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1. A MUNKA EL ŐZMÉNYEI, KIT ŰZÖTT CÉLOK  
 

 
Magyarország fontos szerepet játszik a máj-, különösen a libamáj-termelésben és exportban. 1987-
ben Magyarország lett a legnagyobb libamájtermelő és exportőr a világon. Az éves 
libamájtermelésünk 2000 tonna körül van. A lúd, a mulárdkacsa és a pézsmaréce hízott mája közül 
a libamáj minősége a legjobb, ez rendelkezik a legkedvezőbb beltartalmi mutatókkal. Ennek 
ellenére a mulárdkacsa hízott mája olcsóbb előállítása miatt lassan kiszoríthatja a libamájat. Fontos 
tehát, hogy a libamájtermelés hatékonyságát minden lehetséges eszközzel megpróbáljuk javítani.  
 
Magyarország libahús-termelése 48-50.000 tonna körül van évente. A libahústermelésben 
versenytársunk Lengyelország, a legjelentősebb európai uniós piacra, főleg Franciaországba és 
Németországba hasonló mennyiséget exportálunk mind egész libából, mind libamellből. Piacaink 
megtartása és újabb piacokra való bejutás érdekében a hústermelés hatékonyságának fokozása igen 
nagy jelentőségű. A libahús alacsony koleszterin-tartalma és az értékes fehérjefrakciók nagy aránya 
miatt táplálkozás-élettani szempontból előnyös, ezért hasznos lenne fogyasztási arányát növelni. 
 
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 májtermelési tulajdonságainak 
fejlesztése.  
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.  
 
A vizsgálatokban szereplő babati szürke landi a májhasznú fajták közül hazánkban az éves 
naposliba-termelést tekintve 2002-ben a 2. helyen állt. A babati magyar nemesített lúd jelentősége 
kisebb, hiszen kettős hasznosítású fajta lévén némileg hátrányban van a kifejezetten húshasznú 
fajtákkal szemben. Tenyésztői szerint azonban még kihasználatlan genetikai képességekkel 
rendelkezik, amelyek jobb hústermelő képességet eredményezhetnek.  
 
A kísérletek célja az volt, hogy a szülők néhány jellemzőjének, így a kornak, ezzel összefüggésben 
a tojássúlynak, a szaporaságnak, valamint a testsúlynak 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 mindössze annyi, hogy a vizsgált két fajta 
esetében némi támpontot adjon a további fejlesztések, a termelés hatékonyságának fokozása és a 
szelekciós munka számára.  
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.  
 
 
 



 4 

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

 
A nevelés és a szülőállomány tartásának helyszíne a Gödöllői Agrárközpont Kht. Szent István 
Egyetem Lúdtenyésztési Kutatóközpont és Tanüzeme volt. A vizsgálatokat a tavaszi tojástermelési 
ciklus során végeztük, az utódokat áprilisban, illetve májusban telepítettük le.  
A töméses hizlalást a Kiskun Libamáj Kft. integrációjába tartozó gyakorlott tömők végezték 
Kiskunfélegyháza térségében. A ludakat 9 hetes korukban fogták hízóba.  
A vágópróbákat, a testek darabolását a babati lúdtelepen végeztük. A pecsenyeludak vágása 9 hetes 
korban, a húslibák vágása 15 hetes korban történt. 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. 
 
Az adatok értékelésére a kor hatását feltáró kísérletekben t-próbát, a tojássúly, a testsúly és a 
szaporaság hatásának vizsgálatakor variancia-analízist használtunk, az SPSS 11.0 for Windows 
program Duncan range tesztjét.  
 
A tojásméret változása a ciklus során 
A kísérletek kezdetén megvizsgáltuk a landi és a magyar állományban a tavaszi ciklus során a 
termelt tojások súlyát, a kis és nagy súlyú (az átlagos tojássúlytól legalább 10 %-kal kisebb, illetve 
nagyobb) tojások arányát, valamint ezek keltethetőségét. A landi fajtánál 702, a magyar fajtánál 705 
db tojás adatait dolgoztuk fel.  
 
