Kilenchetes korban 

megtéptük a ludakat, majd még hat hétig, azaz 15 hetes korig neveltük, és húslibaként vágtuk le 

őket (csoportonként 14-24 db-ot). Az állományban tollasodási zavar lépett fel a nevelés során, ezért 

a ludak fejlődése lelassult, 9 hetes korra nem érték el a fajtára jellemző 4,5 kg-os élősúlyt. 

A kísérlet során feljegyeztük a tojás súlyát, termékenységét, keltethetőségét, a naposliba súlyát, 

ivarát, a testsúlyt 9, illetve 15 hetes korban, a vágott test, a mell és a comb súlyát. A naposlibákat a 

kelés után nem azonnal mértük le (tenyészkiadás okozta munkacsúcs miatt), a kelés és a mérés 

között kb.12 óra telt el.  

Az adatfeldolgozáshoz ebben az esetben is variancia-analízist, az SPSS 11.0 for Windows program 

Duncan range tesztjét alkalmaztuk.  

 

 

3.6. A szülőállomány korának hatása 

 

3.6.1. A szülők korának hatása az utódok májtermelésére 

 

Két csoporttal, egyéves és idősebb (2 és 3 éves) babati szürke landi ludakkal végeztük a kísérletet. 

50-50 db tojást keltettünk korcsoportonként megjelölve, pedigrésen a tavaszi termelési ciklusban. 

Csoportonként 26-26 db naposlibát telepítettünk le (13 tojó és 13 gúnár), számmal ellátva. A ludak 

tömése kilenchetes korban kezdődött.  

A kísérletben megmértük a keltetőtojások súlyát, feljegyeztük a tojások termékenységét és 

keltethetőségét, a naposállatok testsúlyát, a testsúlyt kilenchetes korban, a tömés alatti ráhízást, a 

tömés végén az állatok súlyát, a májsúlyt, valamint kiszámítottuk az I-II. osztályú májak arányát.  

Az adatelemzést, az átlagok összehasonlítását t-próbával végeztük. 
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3.6.2. A szülők korának hatása az utódok hústermelésére 

 

A magyar lúddal végzett kísérletben két korcsoportot vizsgáltunk, fiatal (egyéves) és idősebb (két- 

és hároméves) állomány tojásait gyűjtöttük. A tavaszi termelési ciklus közepén mindkét (egyéves és 

többéves) korcsoporttól 45-45 db tojást keltettünk. A kikelt naposlibák közül öt gúnarat és öt tojót 

telepítettünk le, számmal megjelölve. A korábban részletezett technológia szerint kilenchetes korig 

neveltük a ludakat. Ekkor került sor a vágásra. A kísérlet során vizsgáltuk a tojássúlyt, a tojások 

termékenységét, keltethetőségét, a naposliba súlyát, az utódok testsúlyát kilenchetes korban, a 

vágott test súlyát, a mell- és a combsúlyt.  

Az átlagok összehasonlításához t-próbát használtunk. 

 

A kísérletet a következő évben nagyobb létszámú állománnyal megismételtük. Ekkor 30-30 db 

tojást keltettünk a fiatal, egyéves és az idősebb, 2-3 éves állománytól egyaránt. A kikelt 

naposlibákat 20, illetve 26 db-ot, számmal ellátva telepítettük le. Kilenchetes korban a ludakat 

megtéptük és 15 hetes korban, húslibaként vágtuk le (18-20 db). A nevelés során fellépett 

tollasodási zavar hátrányosan befolyásolta a 9 és 15 hetes korban mért élősúlyt. A két korcsoportot 

a tojás súlya, a naposliba súlya, a 9 és 15 hetes élősúly, valamint a vágott test, mell- és combsúly 

alapján hasonlítottuk össze. Az adatfeldolgozáshoz t-próbát használtunk.  

 

 

3.7. A szülőállomány testsúlyának hatása 

 

3.7.1. A szülők testsúlyának hatása az utódok májtermelésére 

 

Ebben a kísérletben egyéves landi és magyar ludak vettek részt. A tavaszi tojástermelési ciklusra 

előkészülve a novemberi törzsesítéskor mindkét fajtánál lemértük a tenyészutánpótlásra szánt 

összes növendéket és kiszámoltuk az átlagos testsúlyt. Ez alapján kiválasztottunk közepes (átlagos) 

testsúlyú féltestvér tojókat (4 tojó/elit család). Kiválasztottunk továbbá az átlagtól kb. egy 

szórásnyival kisebb és nagyobb féltestvér tojókat a kis és nagy súlyú elit családokba. A tojókhoz a 

párosítási tervnek megfelelően, súly szerint rendeltünk gúnarakat, családonként egyet. Minden 

súlycsoportból 3-3 családot ólaztunk be. Törzsesítéskor, a tojástermelés kezdetén és a tojástermelés 

végén mértük a szülőállományt. Április közepén raktuk be a keltetőbe az utódok májtermelésének 

vizsgálatához a keltetőtojásokat, melyeket csoportonként megjelöltünk. A május közepén kelt 

utódokat megjelölve, vegyes ivarban letelepítettük. A landi fajtában csoportonként 28-40 db 

naposlibát telepítettünk le, a nevelés és a tömés alatti veszteségek miatt 22-29 db hízott máj adatait 
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dolgozhattuk fel. A magyar fajtánál a letelepített naposliba szám 32-44, a termelt máj száma – az 

elhullások miatt – 27-40 volt csoportonként. A kísérletben a korábbi májtermelési kísérleteknél 

említett paramétereket vizsgáltuk. A teljes tavaszi ciklus során figyelemmel kísértük a különböző 

súlyú családok tojástermelését, a tojások termékenységét, keltethetőségét és a naposliba-termelést 

abból a célból, hogy összefüggéseket keressünk a testsúly és a szaporaság között.  

Az adatok értékelését variancia-analízissel végeztük, az SPSS 11.0 for Windows statisztikai 

program Duncan range tesztjét használva. 

 

3.7.2. A szülők testsúlyának hatása az utódok hústermelésére 

 

A kísérletben babati magyar nemesített ludakat használtunk. Törzsesítéskor kis, közepes és nagy 

súlyú elit családokat ólaztunk be, a májtermelés vizsgálatánál leírt módon. Mindhárom 

súlycsoportból két-két családot alakítottunk ki. Április elején gépbe raktuk a vizsgált családok két 

hétig gyűjtött tojásait jelölés és mérés után. A kikelt naposállatok közül minden családból öt gúnarat 

és öt tojót telepítettünk le, miután megjelöltük őket és megmértük a súlyukat. Kilenchetes korban 

mérés után 8-8 növendéket vágtunk le családonként, megmértük a vágott test súlyát, a mellet és a 

combokat.  

Az adatok feldolgozásához ebben az esetben is a Duncan range tesztet használtuk. 

 

 

3.8. A szülőállomány szaporaságának hatása 

 

3.8.1. A szülők szaporaságának hatása az utódok májtermelésére 

 

A kísérletben 40 db landi fajtájú, elit fülkében tartott család tojástermelését és a tojások 

termékenységét hasonlítottuk össze a tavaszi ciklus elejétől április közepéig. Kiszámítottuk a fenti 

jellemzők átlagos értékeit és ennek alapján kijelöltünk három-három gyenge (az átlagtól kb. egy 

szórásnyival rosszabb), átlagos és jó (az átlagtól egy szórásnyival jobb) szaporaságú családot. A 

családokat úgy igyekeztük kiválogatni, hogy a csoportok között a lehető legkisebb legyen a 

testsúlybeli eltérés. Áprilisban kerültek gépbe a kísérleti tojások, melyeket megjelöltünk és súlyukat 

megmértük. A májusban kelt utódokat (csoportonként sorrendben 18, 25 és 24 egyedet) jelölve, 

mérve letelepítettük és kilenchetes korukig neveltük a már részletezett technológia szerint. Az 

utódokat kilenchetes korukban vittük tömésre, a nevelés alatti veszteség miatt csoportonként 15-22 

egyedet. A tömés is a korábban leírtak szerint történt. A töméses hizlalás során mindössze 1 lúd 

esett ki a gyenge szaporaságú csoportból. Fajtánként és csoportonként összehasonlítottuk a tojás 
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súlyát, termékenységét, keltethetőségét, a naposliba súlyát, a kilenchetes korban mért súlyt, a tömés 

alatti ráhízást, a hízott liba súlyát, a májsúlyt, valamint az I-II. osztályú máj arányát. 

Az adatelemzéshez ebben az esetben is variancia-analízist, a Duncan range tesztet használtuk. 

 

3.8.2. A szülők szaporaságának hatása az utódok hústermelésére 

 

A szaporaság hatásának vizsgálatához 40 db, elit fülkében termelő magyar lúdcsalád tojástermelését 

és a tojások termékenységét hasonlítottuk össze a tavaszi ciklus kezdetétől április közepéig. Ennek 

alapján kijelöltünk (a májtermelési kísérletnél leírtak szerint) két-két jó, átlagos és gyenge 

szaporaságú családot úgy, hogy a termelési ciklus kezdetén mért átlagsúlyban a lehető legkisebb 

különbség legyen a vizsgált családok között. Ezzel a szülők testsúlyának esetleges hatásai 

kiküszöbölhetők. A hat család tojásait kétheti gyűjtés után jelölve, mérés után keltettük. 

Csoportonként 16-20 naposlibát telepítettünk le. Ezután a szülői testsúlynak a hústermelésre 

gyakorolt hatása vizsgálatánál leírtakhoz hasonlóan jártunk el mind a nevelés, mind a vágás, mind 

az adatok elemzése során. Vágásra csoportonként 16-16 egyed került a nevelés alatti elhullás miatt. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

 

4.1. Tojássúly változása a ciklus során, a kis és nagy súlyú tojások aránya 

 

A vizsgált időszakban (febr. 22 – jún. 2.) a landi fajta átlagos tojássúlya 154,9 g volt, a magyar 

fajtáé 161,6 g. A 10 napos szakaszokat vizsgálva az 1.ábrán látható, hogy a kezdeti időszakban a 

tojássúly a fajtaátlagot meghaladta, majd az átlag alá csökkent és csak az utolsó négy dekádban 

kúszott ismét az átlagos érték közelébe a landi fajtánál, a magyar állománynál pedig csak az utolsó 

húsz termelési nap átlaga érte el a teljes ciklusra számított értéket. 

 

1. ábra. A tojássúly változása a hagyományos ciklus során a landi és a magyar lúdfajtában 

 

A kis tojások aránya a landi fajtában a teljes ciklus alatt 10,82 %, a fehér lúdnál 4,25 % volt. A nagy 

tojások az összes landi tojás 7,69, illetve a magyar lúdnál 7,65 %-át tették ki. A kis és nagy tojások 

aránya a termelés kezdetétől folyamatosan csökkent a landi fajtában, a magyar fajtában azonban 

időben csaknem egyenletesen oszlott el a ciklus során (4. táblázat). 
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4. táblázat. A kis és nagy lúdtojás arányának változása a hagyományos tojástermelési 

ciklusban  

 

Dátum Landi fajta Magyar fajta 

Kis tojások aránya 

(<140 g)  

(%) 

Nagy tojások 

aránya (>170 g) 

(%) 

Kis tojások 

aránya (<145 g) 

(%) 

Nagy tojások 

aránya (>177 g) 

(%) 

02. 22 – 03. 04. 12,0 19,2 8,5 8,5 

03. 05 – 03. 14. 6,7 6,7 2,5 15,5 

03. 15 – 03. 24. 13,6 4,2 1,0 13,8 

03. 25 – 04. 04. 14,1 6,0 3,8 2,8 

04. 05 – 04. 14. 16,4 9,5 5,6 0,0 

04. 15 – 04. 24. 8,9 11,2 3,0 4,0 

04. 25 – 05. 04. 7,3 0,0 6,6 5,3 

05. 05 – 05. 14. 6,5 1,6 6,2 6,2 

05. 15 – 05. 24. – – 4,5 9,0 

05. 25 – 06. 02. 6,8 10,3 4,8 17,0 

Átlag 10,82 7,69 4,25 7,56 

 

A kelési % berakott tojásra 74,78 % volt a landi fajtánál és 76,59 % a magyar fajtánál. A kis és 

nagy súlyú landi tojások az átlaghoz hasonló, illetve attól jobb arányban keltek. A magyar lúd 

tojásainál az átlagtól eltérő méretű tojások kelési eredménye rosszabb volt, mint a többségé (5. 

táblázat).  

 

5. táblázat. A különböző méretű tojások kelési eredményei a landi és a magyar lúdfajtában 

 

Fajta Kis tojások kelési %-a Átlagos méretű tojások 

kelési %-a 

Nagy tojások kelési %-a 

Landi 81,57 73,95 74,07 

Magyar 50,00 78,09 74,07 
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4.2. A tojássúly hatása  

 
4.2.1. A tojássúly hatása az utódok májtermelésére 

 

Az egyes csoportok között a tojások súlyában 6-10 %-os eltérés volt, ez abszolut értékben kifejezve 

9-14 g-os különbséget jelent.  

A különböző súlykategóriákba tartozó tojások termékenysége és keltethetősége között mindössze 

néhány %-os eltérés jelentkezett, és a két paraméter nem mutatott semmilyen összefüggést a 

keltetőtojás súlyával.  

A naposliba súlya a tojássúllyal szoros összefüggésben különbözött az egyes súlycsoportokban 

(F4,125=195,5, p≤0,001). Az eltérés az egymást követő csoportok között 8-12 % volt (6/a. táblázat). 

A kilenchetes korban mért testsúlynál is érzékelhető a tojássúly hatása, hiszen az első csoport (140 

g alatti tojásból kikelt ludak) hozta a leggyengébb eredményt, és a legnagyobb tojásból kikelt ludak 

voltak a legnagyobbak. Szignifikánsan azonban csak az ötödik csoportban mért súly tér el a többi 

csoport átlagától 5-9 %-kal (F4,124=3,764, p≤0,01). Ugyanez a tendencia érvényesült a tömés alatti 

ráhízás során is azzal a különbséggel, hogy az eltérés, amely mértéke 3-10 %, sehol nem volt 

szignifikáns.  

A hízott liba súlyánál a kilenchetes kori összefüggés mutatkozott (F4,105=3,535, p≤0,01). A 

legnagyobb súlyú tojásból kikelt ludak hízott súlya 4-9 %-kal haladta meg a kisebb tojásból 

származók súlyát. 

A májsúlyban nem találtunk jelentős különbséget a 140 g feletti tojásból kelt ludak között, viszont a 

140 g alatti tojásból kikelt állatok teljesítménye 9-15 %-kal alatta maradt társaikénak.  

Az I-II. osztályú májak aránya különbözött az egyes csoportokban. Ez az eltérés csak annyiban 

mutatott összefüggést a tojássúllyal, hogy a legkisebb tojásból származó ludaknál különösen kicsi 

volt az I-II. osztályú májak aránya (6/b. táblázat). 

 



 40 

6/a. táblázat. A tojássúly hatása a termékenységre, keltethetőségre és a naposliba súlyára a 

landi lúdfajtában  

 

Megnevezés Tojás súlya 

<140 g 140,1-150 g 150,1-160 g 160,1-170 g >170,1 g 

Átlagos tojássúly (g) 132 ± 5,99 A 

(n=50) 

146 ± 2,54 B 

(n=50) 

155 ± 3,21 C 

(n=50) 

164 ± 2,80 D 

(n=50) 

178 ± 7,72 E 

(n=50) 

Termékenység (%) 94 92 90 90 96 

Keltethetőség (%) 86 92 86 84 84 

Naposliba súlya (g) 78,5 ± 4,2 A 

(n=26) 

85,1 ± 3,8 B 

(n=26) 

95,7 ± 5,5 C 

(n=26) 

98,1 ± 3,5 C 

(n=26) 

110,0 ± 4,8 D 

(n=26) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek p≤0,001 és p≤0,01. 

 

6/b. táblázat. A tojássúly hatása a májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságokra a landi 

lúdfajtában  

 

Megnevezés Tojás súlya 

<140 g 140,1-150 g 150,1-160 g 160,1-170 g >170,1 g 

Kilenchetes súly (kg) 4,08 ± 0,39 A 

(n=26) 

4,13 ± 0,37 A 

(n=26) 

4,19 ± 0,39 A 

(n=26) 

4,26 ± 0,28AB 

(n=26) 

4,46 ± 0,43 B 

(n=26) 

Ráhízás (kg) 2,54 ± 0,46 

(n=23) 

2,63 ± 0,40 

(n=20) 

2,68 ± 0,33 

(n=22) 

2,62 ± 0,28 

(n=24) 

2,82 ± 0,32 

(n=24) 

Hízott liba súlya (kg) 6,63 ± 0,72 A 

(n=23) 

6,82 ± 0,72 A 

(n=20) 

6,84 ± 0,68 A 

(n=22) 

7,04 ± 0,48 AB 

(n=24) 

7,28 ± 0,58 B 

(n=24) 

Májsúly (g) 545 ± 151 

(n=23) 

630 ± 162 

(n=20) 

605 ± 175 

(n=22) 

616 ± 150 

(n=24) 

613 ± 172 

(n=24) 

I-II. o. máj aránya (%) 49,2 80,0 59,1 81,3 58,3 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek p≤0,001 és p≤0,01. 

 

Összehasonlítottuk a tojók és gúnarak teljesítményét is az egyes súykategóriákon belül (7. táblázat). 

A naposliba súlyában a két ivar között nem volt számottevő különbség, hol a tojók, hol a gúnarak 

testsúlya volt nagyobb 1-4%-kal. A kilenchetes korban mért testsúlyban azonban minden csoportnál 

jelentős eltérés mutatkozott a két ivar között. Az eltérés a 150,1-160 g súlyú tojásokból kikelt ludak 

kivételével, ahol a különbség nem volt statisztikailag igazolható, mindenhol szignifikánsnak 

bizonyult (p≤0,001 és p≤0,01). A tömés alatti ráhízásban a gúnarak a legtöbb esetben felülmúlták a 
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tojókat, a 160,1-170 g-os csoport kivételével. A hízott liba súlyában is mindenütt a gúnarak fölénye 

mutatkozott meg, két csoport kivételével a különbség szignifikáns volt (p≤0,001 és p≤0,01). A 

hízott máj átlagsúlyában is jelentős eltérés volt a két ivar között, a gúnarak teljesítménye 10-24 %-

kal volt jobb, mint a tojóké. Ezeket a gazdaságilag számottevő különbségeket a statisztikai 

számítások nem igazolták. A termelt máj minősége is a gúnaraknál volt jobb, a legnagyobb tojásból 

kikelt ludakat kivéve. 