A tojássúly hatásának vizsgálata 
Májtermelési kísérlet: súlycsoportonként (140 g alatt, 140,1-150 g, 150,1-160 g, 160,1-170 g és 
170,1 g felett) 50-50 db landi tojást keltettünk, 13 tojót és 13 gúnarat telepítettünk le, tömés után 
csoportonként és ivaronként 10-12 db máj adatait dolgoztuk fel. 
Hústermelési kísérlet: a fentihez hasonló súlycsoportonként 15 db tojást keltettünk kivéve az 1. 
számú csoportot, ahol mindössze 10 db 140 g alatti tojást találtunk. Csoportonként 6-11 
naposállatot telepítettünk le, vágásra 6-8 egyed került. Egy évvel később, kissé módosítva, 
megismételtük a hústermelési kísérletet. Súlycsoportonként (<160 g, 160,1-175 g, 175,1-190 g, 
>190,1 g) 30 tojást raktunk gépbe, a 20-26 utódot kilenchetes korban megtéptük, majd 15 hetes 
korban levágtuk (14-24 db).  
 
A szülőállomány korának hatása 
A májtermelési kísérletben egyéves és idősebb (2 és 3 éves) landi ludak 50-50 db tojását keltettük, 
csoportonként 26-26 db naposliba került letelepítésre, majd tömésre (13 tojó és 13 gúnár).  
A hústermelési kísérletben a két korcsoporttól 45-45 db tojás került gépbe, a kikelt naposállatok 
közül öt gúnarat és öt tojót telepítettünk és vágtunk le. A kísérletet a következő évben 30-30 db 
tojással megismételtük, és a 18-20 db növendéket 15 hetes korban egyszeri tépés után vágtuk le. 
 
A szülőállomány testsúlyának hatása 
A májtermelési kísérletben a novemberi törzsesítéskor mindkét fajtában a törzsutánpótlásra szánt 
állományt lemérve kis (az átlagtól egy szórásnyival kisebb), közepes és nagy (az átlagtól egy 
szórásnyival nagyobb) súlyú elit családokat hoztunk létre (3-3 család). A landi fajtában 
csoportonként 28-40 db naposlibát telepítettünk le, 22-29 db hízott máj adatait dolgoztuk fel. A 
magyar fajtánál a letelepített naposállatok száma 31-41, a termelt májak száma 27-40 volt 
csoportonként.  
A hústermelési vizsgálatokhoz törzsesítéskor kis, közepes és nagy súlyú elit magyar családokat 
ólaztunk be (2-2 család) a májtermelési kísérletnél ismertetett módon. Az utódok közül öt gúnarat 
és öt tojót telepítettünk le, kilenchetes korban 8-8 növendéket vágtunk le családonként.  
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A tavaszi ciklus során figyelemmel kísértük a családok tojástermelését, a termékenységet, 
keltethetőséget és a naposliba-termelést mindkét kísérletben.  
 
A szülőállomány szaporaságának hatása 
A májtermelés vizsgálatához 40 db elit landi család tojástermelését és a tojások termékenységét 
hasonlítottuk össze a tavaszi ciklus elejétől április közepéig. Kijelöltünk három-három gyenge (az 
átlagtól egy szórásnyival rosszabb), átlagos és jó (az átlagtól egy szórásnyival jobb) szaporaságú, 
hasonló súlyú családot. Az utódokat (csoportonként sorrendben 18, 25 és 24 egyedet) letelepítettük 
és kilenchetes korban tömésre kerültek (15-22 egyed).  
A hústermelés vizsgálatához két-két jó, átlagos és gyenge szaporaságú magyar lúdcsaládot jelöltünk 
ki, csoportonként 16-20 naposlibát telepítettünk le, vágásra 16-16 egyed került. 
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3. EREDMÉNYEK 
 
 
3.1. Tojássúly változása a ciklus során, a kis és nagy súlyú tojások aránya 
 
Az egyéves landi állományban az átlagos tojásméret 154,9 g, a magyar fajtában 161,6 g volt. A 
kezdeti időszakban a tojásméret az átlagot meghaladta, majd az átlag alá csökkent és csak az utolsó 
négy dekádban kúszott ismét az átlagos érték fölé a landi fajtában, a magyar állománynál pedig csak 
az utolsó húsz termelési nap átlaga érte el a teljes ciklusra számított értéket. 
Az egyes dekádokban a kis és nagy tojások aránya (10,82 és 7,69 %) a termelés kezdetétől 
folyamatosan csökkent a landi fajtában, a magyar fajtában azonban időben csaknem egyenletesen 
oszlott el a ciklus során (4,25 és 7,65 %). 
A kelési arány berakott tojásra 74,78 % volt a landi ludak tojásainál és 76,59 % a magyar ludak 
tojásainál. A kis és nagy súlyú landi tojások az átlaghoz hasonló, illetve attól jobb arányban keltek 
(81,57 és 74,07 %). A magyar fajtában az átlagtól eltérő méretű keltetőtojások eredménye rosszabb 
volt, mint az átlagos súlyú tojásoké (50,0 és 74,07 %).  
 