 

7. táblázat. A különböző súlyú tojásból kikelt landi tojó és gúnár utódok naposkori súlya és 

májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<140 g 140,1-150g 150,1-160g 160,1-170g >170,1 g 

tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba súlya (g) 78,3  

±3,85 

(n=13) 

78,6  

±4,12 

(n=13) 

85,6 

±2,69 

(n=13) 

84,4  

±4,82 

(n=13) 

97,4  

±3,92 

(n=13) 

94,1  

±6,51 

(n=13) 

98,7  

±3,16 

(n=13) 

97,4 

±3,86 

(n=13) 

111,9

± 4,92 

(n=13) 

108,0

± 4,03 

(n=13) 

Kilenchetes súly (kg) 3,83  

±0,31 

** 

(n=13) 

4,33  

±0,32

** 

(n=13) 

3,87 

±0,15

*** 

(n=13) 

4,40 

±0,35

*** 

(n=13) 

3,96  

±0,26 

 

(n=13) 

4,42  

±0,36 

 

(n=13) 

4,1    

±0,26 

** 

(n=13) 

4,43  

±0,22

** 

(n=13) 

4,16  

±0,27 

*** 

(n=13) 

4,76  

±0,35 

*** 

(n=13) 

Ráhízás (kg) 2,33  

±0,56 

(n=11) 

2,68  

±0,30 

(n=12) 

2,44 

±0,40 

(n=10) 

2,83 

±0,29 

(n=10) 

2,49 

±0,31 

(n=12) 

2,86 

±0,27 

(n=10 

2,67 

±0,19 

(n=12) 

2,57 

± 0,33 

(n=12) 

2,79 

±0,34 

(n=12) 

2,85 

±0,32 

(n=12) 

Hízott liba súlya (kg) 6,17 

±0,70 

 ** 

(n=11) 

7,02 

±0,48 

** 

(n=12) 

6,31 

±0,46 

** 

(n=10) 

7,33 

±0,56 

** 

(n=10) 

6,46 

±0,49 

 

(n=12) 

7,3 

±0,59 

 

(n=10) 

6,77 

±0,37 

 

(n=12) 

7,31 

±0,38 

 

(n=12) 

6,95 

±049 

** 

(n=12) 

7,61 

±0,48 

** 

(n=12) 

Májsúly (g) 465 

±165 

(n=11) 

609 

±101 

(n=12) 

567 

±147 

(n=10) 

693 

±149 

(n=10) 

557 

±187 

(n=12) 

662 

±147 

(n=10) 

588 

±154 

(n=12) 

654 

±122 

(n=9) 

583 

±179 

(n=12) 

643 

±202 

(n=12) 

I-II.o. máj aránya (%) 27 66 72 90 58 60 75 88 66 45 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01 (szignifikancia az ivarok között, súlycsoporton belül) 
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4.2.2. A tojássúly hatása az utódok hústermelésére 

 

Első kísérlet 

Az egyes csoportok között a különbség a tojások súlyában 7-11 g, azaz 5-7 % volt.  

A tojás súlya jelentős mértékben meghatározta a naposállat súlyát (F4,37=53,675, p≤0,001), 4-8 %-

os különbséget eredményezve az egymást követő csoportok között.  

A termékenység és a keltethetőség nem mutatott összefüggést a tojás súlyával (8/a táblázat).  

Sem a kilenchetes korban mért testsúlyt, sem az összes többi vizsgált paramétert nem befolyásolta a 

keltetőtojás súlya, hatása mindössze annyiban nyilvánult meg, hogy – a mellsúly kivételével – a 

legnagyobb tojásból származó utódok adták a legjobb eredményt. A leggyengébb teljesítményű, 

160,1-170 g súlyú tojásokból kelő ludak 9 hetes kori élősúlya mintegy 8 %-kal, a vágott test súlya 6 

%-kal, a combsúly 7 %-kal maradt alatta a legjobb teljesítményt nyújtó, 170,1 g feletti tojásokból 

kikelt pecsenyeludak termelésének (8/b. táblázat).  

 

8/a. táblázat. A tojássúly hatása a termékenységre, keltethetőségre és a naposliba súlyára a 

magyar lúdfajtában I. 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<140 g 140,1-150 g 150,1-160 g 160,1-170 g >170,1 g 

Átlagos tojássúly (g) 137A 

(n=10) 

147B 

(n=15) 

156C 

(n=15) 

163D  

(n=15) 

174E  

(n=15) 

Termékenység (%) 80 87 87 100 94 

Keltethetőség (%) 75 84 61 60 57 

Naposliba súlya (g) 82,8 ± 3,3 A 

(n=6) 

88,2 ± 4,0 B 

(n=11) 

95,2 ± 3,7 C 

(n=8) 

100,1 ± 4,4 D 

(n=9) 

108,8 ± 3,1E 

(n=8) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,001.  

*: 9 hetes kori vágás 
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8/b. táblázat. A tojássúly hatása a hústermelésre a magyar lúdfajtában I. 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<140 g 140,1-150 g 150,1-160 g 160,1-170 g >170,1 g 

Kilenchetes súly (kg) 4,83 ± 0,53 

(n=6) 

4,76 ± 0,40 

(n=8) 

4,74 ± 0,60 

(n=7) 

4,58 ± 0,60 

(n=8) 

4,94 ± 0,66 

(n=7) 

Vágott test súlya (kg) * 3,27 ± 0,38 

(n=6) 

3,24 ± 0,24 

(n=8) 

3,26 ± 0,38 

(n=7) 

3,16 ± 0,47 

(n=8) 

3,36 ± 0,43 

(n=7) 

Mellsúly (g) * 672 ± 94 

(n=6) 

671 ± 100 

(n=8) 

708 ± 120 

(n=7) 

686 ± 115 

(n=8) 

705 ± 95 

(n=7) 

Combsúly (g) * 756 ± 99 

(n=6) 

748 ± 81 

(n=8) 

724 ± 69 

(n=7) 

710 ± 99 

(n=8) 

758 ± 90 

(n=7) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,001.  

*: 9 hetes kori vágás 

 

Második kísérlet 

A tojássúlyban az egyes csoportok között 9-9 %-os eltérés jelentkezett, az első és utolsó csoport 

között 24 % volt a különbség (47 g). 

A naposállatok súlya között minden csoportban szignifikáns, 7-13 %-os különbség mutatkozott 

(F3,82=45,307, p≤0,001). A termékenység 86 és 96 % között volt, nem mutatott összefüggést a tojás 

súlyával. A keltethetőség (termékeny tojásra számolva) leggyengébb a legkisebb súlykategóriában, 

legjobb a legnagyobb tojásokban volt (9/a. táblázat).  

A kilencedik héten mért testsúly az első három csoportnál szinte teljesen megegyezett, a negyedik 

csoport, a legnehezebb tojásokból kikelt utódok azonban szignifikánsan jobb teljesítményt mutattak 

(F3,72=3,877, p≤0,001). Az eltérés a csoportok között mintegy 10 %. A 190,1 g fölötti tojásokból 

kikelő ludak eredménye a többi vizsgált paraméternél is meghaladta a kisebb tojásból származó 

utódok teljesítményét. Így mintegy 8 %-kal nagyobb testsúlyt mértünk 15 hetes korban, a vágott 

testek súlya között 10 %-os, a mellsúlyban 12-17 %-os és a combsúlyban 9-10 %-os eltérés 

jelentkezett az 5. csoport tagjainak javára (9/b. táblázat). 

 

A tojó és gúnár utódok teljesítményének összehasonlítása a 10. táblázatban látható. A naposállatok 

súlyában a változó irányú 2-6 %-os eltérés egyik súlykategóriában sem volt szignifikáns. A 

kilencedik hétre, csakúgy, mint a korábbi kísérletnél, jelentős eltérés alakult ki a két ivar 

testsúlyában, természetesen a gúnarak javára (p≤0,05, illetve p≤0,01). Ez az eltérés megmaradt a 
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15. hétre is, és – egy csoport (160,1-175 g-os tojásból kikelt utódok) kivételével – a vágott test 

súlya, a mell- és a combsúly is jelentősen különbözött a két ivarban. 

 

9/a. táblázat. A tojássúly hatása a termékenységre, keltethetőségre és a naposliba súlyára a 

magyar lúdfajtában II. 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<160 g 160,1-175 g 175,1-190g >190,1 g 

Átlagos tojássúly (g) 152 ± 6,45A 

(n=30) 

167 ± 4,84B 

(n=30) 

182 ± 3,18C 

(n=30) 

199 ± 8,86D 

(n=30) 

Termékenység (%) 93 93 86 96 

Keltethetőség (%) 66 88 80 89 

Naposliba súlya (g) 79,6 ± 3,65A 

(n=20) 

89,5 ± 5,03B 

(n=24) 

95,6 ± 5,46C 

(n=26) 

107,2 ± 14,02D 

(n=24) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,001. 

 

9/b. táblázat. A tojássúly hatása a hústermelésre a magyar lúdfajtában II. 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<160 g 160,1-175 g 175,1-190g >190,1 g 

9 hetes súly (kg) 3,91 ± 0,29A 

(n=14) 

3,96 ± 0,3A 

(n=19) 

3,91 ± 0,54A 

(n=22) 

4,36 ± 0,45B 

(n=24) 

15 hetes súly (kg) 5,23 ± 0,51A 

(n=14) 

5,21 ± 0,61A 

(n=19) 

5,22 ± 0,7A 

(n=20) 

5,69 ± 0,53B 

(n=24) 

Vágott test súlya (kg) * 3,50 ± 0,51A 

(n=14) 

3,45 ± 0,43A 

(n=19) 

3,51 ± 0,53A 

(n=20) 

3,89 ± 0,39B 

(n=24) 

Mellsúly (g) * 817 ± 116A 

(n=14) 

846 ± 121A 

(n=19) 

864 ± 129A 

(n=20) 

977 ± 125B 

(n=24) 

Combsúly (g) * 797 ± 76A 

(n=14) 

793 ± 79A 

(n=19) 

795 ± 124A 

(n=20) 

873 ± 93B 

(n=24) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,001, illetve p≤0,05. 

*: 15 hetes kori vágás 
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10. táblázat. A különböző súlyú tojásból kikelt magyar tojó és gúnár ludak naposkori súlya és 

hústermelése 

 

Megnevezés Tojás súlya 

<160 g 160,1-175 g 175,1-190 g >190,1 g 

tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba 

súlya (g) 

79,0 

±2,86 

(n=10) 

80,1 

±3,90 

(n=10) 

88,7 

±4,66 

(n=12) 

90,4 

±4,40 

(n=12) 

97,6 

±5,57 

(n=16) 

92,1 

±3,31 

(n=10) 

109,1 

±8,61 

(n=13) 

105,3 

±6,74 

(n=12) 

9 hetes testsúly 

(kg) 

3,7 

±0,13* 

(n=7) 

4,1 

±0,24* 

(n=7) 

3,75 

±0,48** 

(n=12) 

4,33 

±0,30* 

(n=7) 

3,74 

±0,37** 

(n=15) 

4,52 

±0,48** 

(n=7) 

4,12 

±0,42** 

(n=13) 

4,65 

±0,23** 

(n=11) 

15 hetes 

testsúly (kg) 

4,84 

±0,32*** 

(n=7) 

5,62 

±0,29*** 

(n=7) 

5,04 

±0,62* 

(n=12) 

5,52 

±0,37* 

(n=7) 

4,96 

±0,33* 

(n=13) 

6,07 

±0,70* 

(n=7) 

5,4 

±0,46** 

(n=13) 

6,05 

±0,31** 

(n=11) 

Vágott test 

súlya (kg) 

3,22 

±0,17* 

(n=7) 

3,79 

±0,54* 

(n=7) 

3,29 

±0,45 

(n=12) 

3,73 

±0,27 

(n=7) 

3,35 

±0,24* 

(n=13) 

4,13 

±0,63* 

(n=7) 

3,66 

±0,32*** 

(n=13) 

4,18 

±0,25*** 

(n=11) 

Mellsúly (g) 766 

±62* 

(n=7) 

868 

±132* 

(n=7) 

811 

±118 

(n=12) 

908 

±97 

(n=7) 

786 

±79*** 

(n=13) 

987 

±137***  

(n=7) 

905 

±106 *** 

(n=13) 

1064 

±77 *** 

(n=11) 

Combsúly (g) 768 

±71* 

(n=7) 

827 

±68* 

(n=7) 

777 

±83 

(n=12) 

820 

±53 

(n=7) 

726 

±69** 

(n=13) 

936 

±123** 

(n=7) 

831 

±81* 

(n=13) 

924 

±80* 

(n=11) 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01*: p≤0,05 (súlycsoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 
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4.3. A szülők korának hatása 

 
4.3.1. A szülők korának hatása az utódok májtermelésére 

 

Az egyéves szülőktől származó 50 db keltetőtojás átlagsúlya mintegy 13 %-kal kisebb volt, mint az 

idősebb állomány tojásainak súlya. Ezt a különbséget a statisztikai elemzés szignifikánsnak mutatta 

(p≤0,001).  

A termékenység és keltethetőség a fiatal szülők tojásainál jobb volt, mint a kísérletben szereplő 

idősebb állománytól származó tojásoknál.  

A naposállatok súlya – a tojásokéhoz hasonlóan – az egyéves szülők utódainál volt kisebb, mintegy 

8 %-kal. A különbség ebben az esetben is statisztikailag igazolható volt (p≤0,001) (11/a. táblázat).  

Kilenchetes korra a testsúlybeli különbségek mérséklődtek.  

A tömés során a két csoport nagyon hasonlóan gyarapodott, az átlagos ráhízásnál mért 0,11 kg-os 

különbség jelentéktelen.  

Mivel sem a tömésbe állítási súlynál, sem a tömés alatti súlygyarapodásnál nem volt jelentős 

különbség a fiatal és idősebb ludak utódai között, így a hízott súlyban sem mutatkozott eltérés a két 

csoport között. 

A hízott máj átlagsúlya a fiatal szülőktől származó utódoknál volt nagyobb, de a 77 g-os különbség 

nem bizonyult szignifikánsnak. Az idősebb szülők utódai néhány százalékkal több jó minőségű (I. 

és II. osztályú) májat termeltek, mint a fiatal szülőktől származó ludak (11/b. táblázat).  

 

11/a. táblázat. A landi lúdszülők korának hatása a tojássúlyra, termékenységre, 

keltethetőségre és a naposliba súlyára  

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

Tojássúly (g) 158 ± 11*** 

(n=50) 

182 ± 15*** 

(n=50) 

Termékenység (%) 98 87 

Keltethetőség (%) 94 84 

Naposliba súlya (g) 101,3 ± 8,6*** 

(n=26) 

110,1 ± 9,8*** 

(n=26) 

***: p ≤0,001 
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11/b. táblázat. A landi lúdszülők korának hatása az utódok májtermeléssel kapcsolatos 

tulajdonságaira  

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

Kilenchetes súly (kg) 4,33 ± 0,42 

(n=26) 

4,36 ± 0,40 

(n=26) 

Ráhízás (kg) 2,85 ± 0,24 

(n=24) 

2,69 ± 0,26 

(n=26) 

Hízott liba súlya (kg) 7,21 ± 0,53 

(n=24) 

7,04 ± 0,51  

(n=26) 

Májsúly (g) 690 ± 186 

(n=24) 

613 ± 148 

(n=24) 

I-II. osztályú májak aránya (%) 56 67 

 

A fiatal és idősebb szülőktől származó tojó és gúnár utódok teljesítményének összehasonlítása 

látható a 12. táblázatban. A naposlibák súlyában 1-4 %-os különbség volt a két ivar között. 

Kilenchetes korra kifejezetté vált az ivari dimorfizmus, a gúnarak jelentős mértékben felülmúlták a 

tojók testsúlyát (p≤0,001). A tömés alatt a ráhízásban is a gúnarak értek el jobb eredményt. A hízott 

gúnarak súlya mindkét korcsoport utódainál szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint a tojók tömés 

után mért élősúlya (p≤0,001). A májtermelésben is megmutatkozott a gúnarak fölénye, ez a fiatal 

állomány utódainál statisztikailag is igazolható volt (p≤0,01). Az I és II. osztályú májak arányát 

tekintve az egyéves szülők utódai közül a gúnarak, míg az idősebb állomány utódainál a tojók 

termeltek jobb minőségű májat. 
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12. táblázat. Az egyéves és idősebb landi lúdszülők tojó és gúnár utódainak naposkori súlya és 

májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai 

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba súlya (g) 101,7 ± 8,21 

(n=13) 

100,8 ± 9,45 

(n=13) 

112,3 ± 13,12 

(n=13) 

111,8 ± 12,41 

(n=13) 

Kilenhetes súly (kg) 4,05 ± 0,28*** 

(n=13) 

4,62 ± 0,33*** 

(n=13) 

4,11 ± 0,24*** 

(n=13) 

4,61 ± 0,30*** 

(n=13) 

Ráhízás (kg) 2,80 ± 0,29 

(n=12) 

2,90 ± 0,19 

(n=12) 

2,66 ± 0,25 

(n=13) 

2,73 ± 0,29 

(n=13) 

Hízott liba súlya (kg) 6,90 ± 0,42*** 

(n=12) 

7,52 ± 0,44*** 

(n=12) 

6,78 ± 0,35*** 

(n=13) 

7,30 ± 0,30*** 

(n=13) 

Májsúly (g) 604 ± 175** 

(n=12) 

777 ± 151** 

(n=12) 

589 ± 123 

(n=12) 

638 ± 121 

(n=12) 

I-II. o. máj aránya (%) 54 58 71 62 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01 (korcsoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 

 

4.3.2. A szülők korának hatása az utódok hústermelésére 

 

Első kísérlet 

A fiatal és az idősebb állománytól származó keltetőtojások súlyánál szignifikáns különbség 

mutatkozott (p≤0,001). Az idősebb ludak tojásainak átlagsúlya csaknem 25 g-mal (14 %) nagyobb 

volt, mint az egyéves szülőké. A tojások termékenysége az elsőéves állománynál bizonyult jobbnak, 

a keltethetőségben nem mutatkozott különbség a két csoport között. 

A tojássúlynál tapasztalt eltérés a naposkori súlynál is jelentkezett, de kisebb mértékben (p≤0,05) 

(13/a. táblázat). 

Kilenchetes korra a fiatal és az idősebb állomány utódainak testsúlybeli eltérése megszűnt, mindkét 

csoportnál igen jó pecsenyesúlyt mértünk. 

A vágott test súlya között sem volt különbség és a mell-, illetve combsúly közötti 150-240 g-os 

eltérés (2-4 %) sem igazolható statisztikailag. A mellsúlynál az idősebb, míg a combnál a fiatal 

állomány utódai mutattak jobb teljesítményt (13/b. táblázat). 
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13/a. táblázat. A magyar lúdszülők korának hatása a tojássúlyra, termékenységre, 

keltethetőségre és a naposliba súlyára I. 

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

Tojássúly (g) 154 ± 11,07*** 

(n=45) 

179 ± 8,71*** 

(n=45) 

Termékenység (%) 98 87 

Keltethetőség (%) 95 96 

Naposliba súlya (g) 89,8 ± 6,05*  

(n=10) 

99,6 ± 7,91*  

(n=10) 

***: p ≤0,001, *: p≤0,05 

 

13/b. táblázat. A magyar lúdszülők korának hatása az utódok hústermelésére I. 

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

Kilenchetes súly (kg) 4,78 ± 0,46 

(n=8) 

4,78 ± 0,33 

(n=8) 

Vágott test súlya (kg) 3,29 ± 0,30 

(n=8) 

3,33 ± 0,23 

(n=8) 

Mellsúly (g) 700 ± 76 

(n=8) 

724 ± 63 

(n=8) 

Combsúly (g) 751 ± 71 

(n=8) 

736 ± 53 

(n=8) 

 

Második kísérlet 

Az idősebb állomány tojásainak súlya 30 g-mal (18%) bizonyult többnek az egyéves ludak 

tojásainál. A tojások termékenysége és keltethetősége az idősebb szülőknél volt jobb.  

A naposkori élősúlyban is tapasztalható volt némi eltérés a két csoport tagjai között (9%), az 

idősebb szülők utódainak javára (14/a. táblázat). Ez a különbség kilenchetes korra is megmaradt, és 

a 15. heti élősúlyban is jelentkezett (8 %). 

A vágott test súlya (15 hetes kori vágás) az idősebb állomány utódainál szintén meghaladta a fiatal 

szülők utódainak súlyát, a különbség 6 % volt és nem szignifikáns. 

A mellsúlyban és a combsúlyban 5, illetve 3 %-os eltérés volt a két csoport között, ezt a statisztikai 

számítások nem mutatták szignifikánsnak (14/b. táblázat). 
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14/a. táblázat. A magyar lúdszülők korának hatása a tojássúlyra, termékenységre, 

keltethetőségre és a naposliba súlyára II. 