 
3.2. A tojássúly hatása  
 
A tojássúly hatása az utódok májtermelésére 
A különböző súlykategóriákba tartozó tojások termékenysége (90-96 %) és keltethetősége (84-92 
%) nem mutatott semmilyen összefüggést a keltetőtojás súlyával.  
A naposliba súlya a tojássúllyal szoros összefüggésben különbözött az egyes súlycsoportokban 
(78,5, 85,1, 95,7, 98,1, 110,0 g) (F4,125=195,5, p≤0,001). A kilenchetes korban mért testsúlynál is 
érzékelhető a tojássúly hatása (4,08, 4,13, 4,19, 4,24, 4,46 kg). 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 (2,54, 2,63, 2,68, 2,62, 2,82 kg), 
azzal a különbséggel, hogy az eltérés sehol nem volt szignifikáns. A hízott liba súlyánál (6,63, 6,82, 
6,84, 7,04, 7,28 kg) a kilenchetes kori összefüggések mutatkoztak (F4,105=3,535, p≤0,01). A 
májsúlyban nem találtunk jelentős különbséget a 140 g-nál nagyobb tojásból kelt ludak között 
(sorrendben 630, 605, 616, 613 g), a 140 g-nál kisebb tojásból kikelt állatok teljesítménye (545 g) 
alatta maradt társaikénak. Az I-II. osztályú máj aránya a legkisebb tojásból származó ludaknál 
különösen kicsi (49,2 %) volt.  
A tojók és gúnarak összehasonlításakor a naposliba súlyában a két ivar között nem volt számottevő 
különbség. Kilenchetes korban a gúnarak kb. 0,5 kg-mal nehezebbek voltak a tojóknál. A tömés 
alatti ráhízásban a gúnarak a legtöbb esetben felülmúlták a tojókat (0,1-0,4 kg-mal), a 160,1-170 g-
os csoport kivételével. A hízott liba súlyában is mindenütt a gúnarak fölénye mutatkozott meg. A 
gúnarak hízott mája 10-24 %-kal volt nagyobb, mint a tojóké, a máj minősége is a gúnaraknál volt 
jobb, a legnagyobb tojásból kikelt ludak csoportját kivéve. 

 
A tojássúly hatása az utódok hústermelésére 

I. kísérlet 
Az egyes csoportok közötti különbség a tojás súlyában 7-11 g, azaz 5-7 % volt.  
A tojás súlya jelentős mértékben meghatározta a naposállat súlyát (sorrendben 82,8, 88,2, 95,2, 
100,1 és 108,8 g) (F4,37=53,675, p≤0,001). 
A termékenység és a keltethetőség nem mutatott összefüggést a tojás súlyával (80-100 %, illetve 
57-84 %).  
Sem a kilenchetes korban mért testsúlyt (amely sorrendben 4,83, 4,76, 4,74, 4,58, 4,94 kg volt), sem 
a vágott test súlyát (3,27, 3,24, 3,26, 3,16, 3,36 kg), sem a mellsúlyt (672, 671, 708, 686, 705 g), 
sem a combsúlyt (756, 748, 724, 710, 758 g) nem befolyásolta a keltetőtojás súlya.  
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II. kísérlet 
A tojás súlyában a csoportok között 9-9 %-os eltérés jelentkezett, az első és utolsó csoport között 24 
% (47 g) volt a különbség. 
A naposállat súlyában a csoportok között szignifikáns különbség mutatkozott (79,6, 89,5, 95,5, 
107,2 g) (F3,82=45,307, p≤0,001). A termékenység 86 és 96 % között volt, nem mutatott 
összefüggést a tojás súlyával. A keltethetőség leggyengébb a legkisebb súlykategóriában, legjobb a 
legnagyobb súlyú csoportnál volt (66 és 89 %). A kilencedik héten mért testsúly az első három 
csoportnál szinte teljesen megegyezett (3,91, 3,96, 3,98 kg), a negyedik csoport teljesítménye 
azonban szignifikánsan jobb volt (4,36 kg) (F3,72=3,877, p≤0,001). A 15 hetes korban mért súlynál 
(5,23, 5,21, 5,34, 5,69 kg), a vágott test súlyánál (3,50, 3,45, 3,62, 3,89 kg), a mellsúlynál (817, 846 
,856, 977 g) és a combsúlynál (797, 793, 799, 873 g) hasonló tendencia érvényesült.  
A tojó és gúnár utódok naposkori súlya között változó irányú 2-6 %-os eltérés volt. A kilencedik 
hétre jelentős (0,5 kg, vagy ennél több) különbség alakult ki a két ivar testsúlya között a gúnarak 
javára (p≤0,05, illetve p≤0,01). Ez az eltérés megmaradt, illetve nőtt a 15. hétre. A vágott test súlya, 
a mell- és a combsúly is jelentősen különbözött a két ivarban (p≤0,001, p≤0,01 és p≤0,05). 
 