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

Tojássúly (g) 145 ± 8,67*** 

(n=30) 

175 ± 18,47*** 

(n=30) 

Termékenység (%) 83 96 

Keltethetőség (%) 84 93 

Naposliba súlya (g) 85,3 ± 5,84** 

(n=20) 

93,8 ± 10,70** 

(n=26) 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01 

 

14/b. táblázat. A magyar lúdszülők korának hatása az utódok hústermelésére II. 

 

Megnevezés Egyéves szülők utódai Idősebb szülők utódai 

9 hetes súly (kg) 3,86 ± 0,36* 

(n=20) 

4,17 ± 0,68* 

(n=22) 

15 hetes súly (kg) 5,03 ± 0,62*** 

(n=20) 

5,45 ± 0,76*** 

(n=20) 

Vágott test súlya (kg) 3,40 ± 0,45 

(n=18) 

3,61 ± 0,63 

(n=20) 

Mellsúly (g) 839 ± 142 

(n=18) 

879 ± 166 

(n=20) 

Combsúly (g) 782 ± 101 

(n=18) 

805 ± 133 

(n=20) 

***: p ≤0,001, *: p≤0,05 

 

A 15. táblázatban az eltérő korú szülőktől származó tojó és gúnár utódok hústermelési eredményei 

láthatók. A naposliba súlya és az ivar között nem volt összefüggés. A kilenchetes kori testsúlyban 

itt is, mint a megelőző kísérletekben mindenhol, a gúnarak fölénye egyértelmű. Ez az előny mind a 

15 hetes korban mért súly, mind a vágott test súlya, sőt a mell- és combsúly esetén is szignifikáns 

volt.  
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15. táblázat. A fiatal és idősebb magyar ludak tojó és gúnár utódainak naposkori súlya és 

hústermelése 

 

Megnevezés Fiatal szülők utódai Idősebb szülők utódai 

tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba súlya (g) 88,6 ± 4,29 

(n=10) 

82,1 ± 17,59 

(n=10) 

93,3 ± 12,9 

(n=15) 

94,4 ± 7,18 

(n=11) 

9 hetes súly (kg) 3,64 ± 0,34* 

(n=10) 

4,09 ± 0,24* 

(n=10) 

3,70 ± 0,52*** 

(n=11) 

4,64 ± 0,42*** 

(n=11) 

15 hetes súly (kg) 4,54 ± 0,30*** 

(n=10) 

5,52 ± 0,39*** 

(n=10) 

4,99 ± 0,31** 

(n=11) 

6,03 ± 0,75** 

(n=9) 

Vágott test súlya (kg) 3,06 ± 0,20*** 

(n=9) 

3,74 ± 0,32*** 

(n=9) 

3,23 ± 0,45*** 

(n=11) 

4,08 ± 0,55*** 

(n=9) 

Mellsúly (g) 735 ± 157** 

(n=9) 

943 ± 116** 

(n=9) 

782 ± 121* 

(n=11) 

998 ± 151* 

(n=9) 

Combsúly (g) 699 ± 43*** 

(n=9) 

865 ± 71*** 

(n=9) 

728 ± 106* 

(n=11) 

899 ± 117* 

(n=9) 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01, *: p≤0,05 (korcsoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 

 

 

4.4. A szülők testsúlyának hatása 

 

4.4.1. A szülők testsúlyának hatása az utódok májtermelésére 

 

Ebben a kísérletben lehetőségünk volt megvizsgálni mind a májtermelésre kiválóan alkalmas babati 

szürke landi, mind pedig az inkább hústermelésre használatos, de májhibrid előállítására is 

alkalmazott babati magyar nemesített fajtát abból a szempontból, hogy a szülőállomány 

testsúlyának milyen hatása van az utódok májtermelésére.  

 

A kísérlet eredményei a landi fajtánál 

A tojástermelés kezdetén és végén mért testsúly a kis, közepes és nagy súlyú családoknál a 16. 

táblázatban látható (súlycsoportonként négy ismétlésben, azaz négy család átlagában). 
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16. táblázat. A landi lúdcsaládok súlya a termelés kezdetén és végén 

 

Család Testsúly a tojástermelés kezdetén Testsúly a tojástermelés végén 

Tojó Gúnár Tojó Gúnár 

Kis súlyú 5,73 ± 0,411 6,20 ± 0,355 4,32 ± 0,493 5,32 ± 0,287 

Közepes súlyú 6,33 ± 0,392 7,15 ± 0,645 5,29 ± 0,497 5,95 ± 0,732 

Nagy súlyú 7,07 ± 0,467 7,65 ± 0,493 5,23 ± 0,600 6,73 ± 0,416 

 

A súlycsökkenés a tojástermelés kezdetéhez képest a ciklus végére a nagy súlyú tojóknál csaknem 

26 %, a gúnaraknál mindössze 12 % volt. A közepes súlyú tojóknál 16,5%, a gúnaraknál 16,8 %-ot 

csökkent a testsúly a ciklus során. A kis súlyú tojók súlyvesztesége több mint 24 %, a gúnaraké 14,2 

% volt. 

 

A nagy és közepes súlyú szülők tojásainak mérete között alig volt különbség, a kis súlyú családok 

tojásainak súlya 9-10 g-mal (7 %) kisebb volt a másik két csoportnál. Ez az eltérés szignifikánsnak 

mutatkozott (F2,225=33,188, p≤0,001).  

A naposliba súlyában hasonló eredmények adódtak, az 5 g körüli eltérés (6 %) szignifikáns volt 

(F2,97=5,804, p≤0,01). 

Kilenchetes korra a kis súlyú szülők utódai 5-9 %-kal kisebbek voltak mint társaik (F2,89=7,595, 

p≤0,001), legjobb teljesítménye a közepes súlyú családok utódainak volt. 

A tömés után mért hízott testben ugyanilyen különbség jelentkezett, szintén a kis súlyú családok 

utódainak volt a legkisebb és a közepes súlyú szülők utódainak a legnagyobb a hízott súlya 

(F2,73=6,192, p≤0,01). A kis súlyú szülők utódai 5-8 %-kal lettek kisebbek, mint a nagyobb súlyú 

családok utódai. 

A tömés alatti súlygyarapodás 2,5 kg körül volt, hasonló eltéréseket figyeltünk meg, mint a 

kilenchetes kori és a hízott súlyban, de a különbségeket a statisztikai számítások nem mutatták 

szignifikánsnak. 

A hízott máj súlya és az I-II. osztályú májak aránya is a közepes súlyú szülők utódainál volt a 

legjobb, statisztikailag azonban a három csoport közötti eltérés nem volt igazolható (17. táblázat). 
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17. táblázat. A kis, közepes és nagy súlyú landi lúdszülők tojásainak súlya, az utódok 

naposkori súlya és májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai 

 

Megnevezés Kis súlyú szülők  

utódai 

Közepes súlyú szülők 

utódai 

Nagy súlyú szülők 

utódai 

Tojássúly (g) 145 ± 7,46A 

(n=72) 

155 ± 9,04 B 

(n=88) 

154 ± 6,54B 

(n=68) 

Naposliba súlya (g) 85,7 ± 6,24A 

(n=32) 

90,6 ± 7,03B 

(n=40) 

90,3 ± 6,06B 

(n=28) 

Kilenchetes súly (kg) 3,88 ± 0,27A 

(n=31) 

4,22 ± 0,30B 

(n=35) 

4,06 ± 0,48B 

(n=26) 

Ráhízás (kg) 2,5 ± 0,35 

(n=26) 

2,68 ± 0,38 

(n=29) 

2,57 ± 0,33 

(n=22) 

Hízott súly (kg) 6,41 ±  0,39A 

(n=26) 

6,92 ± 0,47B 

(n=29) 

6,73 ± 0,70B 

(n=22) 

Májsúly (g) 503 ± 121 

(n=26) 

555 ± 133 

(n=29) 

503 ± 179 

(n=22) 

I-II. o. máj aránya (%) 58 61 57 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek p≤0,001 és p≤0,01. 

 

A különböző súlyú családok átlagos tojás- és naposliba-termelését, a tojások termékenységét és 

keltethetőségét is összehasonlítottuk a teljes tavaszi ciklusban. Ennek eredményei láthatók a 18. 

táblázatban.  

 

18. táblázat. A kis, közepes és nagy súlyú landi lúdszülők szaporasága 

 

Megnevezés Kis súlyú szülők Közepes súlyú szülők Nagy súlyú szülők 

Tojástermelés (db) 43 42 37 

Naposliba-termelés (db) 35 32 30 

Termékenység (%) 89 84 90 

Keltethetőség (%) 90 91 89 

 

A tojások termékenységében és keltethetőségében alig volt különbség az egyes csoportok között. A 

megtermelt tojás darabszámában azonban a kis súlyú családok nagy testű társaiknál 14, a közepes 
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súlyú családoknál 3 %-kal jobb teljesítményt értek el. A naposliba-termelésben is hasonló volt a 

tendencia, a kis súlyú családoktól 9-15 %-kal több naposliba kelt, mint a másik két csoporttól.  

Az egyes súlycsoportokba tartozó családoktól származó naposliba szám alapján kiszámítottuk, hogy 

mennyi az egyes csoportokban az egy ciklusban egy tojóra jutó összesen megtermelhető máj 

mennyisége. Az eredmény a kis súlyú családokban 17,591 kg, a közepes súlyú családoknál 17,760 

kg, míg a nagy súlyú családoknál 15,081 kg máj tojónként. 

 

A kísérlet eredményei a magyar lúdfajtánál 

A különböző súlyú családok tojástermelés kezdetén és végén mért testsúly-adatait a 19. táblázat 

tartalmazza. 

 

19. táblázat. A magyar lúdcsaládok súlya a termelés kezdetén és végén 

 

Család Testsúly a tojástermelés 

kezdetén 

Testsúly a tojástermelés  

végén 

Tojó Gúnár Tojó Gúnár 

Kis súlyú 5,13 ± 0,279 5,75 ± 0,369 4,38 ± 0,548 5,07 ± 0,359 

Közepes súlyú 6,00 ± 0,407 6,45 ± 0,544 5,13 ± 0,788 5,57 ± 0,403 

Nagy súlyú 6,81 ± 0,431 7,2 ± 0,496 5,85 ± 0,505 6,62 ± 0,639 

 

A tojástermelés során a nagy súlyú tojók több mint 14 %-ot veszítettek a ciklus kezdetén mért 

súlyukból, a gúnaraknál a súlyveszteség csak 8 % körül volt. A közepes súlyú tojóknál 14,5 %, a 

gúnaraknál 13,7 %, míg a kis súlyú tojók esetén 14,7 és a gúnaraknál 11,8 % volt a súlycsökkenés.  

 

A szülők súlya jelentős mértékben befolyásolta a termelt tojások súlyát, a legnagyobb tojásokat a 

nagy súlyú családok tojói termelték (F2,227=16,76, p≤0,001). A tojások 5 %-kal voltak nehezebbek, 

mint a közepes és 9 %-kal, mint a kis súlyú családok által termelt tojások. 

Az eltérés a naposliba súlyában is tapasztalható volt (F2,108=11,57, p≤0,001) azzal a különbséggel, 

hogy a nagy testű családok utódai 11 %-kal múlták felül a kis és 4 %-kal a közepes csoportba 

tartozó szülők utódait. Az eltérések kilenchetes korig megmaradtak, sőt 16, illetve 8 %-ra nőttek 

(F2,101=39,276, p≤0,001). 

A tömés alatti súlygyarapodásban nem mértünk jelentős különbségeket az egyes csoportok között, a 

hízott liba súlyában azonban mintegy 0,5-0,5 kg-os (8, illetve 6 %) eltérés volt a kis, közepes és 

nagy súlyú szülők utódai között (F2,95=17,75, p≤0,001). 
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A hízott máj súlya (420 g) mindhárom csoportban azonos volt, tehát a szülők testsúlya nem 

befolyásolta ezt a tulajdonságot. Az I-II. osztályú májak aránya (20-30 %), valamint az előbb 

említett májsúly igen gyenge eredmény, amely azt jelzi, hogy a fajta fajtatisztán kevéssé alkalmas 

hízott máj termelésére (20. táblázat).  

 

20. táblázat. A kis, közepes és nagy súlyú magyar lúdszülők tojásainak súlya, az utódok 

naposkori súlya és májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai 

 

Megnevezés Kis súlyú     

szülők utódai 

Közepes súlyú 

szülők utódai 

Nagy súlyú 

szülők utódai 

Tojássúly (g) 146 ± 11,79A 

(n=79) 

152 ± 15,87B 

(n=72) 

159 ± 16,45C 

(n=79) 

Naposliba súlya (g) 85,3 ± 7,07A 

(n=44) 

91,6 ± 8,94B 

(n=32) 

95,2 ± 11,66B 

(n=35) 

Kilenchetes súly (kg) 4,01 ± 0,37A 

(n=41) 

4,38 ± 0,38B 

(n=31) 

4,74 ± 0,28C 

(n=32) 

Ráhízás (kg) 2,53 ± 0,39 

(n=40) 

2,69 ± 0,52 

(n=28) 

2,63 ± 0,78 

(n=31) 

Hízott súly (kg) 6,57 ± 0,54A  

(n=40) 

7,11 ± 0,78B 

(n=28) 

7,49 ± 0,63C 

(n=30) 

Májsúly (g) 426 ± 105 

(n=40) 

425 ± 122 

(n=27) 

423 ±109 

(n=29) 

I-II. osztályú máj aránya (%) 33 22 31 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,001. 

 

A magyar kísérleti lúdcsaládokat is összehasonlítottuk a tavaszi ciklusban termelt tojás és naposliba 

szám, valamint a tojások termékenysége és keltethetősége szempontjából. Ennek eredménye látható 

a 21. táblázatban. 

A landi fajtához hasonlóan itt is a kisebb súlyú családok termelték a legtöbb tojást, 16 %-kal többet, 

mint a közepes és nagy súlyú tojók. A legkisebb súlyú családok adták a legtöbb naposlibát is, 19-25 

%-kal többet, mint a másik két csoport. A termékenység és a keltethetőség is ezeknél a fülkéknél 

volt a legjobb. A szaporaság a testsúly emelkedésével romlott. Az egy tojó által egy ciklus alatt 

termelt naposliba számot alapul véve kiszámítottuk az egy tojóra jutó összesen megtermelhető máj 

mennyiségét a különböző súlyú családoknál. Egy ciklus alatt a kis súlyú családoknál 13,6 kg, a 
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közepes súlyú családoknál 11,04 kg, míg a nagy súlyúaknál mindössze 10,14 kg hízott májra 

számíthatunk tojónként.  

A tojók és gúnarak teljesítményének összehasonlítására ebben a kísérletben nem volt lehetőség, 

mivel a naposállatokat vegyes ivarban, lábjelölés nélkül telepítettük le.  

 

21. táblázat. A májtermelést vizsgáló kísérletben szereplő kis, közepes és nagy súlyú magyar 

lúdszülők szaporasága  

 

Megnevezés Kis súlyú szülők Közepes súlyú szülők Nagy súlyú szülők 

Tojástermelés (db) 39 33 33 

Naposliba-termelés (db) 32 26 24 

Termékenység (%) 92 90 85 

Keltethetőség (%) 91 88 85 

 

 

4.4.2. A szülők testsúlyának hatása az utódok hústermelésére 

 

A kísérletben szereplő családok (súlycsoportonként 2-2 család) tavaszi termelési ciklus elején mért 

testsúlya látható a 22. táblázatban.  

 

22. táblázat. A magyar lúdcsaládok súlya a termelés kezdetén  

 

Család Testsúly a tojástermelés kezdetén 

Tojó Gúnár 

Kis súlyú 5,85 ± 0,392 6,30 ± 0,141 

Közepes súlyú 6,60 ± 0,329 7,10 ± 0,424 

Nagy súlyú 7,15 ± 0,332 7,55 ± 0,070 

 

A tojások átlagsúlyában csak néhány g-os különbség mutatkozott az egyes csoportok között, a 

statisztikai elemzés a kis és nagy súlyú szülők tojásai között mutatta a 4 %-os eltérést 

szignifikánsnak (F2,159=3,033, p≤0,05).  

A naposliba súlya a közepes és nagy súlyú szülők utódainál nem különbözött egymástól, a kis súlyú 

családok utódainak naposkori súlya 6 %-kal kisebb volt a másik két csoporténál (F2,56=4,259, 

p≤0,05). 
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Kilenchetes korban csak a kis és nagy súlyú szülők utódainak testsúlya között volt szignifikáns 

különbség, kb. 0,4 kg, ami 8 %-os eltérést jelent (F2,43=3,048, p≤0,05). 

A vágott test súlyánál az előbbihez hasonló helyzet alakult ki, csak a kis és nagy súlyú szülők utódai 

közötti 0,26 kg-os (8%) különbség volt szignifikáns (F2,43=2,483, p≤0,1).  

A kis és nagy súlyú családok utódainak mellsúlya, szintén statisztikailag igazolható módon, 10 %-

os eltérést mutatott (F2,43=3,113, p≤0,05). A combsúlynál a kis és közepes súlyú családok utódainak 

termelése tért el jelentősen (10, illetve 8 %-kal) a nagy súlyú szülők leszármazottainak 

eredményétől (F2,43=3,816, p≤0,05) (23. táblázat).  

 

23. táblázat. A kis, közepes és nagy súlyú magyar lúdszülők tojásainak súlya, az utódok 

naposkori súlya és hústermelése 

 

Megnevezés Kis súlyú szülők 

utódai 

Közepes súlyú szülők 

utódai 

Nagy súlyú szülők 

utódai 

Tojássúly (g) 154,3 ± 12,77A 

(n=56) 

157,2 ± 10,72AB 

(n=54) 

159,3 ± 6,94B 

(n=52) 

Naposliba súlya (g) 89,7 ± 8,15A 

(n=20) 

95,5 ± 7,02B 

(n=20) 

94,6 ± 4,53B 

(n=20) 

Kilenchetes súly (kg) 4,53 ± 0,36A 

(n=16) 

4,56 ± 0,60AB 

(n=16) 

4,90 ± 0,40B 

(n=16) 

Vágott test súlya (kg) 3,09 ± 0,24A 

(n=16) 

3,17 ± 0,43AB 

(n=16) 

3,35 ± 0,29B 

(n=16) 

Mellsúly (g) 657 ± 73A 

(n=16) 

667 ± 101AB 

(n=16) 

724 ± 67B 

(n=16) 

Combsúly (g) 713 ± 65A 

(n=16) 

728 ± 98A 

(n=16) 

786 ± 71B 

(n=16) 

Az eltérő nagybetűk statisztikai különbséget jeleznek, p≤0,05 és p≤0,1. 

 

A tavaszi termelési ciklus végén összehasonlítottuk a különböző súlyú szülőcsoportok 

tojástermelését, a tojások termékenységét és a kikelt naposliba számot (24. táblázat).  

A 24. táblázatból a naposliba-termelés adatai alapján kiszámoltuk az egy ciklusban egy tojóra jutó 

vágott test-, mell- és comb kg-ot mindhárom csoportban. Az eredmények a 25. táblázatban láthatók. 
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24. táblázat. A hústermelést vizsgáló kísérletben szereplő kis, közepes és nagy súlyú magyar 

lúdszülők szaporasága 

 

Megnevezés Kis súlyú szülők Közepes súlyú szülők Nagy súlyú szülők 

Tojástermelés (db) 47,75 45,10 42,30 

Termékenység (%) 88,30 77,40 61,60 

Keltethetőség (%) 81,30 76,60 78,60 

Naposliba-termelés (db) 34,30 26,75 20,50 

 

25. táblázat. Egy tojóra jutó ciklus alatti hústermelés a kis, közepes és nagy súlyú magyar 

lúdcsaládokban 

 

Megnevezés Kis súlyú tojók Közepes súlyú tojók Nagy súlyú tojók 

Vágott test kg/tojó 105,9 84,8 68,7 

Mell kg/tojó 22,5 17,8 14,8 

Comb kg/tojó 24,5 19,5 16,1 

 

A nagy súlyú szülők utódainak hústermelése (a vágott test és az értékes húsrészek aránya is) 

jelentős mértékben, statisztikailag igazolhatóan meghaladja a kisebb, illetve átlagos súlyú szülők 

utódainak termelését, szaporaságuk viszont annyival gyengébb, hogy az egy tojóra jutó hústermelés, 

így az árbevétel is, jóval alatta marad kisebb társaik hozamának. 

 

A tojók és gúnarak napos- és kilenchetes kori testsúlyának összehasonlítását, valamint a 

hústermelésük összevetését a 26. táblázat foglalja össze. Mint ahogy azt már korábban láttuk, a 

naposkori testsúlyban egyik csoportnál sincs szignifikáns eltérés egyik ivar javára sem. Kilenchetes 

korban azonban az összes vizsgált tulajdonságban a gúnarak megelőzik a tojókat. 
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26. táblázat. A különböző súlyú magyar ludak tojó és gúnár utódainak naposkori súlya és 

hústermelése 

 

Megnevezés Kis súlyú szülők 

utódai 

Közepes súlyú szülők 

utódai 

Nagy súlyú szülők 

utódai 

tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba 

súlya (g) 

89,5±7,76 

(n=10) 

90,2±7,08 

(n=10) 

96,1±6,67 

(n=10) 

95,5±7,93 

(n=10) 

95,0±5,87 

(n=9) 

94,2±3,34 

(n=11) 

Kilenchetes 

súly (kg) 

4,20±0,33*** 

(n=8) 

4,86±0,22*** 

(n=8) 

4,02±0,24*** 

(n=8) 

5,11±0,36*** 

(n=8) 

4,56±0,25* 

(n=8) 

5,23±0,17* 

(n=8) 

Vágott test 

súlya (kg) 

2,89±0,25** 

(n=8) 

3,38±0,16** 

(n=8) 

2,80±0,22** 

(n=8) 

3,55±0,25** 

(n=8) 

3,13±0,19* 

(n=8) 

3,57±0,20* 

(n=8) 

Mellsúly  

(g) 

604±64** 

(n=8) 

736±52** 

(n=8) 

586±44** 

(n=8) 

754±71** 

(n=8) 

691±97* 

(n=8) 

756±62* 

(n=8) 

Combsúly 

(g) 

677±65* 

(n=8) 

777±60* 

(n=8) 

650±60** 

(n=8) 

807±69** 

(n=8) 

729±110* 

(n=8) 

842±42* 

(n=8) 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01, *: p≤0,05 (súlycsoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 

 

 

4.5. A szülők szaporaságának hatása 

 
4.5.1. A szülők szaporaságának hatása az utódok májtermelésére 

 

Április közepéig a jó szaporaságú családok tojástermelése a három család átlagában tojónként 27,4 

db tojás, a tojások termékenysége 87 %, a keltethetőség 93 %, míg az egy tojóra jutó naposliba 

szám 22,1 db volt. Az átlagos szaporaságú családok tojástermelése 25,5 db tojónként, a tojások 

termékenysége 78 %, a keltethetőség 93,7 %, a tojónkénti naposliba-termelés 19,3 db volt. A 

gyenge szaporaságú családoknál egy tojó 21,2 db tojást termelt a vizsgált időszakban, a 

termékenység 82,6 %, a keltethetőség 94,6, míg a naposliba-termelés 16,7 db volt.  

A tojássúly a jó szaporaságú családoknál 10 g-mal (7 %) kisebb volt, mint az átlagos és gyenge 

szaporaságú csoportokban, amelyeknél az átlagos tojássúly megegyezett. A különbség azonban nem 

bizonyult szignifikánsnak. 

A tojások termékenysége és keltethetősége nem mutatott összefüggést a családok szaporaságával, 

az egyes csoportok között csak kis különbség adódott. A naposliba súlya a tojássúlyhoz hasonlóan 
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alakult, vagyis a jó szaporaságú családok utódai 8-9 %-kal kisebbek voltak, mint a gyengébb 

tojástermelésű szülőktől származó társaik (27/a. táblázat).  

Kilenchetes korra a különbség mérséklődött, szinte teljesen eltűnt.  

Ennek megfelelően a tömés alatti ráhízás és a hízott liba súlya sem különbözött számottevően 

egymástól a három vizsgált csoportban.  

A hízott máj súlyában hasonló tendencia figyelhető meg, mint a tojás- és naposliba súlynál. A 

legjobb szaporaságú tojók utódai adták átlagban a legkisebb májat. Teljesítményük 13 %-kal maradt 

alatta az átlagos és 10 %-kal a gyenge szaporaságú családok teljesítményének. Az eltérés nem 

szignifikáns. 

Az I-II. osztályú máj aránya legjobb a közepes tojástermelésű családoknál, leggyengébb a gyenge 

szaporaságú csoportnál volt (27/b. táblázat).  

 

27/a. táblázat. Termékenység, keltethetőség, tojás- és naposlibasúly a jó, átlagos és gyenge 

szaporaságú landi lúdcsaládokban  

 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők 

utódai 

Átlagos szaporaságú 

szülők utódai 

Gyenge szaporaságú 

szülők utódai 

Tojássúly (g) 145,7 ± 5,39 

(n=18) 

155,2 ± 13,46 

(n=25) 

155,4 ± 14,1 

(n=24) 

Termékenység (%) 86 84 90 

Keltethetőség (%) 94 96 92 

Naposliba súlya (g) 83,2 ± 5,17 

(n=18) 

90,7 ± 9,28 

(n=25) 

89,7 ± 9,04 

(n=24) 
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27/b. táblázat. Az utódok májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai a jó, átlagos és gyenge 

szaporaságú landi lúdcsaládokban  

 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők 

utódai 

Átlagos szaporaságú 

szülők utódai 

Gyenge szaporaságú 

szülők utódai 

Kilenchetes súly (kg) 4,38 ± 0,49 

(n=15) 

4,33 ± 0,36 

(n=18) 

4,40 ± 0,47 

(n=22) 

Ráhízás (kg) 2,49 ± 0,29 

(n=15) 

2,60 ± 0,51 

(n=18) 

2,65 ± 0,32 

(n=22) 

Hízott súly (kg) 6,84 ± 0,67 

(n=15) 

6,96 ± 0,71 

(n=18) 

7,05 ± 0,75 

(n=22) 

Májsúly (g) 585 ± 130,5 

(n=15) 

669 ± 116,4 

(n=18) 

655 ± 162,9 

(n=21) 

I-II. o. májak aránya (%) 80 92 77 

 

Megnéztük a vizsgált családok szaporasági jellemzőit a teljes főciklusban és kiszámítottuk az egy 

tojóra egy ciklus alatt jutó összes májtermelést. Az eredmények a 28. táblázatban láthatók. 

 

28. táblázat. A landi családok szaporasági mutatói a teljes ciklusban és az egy tojóra jutó 

májtermelés 

 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők  Átlagos szaporaságú 

szülők  

Gyenge szaporaságú 

szülők  

Tojástermelés (db/tojó) 41,0 42,3 36,0 

Termékenység (%) 88,44 79,12 83,67 

Keltethetőség (%) 90,98 89,86 90,20 

Naposliba-termelés (db/tojó) 32,88 29,58 27,25 

Májtermelés (kg/tojó) 19,234 19,818 17,630 

 

A tojástermelési ciklus végére a jó, átlagos és gyenge szaporaságú családok közötti különbség a 

tojástermelésben, a tojások termékenységében és keltethetőségében, valamint a naposliba-

termelésben egyaránt mérséklődött. Míg április közepén a tojástermelés 7-17 %-os eltérést mutatott 

a csoportok között, addig a ciklus végére az átlagos szaporaságú családok tojástermelése 

meghaladta a jó szaporaságú családokét. A naposliba-termelésben a ciklus közepén tapasztalt 13-14 

%-os különbség a ciklus végére 8-11 %-ra mérséklődött. Az egy tojóra jutó májtermelésben így az 
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átlagos szaporaságú családok érték el a legjobb eredményt, csaknem 0,6 kg-mal több májat 

termelve a jó szaporaságú családoknál és több mint 2 kg-mal többet a gyenge szaporaságú 

családoknál. 

 

A különböző szaporaságú családok tojó és gúnár utódainak eredményeit összehasonlítva (29. 

táblázat) megállapítható, hogy a naposliba súlya és az ivar között nem volt kimutatható kapcsolat 

egyik csoportban sem. A kilenchetes korban mért testsúlyban a gúnarak határozott fölénye 

jelentkezett (p≤0,05 és p≤0,001). A hízott súlyban és a ráhízásban ugyanez volt a helyzet. A hízott 

máj súlyánál nem jelentkezett a gúnarak korábbi kísérleteknél tapasztalt egyértelmű fölénye, a jó és 

átlagos szaporaságú családoknál csaknem azonos volt a két ivar teljesítménye. A gyenge 

szaporaságú családoknál a gúnarak mintegy 140 g-mal jobb eredményt értek el, mint a tojók. Az I 

és II. osztályú máj aránya a gyenge szaporaságú szülők utódait kivéve a tojók előnyét mutatta. 

 

29. táblázat. A jó, átlagos és gyenge szaporaságú landi ludak tojó és gúnár utódainak 

naposkori súlya és májtermeléssel kapcsolatos tulajdonságai 
 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők 

utódai 

Átlagos szaporaságú szülők 

utódai 

Gyenge szaporaságú szülők 

utódai 

tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár 

Naposkori 

súly (g) 

85,7±5,35 

(n=10) 

80,5±3,53 

(n=8) 

91,1±10,3 

(n=9) 

90,5±8,9 

(n=11) 

92,0±10,4 

(n=11) 

87,8±7,59 

(n=13) 

9 hetes súly 

(kg) 

4,05±0,43*  

(n=7) 

4,64±0,34*  

(n=8) 

4,02±0,32* 

(n=7) 

4,54±0,25* 

(n=11) 

4,06±0,38***  

(n=9) 

4,65±0,38***  

(n=13) 

Ráhízás   

(kg) 

2,48±0,36 

(n=7) 

2,50±0,25 

(n=8) 

2,49±0,33 

(n=7) 

2,68±0,65 

(n=11) 

2,32±0,29* 

(n=9) 

2,85±0,36* 

(n=13) 

Hízott súly 

(kg) 

6,53±0,64 

(n=7) 

7,12±0,53 

(n=8) 

6,51±0,39* 

(n=7) 

7,26±0,67* 

(n=11) 

6,38±0,41***  

(n=9) 

7,51±0,56***  

(n=13) 

Májsúly    

(g) 

584±138 

(n=7) 

586±132 

(n=8) 

665±36 

(n=7) 

672±131 

(n=11) 

566±155 

(n=8) 

711±139 

(n=13) 

I-II. o. máj 

aránya (%) 

85 75 100 90 66 84 

***: p ≤0,001, *: p≤0,05 (csoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 
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4.5.2. A szülők szaporaságának hatása az utódok hústermelésére 

 

A jó szaporaságú családok (2 család) egy tojóra jutó átlagos tojástermelése a tavaszi ciklusban 

április elejéig 23 db, a tojások termékenysége 89 % volt. Az átlagos szaporaságú családok (szintén 

két család) tojói 17,5 db tojást termeltek, a termékenység 92 %-osnak adódott, míg a gyenge 

szaporaságú családok (2 család) tojástermelése 12 db, a tojások termékenysége 79 % volt. A tojások 

keltethetősége a jó szaporaságú családoknál 74,5 %, a kikelt naposliba szám 15,2 db/tojó volt, az 

átlagos szaporaságú családok utódai 62,75 %-ra keltek, az egy tojótól április elejéig berakott 

tojásokból 10,1 db naposliba kelt. A gyenge szaporaságú családok tojásainak keltethetősége 48,85 

% volt, ebben a csoportban egy tojó mindössze 4,6 db naposlibát termelt. 

A keltetőgépbe rakott kísérleti tojások súlyában és a kikelt naposlibák súlyában sem volt jelentős 

különbség a csoportok között. A termékenységben mintegy 10 %-os különbség jelentkezett a jó 

szaporaságú csoport javára a gyenge tojástermelésű családokkal szemben (30/a. táblázat).  

A kilenchetes korban mért súlynál, a vágott test, mell- és combsúlynál nem volt statisztikailag 

kimutatható eltérés a különböző szaporaságú családok utódai között (30/b. táblázat).  

 

30/a. táblázat. Termékenység, keltethetőség, tojás- és naposlibasúly a jó, átlagos és gyenge 

szaporaságú magyar lúdcsaládokban 

 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők 

utódai 

Átlagos szaporaságú 

szülők utódai 

Gyenge szaporaságú 

szülők utódai 

Tojássúly (g) 154 ± 10,80 

(n=55) 

157 ± 10,72 

(n=54) 

154 ± 9,14 

(n=38) 

Termékenység (%) 89,4  85,4 78,9 

Keltethetőség (%) 40,8  67,2 50,1 

Naposliba súlya (g) 90,5 ± 7,45 

(n=20) 

95,8 ± 6,25 

(n=20) 

92,1 ± 4,04 

(n=16) 
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30/b. táblázat. Az utódok hústermelése a jó, átlagos és gyenge szaporaságú magyar 

lúdcsaládokban 

 

Megnevezés Jó szaporaságú szülők 

utódai 

Átlagos szaporaságú 

szülők utódai 

Gyenge szaporaságú 

szülők utódai 

Kilenchetes súly (kg) 4,71 ± 0,41 

(n=16) 

4,56 ± 0,60 

(n=16) 

4,50 ± 0,43 

(n=16) 

Vágott test súlya (kg) 3,26 ± 0,31 

(n=16) 

3,17 ± 0,43 

(n=16) 

3,12 ± 0,33 

(n=16) 

Mellsúly (g) 676 ± 79 

(n=16) 

667 ± 101 

(n=16) 

654 ± 82 

(n=16) 

Combsúly (g) 748 ± 71 

(n=16) 

728 ± 98 

(n=16) 

731 ± 85 

(n=16) 

 

A teljes tavaszi ciklusban a vizsgált családok tojástermelése, a tojások termékenysége és 

keltethetősége, valamint az egy tojóra jutó naposliba- és hústermelés látható a 31. táblázatban. 

 

31. táblázat. A jó, átlagos és gyenge szaporaságú magyar lúdcsaládok teljes ciklus alatti 

termelése és az egy tojóra jutó hústermelés  

 

Megnevezés Jó szaporaságú 

szülők utódai 

Átlagos szaporaságú 

szülők utódai 

Gyenge szaporaságú 

szülők utódai 

Tojástermelés (db/tojó) 53,00 44,75 26,75 

Termékenység (%) 90,25 77,40 77,45 

Keltethetőség (%) 76,30 76,20 67,20 

Naposliba-termelés (db/tojó) 36,50 26,40 13,90 

Vágott test (kg/tojó) 118,99 83,68 43,36 

Mell (kg/tojó) 24,67 17,60 9,09 

Comb (kg/tojó) 27,30 19,21 10,16 

 

A ciklus végére a jó és átlagos szaporaságú családok tojástermelése közötti áprilisi 24 %-os eltérés 

16 %-ra mérséklődött, de még így is jelentősnek mondható. Az átlagos és gyenge szaporaságú 

családok tojástermelése április közepén 32 %-os eltérést mutatott, ami a tavaszi termelési ciklus 

végére 41 %-ra nőtt. A jó szaporaságú családok naposliba-termelése mintegy 27 %-kal volt jobb az 
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átlagos szaporasági tulajdonságokkal rendelkező családokétól, amelyek viszont 32 %-kal adtak több 

naposlibát a ciklus folyamán, mint a gyenge szaporaságú családok.  

A hústermelésben a jó szaporaságú családokban a ciklus során egy tojó által megtermelt összes 

vágott test súlya 30 %-kal több mint az átlagos szaporaságú családok termelése, ami pedig csaknem 

duplája a gyenge szaporaságú tojók teljesítményének. A mellsúlynál a különbség az egyes csoprtok 

között 29 és 49 %, a combsúlynál pedig 30 és 48 %.  

 

A tojók és gúnarak hústermelési tulajdonságainak összehasonlításakor a naposkori élősúlynál 

minimális különbséget találtunk, kilenchetes korra megmutatkozott a gúnarak fölénye, amely a 

vágott test-, valamint a mell- és combsúlyban is érvényesült (32. táblázat). 

 

32. táblázat. A jó, átlagos és gyenge szaporaságú magyar ludak tojó és gúnár utódainak 

naposkori súlya és hústermelése 

 

Meg-

nevezés 

Jó szaporságú szülők  

utódai 

Átlagos szaporaságú szülők 

utódai 

Gyenge szaporaságú szülők 

utódai 

tojó gúnár tojó gúnár tojó gúnár 

Naposliba 

súlya (g) 

89,4±9,04 

(n=10) 

91,2±7,52 

(n=10) 

96,1±6,67 

(n=10) 

95,5±7,93 

(n=10) 

95,0±5,8 

(n=10) 

94,0±3,34 

(n=10) 

9 hetes 

súly (kg) 

4,40±0,20** 

(n=8) 

5,03±0,29** 

(n=8) 

4,02±0,24***  

(n=8) 

5,11±0,36***  

(n=8) 

4,56±0,25***  

(n=8) 

5,23±0,17***  

(n=8) 

Vágott test 

súlya (kg) 

3,06±0,15** 

(n=8) 

3,47±0,29** 

(n=8) 

2,80±0,22** 

(n=8) 

3,55±0,25** 

(n=8) 

3,13±0,19***  

(n=8) 

3,57±0,20***  

(n=8) 

Mellsúly 

(g) 

629±47* 

(n=8) 

722±79* 

(n=8) 

586±44** 

(n=8) 

754±71** 

(n=8) 

691±59* 

(n=8) 

756±62* 

(n=8) 

Combsúly 

(g) 

711±44* 

(n=8) 

784±77* 

(n=8) 

650±60** 

(n=8) 

807±69** 

(n=8) 

729±40*** 

(n=8) 

843±42*** 

(n=8) 

***: p ≤0,001, **: p≤0,01, *: p≤0,05 (csoporton belül az ivarok közötti szignifikancia) 

 

 



 66 

4.6. A kísérletek adataiból megfigyelhető egyéb összefüggések 

 

4.6.1. A tömésbe állítási súly és a tömés alatti ráhízás összefüggései a májtermeléssel 

 

Minden kísérletnél megvizsgáltuk, hogy a tömésbe állítási súly és a tömés alatti ráhízás milyen 

mértékben függ össze a hízott máj nagyságával (33. táblázat). 

 

33. táblázat. A beállítási súly és a tömés alatti ráhízás összefüggése a babati szürke landi lúd 

májtermelésével 

 

Csoport Beállítási súly-májsúly 

összefüggése 

Ráhízás-májsúly 

összefüggése 

Tojás súlya (g) <140 g  r = 0,580 r = 0,613 

 140,1-150 g  r = 0,469 r = 0,772 

 150,1-160 g  r = 0,600 r = 0,650 

 160,1-170 g r = –0,129 r = 0,262 

 >170,1 g r = 0,276 r = 0,561 

Szülő életkora Fiatal r = 0,376 r = 0,196 

 Idősebb r = 0,358 r = 0,498 

Szülő súlya Nagy r = 0,254 r = 0,528 

 Közepes r = 0,033 r = 0,287 

 Kis r = 0,126 r = 0,667 

Szülő szaporasága Jó r = 0,351 r = 0,342 

 Átlagos r = 0,185 r = 0,481 

 Gyenge r = 0,204 r = 0,033 

 

A tojássúly hatását a májtermelésre vizsgáló kutatás során a beállítási súly és a májsúly között az 

egyes csoportoknál igen eltérő összefüggést kaptunk. A kisebb súlycsoportok esetén erősebb, a 

nagyobb súlycsoportoknál gyengébb volt az összefüggés a két tulajdonság között. A tömés alatt a 

ráhízás és a hízott máj nagyságának összefüggése egy csoport kivételével (160,1-170 g) minden 

csoportban a közepesnél erősebb volt. 