 
3.3 A szülők korának hatása 
 
A kor hatása az utódok májtermelésére 
Az egyéves szülőktől származó tojások súlya kisebb volt, mint az idősebb állomány tojásainak 
súlya (158 és 182 g) (p≤0,001). A termékenység és keltethetőség a fiatal szülők tojásainál jobb volt, 
mint az idősebb állománytól származó tojásoknál (98 és 87 %, valamint 94 és 84 %). A naposállat 
súlya az egyéves szülők utódainál volt kisebb (101,3 és 110,1 g) (p≤0,001). Kilenchetes korra a 
testsúlybeli különbségek mérséklődtek (4,33 és 4,36 kg). A tömés során a két csoport nagyon 
hasonlóan gyarapodott (2,85 és 2,69 kg). 
Mivel sem a tömésbe állítási súlyban, sem a tömés alatti súlygyarapodásban nem volt jelentős 
különbség a fiatal és idősebb ludak utódai között, így a hízott súlyban sem mutatkozott eltérés (7,21 
és 7,04 kg). 
A hízott máj átlagsúlya a fiatal szülőktől származó utódoknál volt nagyobb (690 és 613 g), az 
idősebb szülők utódai pedig néhány százalékkal több jó minőségű (I. és II. osztályú) májat 
termeltek (67,1 és 56 %).  
A két ivar összehasonlítása a korábbiakhoz hasonló eredményt hozott. Napos korban minimális volt 
a különbség, kilenchetesen kb. 0,5 kg-mal voltak nehezebbek a gúnarak, és a ráhízásnál, hízott 
súlynál valamint a májsúlynál is a gúnarak teljesítménye volt jobb. Az egyéves szülők utódai közül 
a gúnarak, míg az idősebb állomány utódainál a tojók termeltek jobb minőségű májat. 
 
A kor hatása az utódok hústermelésére 

I. kísérlet 
A fiatal és az idősebb állománytól származó keltetőtojás súlyában szignifikáns különbség 
mutatkozott (154 és 179 g) (p≤0,001). A tojások termékenysége az elsőéves állományban bizonyult 
jobbnak (98 és 87 %), a keltethetőségben nem mutatkozott különbség (95 és 96 %). Eltérés a napos 
súlyban is jelentkezett, de kisebb mértékben, mint a tojássúlynál (89,8 és 99,6 g) (p≤0,05). 
Kilenchetes korra a fiatal és az idősebb állomány utódainak testsúlybeli eltérése megszűnt, mindkét 
csoport igen jó pecsenyesúlyt ért el (4,78 kg). 
A vágott test súlyában sem volt jelentős különbség (3,29 és 3,33 kg). A mellsúlynál (700 és 724 g), 
illetve combsúlynál (751 és 736 g) mért 2-4 %-os eltérés a két csoport között statisztikailag nem 
igazolható.  

II. kísérlet 
Az idősebb állomány tojásainak súlya 30 g-mal (18%) bizonyult nagyobbnak az egyéves ludak 
tojásainál (145 és 175 g). A tojások termékenysége és keltethetősége a fiatal szülőknél gyengébb 
volt, mint az idősebb állománynál (83 és 96 %, valamint 84 és 93 %). A naposkori élősúlyban is 
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volt eltérés a két csoport tagjai között, az idősebb szülők utódainak javára (85,3 és 93,7 g). Ez a 
különbség kilenchetes korra is megmaradt, és a 15. heti súlynál is jelentkezett (5,03 és 5,45 kg). 
A vágott test súlya az idősebb állomány utódainál szintén meghaladta a fiatal szülők utódainak 
súlyát (3,40 és 3,61 kg). A mellsúlyban és a combok súlyában is tapasztalható volt eltérés (839 és 
879 g, valamint 782 és 805 g). 
A tojó és gúnár utódok eredményeiben a naposliba súlya és az ivar között nem volt összefüggés. A 
kilenchetes korban mért testsúlynál itt is, mint a megelőző kísérletekben mindenhol, a gúnarak 
fölénye egyértelmű. Ez az előny mind a 15 hetes korban mért súlynál, mind a vágott test-, mell- és 
combsúlynál szignifikáns volt.  
 
 
3.4. A szülők testsúlyának hatása 

 
A testsúly hatása az utódok májtermelésére 

A kísérlet eredményei a landi fajtánál 
A tojástermelés kezdetén a kis súlyú családokban 5,73 és 6,20 kg volt a tojók és a gúnarak 
átlagsúlya, a közepes súlyú családoknál 6,33 és 7,15 kg-ot, míg a nagy súlyú családoknál 7,07 és 
7,65 kg-ot mértünk.  
A kis súlyú családok tojásai szignifikánsan kisebbek voltak, mint a nagy és közepes súlyú szülők 
tojásai (145, 155, 154 g) (F2,225=33,188, p≤0,001). A naposliba súlyban hasonló eredmények 
adódtak (85,7,. 90,6, 90,3 g) (F2,97=5,804, p≤0,01). Kilenchetes korra a kis súlyú szülők utódai 5-9 
%-kal kisebb testsúlyt értek el, mint társaik (3,88, 4,22, 4,06 kg) (F2,89=7,595, p≤0,001). A tömés 
alatti ráhízás (2,5, 2,68, 2,57 kg) és a hízott súly (6,41, 6,92, 6,73 kg) (F2,73=6,192, p≤0,01) a 
közepes súlyú családok utódainál volt a legnagyobb.  
A hízott máj súlyánál és az I-II. osztályú máj arányánál is a közepes súlyú szülők utódai mutatták a 
legjobb teljesítményt, statisztikailag azonban a három csoport közötti eltérés nem volt igazolható 
(sorrendben 503, 505, 503 g és 58, 61, 57 %). 
A különböző súlyú családok tavaszi ciklusban termelt összes tojásának termékenységében és 
keltethetőségében alig volt különbség (89, 84, 90 %, illetve 90, 91, 89 %). A tojástermelésben (43, 
42, 37 db) és a naposliba-termelésben (35, 32, 30 db) a kis súlyú családok a közepes és nagy súlyú 
családoknál jobb eredményt értek el. A megtermelt naposliba szám alapján az egy ciklusban egy 
tojóra jutó összes megtermelhető máj mennyisége a kis, közepes és nagy súlyú családokban: 
17,591, 17,760, 15,081 kg. 