A szülőállomány korának és az utódok májtermelésének kapcsolatát vizsgáló kísérletben a beállítási 

súly és a májsúly között mindkét csoportban közepes erősségű összefüggést tapasztaltunk. A 

ráhízásnak a májsúllyal való kapcsolata a fiatal szülők utódainál inkább gyenge, míg az idősebb 

szülők utódainál közepes erősségű volt. 
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A szülői testsúlyhatást vizsgáló kísérletnél a tömésbe állítási súly és a májsúly között gyenge, míg a 

ráhízás és a májsúly között közepes erősségű volt az összefüggés. 

A szaporasági kísérletnél a beállítási súly és a májsúly, valamint a ráhízás és a májsúly között is 

gyenge, közepes korrelációt kaptunk. 

 

4.6.2. A pecsenyelúd értékes testrészeinek aránya 

 

A pecsenyelúd értékes testrészeinek aránya az egyes kísérleteknél közel egyező értéket mutatott, 

mindenhol 43-45 % körül volt (34. táblázat).  

 

34. táblázat. A babati magyar nemesített lúd értékes testrészeinek vágott testhez viszonyított 

aránya 

 

Csoport Értékes testrészek aránya (%) 

Tojás súlya (g) <140 g  43,6 

 140,1-150 g (<160 g) 43,7 (45,0) 

 150,1-160 g (160,1-175 g) 43,9 (46,4) 

 160,1-170 g (175,1-190 g) 44,1 (47,2) 

 >170,1 g      (>190 g) 43,5 (47,3) 

Szülő életkora Fiatal 44,1 (46,2) 

 Idősebb 43,8 (46,6) 

Szülő súlya Nagy 45,0 

 Közepes 44,0 

 Kis 44,3 

Szülő szaporasága Jó 43,6 

 Átlagos 44,0 

 Gyenge 44,3 

Megjegyzés: zárójelben a 15 hetes végtermék adatai. 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

 

 



 69

5. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA 

 

 

5.1. A lúdtojás súlyának változása, a kis és nagy súlyú tojások aránya 

 

Vizsgálataink eredménye szerint a babati szürke landi és a babati magyar nemesített lúdfajta 

tojássúlyának ciklus alatti változása a Schneider (1981) által készített, az olasz lúd tojássúlyának 

változását mutató görbéhez hasonlít. A tojássúly a termelési ciklus során, a tojó kimerülésével 

fokozatosan csökken. A takarmányfogyasztás emelkedésével később a tojássúly csökkenése lassul, 

megáll, majd a ciklus második felében a tojássúly ismét emelkedni kezd. Ferenczyné Lévay és 

Bögre (1976) kutatásai is ezt igazolják. Yuan és mtsai (1994), valamint Shalev és Pasternak (1993) 

szerint azonban a tojás súlya a termelésben eltöltött idővel párhuzamosan nő az első tojástermelési 

ciklusban. 

 

 

5.2. A tojássúly hatása 

 

A tojássúly májtermelésre gyakorolt hatásának vizsgálatára szolgáló kísérletben a kialakított 

súlycsoportoknál két egymást követő csoport között mintegy 10 g-os, 6-10 %-os különbség volt.  

A tojás súlya és a termékenység, valamint a keltethetőség között nem találtunk semmilyen, még 

csak tendenciaszerű összefüggést sem. Ez nem egyezik Wang és mtsai (1999) pézsmarécénél 

szerzett tapasztalataival, mely szerint a tojássúly erősen befolyásolja mind a termékenységet, mind a 

keltethetőséget. Esetünkben a legkisebb és legnagyobb tojások átlagsúlya között 46 g-os, kb. 26 %-

os különbség adódott. Azonban ez az igen jelentős mértékű súlykülönbség sem okozott eltérést a 

tojások termékenységében és keltethetőségében.  

A tojássúlynak a hústermelésre gyakorolt hatását vizsgálva hasonló eredményeket kaptunk mindkét 

kísérletben. A babati magyar nemesített lúdnál az első kísérletben az egymást követő súlycsoportok 

között 5-7 %-os volt az eltérés (7-11 g), a legkisebb és legnagyobb tojások átlagsúlya 37 g-mal, 22 

%-kal tért el egymástól. A második kísérletben az egymást követő kategóriák között szinte 

egységesen 9 % eltérés volt a keltetőtojás súlya között (15-17 g). Az első és utolsó csoport 

tojásainak súlya között 47 g, azaz 24 % volt a különbség. Az első kísérletben a kis tojások 

termékenysége, a másodikban a keltethetősége maradt el némileg a többi csoport átlagától, ez 

azonban semmiképpen sem utal a tojásméret termékenységet és keltethetőséget befolyásoló 

hatására.  
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A tojássúly és a naposállatok súlya között az összefüggést számos kutató vizsgálta. A 

víziszárnyasok közül a lúddal kapcsolatosan is több kutatási eredményt publikáltak (Rahn és mtsai, 

1975; O’Connor, 1984; Swart és mtsai, 1987; Horn és mtsai, 1980; Bogenfürst, 1998; Puchajda és 

mtsai, 1988; Stasko, 1989; Szabóné Willin, 1995). Ezeknek mindegyike egyetért abban, hogy a 

tojás súlya nagymértékben meghatározza a naposliba élősúlyát. Különbség mindössze abban 

mutatkozik, hogy a naposállat súlya hány százaléka lesz a keltetőtojás súlyának. Az eltérés 

valószínűleg abból adódik, hogy eltérő fajtájú ludakon végezték a vizsgálatokat (Shalev és 

Pasternak, 1995; Bogenfürst, 1998). Saját vizsgálataink a fenti szerzők eredményeivel megegyező 

eredményeket hoztak. Mind a babati szürke landi, mind pedig a babati magyar nemesített lúd 

tojásának súlya jelentős mértékben meghatározta a kikelt naposliba súlyát. A tojássúly hatását 

vizsgáló és az összes többi kísérletben is kiszámoltuk a naposliba súlyát a tojássúly százalékában, 

ami a landi fajtánál 58,2 és 64,1%, a magyar fajtánál 58,1 és 62,5 % között volt. A tojássúly hatását 

a hústermelésre vizsgáló második kísérletben a naposlibák a kelés és a mérés között eltelt idő során 

testsúlyukból néhány grammot veszítettek. Ez az oka annak, hogy a naposliba súlya a tojássúlynak 

mindössze 52,3-55,0 %-a volt ennél a kísérletnél. 

 

Számos szerző szerint a tojás súlyának hatása a végtermék piaci súlyában is jelentkezik 

(Bogenfürst, 1992; Hrouz, 1992; Wilson, 1991; Ouart és mtsai, 1994; Szabóné Willin, 1995). 

Mások ezzel szemben arra a megállapításra jutottak, hogy a tojás és ezzel összefüggésben a 

naposállat súlya nem befolyásolja a végtermék nagyságát, illetve, hogy a kezdetben igen erős 

tojássúly-hatás később mérséklődik és az apai genotípus hatása kerül előtérbe (Szabó, 1975; Fort és 

mtsai, 1989; Stasko, 1989).  

Saját vizsgálatainkból az a következtetés vonható le, hogy a landi fajtánál tendenciaszerűen 

jelentkezett a tojássúly hatása a kilenchetes kori élősúlyban. Az egyes súlykategóriák között az első 

négy csoportnál mindössze 50-60 g eltérés volt a kilenchetes súlyban, a legnagyobb súlyú 

tojásokból kikelt ludak eredménye azonban szignifikánsan nagyobb volt társaik súlyánál. A 

tendencia jelzi, hogy a tojássúly, ha a naposkori súlyhoz képest jelentősen kisebb mértékben is, de 

befolyásolja a kilenchetes korban mérhető pecsenyesúlyt. Ilyen tojássúly-különbség mellett (140-

170 g) azonban – a lúdfaj gyenge szaporaságát figyelembe véve – gazdasági jelentősége – a 

legnagyobb súlyú csoportot kivéve – szinte nincs.  

A magyar ludakkal végzett vizsgálatok egyike sem támasztja alá teljes mértékben az előbbi 

eredményeket. Az első kísérlet első négy csoportjának kilenchetes korban mért testsúlya semmilyen 

összefüggést nem mutat a tojássúllyal, azonban a legjobb pecsenyesúlyt ebben az esetben is a 

legnagyobb tojásokból kikelt ludak adták. A második kísérletben ezzel teljesen egybevágó 

eredményt kaptunk, és a 15 hetes kori testsúlyoknál ugyanez a tendencia érvényesült.  
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A landi fajtában tapasztalt tendenciaszerűség azt mutatja, hogy a fajtában a tojássúly hatása 

valószínűleg hosszabb ideig érvényesül, és csak később kezd dominálni a Szabó (1975), Stasko 

(1989), valamint Fort és mtsai (1989) által említett apai genotípus hatása. Ezzel szemben a 

hústermelésre alkalmas magyar nemesített fajtánál a tojássúly-hatás gyengébb, valószínűleg már 

kilenchetes kor előtt dominánssá válik az apai genotípus hatása. Ezt látszik igazolni a későbbiekben 

részletesen tárgyalt szülői testsúly-hatás is. Az átlag feletti súlyú tojásokból (az utolsó 

súlykategóriák) kikelt ludak előnye véleményünk szerint szintén nem a tojássúly kizárólagos 

hatásának köszönhető, hiszen az egyes csoportokba sorolt tojások átlagsúlya között csoportonként 

nagyjából azonos különbség adódott. A jobb teljesítményhez ebben az esetben is hozzájárul a 

genetikai háttér, a testsúly jó örökölhetősége. A nagyobb súlyú szülők utódai nagyobbak lesznek 

kisebb társaik utódainál. A tojássúly hatásának vizsgálatakor nem állt módunkban a tojás eredetét 

pontosan ismerni, hiszen nagycsoportban tartott ludak által termelt tojásokat használtunk, mivel itt 

volt lehetőség – a nagyobb szórás következtében – több súlykategória felállítására. Ezért az 

eredmények pontos értékeléséhez figyelembe kell venni a már említett, későbbiekben részletesen 

tárgyalt szülői testsúly-hatás vizsgálatának eredményeit is, ahol látható, hogy az egyes csoportok 

között a tojássúlyban minimális volt az eltérés, ezzel szemben a pecsenyesúlyban jelentős 

különbség adódott az eltérő súlyú szülők utódainál. 

 

A tojássúly májtermelésre gyakorolt hatását vizsgálva megállapítható, hogy a tömés befejeztével a 

nagyobb tojásból kikelt ludak hízott súlya és ezzel párhuzamosan a tömés alatt a ráhízás is nagyobb 

volt, mint a kisebb tojásból származóké. Szignifikáns különbség azonban itt is csak a legnagyobb 

súlycsoportba tartozó ludaknál mutatkozott.  

A májtermelés és a tömésbe állítási súly között, valamint a termelt máj súlya és a napi 

testsúlygyarapodás között több szerző állapított meg kisebb-nagyobb korrelációt (Bögre, 1969, 

1992; Stasko és Majna, 1976; Szabó, 1987; Tóth és Szélné Szeri, 1982). A landi fajtánál Bódi 

(1992) nem tapasztalt erős összefüggést a vágáskori élősúly és a máj súlya között (r = 0,11-0,28). A 

nyolchetes élősúly nem játszik döntő szerepet a máj végső eredményének kialakításában Penkova 

(1995) szerint.  

A beállítási súly és a hízott máj súlya között gyenge, illetve közepes erősségű korreláció van az 

egyes csoportoknál a két tulajdonság között. A tömés alatti ráhízás és a májtermelés között közepes 

korrelációt számoltunk az egyes csoportokban. A beállítási súly minden csoportnál 4 kg felett volt. 

A tömés alatti ráhízás 62-64 %-os volt, a nagyobb súlyú ludaknál némileg nagyobb arányú, mint a 

kisebbeknél.  

A kísérletben közel azonos eredményt elért négy csoportnál csak a legkisebb tojásból származó, 

legkisebb beállítási és hízott súlyú, valamint a legkisebb ráhízást adó egyedek teljesítménye volt 
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gyengébb. Ez azt mutatja, hogy a ludak májtermelését csak annyiban befolyásolja a keltetőtojások 

súlya, hogy a túl kicsi, átlag alatti, esetünkben 140 g-nál kisebb tojásokból kikelő ludak 

májtermelése és a hízott máj minősége várhatóan valamivel gyengébb lesz, mint nagyobb tojásból 

kikelő társaiké. A landi fajtában tehát a tojássúly és az egyéb tulajdonságok között jól látható, bár 

statisztikailag nem igazolt összefüggések a májtermelésre csak annyiban igazak, hogy az igen kis 

súlyú (<140 g) tojásból kikelő egyedek kevéssé alkalmasak töméses hizlalásra, mint nagyobb 

tojásból kikelt társaik. Ez egyezik több, a kis súlyú ludak tömésbe állítását vitató szerző 

véleményével (Stasko és Majna, 1976; Bögre, 1983; 1992). Kísérletünk eredményei azt a feltevést 

látszanak igazolni, mely szerint a máj elzsírosodására való képesség nemcsak a fajtól, fajtától, 

hanem mivel igen összetett tulajdonságról van szó, az egyedtől is függ (Chaillou és mtsai, 1997), 

valamint, hogy a májteremlésre legnagyobb hatása a tömés ideje alatti történéseknek van (Tóth és 

Szélné Szeri, 1982; Karsainé Kovács és Bódi, 1990; Tóth és Karsainé Kovács, 1991). 

 

A tojássúly hatását a hústermelésre kilenchetes korban levágott pecsenyelibákon és 15 hetes korban 

levágott egyszer tépett húslibákon vizsgáltuk. Korábban említettük, hogy a 9 és a 15 hetes korban 

mért testsúly valamint a tojássúly között mindössze annyi kapcsolat látszik, hogy a legnagyobb 

tojásból kikelt utódok élősúlya a legnagyobb. A vágott test súlya ugyanezt a tendenciát követi. Bár 

az első kísérletben nem érvényesül ez a trend a mell- és combsúlynál, a megismételt, nagyobb 

egyedszámmal elvégzett második kísérlet már újra azt az eredményt adta, amit a vágott testnél, a 9 

és 15 hetes súlynál tapasztaltunk, vagyis a legnagyobb tojásból kikelt egyedek mellének és 

combjának súlya volt a legnagyobb a csoportok közötti összehasonlításban. Az eredmények alapján 

elmondható, hogy a ludak hústermelését, amelynek keretében a vágott test súlyán kívül az értékes 

húsrészek, így a mell és a comb súlyát is vizsgáltuk, kevéssé befolyásolja, hogy mekkora súlyú 

tojásból származik az egyed. Ezzel egybevág Szabó (1975) véleménye, mely szerint a naposkorban 

mért élősúly sem közvetlen, sem közvetett módon nem hat az értékes húsrészek súlyára.  

Víziszárnyasoknál a testsúly és ezen kívül a legtöbb hústermeléssel kapcsolatos tulajdonság 

örökölhetősége igen jó (Grunder és mtsai, 1989; Schneider és mtsai, 1990; Shalev és mtsai, 1991; 

Larzul és mtsai, 1999/b). Vagyis elsősorban a genetikai háttér, emellett a tartási, takarmányozási 

körülmények befolyásolják a ludak hústermelését. A vágási tulajdonságokat Stasko (1989) szerint 

elsősorban az apai genotípus határozza meg.  

A vágási életkor is természetesen nagy hatással van a termelési tulajdonságokra (Bögre és 

Bogenfürst, 1987; Butler és mtsai, 1991; Bódi, 1993). Ezzel megegyező eredményt kaptunk 

kísérleteink során, amikor is a pecsenye korban (9 hetesen) levágott ludak vágott testének súlya a 

csoportok átlagában 0,34 kg-mal, kb. 10 %-kal volt kisebb, mint a 15 hetes életkorban levágott 

ludak vágott testének súlya. A combsúly 9 és 15 hetes életkor között mindössze 9 %-kal, míg a 
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mellsúly ugyanebben az időben 22 %-kal növekedett. Ez egybevág Szabóné Willin (1991) 

megállapításaival, melyek szerint 9 hetes kor után a testsúly igen lassan, míg a mellsúly jelentős 

mértékben növekszik. Ez a növekedés 14 hetes korig tart.  

 

 

5.3. A szülőállomány életkorának hatása 

 

A szülőállomány korának hatását a máj- és hústermelésre egyaránt vizsgáltuk. Előbbit babati szürke 

landi, utóbbit babati magyar nemesített lúdfajtában.  

Mindét vizsgált fajtánál azt tapasztaltuk, hogy az idősebb ludak tojása mintegy 14-18 %-kal 

nagyobb mint fiatalabb, egyéves társaiké. Ez megegyezik több szakíró megállapításával (Szabóné 

Willin, 1991; Shalev és Pasternak, 1993; Yuan és mtsai, 1994; Braun és Latour, 2000). Ennek oka, 

hogy a ludaknál kezdetben, különösen az első évi termelés elején az éppen tenyészérett tojók, 

amelyek kifejlett kori testsúlyuknak még csak 75-80 %-át érték el, nem képesek teljes méretű tojást 

tojni. Az életkor előrehaladtával és a testsúly növekedésével, a szervezet erősödésével a tojás 

mérete is növekszik, lúdnál kb. négyéves korig tart ez a növekedés, majd a tojás súlya állandósul 

(Schneider, 1981). 

 

A termékenyítő képesség az életkor előrehaladtával kb. 2-3 éves korig javul, majd romlik 

(Bogenfürst, 1992; Bögre 1979). A keltethetőség a tojásminőséggel párhuzamosan javul az életkor 

előrehaladtával. Kísérleteinkben csak a fiatal (1 éves) és az idősebb (2-3 éves) korcsoportú szülőket 

vizsgáltuk. Az életkor májtermelésre gyakorolt hatását vizsgálva úgy tapasztaltuk, hogy az egyéves 

állományban jobb volt a tojás termékenysége és keltethetősége, mint az idősebb állományban. 

Ennek több oka lehet. Az egyik, hogy a tojás gyűjtése a tavaszi termelési ciklus közepén történt, 

tehát a fiatal állomány is túl volt a tojásrakás kezdeti nehézségein. A másik, valószínűleg fontosabb 

ok, a tartástechnológiában keresendő. Az egyéves ludakat elit fülkékben tartják a szelekció 

hatékonyságának javítása, családszelekció alkalmazása céljából. Itt a törzsesítéskor kialakított 

családokat semmi nem zavarja, nem veszélyezteti a párzást idegen gúnár, a tojó nem tudja lecsípni a 

gúnarak phallusát párzás után, az 1:4-es ivararány a ciklus teljes ideje alatt megmarad, és a kifutón 

fürösztőcsatorna áll a ludak rendelkezésére, amely jótékony hatással van a termékenységre. Ezzel 

szemben az idősebb, 2-3 éves ludakat a telepen nagycsoportban tartják, ahol gyakoribb a csipkedés 

és kisebb az egy állatra jutó vízfelület is, amely nem kedvez a termékenységnek.  

Az életkor hústermelésre gyakorolt hatásának vizsgálatakor a második kísérletben a fentebb említett 

irodalmi forrásokkal megegyező eredmény született a termékenység és a keltethetőség tekintetében 

is, vagyis az idősebb állomány mindkét paraméternél felülmúlta a fiatalt. 
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A szülő kora a tojássúllyal összefüggésben befolyásolta a naposliba súlyát is. A három kísérletben 

7-10 g-os (8-10 %) eltérés jelentkezett a naposliba súlyában az idősebb állomány utódai javára. 

Több publikáció foglalkozik a tojók korának a naposliba súlyára gyakorolt hatásával, megegyeznek 

abban, hogy a tojás súlyával párhuzamosan a naposállat súlya is nő a szülők életkorának 

előrehaladtával (Shalev és Pasternak, 1995; Bögre és mtsai, 1989/a). Schneider (1981) szerint a 

tojások súlya a második, harmadik évben növekszik a legtöbbet, 5-10 %-kal az előző évihez képest, 

ami szintén egybevág kísérleti tapasztalatainkkal. 

 

A kilenchetes korban mért testsúly és a szülőállomány korának összefüggéseit taglaló irodalmi 

adatok szerint a tojássúllyal összefüggésben az idősebb állományok utódai pecsenye korban 

nagyobbak, mint a fiatal szülőktől származó utódok (Bögre és mtsai, 1989/a; Szabóné Willin, 1991, 

1995; Ouart és mtsai, 1994). A szülők kora tehát befolyást gyakorol az állatok testsúlyára a vágási 

életkorban is. A szülői hatás nagyobb mértékben érvényesül a fiatalabb állomány utódainál.  

A landi ludakkal végzett kísérletben hasonló tendencia figyelhető meg, bár az összefüggés nem 

mutatkozott szignifikánsnak. A magyar fajtában az első vizsgálatnál teljesen megegyeztek a két 

csoport adatai, míg a második, több állattal végzett kísérletben ismét a már korábban feltárt 

összefüggést tapasztaltuk, vagyis az idősebb szülők utódai jobb teljesítményt nyújtottak, ami 15 

hetes korban is érzékelhető volt. Ebben az esetben azonban figyelembe kell venni, hogy az egyéves 

kísérleti állomány tojásainak súlya jóval alatta maradt a fajtára jellemző tojássúlynak (145 g és 

161,9 g). 

 

A szülők korának utódok májtermelésére gyakorolt hatására vonatkozóan a szakirodalomban nem 

lelhető fel közvetlen utalás. Bögre és Szabó (1989) szerint az idősebb állománytól származó, 

nagyobb tojásból kikelő, nagyobb naposkori súllyal induló és az előnyét 8-9 hetes korig megtartó 

tömőalapanyag a nagyobb beállítási súlynak köszönhetően feltehetően nagyobb máj termelésére 

képes. A feldolgozott irodalmi források más része, illetve a tojássúly májtermelésre gyakorolt 

hatásának vizsgálatát célzó saját vizsgálatok sem támasztják alá teljesen ezt a gondolatmenetet. A 

tömésbe állítási súly ugyanis számos forrás szerint (Bódi, 1992; Penkova, 1995; Katz és mtsai, 

1997) nem gyakorol meghatározó befolyást a májtermelési tulajdonságokra, így a hízott máj súlyára 

és minőségére sem.  

Esetünkben a beállítási súly és a májsúly között a fiatal és az idősebb szülők utódainál r = 0,37 és 

0,35 értékű korrelációt tapasztaltunk.  

A szülőállomány korának májtermelésre gyakorolt hatását vizsgáló kísérletben nem mutatkozott 

összefüggés a szülők kora és az utódok által termelt májak nagysága, illetve minősége között. A 

szülők kora nem gyakorolt befolyást a tömés alatti ráhízásra és a hízott ludak élősúlyára sem. Az 
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említett vizsgálati paramétereknél az egyéves és idősebb csoport között csak jelentéktelen 

ingadozást tapasztaltunk, hol az egyik, hol a másik kísérleti csoport javára. Ebben az esetben a 

hízóba állítási súly sem játszhatott szerepet, mivel a két csoport között csak minimális különbség 

volt. Az utódok májtermelése és a szülőállomány kora között tehát nincs összefüggés.  

 

A májtermeléshez hasonlóan az utódok hústermelését sem vizsgálták ezideig a szülőállomány 

korával összefüggésben. A feltételezés itt is ugyanaz, mint a májtermelésnél, vagyis mivel az 

idősebb állomány nagyobb tojást rak, ebből nagyobb naposliba kel, amelynek pecsenyesúlya, illetve 

a húsliba súlya is nagyobb lesz. Az összefüggés azonban ebben az esetben tisztább, nincs olyan 

faktor, mint a tömés, a tömési körülmények, a májtermelési tulajdonság összetettsége, egyedi 

jellege, amely jelentős befolyást gyakorolhat a végtermékre. Az összefüggés megfigyelésére 

magyar fajtájú ludakkal beállított kísérletek során az első esetben az életkor, illetve ezzel 

összefüggésben a tojássúly hatása kilenchetes korra már nem volt érzékelhető, így a továbbiakban 

sem mutatkozott a hatása a vágott testnél, a mell-, és a combsúlynál sem. A második, több állattal 

végzett vizsgálat során, mint már említettük, a pecsenyesúly és a 15 hetes korban mért testsúly 

összefüggést mutatott a kezeléssel, vagyis a szülőállomány kora hatással volt az élősúlyra mindkét 

időpontban. A két csoport között mintegy 12 %-os eltérés adódott. A vágott test súlyában is 

érvényesült ez a tendencia, de a 7 %-os eltérés a két csoport között nem volt szignifikáns. Az 

idősebb állomány utódainak mellsúlya mintegy 9, a combsúlya 6 %-kal bizonyult jobbnak, mint a 

fiatal szülőktől származó társaiké. Az összefüggés itt sem volt szignifikáns. Figyelembe véve azt a 

már említett megállapítást, mely szerint a telepen az egyéves magyar ludak tojásainak átlagsúlya 

161,9 g, a kísérleti állományban azonban mindössze 145 g volt az átlagos tojássúly, az eredmények 

azt jelzik, hogy a szülők korának hatása nem egyértelmű a lúd hústermelésére, vagyis az idősebb 

állománytól származó ludak termelési eredményei alig és nem minden esetben múlják felül a fiatal 

állomány utódainak eredményeit. 

 

 

5.4. A lúdszülők testsúlyának hatása 

 

A kifejlett kori testsúly háziállatainkban jól öröklődő tulajdonság. A lúd testsúlyának 

örökölhetőségét Grunder és mtsai (1989), Schneider és mtsai (1990), Shalev és mtsai (1991) 0,33-

0,67 között állapították meg. Ez azt jelenti, hogy a szülők testsúlya nagymértékben meghatározza 

utódaik élősúlyát. 

A nagyobb testű egyedektől származó utódok – azonos tartási, takarmányozási körülmények között 

nevelve – nagyobb élősúly elérésére képesek egységnyi idő alatt, várhatóan jobb lesz a 
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pecsenyesúlyuk és a hústermelésük, mint kisebb testű szülőktől származó társaiké. A hústermelés 

azonban negatív korrelációban áll a szaporasággal. Baromfifajokban a testsúly és a tojástermelés, 

valamint a tojások keltethetősége között többen negatív korrelációt tapasztaltak (Robinson és mtsai, 

1993; Pingel, 1990/b). Babati szürke landi és babati magyar nemesített lúdnál Ács és mtsai (1995) 

állapítottak meg közepes, illetve gyenge negatív kapcsolatot a szaporaság és a testsúly között.  

Kísérleteinkben a súlycsoportok között 8-13 %-os eltérés volt a szülők súlyában, a legkisebb és 

legnagyobb súlyú csoport között pedig 18-23 %-os különbségek adódtak a tojástermelés kezdetén. 

A három kísérlet (landi és magyar ludak májtermelésének, valamint a magyar ludak 

hústermelésének vizsgálata) eredményeiből megállapítható, hogy a kis súlyú szülők tojásai 

kisebbek, mint közepes, illetve nagyobb testű társaiké (4-9 %-kal). A kisebb testű szülőktől 

származó utódok naposkori súlya is kisebb, mint a nagyobb súlyú szülőktől származó társaiké. Az 

eltérés mértéke 6-11 %. 

A kilenchetes korban mért testsúlyoknál a magyar lúdfajtában érzékelhető jobban a tojássúlynál és 

naposliba súlynál látott összefüggés, vagyis a kis és nagyobb testű családok leszármazottai közötti 

súlykülönbség.  

A szülők testsúlyának 8-13 %-os különbsége tehát még nem okoz jelentős eltéréseket a termelt 

tojás, a kikelt naposliba és az utódok 9 hetes kori súlyában. Az érzékelhető, gazdasági szempontból 

is jelentős eltérés inkább a nagyobb szülői élősúly különbségek következtében figyelhető meg. A 

kísérletek összességében a fentebb említett irodalmi adatoknak és az előzetes várakozásoknak 

megfelelő eredményeket hoztak, vagyis megállapítható, hogy a szülőállomány testsúlya 

befolyásolja az utódok testsúlyát. 

 

A lúdszülők testsúlyának májtermelésre gyakorolt hatásáról kevés publikáció lelhető fel, csakúgy, 

mint a tojássúly, illetve a szülőállomány korának hatását illetően. Feltételeztük, hogy a nagy testű 

szülők nagyobb tojásaiból származó, jobb feltételekkel induló, nagyobb tömésbe állítási súlyt elérő 

utódai nagyobb májat termelnek. A saját kísérletek során, mint már említettük, a kísérleti állatok 

kilenchetes korban mért testsúlya a landi fajtában csak a kis súlyú családok utódainál különbözött 

szignifikánsan a nagy, illetve átlagos súlyú szülők utódaitól. A magyar lúdnál a kis és közepes súlyú 

szülők utódai között a testsúlyban szignifikáns, kb. 9 %-os, a közepes és nagy súlyú szülők utódai 

között pedig ugyancsak szignifikáns, 8 %-os különbség volt. A ráhízásban nem jelentkezett 

számottevő különbség az egyes csoportok között sem a landi, sem a magyar lúdnál. Érdemes 

megemlíteni, hogy a magyar ludak ráhízása megközelítően azonos volt a landi ludak ráhízásával a 

tömés alatt, a hízott test súlya pedig ennek és a nagyobb beállítási súlynak a következtében nagyobb 

volt, mint a landi fajtánál. Ez abból a szempontból lényeges, hogy a tömésbe állítási súlynak, 

valamint a tömés alatti ráhízásnak csak akkor lehet jelentősége, ha a fajta önmagában képes nagy és 
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jó minőségű hízott máj előállítására. Ugyanis a magyar ludak májtermelési eredményeiből kitűnik, 

hogy az előírásszerű beállítási súly, a megfelelő arányúnak tartott tömés alatti testsúlygyarapodás, 

sőt a jó tömhetőség önmagában és együtt sem elegendő a jó májtermeléshez. Hasonló megállapítást 

tett Tóth és Szélné Szeri (1982), akik szerint a máj súlyát elsősorban a ludak genetikai képessége és 

a tömő szaktudása határozza meg, ezekhez képest a test súlya csak alárendelt szerepet játszik. 

Visszatérve a szülői testsúly-hatás májtermelésre gyakorolt befolyásához, a szülők súlya a kis és 

közepes, illetve a kis és nagy súlyú családok utódai között okozott jelentősebb eltérést a tömés 

végén mért hízott súlyban a landi ludaknál. A magyar fajtában legjobb a nagy, leggyengébb a kis 

szülői súlycsoport utódainak teljesítménye volt. A termelt máj súlya sem a landi, sem a magyar 

fajtánál nem tért el jelentősen egymástól, és a májtermelést nem befolyásolta a szülők testsúlya. A 

máj minőségénél ugyanezt az eredményt kaptuk, vagyis a májminőség sem mutatott összefüggést a 

szülők testsúlyával. A magyar ludak májtermelési eredményei jóval a landi fajta eredményei alatt 

maradtak, annak ellenére, hogy a landi ludak kísérleti eredménye sem érte el a fajtára egyébként 

jellemző szintet. A magyar fajta gyengébb eredményeiben szerepet játszott az is, hogy a tömők nem 

fogadják szívesen a fehér tollszínű alapanyagot. A landi ludak összességében gyengébb 

teljesítménye nem befolyásolja a levonható következtetéseket, mivel a kísérleti állomány egésze 

gyengébb teljesítményt nyújtott, mint a fajtaátlag. Mivel az állatok egészségi állapota rendben volt, 

a tömést hozzáértő személy végezte és a tömés kipróbált technológia szerint zajlott, a gyengébb 

eredményeknek valószínűleg környezeti okai voltak (nagyon magas hőmérséklet a tömés idején). 

Megnéztük az egyes súlycsoportokba tartozó családok tojástermelését és a tojások termékenységét, 

keltethetőségét, az egy tojóra jutó naposliba számot. A landi fajtában a nagy súlyú szülők hátránya 

érzékelhető a tojástermelésben (a kis testű tojók termeléséhez képest 14, a közepes méretű tojók 

termeléséhez képest 12 %-kal volt alacsonyabb), a keltethetőségben és a termékenységben azonban 

nem. A naposliba-termelés a gyengébb tojástermelés miatt mégis a nagy súlyú tojóknál volt a 

leggyengébb, egy nagy súlyú tojóra 15 %-kal kevesebb naposállat jutott, mint egy kis súlyúra és a 

nagy testű tojók naposliba termelése 7 %-kal maradt a közepes súlyú tojók termelése alatt. Ezek 

alapján az egy ciklus alatt egy tojóra jutó összes máj mennyiségében a nagy súlyú családok 15, 

illetve 16 %-os hátrányban vannak a kis és közepes testméretű szülőkhöz képest, ami kb. 2,5 kg-mal 

kevesebb hízott májat jelent tojónként. 

A babati magyar nemesített lúd testsúlya határozottabban befolyásolta a szaporaságot, így a 

termékenységet, a keltethetőséget és a naposliba-termelést. A nagy súlyú tojók tojásainak 

termékenysége 5-7 %-kal maradt el a közepes, illetve kis testű társaikétól, a tojások keltethetősége 

pedig 3-6 %-kal volt rosszabb ebben a csoportban. A megtermelt tojások száma a kis súlyú 

családoknál 16 %-kal bizonyult többnek, mint a közepes és nagy súlyú tojóknál. A naposliba-

termelésben ezek következtében a nagy testű tojók 19, illetve 25 %-kal maradtak el kisebb 
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társaiktól. Az egy tojóra jutó összes megtermelhető máj mennyiségét illetően a hústermelési 

adatokhoz hasonlóan a nagy súlyú családok adták a leggyengébb eredményt, 1, illetve 3,5 kg-mal 

kevesebb hízott májat termelve, mint közepes és kis testű társaik. 

A landi fajtában a kis és nagy testű családok súlya között 18 %-os, a magyar családoknál 23 %-os 

volt a különbség, ami semmiféle befolyást nem gyakorolt az utódok által termelt hízott máj súlyára 

és minőségére. Egy átlagos, viszonylag homogén törzsállományban véleményünk szerint az említett 

különbségeknél csak jóval kisebb mértékű eltérés lehet az állatok testsúlyában, mivel esetünkben, 

különösen a magyar ludaknál, a telepen különböző területeken folyó szelekciós munka tette 

lehetővé, hogy egymástól igen nagymértékben eltérő súlyú egyedeket, sőt családokat vonjunk be a 

vizsgálatokba.  

 

A szülők testsúlya közötti viszonylag nagy, 18-23 %-os eltérés az utódok vágott test-súlyában kb. 8, 

a mellsúlyban és a combsúlyban 10-10 %-os eltérést okozott.  

A lúdárutermelés hatékonysága és gazdaságossága szempontjából azonban nem közömbös, sőt az 

egyik legfontosabb értékmérő a kikeltetett naposlibák száma. A testsúly és a szaporaság közötti 

negatív korreláció a kísérlet során is tapasztalható volt. A kis, közepes és nagy súlyú családok 

tojástermelése között sorrendben 6 és 7 %-os eltérés adódott, a kis és nagy súlycsoport között pedig 

a különbség 12 %-nyi volt. A tojások termékenysége 13, illetve 21 %-kal különbözött, a kis és nagy 

testű családok tojásainak termékenysége között pedig mintegy 31 % különbség volt. A 

szülőcsoportoktól kikelt naposlibák számában az eltérés még nagyobb, 23 és 24, a két szélső 

csoport között pedig 41 % volt. Kísérleti eredményünkhöz hasonlóan a tojástermelés, termékenység 

és keltethetőség romlását figyelték meg többen a testsúly emelkedésével párhuzamosan (Pingel, 

1976; Vagt és mtsai, 1989; Robinson és mtsai, 1993).  

Az egyes családoktól származó naposliba számot figyelembe véve az egy tojóra jutó vágott test 

termelésében a kis súlyú családok tojói 20, illetve 36 %-kal messze megelőzték közepes és nagy 

súlyú társaikat. A mellnél és a combnál ugyanez a helyzet, 21-21, illetve 35-35 %-os előnyt értek el 

a kis testű tojók. Ez minden szempontból figyelemre méltó különbség, ami arra enged 

következtetni, hogy a lúdtenyésztésben a tojástermelés, a termékenységi mutatók és a keltethetőség 

javítása nagyobb jelentőségű, mint a testsúly növelésére irányuló kizárólagos szelekció, amelynek 

következtében a szaporasági tulajdonságok romlanak (Schneider, 1988; Pingel, 1990/a). A nagyobb 

testsúly elérése önmagában nem javítja a lúdtartás gazdaságosságát, sőt a kisebb számú utód miatt a 

bevétel csökkenését eredményezheti. 
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5.5. A szaporaság hatása 

 

Több szerző vizsgálta a szaporaság és a hústermelés, valamint a szaporaság és a lúd májtermelése 

közötti összefüggést. Közülük néhányan úgy találták, hogy a jó szaporasági és jó hústermelési 

tulajdonságok negatív korrelációban vannak, illetve a szaporasági tulajdonságok javítása a 

hústermelési tulajdonságok (pl. testsúly) csökkenését idézi elő (Pingel, 1990/a; Schneider, 1988). 

Mások ezzel ellentétben úgy találták, hogy a szaporasági tulajdonságok javíthatók anélkül, hogy a 

növekedésben visszaesés következne be (Rosinski és mtsai, 1996).  

 

A szaporaság hústermelésre gyakorolt hatását feltárni szándékozó kísérletünk eredményében a 

hasonló testsúlyú jó, átlagos, illetve gyenge szaporaságú családok tojástermelése között 24, illetve 

32 %-os, a jó és gyenge szaporaságú családok között pedig 48 %-os eltérés volt. A májtermelési 

kísérletben a jó, átlagos és gyenge szaporaságú családok között kisebb, 7, illetve 17 %-os különbség 

adódott, a jó és gyenge szaporaságú családok közötti eltérés pedig 23 % volt. 

 

A tojások súlya a magyar lúddal végzett, hústermelést vizsgáló kísérletben nem különbözött 

jelentős mértékben egymástól és nem mutatott összefüggést a termelt tojás számával, ezzel 

párhuzamosan a naposliba súlyát sem befolyásolta a tojástermelés. A landi lúddal végrehajtott, 

májtermelési kísérletben azonban a jó szaporaságú tojók kisebb tojást termeltek, mint átlagos és 

gyenge szaporaságú társaik. Ennek megfelelően a naposliba súlya is kisebb volt ebben a kísérleti 

csoportban.  

A tojástermelés egy cikluson belül először hirtelen megemelkedik, majd hosszú ideig stagnál, és a 

ciklus végén csökkenni kezd. Egyes források szerint (Bogenfürst, 1992) a termelt tojások súlya a 

ciklus előrehaladtával a tojó kimerülésével párhuzamosan csökken. Minél több tojást termelt tehát a 

tojó, a tojások idővel annál kisebbek. Mivel a tojássúly közepesen öröklődő tulajdonság (h2 = 0,4-

0,5), a genotípus nagymértékben befolyásolja. Vizsgálataink eredményeiből kitűnik, hogy a tojás 

száma nem minden esetben gyakorol egyértelműen hatást a tojásméretre. A babati magyar 

nemesített fajtánál nem tapasztaltunk összefüggést a két tulajdonság között, míg a babati szürke 

landi fajtában, annak ellenére, hogy a vizsgált csoportok között kisebb volt a szaporaságban az 

eltérés, mint a magyar lúdnál, a több tojást termelő családok tojásai kisebbek voltak. Ebben az 

esetben tehát a szaporaság hatással volt a tojássúlyra.  