 
A kísérlet eredményei a magyar fajtánál 

A tojástermelés kezdetén a kis súlyú családok tojóinak átlagsúlya 5,13, a gúnaraké 5,75 kg volt, a 
közepes súlyúaknál 6,00 illetve 6,45 kg-ot, a nagy súlyúaknál 6,81 és 7,2 kg-ot mértünk. A szülők 
súlya befolyásolta a tojás méretét (sorrendben 146, 152, 159 g) (F2,227=16,76, p≤0,001). Az eltérés a 
naposliba súlyában is tapasztalható volt (85,3, 91,6 és 95,2 g) (F2,108=11,57, p≤0,001) és kilenchetes 
korig megmaradt (4,01, 4,38, 4,74 kg) (F2,101=39,276, p≤0,001). A tömés alatti súlygyarapodásban 
(2,53, 2,69, 2,63 kg) nem mértünk jelentős különbséget, a hízott liba súlyában azonban mintegy 0,5-
0,5 kg-os eltérés volt a kis, közepes és nagy súlyú szülők utódai között (6,57, 7,11, 7,49 kg) 
(F2,95=17,75, p≤0,001). A hízott máj súlyát, amely mindhárom csoportban azonos volt (420 g) és az 
I-II. osztályú máj arányát (33, 22, 31 %) a szülők testsúlya nem befolyásolta.  
A teljes tavaszi ciklus során a landi fajtához hasonlóan itt is a kisebb súlyú családok termelték a 
legtöbb tojást (39, 33, 33 db), a legtöbb naposlibát (32, 26, 24 db) és a termékenység és a 
keltethetőség is ezeknél a családoknál volt a legjobb (92, 90, 85 %, illetve 91, 88, 85 %). Az egy 
tojóra jutó májtermelés a ciklus alatt a kis súlyú családoknál (a termelt naposliba számot alapul 
véve) 13,60 kg, a közepes súlyú családoknál 11,04 kg, míg a nagy testűeknél mindössze 10,14 kg.  
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A testsúly hatása az utódok hústermelésére 
A kísérletben szereplő kis súlyú családok tojóinak tavaszi termelési ciklus elején mért átlagsúlya 
5,85, a gúnaraké 6,30 kg, a közepes súlyú tojóké 6,60, a gúnaraké 7,10, a nagy súlyú tojóké 7,15, a 
gúnaraké 7,55 kg volt.  
A tojások átlagsúlyában (154,3, 157,2 159,3 g) a statisztikai elemzés a kis és nagy súlyú szülők 
tojásai között mutatta az eltérést szignifikánsnak (F2,159=3,033, p≤0,05). A kis súlyú családok 
utódainak naposkori súlya szignifikánsan kisebb volt a másik két csoporthoz képest (89,7, 95,8 és 
94,6 g) (F2,56=4,259, p≤0,05). Kilenchetes korban a kis és nagy testű szülők utódainak súlya között 
volt szignifikáns különbség (4,53, 4,56, 4,9 kg) (F2,43=3,048, p≤0,05). A vágott testnél az előbbihez 
hasonló helyzet alakult ki (3,09, 3,17, 3,35 kg) (F2,43=2,483, p≤0,1). A kis és nagy súlyú családok 
utódainak mellsúlya is szignifikáns eltérést mutatott (657, 670, 724 g) (F2,43=3,113, p≤0,05). A 
combok súlyánál a kis és közepes súlyú családok utódainak termelése tért el jelentősen a nagy súlyú 
szülők leszármazottainak termelésétől (713, 728, 786 g) (F2,43=3,816, p≤0,05).  
A tavaszi termelési ciklus végén összehasonlítottuk a különböző súlyú családok tojástermelését, a 
tojások termékenységét és a kikelt naposlibák számát. A kisebb súlyú családok minden 
paraméternél felülmúlták a nagyobb súlyú családok teljesítményét. A megtermelt naposliba szám 
sorrendben a vizsgált csoportoknál 34,30, 26,75, 20,50 db.  
A naposliba-termelés adatai alapján az egy ciklusban egy tojóra jutó vágott test-termelés 105,9, 
84,8, 68,7 kg, az összes megtermelt mell 22,5, 17,8, 14,8 kg, a comb pedig 24,5, 19,5 és 16,1 kg 
volt a kis, közepes és nagy súlyú tojóknál.  
A tojók és gúnarak naposkori testsúlyában nem volt szignifikáns eltérés egyik ivar javára sem. 
Kilenchetes kortól azonban az összes vizsgált tulajdonságnál a gúnarak megelőzték a tojókat. 
 