 

A májtermelés és a szaporaság között Bögre (1981) negatív korrelációt talált, mások azonban a 

szintén negatív korrelációt nem találták szignifikánsnak (Bódi, 1992; Tóth és Szélné Szeri, 1985), 

megint mások szerint pedig a szaporaság nem érinti a ludak májtermelését (Shalev és mtsai, 1991). 
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Kísérletünkben a három csoport csaknem azonos testsúllyal került tömésre. A tömés alatt a jó 

szaporaságú családok utódainál kb. 7 %-kal kisebb testsúlygyarapodást mértünk, mint a másik két 

csoportban, ami nem számottevő különbség, de jelzés értékű lehet. A máj átlagsúlyában már 

nagyobb volt az eltérés az átlagos és gyenge szaporaságú csoport utódainak javára.  

A részteljesítmény és az egész éves tojástermelés közötti pozitív összefüggésről számol be 

Bogenfürst (1992). Esetünkben azonban a március végén még a legjobb szaporasági teljesítményt 

mutató családok a ciklus végére lemaradtak a tojástermelésben az átlagos termelésű családokhoz 

képest, és a naposliba-termelésben is csak kis előnyt élveztek. Ezért célszerűnek tartottuk a jó és 

átlagos szaporaságú családok eredményeit együtt kezelve összehasonlítani a gyenge szaporaságú 

családok teljesítményével. Ennek alapján a jobb szaporaságú családok utódainak átlagos 

májtermelése 627,5 g volt, míg a gyenge szaporaságú családok utódai 647 g átlagsúlyú májat 

termeltek. Ez a különbség gazdasági szempontból nem számottevő és statisztikailag sem igazolható. 

A megtojt tojás mennyisége közötti kb. 14 %-os és a naposliba számában tapasztalt 13 %-os 

különbség tehát a babati szürke landi fajtában nem volt hatással az utódok májtermelésére. A teljes 

ciklust figyelembe véve az egy tojó utódaitól származó összes máj számított mennyisége 19,5 kg 

volt a jó szaporaságú családokban, míg a gyengébb szaporaságú családoknál mindössze 17,6 kg. 

Vagyis a jó szaporaságú, több naposlibát termelő szürke landi családok a májtermelésben is 

termelékenyebbek, mint a gyengébb szaporasággal bíró társaik. 

 

A hústermelésben – kilenchetes élősúly, vágott test súlya, mell- és combsúly – nem mutatkozott a 

szaporaság hatása. Nem jelentkezett tehát a szaporaság és a hústermelés között negatív korreláció, 

sőt, az eredményekből kitűnik, hogy a jó szaporaságú családok hústermelő képessége ebben az 

esetben jobb volt, mint a gyengébb tojástermelésű csoportok húshozama.  

Az egy tojóra jutó összes vágott test, mell és comb súlya a ciklus alatt így természetesen sokkal 

több volt a jó szaporaságú tojóknál, mint gyengébb termelésű társaiknál.  

 

 

5.6. A tojó és gúnár utódok termelésének összehasonlítása  

 

Napos korban a tojók és a gúnarak között egyik kísérletben sem találtunk számottevő különbséget. 

Minden esetben, a tojássúly, a kor, a szaporaság és a testsúly hatásának vizsgálatakor is azt 

tapasztaltuk, hogy hol a tojók, hol a gúnarak naposkori testsúlya nagyobb. Saját vizsgálatainkhoz 

hasonlóan Szabó (1975) és Szabóné Willin (1991) sem talált különbséget a tojók és gúnarak 

testsúlyában napos korban. Bögre (1989/a) szerint azonban a magyar lúdnál a két ivar között 

naposkorban 2,62 %-os, nem szignifikáns eltérés van a gúnarak javára.  



 81

Kísérleteinkben kilenchetes korra az ivari dimorfizmus kifejezetté vált, a gúnarak élősúlya 

szignifikánsan nagyobb volt, mint a tojóké. A tojássúlynak a máj-, illetve hústermelésre gyakorolt 

hatásának vizsgálatakor a két ivar között az egyes csoportoknál 8-17 %-os kilenchetes kori 

élősúlybeli eltérést tapasztaltunk a gúnarak javára. Nem volt összefüggés a tenyésztojás súlya és az 

ivari dimorfizmusból eredő élősúlybeli eltérés között. A szülők korának az utódok termelési 

tulajdonságaira gyakorolt hatását vizsgálva 11-21 %-os különbség adódott a tojók és a gúnarak 

súlya között kilenchetes korban. Az eltérés mindkét esetben (a hús- és a májtermelési kísérletben is) 

a fiatal szülőktől származó utódoknál volt nagyobb. A szaporaság hatásának vizsgálatakor 13-14 %-

os különbséget tapasztaltunk a tojók és a gúnarak között a landi és 13-22 %-os eltérést a magyar 

lúdnál, függetlenül attól, hogy jó, átlagos, illetve gyenge tojástermelésű családok utódairól volt-e 

szó. A szülői testsúly hatásának vizsgálata hasonló eredményt hozott, a gúnarak kilenchetes kori 

élősúly előnye 13-22 % volt a tojókkal szemben. 

Eredményeinkhez hasonlóan több szerző (Pingel, 1990/b; Bögre és Bögre, 1984; Bögre és mtsai, 

1989/b; Bódi 1994; Szabóné Willin, 1991) is jelentős különbséget talált pecsenyekorban a két ivar 

testsúlyában.  

 

Májtermelési vizsgálatainknál a tömés alatti ráhízás és a tömés végén mért hízott súly a gúnarak 

fölényét mutatta, sok esetben statisztikailag igazolható módon. A hízott máj súlya is a legtöbb 

csoportban a gúnaraknál volt kedvezőbb. A tojássúly hatását elemző kísérletben a tojók és gúnarak 

ráhízása között az eltérés 3-14 % volt, a hízott élősúlyban 8-14 % különbség adódott, míg a hízott 

máj súlyában 10-24 % volt a gúnarak fölénye. A szülők korának májtermelésre gyakorolt hatását 

vizsgálva megállapítottuk, hogy a ráhízásban 3-4, a hízott súlyban 8-9 % a gúnarak előnye, a máj 

súlyában pedig a fiatal szülők utódainál 23, míg az idősebb családok utódainál 8 % a különbség a 

gúnarak javára. A szaporaság hatásának elemzésekor az egyes csoportoknál a ráhízásban 1-19, a 

hízott súlyban 9-16 %-os eltérést tapasztaltunk szintén a gúnarak javára. A májsúlyban csak a 

gyenge szaporaságú szülők utódainál jelentkezett a gúnarak fölénye, a másik két csoportnál közel 

azonos volt a két ivar májtermelése. Az I-II. osztályú máj arányát illetően nem volt egyértelmű sem 

az egyik, sem a másik ivar fölénye.  

Eredményeinkkel egybevág Tóth és Szélné Szeri (1982), valamint Katz és mtsai (1997) véleménye, 

mely szerinit a gúnarak májtermelése jobb. Ezzel ellentétben Bögre (1969) a tojók májtermelését 

találta jobbnak, Hasdai és mtsai (1996) kísérleti eredményei pedig nem mutattak eltérést a két ivar 

között a hízott máj súlyában. 

 

Kísérleteink során a gúnarak mell- és combsúlya minden esetben felülmúlta a tojókét, az eltérés a 

legtöbb esetben szignifikáns volt (kivéve a 160,1-175 g súlyú tojásból kikelt ludak). A tojássúly 
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hatását vizsgálva az egyes csoportokban az eltérés a mellsúlynál 11-21 % volt a keltetőtojás súlyától 

függetlenül. A combok súlyánál 6-23 %-os különbség adódott az ivarok között, szintén függetlenül 

attól, hogy melyik súlycsoportba tartozó tojásból kelt ki a naposliba. A vágott test súlyában a 

gúnarak 12-19 %-kal múlták felül a tojókat. A szülőállomány korának hatását vizsgáló kísérletben 

igen nagy, a mellsúlyban 22-23 %-os, a combsúlynál 20 %-os eltérés jelentkezett az ivarok között a 

gúnarak javára. A különbség mértékére a szülők életkora nem gyakorolt hatást. A vágott test 

súlyában az eltérés 19-21 % volt az ivarok között. A szülőállomány szaporaságának hatását 

vizsgálava 9-23 % eltérést tapasztaltunk a mell-, 10-20 % különbséget a combsúlyban és 12-22 %-

ot a vágott test súlyában. A szülői testsúly hatását kutató vizsgálatoknál csak a hústermelési 

kísérletben tudtuk megnézni a tojók és gúnarak közötti különbséget, mert a landi ludakat vegyes 

ivarban (szexálás nélkül) tudtuk csak letelepíteni, a vágóhídi feldolgozásnál pedig nem volt 

lehetőség az állatok ivarának meghatározására. A magyar lúddal végzett kísérlet eredményeiből 

látszik, hogy a vágott testnél 15-22, a mellsúlynál 18-23, a combsúlynál 13-20 % az eltérés a 

gúnarak javára. 

Adataink egybevágnak Bódi (1994) eredményével, mely szerint erősen szignifikáns a gúnarak mell- 

és combsúlyban mutatkozó fölénye. Szabóné Willin (1991) szerint nyolchetes korban 1 % körüli 

különbség van a tojók és gúnarak között az értékes húsrészek súlyában, a gúnarak javára.  

 

 

5.7. A kísérletek adataiból megfigyelt egyéb összefüggések megvitatása 

 

A tömésbe állítási súly, valamint a ráhízás és a hízott máj súlya közötti összefüggést sok kutató 

vizsgálta, és a különböző szerzők igen különböző eredményre jutottak (Bögre, 1969, 1992; Stasko 

és Majna, 1976; Szabó, 1987; Tóth és Szélné Szeri, 1982; Penkova, 1995). A vizsgálatokban a 

szerzők különböző lúdfajtákkal dolgoztak, többek között landi, magyar, bolgár fajtákkal és 

hibridekkel. Ahogyan a májtermelésben, úgy a májtermeléssel összefüggő tulajdonságokban is 

jelentős különbség van az egyes fajták, hibridek között. A babati szürke landi fajtánál sem 

egyértelmű a beállítási súly és a májsúly közötti összefüggés. Általánosságban elmondható, hogy 

kísérletünkben a két tulajdonság között gyenge, közepes korreláció állt fenn. A tömés alatti ráhízás 

és a hízott máj súlya között valamivel egyértelműbb és némileg szorosabb az összefüggés; a legtöbb 

esetben közepes erősségű kapcsolat volt a tulajdonságok között. 

 

A hústermelés értékeléséhez a pecsenyelúd értékes testrészeinek (mell és comb) teljes vágott testhez 

viszonyított arányát vizsgáltuk. Kilenchetes korban levágott pecsenyelúddal valamivel gyengébb 
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eredmény érhető el (43-45 %), mint a 15 hetes végtermékekkel, ahol az értékes részek aránya 46-47 

%.  

Az irodalomban igen változó arányokról számolnak be az egyes szerzők. Az adatok a 

lúdárutermelés színvonalának fejlődését is jelzik. Rydlova (1976) nyolchetes ludaknál az értékes 

húsrészek arányát a vágott súly százalékában 24,8-28,2 %-nak találta, Bögre (1968/b) 

pecsenyelúdnál 32, míg húslúdnál 38 %-osnak mérte a mell és a combok vágott testhez viszonyított 

együttes arányát. Egy későbbi kísérletben Bögre és Bogenfürst (1987) úgy találta, hogy a szóban 

forgó arány nyolchetes korban 20,8-22,2 %, míg 16 hetesen 43,1-44,6 %. Bódi (1994) babati 

magyar nemesített ludakkal végzett kísérleteiben 42,9-44 %-os mell és comb arányt mért a vágott 

test %-ában kilenchetes ludakon. 

Az eredmények ismeretében megállapítható, hogy a babati magyar nemesített lúd az értékes 

húsrészek arányát tekintve kifejezetten alkalmas további, a hústermelésre irányuló óvatos 

szelekcióval hús típusú vonal kialakítására.  
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

 

6.1. A tojássúly változásából levont következtetések 

 

–A tojások 22-26 %-os, vagy ennél kisebb súlyeltérése nem okozott változást a termékenységben és 

a kelési eredményekben a babati szürke landi és a babati magyar nemesített lúdnál. 

–A tenyésztojás súlya befolyásolta a naposliba súlyát. 

–A naposliba súlya a keltetőtojás súlyának a babati szürke landi és a babati magyar nemesített 

fajtánál 59,50 és 59,85 %-a. 

–A tojássúly hatása az élősúlyra a ludak felnevelése során kilenchetes korig erősen mérséklődött. A 

landi fajtánál a tojássúly 22-26 %-os eltérése kilenchetes korra 10 %-nál kisebb különbséget 

eredményezett a pecsenyelúd élősúlyában. A vegyes hasznosítású, hústermelésre is alkalmas 

magyar fajtánál kilenchetes korra a tojássúly-hatás csaknem teljesen megszűnt. A vágott test súlya 

(9, illetve 15 hetes korban történt vágásnál egyaránt), a mell- és a combsúly kevéssé függött attól, 

hogy milyen súlyú tojásból kelt ki a liba. A nagy súlyú (190 g feletti) tojásból kikelt ludak 

hústermelésbeli fölényének oka a tojássúly mellett a genetikai háttér, a hústermelési 

tulajdonságok jó örökölhetősége. 

–A hízólúd ráhízása a tömés alatt jobb a nagyobb tojásból kikelt tömőalapanyagnál. 

–A hizlalás végén mért testsúlyra a tojássúly hatása 9 % volt a babati szürke landi fajtában. 

–A babati szürke landi lúd májtermelésére nem volt hatással a keltetőtojás súlya. A tojássúly csak 

annyiban befolyásolta a megtermelt máj súlyát, hogy a túl kicsi (140 g alatti) tojásokból kikelt 

ludak hízott májának súlya elmaradt a nagyobb (140 g feletti) tojásból kelt tömőalapanyagok 

májsúlyától.  

–A keltetőtojás súlya nem befolyásolta a hízott libamáj minőségét. Hatása csak annyiban 

jelentkezett, hogy a 140 g alatti tojásból kikelt ludak májának minősége elmaradt nagyobb 

tojásból kikelt társaikétól. 

 

 

6.2. Az életkor változásából levont következtetések 

 

– Az idősebb (2, 3 éves) babati szürke landi és babati magyar nemesített ludak nagyobb tojásokat 

raktak, mint az egyéves szülők. 

– Az idősebb szülőktől származó naposliba élősúlya nagyobb volt, mint az egyéves szülők 

utódainak súlya. 
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– A ludak 9 és 15 hetes korban mért testsúlyában mérsékelten jelentkezett a szülőállomány korának 

hatása. A különböző korú szülők tojásának súlya közötti 14-18 %-os különbség 2-8 %-ra 

mérséklődött az utódok kilenchetes korában mért élősúlyánál.  

– A babati szürke landi lúd májtermelésére, a hízott máj minőségére nem volt hatással a szülők 

életkora.  

– A babati magyar nemesített lúd hústermelési eredményeiben nem volt egyértelmű a szülők 

korának hatása. A különböző korú ludak utódai közötti 2-9 %-os eltérés a vágott testnél, a mell- 

és a combsúlynál nem volt szignifikáns. 

 

 

6.3. A testsúly változásából levont következtetések 

 

– A szülők testsúlya közötti 18-23 %-os különbség mindössze 4-9 %-os eltérést okozott a 

tenyésztojás súlyában.  

– A naposliba súlyában a szülői testsúly-hatás érvényesült, a kisebb testű ludak utódai 6-11 %-kal 

kisebbek voltak, mint a nagyobb súlyú társaiktól származók. 

– A vizsgált két fajta kilenchetes testsúlyában a tojás és naposkori súlyhoz képest fokozottabban 

jelentkezett a szülők súlyának hatása (8-16 %). 

– A szülők súlya a magyar nemesített lúdnál hatással volt a tojás termékenységére és 

keltethetőségére. 

– A babati szürke landi és a babati magyar nemesített fajta májtermelését nem befolyásolta, a 

tömőalapanyag szülőcsoportjának testsúlya.  

– A babati magyar nemesített lúd hústermelésére, a vágott test súlyára, a mell- és a comb súlyára 

hatással volt a szülők testsúlya. A szülőállomány élősúlyának 18-23 %-os különbsége 8-10 %-os 

eltérést okozott az utódok hústermelésében. 

– A szülők élősúlyával összefüggésben különbség volt az egyes családok tojás- és naposliba-

termelése között mind a babati szürke landi, mind a magyar nemesített fajtában. 

– A hagyományos ciklusban az egy tojóra jutó összes megtermelt hús (vágott test, mell és comb), 

valamint máj tekintetében a kisebb testű tojók eredményesebbek voltak (jobb szaporaságuknak 

köszönhetően), mint nagyobb testű társaik. 
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6.4. A szaporaság változásából levont következtetések 

 

– A szaporaság a babati magyar nemesített fajtában nem befolyásolta a tenyésztojás és a kikelt 

naposliba súlyát. 

– A szaporaság nem volt hatással az utódok kilenchetes testsúlyára a vizsgált két fajtában. 

– A szülők szaporaságának kb. 15 %-os különbsége nem befolyásolta az utódok májtermelését, így 

az egy ciklus alatt egy tojóra jutó összes megtermelt máj a több kikelt naposliba 

eredményeképpen, a jó szaporaságú babati szürke landi tojóknál több volt, mint gyengébb 

szaporaságú társaiknál. 

– A szülők szaporasága nem befolyásolta az utódok hústermelését, a jobb szaporaságú magyar 

nemesített tojóktól egy ciklus alatt, a magasabb naposliba számnak köszönhetően nagyobb 

mennyiségű vágott test, mell és comb várható, mint gyengébb szaporaságú társaiktól. 

 

 

6.5. A gúnarak és tojók termelésének összehasonlításából levont következtetések 

 

– Napos korban a két ivar között nem volt eltérés az élősúlyban.  

– Az ivari dimorfizmus a vizsgált két fajtánál kilenchetes korra kifejezetté vált. 

– A tömés alatti ráhízásban, a hízott test súlyában, valamint a máj súlyában a gúnarak teljesítménye 

felülmúlta a tojókét a babati szürke landi fajtában. 

– A magyar nemesített gúnarak hústermelése eredményesebb volt, mint a tojók vágott test-, mell- és 

comb-termelése. 

 

 

6.6. A kísérleti adatokból megfigyelt egyéb összefüggésekből levont következtetések 

 

– A tömésbe állítási súly és a hízott máj súlya között a babati szürke landi fajtában gyenge, közepes 

pozitív korreláció volt. 

– A tömés alatti ráhízás, valamint a hízott máj súlya között ugyanebben a fajtában közepes pozitív 

korreláció volt. 

– A babati magyar nemesített lúd értékes húsrészeinek aránya jó, 43-45 % volt. 
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6.7. A gyakorlat számára átadható eredmények, javaslatok 

 

6.7.1. Javaslatok a babati szürke landi lúd töméses hizlalásához 

 

– A keltetőtojás súlya csak annyiban befolyásolja a babati szürke landi lúd májtermelését, hogy a 

kisméretű, 140 g alatti tojásból kikelt ludak májtermelése elmarad a nagyobb tojásból származók 

teljesítményétől. Ezért a gyakorlat számára javasolható a 140 g-nál nagyobb súlyú tojásból kikelt 

lúd tömőalapanyag használata, illetve a 140 g-nál kisebb súlyú tojásokból kikelt utódokat célszerű 

később tépett libaként tömésbe állítani. 