 
3.5. A szülők szaporaságának hatása 
 
A szaporaság hatása az utódok májtermelésére 
Április közepéig a jó szaporaságú családok tojástermelése a három család átlagában tojónként 27,4 
db tojás, a termékenység 87 %, a keltethetőség 93 %, míg az egy tojóra jutó naposliba szám 22,1 db 
volt. Az átlagos szaporaságú tojók 25,5 db tojást termeltek, a termékenység 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 termékenység 82,6 %, a keltethetőség 94,6, míg a naposliba-termelés 16,7 
db volt.  
A jó szaporaságú családok tojásainak súlya volt a legkisebb (145,7, 155,2 és 155,4 g). A tojások 
termékenysége és keltethetősége nem mutatott összefüggést a családok szaporasági tulajdonságaival 
(86, 84, 90 % és 94, 96, 92 %). A naposliba testsúlya a tojássúlyokhoz hasonlóan alakult (83,2, 90,7 
és 89,7 g). Kilenchetes korra a különbség mérséklődött, szinte teljesen eltűnt (4,36, 4,33, 4,40 kg). 
Ennek megfelelően a tömés alatti ráhízás és a hízott liba súlya sem különbözött számottevően 
egymástól a három vizsgált csoportban (2,49, 2,60, 2,63 kg és 6,84, 6,96, 7,05 kg).  
A legjobb szaporaságú tojók utódai adták átlagban a legkisebb májat (585, 669, 655 g). Az I-II. 
osztályú máj aránya (80, 92, 77 %) a közepes tojástermelésű családokban volt a legjobb. 
A tojástermelési ciklus végére a jó, átlagos és gyenge szaporaságú családok közötti különbség a 
tojástermelésben (41,0, 42,3, 36,0 db), a tojások termékenységében (88,44, 79,12, 83,67 %) és 
keltethetőségében (90,98, 89,86, 90,20 %), valamint a naposliba-termelésben (32,88, 29,58, 27,25 
db) egyaránt mérséklődött. Az egy tojóra jutó májtermelésben így az átlagos szaporaságú családok 
érték el a legjobb eredményt (19,2, 19,8, 17,6 kg). 
A naposliba súlya és az ivar között nem volt kimutatható kapcsolat egyik csoportban sem. A 
kilenchetes korban mért testsúlynál, a hízott súlynál és a ráhízásnál a gúnarak határozott fölénye 
jelentkezett (p≤0,05 és p≤0,001). A gúnarak előnye a tojókkal szemben a hízott máj súlyában csak a 
gyenge szaporaságú családoknál érvényesült. Az I és II. osztályú máj aránya a gyenge szaporaságú 
szülők utódait kivéve a tojók előnyét mutatta. 
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 A szaporaság hatása az utódok hústermelésére 
A jó szaporaságú családok egy tojóra jutó átlagos tojástermelése a tavaszi ciklusban április elejéig 
23 db, a termékenység 89 %, a keltethetőség 74,5 %, a naposliba-termelés 15,2 db volt. Az átlagos 
szaporaságú családok tojói 17,5 db tojást termeltek, a termékenység 92 %, a keltetehetőség 62,75 
%, a naposliba-termelés 10,1 db, míg a gyenge szaporaságú családok tojástermelése 12 db, a 
termékenység 79 %, a keltethetőség 48,85 % az egy tojóra jutó naposliba pedig 4,6 db volt. A 
tojássúlyban nem volt jelentős különbség (sorrendben 154, 157, 154 g). A berakott tojások 
termékenysége sorrendben 89,4, 85,4, 78,9 % volt. A tojássúlyhoz hasonlóan sem a naposliba 
súlyánál (90,5, 93,8, 92,1 g), sem a kilenchetes korban mért súlynál (4,71, 4,56, 4,50 kg), sem a 
vágott test (3,26, 3,17, 3,12 kg), mell- (676, 667, 654 g) és combsúlynál (748, 728, 731 g) nem volt 
statisztikailag kimutatható különbség a különböző szaporaságú családok utódai között. 
A teljes tavaszi ciklusban a jó szaporaságú családok tojói 36,5, az átlagos szaporaságú tojók 26,4, a 
gyenge termelők pedig 13,9 db naposlibát állítottak elő. Így az egy tojó által megtermelt összes 
vágott test súlya (118,99, 83,68, 43,36 kg), az összes mellsúly (24,67, 17,60, 9,09 kg) és combsúly 
(27,30, 19,21, 10,16 kg) a legjobb szaporaságú családoknál volt a legnagyobb.  
A tojók és gúnarak hústermelési tulajdonságainak összehasonlítása a korábbiakhoz hasonló 
eredményt hozott. Kilenchetes korra megmutatkozott a gúnarak fölénye, amely a vágott test 
súlyában, valamint a mell- és combsúlynál is érvényesült. 
 
 
3.6. A kísérletek adataiból megfigyelhető egyéb összefüggések 
 
A tömésbe állítási súly és a tömés alatti ráhízás összefüggései a májtermeléssel 
A tojássúly hatását vizsgáló kutatás során a kisebb súlyú csoportoknál erősebb (r = 0,46-0,60), a 
nagyobb súlyú csoportoknál gyengébb volt az összefüggés a beállítási súly és a májsúly között (r = 
- 0,129-0,27). A tömés alatti ráhízás és a termelt máj nagyságának összefüggése szinte minden 
csoportban (a negyedik csoportot kivéve) a közepesnél erősebb volt (r = 0,56-0,77). 
A szülőállomány korának vizsgálatakor közepes erősségű összefüggést tapasztaltunk a beállítási 
súly és a hízott máj súlya között (r = 0,35-0,37). A ráhízás és a májsúly kapcsolata a fiatal szülők 
utódainál gyenge (r = 0,19), míg az idősebb szülők utódainál közepes erősségű volt (r = 0,49). 
A szülői testsúlyhatást vizsgáló kísérletnél a tömésbe állítási súly és a májnagyság között gyenge (r 
= 0,03-0,25), míg a ráhízás és a májsúly között közepes erősségű volt az összefüggés (r = 0,28-
0,66). 
A szaporasági kísérletnél a beállítási súly és a májtermelés, valamint a ráhízás és a májsúly között is 
gyenge, közepes korrelációt kaptunk (r = 0,18-0,35 és 0,03-0,48). 
 
A pecsenyelúd értékes testrészeinek aránya 
Az egyes kísérleteknél az értékes testrészek aránya hasonló, 43-45 % volt. A 15 hetes korban 
levágott ludaknál az értékes testrészek aránya valamivel nagyobb, 46-47 %. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
 
Következtetések  
 
A tojássúlyban mért 22-26 %-os, vagy ennél kisebb különbség nem okozott változást a 
termékenységben és a kelési eredményekben. A tojássúly hatása az élősúlyra a landi lúd felnevelése 
során kilenchetes korig erősen mérséklődött, a magyar lúdnál eltűnt. A keltetőtojás súlya (140 g 
felett) nem befolyásolta a hízott libamáj súlyát és minőségét. A vágott test súlya (9, illetve 15 hetes 
korban történt vágáskor), a mell- és a combsúly kevéssé függött attól, hogy milyen súlyú tojásból 
kelt ki a lúd.  
 
Az idősebb (2, 3 éves) landi és magyar lúd tojásai és utódai napos korban nagyobbak voltak, mint a 
fiatal lúdéi. A lúd 9 és 15 hetes korban mért testsúlyában mérsékelten jelentkezett a szülőállomány 
korának hatása. A landi lúd májtermelésére, a hízott máj minőségére nem volt hatással a szülők 
kora. A magyar nemesített lúd hústermelési eredményeiben nem volt egyértelmű a szülők korának 
hatása.  
 
A szülők testsúlyában mért 18-23 %-os különbség mindössze 4-9 %-os eltérést okozott a 
tojássúlyban. A naposliba súlyánál a szülői testsúly-hatás jobban érvényesült, kilenchetes korban 
fokozottan jelentkezett. A májtermelést nem befolyásolta, a hústermelésre hatással volt a szülők 
testsúlya. A szülők súlyával összefüggésben különbség volt az egyes családok tojástermelése és 
naposliba-termelése között. 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. 
 
A szaporaság a babati magyar nemesített fajtában nem befolyásolta a tojás és a naposliba súlyát. A 
szülők szaporasága nem volt hatással az utódok kilenchetes kori testsúlyára. A szülők 
tojástermelésében mért 15 %-os különbség 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 hústermelési tulajdonságait. A jobb szaporaságú magyar 
nemesített tojóktól egy ciklus alatt, a több naposlibának köszönhetően nagyobb mennyiségű vágott 
test, mell és comb várható, mint gyengébb szaporaságú társaiktól. 
 
Napos korban a két ivar között nem volt eltérés az élősúlyban. Az ivari dimorfizmus a vizsgált két 
fajtában kilenchetes korra kifejezetté vált. A gúnarak máj- és hústermelése jobb volt, mint a tojóké. 
 
A tömésbe állítási súly és a hízott máj súlya között a babati szürke landi fajtában gyenge, közepes 
pozitív korreláció volt. A tömés alatti ráhízás és a hízott máj súlya között a pozitív korreláció 
erőssége közepes volt. Az értékes húsrészek (mell, comb) aránya a babati magyar nemesített lúdnál 
15 hetes korban jobbnak bizonyult, mint 9 hetes korban. A babati magyar nemesített lúd értékes 
húsrészeinek aránya jó, 43-45 % volt. 
 
 
Javaslatok a babati szürke landi lúd töméses hizlalásához 
 
A gyakorlat számára javasolható a 140 g-nál nagyobb súlyú tojásból kikelt lúd tömőalapanyag 
használata. A 140 g alatti tojásból származó ludakat tépés után célszerű tömésbe állítani. 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 (nagyobb beállítási súlyra) irányuló egyoldalú szelekció nem vezet eredményre a 
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májtermelésben. A szaporaság javítása ezzel szemben (bizonyos határig) nem okoz romlást a 
májtermelésben, mivel az utódok májtermelését a szülők tojás- és naposliba-termelésében fennálló 
15-20 %-os különbség nem befolyásolja. 
 
 
Javaslatok a babati magyar nemesített lúd hústermelésének javításához 
 
Az idősebb tenyészállománytól származó pecsenye- és húslúd termelése nem jobb annyival, hogy 
emiatt az egyéves állományok utódai háttérbe szoruljanak a pecsenyelúd előállítás során. A piacon 
keresettebb húslibánál a szülők korából adódó élősúly különbség még kisebb jelentőséggel bír. 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. A babati magyar nemesített lúd értékes 
húsrészeinek aránya 43-45 %, hústermelése körültekintő szelekcióval javítható, a fajtán belül jó 
húsvonal kialakításának lehetősége adott.  
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5. 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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