– Az egyéves szülőktől származó tömőalapanyag – az idősebb állomány utódaihoz hasonlóan – 

eredményesen hizlalható.  

– A nagy testű tojók utódaitól nem várható jobb májtermelés, sőt gyengébb szaporaságuk miatt ezen 

tojók után egy ciklus alatt összességében kevesebb máj lesz, mint a kisebb, szaporább társaiktól. 

A testsúlyra irányuló egyoldalú szelekció nem vezet eredményre a májtermelésben. 

– A szaporaság javítása bizonyos határig nem okoz romlást a májtermelésben, mivel az utódok 

májtermelését a szülők tojás- és naposliba-termelésében fennálló 15-20 %-os különbség nem 

befolyásolja. 

– A jobb hizlalási eredmények miatt a gúnarak tömése nagyobb hasznot eredményezhet, mint a 

tojók hizlalása (az I-II. osztályú máj aránya hasonló a két ivarban). 

 

6.7.2. Javaslatok a babati magyar nemesített lúd hústermelésének javításához 

 

– Az idősebb tenyészállománytól származó pecsenye- és húslúd hústermelése nem jobb annyival, 

hogy emiatt az egyéves állományok utódai háttérbe szoruljanak a pecsenyelúd előállítás során. A 

piacon keresettebb húslibánál a szülők korából eredő élősúly különbség kevésbé számottevő. 

– A nagy súlyú szülők utódainak hústermelése kétség kívül jobb, mint kisebb testű társaiké, 

azonban az egyoldalú testsúly-növelésre irányuló szelekció a szaporaság romlását előidézve, az 

egy tojóra jutó éves hústermelést hátrányosan érintheti. 

– A fajta szaporasági mutatói javíthatók anélkül, hogy a hústermelési eredményekben romlás 

következne be, mivel a szülők szaporasága nem mutatott összefüggést az utódok 

pecsenyesúlyával, illetve az értékes húsrészek termelésével. 

– A babati magyar nemesített lúd értékes húsrészeinek aránya jó (43-45 %), hústermelése 

körültekintő szelekcióval javítható, a fajtán belül jó húsvonal kialakításának lehetősége adott.  

– A gúnarak pecsenyesúlya kb. 1 kg-mal, mintegy 15-20 %-kal jobb, mint a tojóké. Ez, amennyiben 

sor kerülne a magyar nemesített lúdból húsvonal kialakítására, (további vizsgálatok után) 
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megfontolandóvá teheti az ivar szerint elkülönített utónevelést mindkét ivar húshozamának 

javítása céljából. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

 

1. Nincs hatással a babati szürke landi lúd hízott májának súlyára a szülőállomány kora, a 

szülőállomány testsúlyának <23 %-os eltérése, a megtermelt tojás számában jelentkező <15 %-

os eltérés és a tenyésztojás súlya 140 g felett.  

2. A hízott máj minőségét nem befolyásolja a szülőállomány kora, testsúlya, szaporasága, és a 

tömőalapanyag ivara, valamint a tenyésztojás súlya 140 g felett a babati szürke landi 

lúdfajtában.  

3. A 190 g-nál kisebb súlyú tojásból kikelt babati magyar nemesített lúd pecsenye-, vágott test-, 

mell- és combsúlyát nem befolyásolja a tenyésztojások súlyának <22 %-os eltérése. 

4. A babati magyar nemesített szülőállomány testsúlyának hatása az utódok fejlődésére és 

hústermelési tulajdonságaira erőteljes, a tojássúlyra azonban alig érzékelhető. 

5. A szülőcsoportok között <50 %-os eltérés a szaporaságban nem befolyásolja az utódok 

hústermelését a babati magyar nemesített lúdfajtában. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

 

A lúdtartás és -tenyésztés célja mindenütt a termelékenység növelése optimális tartási és 

takarmányozási feltételek biztosításával. A nagy testű baromfifajoknál, így a lúdnál is a naposállat-

előállítás áll az érdeklődés homlokterében. A lúdállományok genetikai javításának célja az egy 

tojóra jutó naposliba szám növelése és az utódok hús-, illetve májtermelésének javítása. Ehhez 

ismerni kell a fajták jellemző tulajdonságain kívül a hús-, és májtermelésre ható tényezőket, az 

egyes tulajdonságok közötti összefüggéseket és ezek mértékét, valamint gazdasági jelentőségüket.  

Kísérleteink célja az volt, hogy a szülők néhány jellemzőjének az utódok hús-, illetve 

májtermelésére gyakorolt hatását megvizsgálja a babati magyar nemesített, illetve a babati szürke 

landi lúdfajtánál. A hús- és májtermelést számos tényező befolyásolja. Ezek közül az értekezés 

azokkal foglalkozik, amelyeknek hatása még nem teljesen tisztázott, illetve ellentmondásos kísérleti 

eredmények születtek az elmúlt években velük kapcsolatban. A munka célja nem az, hogy a vitatott 

kérdésekben döntsön, hanem mindössze annyi, hogy a vizsgált két fajtánál némi támpontot adjon a 

további fejlesztések, a termelés hatékonyságának javítása és a szelekciós munka számára. 

Megvizsgáltuk, hogy a tojás súlya, a szülőállomány életkora, szaporasága és testsúlya milyen 

mértékben befolyásolja az utódok hús- és májtermelését. A kísérleteinket úgy végeztük, hogy a 

vizsgálatban részt vevő állatokat nem szakítottuk ki az üzemi termelési keretek közül, tartásuk, 

takarmányozásuk és a termelés is a telepi technológia szerint zajlott, így a kapott eredmények az 

üzemi lúdtartás számára jól hasznosíthatók.  

 

A tojássúly hatását a máj- és hústermelésre vizsgáló kísérletben megállapítottuk, hogy az egyéves 

állomány tojássúlya a babati szürke landi fajtában 154,9, a babati magyar nemesített fajtában 161,6 

g. A tojássúly a ciklus elején az átlag feletti volt, később az átlag alá csökkent, majd a ciklus utolsó 

hónapjában ismét elérte az átlagos értéket. A tojássúly jelentős mértékben meghatározta a kikelt 

naposliba súlyát, amely a tojássúly arányában a landi fajtában 59,5 %, a magyar fajtánál 59,85 % 

volt. 

A landi fajtában a tojássúly hatása hosszabb ideig érvényesült, mint a magyar nemesített fajtánál, 

ahol kilenchetes korban már nem jelentkezett. A babati szürke landi lúd májtermelését csak 

annyiban befolyásolta a keltetőtojás súlya, hogy a túl kicsi, 140 g-nál kisebb tojásból kikelő ludak 

májtermelése gyengébb volt, mint nagyobb tojásból kikelő társaiké.  

A kísérleti eredményekből megállapítottuk, hogy a lúd hústermelését, amelynek keretében a vágott 

test súlyán kívül az értékes húsrészek, így a mell és a comb súlyát is vizsgáltuk, kevéssé 

befolyásolta, hogy mekkora súlyú tojásból származott az egyed.  
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A szülő korának hatását a lúd máj- és hústermelésére vizsgáló kísérletekben megállapítottuk, hogy 

az idősebb (2, 3 éves) babati szürke landi és babati magyar nemesített ludak nagyobb tojásokat 

raktak, mint az egyéves tojók. Az idősebb állománytól származó naposliba súlya is nagyobb volt, 

mint az egyéves szülők utódainak súlya.  

Nem volt összefüggés a szülők kora és az utódok által termelt máj nagysága, illetve minősége 

között. A szülőállomány kora nem gyakorolt befolyást a tömés alatti ráhízásra és a hízott lúd 

élősúlyára sem.  

A babati magyar nemesített fajtánál az első kísérletben a szülő korának, illetve ezzel 

összefüggésben a tojás súlyának hatása a kilenchetes korban mért élősúlyt, a vágott test, a mell-, és 

combsúlyt nem befolyásolta. A második vizsgálatban az idősebb szülők utódainál a 9 és 15 hetes 

korban mért élősúly, a vágott test, a mell- és a combsúly nagyobb volt, mint az egyéves állomány 

utódainál.  

 

A szülők testsúlyának az utódok hústermelésére gyakorolt hatásának vizsgálatakor megállapítottuk, 

hogy a nagy súlyú szülők tojásai csak néhány %-kal voltak nagyobbak, mint a kis és közepes súlyú 

szülőké. A naposliba súlyánál, a kilenchetes korban mért élősúlynál, valamint a vágott test-, a mell- 

és a combsúlynál az eltérés kifejezettebb volt. Az egyes családok által termelt naposliba számot 

figyelembe véve kiszámítottuk az egy tojóra jutó vágott test, mell- és comb-termelést a 

hagyományos ciklusban. Ez alapján a kis súlyú családok tojói messze megelőzték közepes és nagy 

súlyú társaikat.  

A babati szürke landi és a babati magyar nemesített lúdnál a hízott máj súlyát és minőségét nem 

befolyásolta a szülők testsúlya. A nagy súlyú családokban a gyengébb szaporaság miatt kevesebb 

volt az egy ciklus alatt egy tojóra jutó összes hízott máj mennyisége, mint a kis és közepes súlyú 

családokban.  

 

A szaporaság májtermelésre gyakorolt hatását vizsgáló kísérletben a jó szaporaságú babati szürke 

landi tojók kisebb tojást raktak, mint átlagos és gyenge szaporaságú társaik. Ennek megfelelően a 

naposliba súlya is kisebb volt ebben a csoportban. A különböző szaporaságú babati magyar 

nemesített családok által termelt tojás súlya nem különbözött jelentős mértékben egymástól és nem 

mutatott összefüggést a termelt tojás számával, ezzel párhuzamosan a naposliba súlyát sem 

befolyásolta a tojástermelés. A megtermelt tojás száma tehát nem minden fajtában gyakorol 

egyértelműen hatást a tojásméretre.  

A megtermelt tojás mennyiségében a családok közötti kb. 14 %-os és a naposliba számban 

tapasztalt 13 %-os különbség a babati szürke landi fajtánál nem volt hatással az utódok 
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májtermelésére. A teljes ciklust figyelembe véve az egy tojóra jutó összes megtermelt máj 

mennyisége nagyobb volt a jó szaporaságú családokban, mint a gyengébb szaporaságú családoknál.  

A hústermelést, így a kilenchetes élősúlyt, a vágott test súlyát, a mell- és combsúlyt nem 

befolyásolta a babati magyar nemesített lúdcsaládok szaporasága közötti különbség. A ciklus alatt 

az egy tojóra jutó összes vágott test, mell és comb így természetesen sokkal több volt a jó 

szaporaságú tojóknál, mint gyengébb termelésű társaiknál.  

 

A tojókat és a gúnarakat összehasonlítva megállapítottuk, hogy a naposkori súlyban nem volt 

számottevő különbség egyik ivar javára sem. Kilenchetes korra az ivari dimorfizmus kifejezetté 

vált, a gúnarak élősúlya szignifikánsan nagyobb volt, mint a tojóké, az eltérés mértéke 8-22 % volt. 

A vágott test-, a mell- és a combsúlynál is jelentős volt a gúnarak előnye.  

Májtermelési vizsgálatainknál a tömés alatti ráhízás és a tömés végén mért hízott súly a gúnarak 

fölényét mutatta. A hízott máj súlya a legtöbb csoportban a gúnaraknál volt nagyobb (8-23 %). Az 

I-II. osztályú máj arányát illetően nem volt egyértelmű sem az egyik, sem a másik ivar fölénye.  

 

A kísérletek során megállapítottuk továbbá, hogy a babati szürke landi fajtánál a tömésbe állítási 

súly és a májsúly között gyenge korreláció áll fenn (r = 0,283). A tömés alatti ráhízás és a hízott máj 

súlya között szorosabb az összefüggés, r = 0,4. 

Összehasonlítottuk a pecsenye korban (9 hetesen) és 15 hetesen levágott ludak hústermelését. A 

vágott test súlya 9 hetesen kb. 10 %-kal volt kisebb, mint 15 hetesen. A combsúly 9 és 15 hetes 

életkor között mindössze 9 %-kal, míg a mellsúly ugyanebben az időben 22 %-kal növekedett. 

Megvizsgáltuk a lúd értékes testrészeinek (mell és comb) teljes vágott testhez viszonyított arányát, 

ami 9 hetes korban 43-45 %, 15 hetes korban 46-47 %.  

 

Kísérleteink eredményei alapján a gyakorlat számára javasolható a 140 g feletti tojásból kikelt 

babati szürke landi fajtájú tömőalapanyag használata. Nem célszerű a májtermelés javítása 

érdekében a testsúly növelésére irányuló szelekciót végezni, a szaporaság javítása bizonyos határig 

azonban nem okoz romlást a fajta májtermelésében.  

A nagy súlyú babati magyar nemesített szülők utódainak hústermelése kétség kívül jobb, mint 

kisebb társaiké, azonban az egyoldalú testsúly növelésére irányuló szelekció, a szaporaság romlását 

előidézve, az egy tojóra jutó éves hústermelést károsan érintheti. Ezzel szemben a fajta szaporasága 

egyelőre tovább javítható anélkül, hogy a hústermelésben romlás következne be, mivel a szülők 

szaporasága nem mutatott összefüggést az utódok pecsenyesúlyával, illetve az értékes húsrészek 

termelésével. 
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A babati magyar nemesített lúd értékes húsrészeinek aránya 43-47 %, hústermelése körültekintő 

szelekcióval javítható, a fajtán belül jó húsvonal kialakításának lehetősége adott.  
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SUMMARY 

 

 

The aim of goose breeding is to increase productivity by assuring optimal management and 

nutritional conditions everywhere. The most important thing is the gosling production in the goose 

breed. The aim of genetic improvements of goose stocks is to increase goslings’ number per layer 

and to improve meat and liver production of offspring. For this we have to know characteristic 

features of breeds and factors effecting meat and liver production, correlations between features, 

measure and significance of this correlations.  

The aim of trials was to examine the effect of some parents’ characteristics on liver production of 

offspring in Babat Grey Landes and meat production of offspring in Babat Hungarian Upgraded 

Geese. The meat and liver production are influenced by many factors. We were concerned with 

those factors, which have partly unknown effects, or when there are contradictory results in 

connection with these factors. The aim of this work is not to decree in these controversial questions, 

only to present some basis for further improvements, for increasing the efficiency of production and 

for selection work in the two examined breeds. It was examined how the eggweight, age, body 

weight and reproduction traits of parents effect on meat and liver production of geese. The trials 

were carried out in industrial producing system, the management and nutrition were realized by 

plant technology, so the results can be utilisable for industrial goose breeding.  

 
We have established in trial for eggweight-effect that the average egg weight in one-year-old Babat 

Grey Landes breed is 154,9 g and in Babat Hungarian Upgraded geese is 161,9 g. The eggweight in 

the beginning of spring cycle is above the average, then decreases under the average and it reaches 

the average again in the last month of the cycle. The body weight of goslings is influenced in major 

share by the hatching egg weight. The goslings’ live weight is 59,5 % in the Landes and 59,85 % in 

the Hungarian breed in percentage of eggweight.  

The eggweight-effect is present for a longer time in the Landes breed, than in Hungarian. The 

hatching egg weight effects on liver production of geese only so much, that geese hatched out from 

very small eggs (under 140 g in our case) have slightly weaker liver production than geese hatched 

out from bigger eggs. 

The meat production of geese (carcass weight, breast and leg weight) is not influenced by the 

hatching egg weight in the two examined breeds. 
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It was established in trials for parents’ age effect that the age has an effect on goslings’ body 

weight, in connection with the eggweight. The age-effect presented in 9 weeks of age only 

moderately in Landes breed. 

There is no connection between parents’ age and liver production (weight and quality) of offspring. 

The age hasn’t an effect on body weight gain under force-feeding and live weight of fattened geese. 

In the first trial with Hungarian geese the age and in connection with it the eggweight hasn’t an 

effect on body weight at 9 weeks of age, so it hasn’t influenced later carcass, breast and leg weight 

either. In the second trial there was connection between the parents’ age and live weight at 9 and 15 

weeks of age. This tendency was observed in case of carcass, breast and leg weight too, but the 

differences were not significant. The results show, that the age of parents has not express effect on 

meat production of geese, so the production of geese from older stocks is only little and not under 

any circumstances better than production of geese from younger stocks. 

 

In the trials for body weight effect it was not proved that layers with bigger body weight has bigger 

eggs. The difference is more expressed in case of body weight of goslings and weight at 9 weeks of 

age. The effect of parents’ body weight is expressed in case of carcass, breast and leg weight too. 

Families (1 gander and 4 layers) have smaller body weight produced more carcass, breast and leg 

kg per layer in the whole cycle than families having bigger body weight, taking gosling number of 

families into consideration. 

The liver production was not effected by the parents’ body weight and the liver quality is not in 

connection with this feature either. The reproduction of families with big body was weaker than the 

other, so liver production per layer in the whole cycle in these families is worse than in families 

having smaller body weight. 

 

In trials for reproduction effects the eggweight was similar in all groups and there was no 

connection between eggweight and number of eggs, and goslings’ body weight were not effected by 

egg production in Hungarian breed. But the layers which have better reproduction traits produced 

smaller eggs than layers having average or worse egg production in Landes breed and the goslings’ 

live weight was smaller in these groups. So the egg production has no definite effect on eggweight 

in every goose breed. 

14 % differece between families in egg production in Babat Grey Landes breed has not influenced 

liver production of offspring. Taking the whole cycle into consideration, the quantity of produced 

fattened liver per layer was more in families which have better reproduction traits. 

In case of meat production of offspring the effect of reproduction traits of parents did not appear. 

There was no negative connection between reproduction and meat production. So all the quantity of 
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carcass, breast and leg per layer in the cycle of course was better at layers having good reproduction 

traits. 

 

Comparing producing results of ganders and layers it seems, that there is no significant difference in 

one-day-old live weight between the two sexes. The sex dimorphism was expressed at the age of 9 

weeks, ganders had bigger body weight than layers, the difference was 8-22 %. In case of carcass, 

breast and leg weight ganders had better results too. 

The body weight gain under force-feeding and live weight at the end of force-feeding was better in 

ganders. The fattened livers were bigger in ganders too (8-23 %), but in the quality of livers there 

was no expressed difference between sexes. 

 

In addition a slight-medium correlation was established between live weight before force feeding 

and fattened liver weight (r = 0,283) and a medium correlation between body weight gain under 

force-feeding and liver weight (r = 0,4). 

Meat production at 9 and 15 weeks of age was compared. The carcass weight at 9 weeks of age was 

smaller by about 15 % than at 15 weeks of age. The weight of legs increased by 9 %, weight of 

breast increased by 22 % between the age of 9 and 15 weeks. 

The ratio of breast and leg in comparison with the whole carcass of table goose is smaller at 9 

weeks of age (43-45 %) than at 15 weeks of age (46-47 %). 

 

Due to the result, it can be suggested to force-feed goose hatched out from eggs with weight over 

140 g in Landes breed. There is not suitable selection for increasing body weight for development 

of liver production. But development of reproduction traits does not cause a decrease in liver 

production of this breed.  

Meat production of offspring from Babat Hungarian Upgraded parents with big body is better than 

the others, have smaller body weight, but the single selection for increasing body weight can 

decrease in reproduction traits and can effect harmfully on the meat production of a layer per year. 

On the contrary the reproduction traits of this breed can be developed without depression in meat 

production, because of the reproduction traits are not in connection with carcass weight and 

composition. 

The ratio of the valuable parts of Babat Hungarian Upgraded goose is good, meat production can be 

developed by careful selection, so there is a possibility of forming a good meat type line. 
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