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1. BEVEZETÉS 

 

Magyarország területének 12 %-a, közel 1,1 millió ha rét és legelő művelési ágba tartozik. A 

húsmarhatenyésztés terén nagy hagyományokkal bíró külföldi országokból érkező szakmai 

vendégeink, látogatásaik során mindig kiemelik azt az óriási lehetőséget, amit Magyarországon 

látnak. Részben magyarázza ezt a potenciális legelőterületeink valójában igen alacsony arányú 

kihasználtsága. A juhászatban és húsmarhatenyésztésben rejlő lehetőségeinket a versenyképes 

jövedelmezőség hiányosságai miatt alig-alig használjuk ki. A növénytermesztési ágazatok 

jövedelmezősége hosszú évek alatt megbízhatóan magasabb szinten van, mint az állattenyésztésé.  

Összességében a csatlakozás óta a húsmarhatenyésztés számára is az Európai Uniós támogatások 

megléte biztosítja a jövedelmezőséget. Jelentős ellentmondás a hazai támogatási rendszerben, hogy 

a rét-legelő hasznosítás támogatását a szakma nagyon sokszor elhangzott kérése ellenére sem 

kötötték eddig a döntéshozók kérődző állatlétszámhoz, legeltetéssel történő hasznosításhoz. Ennek 

az a következménye, hogy sok rét, legelő művelési ágban lévő terület tulajdonosa inkább elkerüli az 

állattartással járó munkát, vesződséget és a folyamatosan jelentkező kockázatot, mivel a támogatás 

feltételeit akkor is képesek teljesíteni, ha csupán „tisztító kaszálást‖ végeznek. A húsmarha ágazat 

akkor éppen aktuális fejlesztési tervében, 10 évvel ezelőtt 350 ezer húshasznú anyatehén termelésbe 

állítása volt a hivatalos célkitűzés. Ma a 117 ezres támogatott létszámot is csak a 8 hónapnál 

idősebb növendéküszők beszámításával képes kimutatni Magyarország, ami a támogatási feltételek 

figyelembe vételével azt jelenti, hogy az országban a 80 ezres mennyiséget sem éri el a tényleges 

anyatehén létszám.  

Ugyanakkor a gazdasági haszonállatok között évek óta viszonylag a legjobb közgazdasági 

pozícióban van a húsmarha ágazat. Ennek erős pillére az anyatehén támogatás, amelynek jövője 

bizonytalan. A termelés szakmai alapjainak komoly mértékű megerősítésére van szükség ahhoz, 

hogy e támogatás esetleges megszűnése esetén se szűnjön meg a jövedelmezőség, így a 

húsmarhatartás Magyarországon. Annak érdekében, hogy ne csökkenjen tovább a húsmarha ágazat 

volumene, esetleg a jelenleg fennálló termelési színvonal némileg növekedjen, feltétlenül szükséges 

a termelés hatékonyságának szakmai alapon történő javítása.  

Európa területén dolgozó húsmarha kereskedelemmel foglalkozó üzletemberek szerint az 

elmúlt években (bizonyos állategészségügyi komparatív előnyök, az erősödő török és orosz piac 

miatt) az értékesítési árak Magyarországon voltak a legmagasabbak. Feltehetően ezek az előnyök a 

jövőben a kiegyenlítődés irányába fognak mozdulni. A magyarországi versenyképesség fenntartása 

és esetleges növelése érdekében nem elégséges a minél magasabb támogatások érdekében lobbizni, 

de – az oktatás, kutatás és fejlesztés egyre nehezebb feltételei ellenére – mindent meg kell tennünk a 

húsmarha ágazat termelési hatékonyságának növelése, az általános érvényű, máshol már feltalált és 

bevezetett ismeretek hazai elterjesztése és új lényeges ismeretek hazai felderítése érdekében. 

Magyarországra 1971-ben került először gazdálkodási céllal a charolais fajta. Jelenleg 

mintegy 9000 anyatehén van a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének ellenőrzésében, 

melyek közül valamivel több, mint 3000 „A‖ törzskönyves, fajtatiszta. A charolais fajta szerepe 

Magyarországon nem elsősorban a fajtatiszta tenyésztésben mutatkozik meg, hanem a végtermék 

előállító keresztezésben. Miként a világon, így Magyarországon is a legkedveltebb keresztezési 

partnernek számít az árutermelő állományok között. A központi lajstromszámmal ellátott fiatal 

tenyészbikák száma az Európai Uniós csatlakozás óta folyamatosan meghaladja az évi száz darabot. 

Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy a gazdák meg vannak elégedve az előállított minőséggel. Azzal, 

hogy a tenyésztőszervezet által tenyésztésre alkalmasnak minősített bikák jól megállják a helyüket 

azok között a termelési körülmények között, ami a magyar viszonyokra jellemző. 
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A világot járva különösen feltűnik, hogy az okszerű tartástechnológiai elemek használata 

komoly mértékben javíthatja a borjúszaporulatot, így az ágazat hatékony, gazdaságos működését. 

Nem csupán a fajták közötti versenyképesség fenntartása, de abszolút értelemben a húsmarha, mint 

versenyképes gazdálkodási ágazati alternatíva lehetőségének fenntartása, az erre való törekvés az, 

ami igényli az ágazaton belül rejlő lehetőségek folyamatos, és egyre jobb kihasználását. 

A hazai charolais (és húsmarha) tenyésztés kicsinek számít mind világ-, mind európai 

viszonylatban, és a közvetlen kutatási háttere nem eléggé tőkeerős. Nagyon fontos a hazainál jobb 

adottságokkal rendelkező országok kutatási eredményeinek szakmai folyóiratokon és tenyészet 

látogatásokon keresztül történő közvetlen megismerése, az új tudományos eredmények mielőbbi 

átvétele és hasznosítása a gyakorlat számára, a magyarországi szaktanácsadói háttér megerősítése. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

 

Az egyes charolais szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozó országok szakemberei között ma 

is sűrűn lehet találkozni bizonyos típusokat elítélő nézettel. Úgy alkotnak negatív véleményt más 

országokban végzett tenyésztői munkáról, hogy kizárólag azt veszik figyelembe: ők otthon hogyan 

szelektálnának és milyen tenyésztési, tartási, takarmányozási technológiát alkalmaznának – 

figyelmen kívül hagyva a konkrét döntések indokait. 

A charolais fajtának azért lett világszerte sikere, mivel nagyon változatos éghajlati és 

domborzati viszonyok között is képesek vele a gazdák eredményesen termelni. A fajtát más 

fajtákkal összevetették, és az szélsőséges földrajzi és klimatikus adottságok mellett is jól vizsgázott. 

A Herd Book Charolais (2010) francia tenyésztőszervezet honlapján található, elterjedtséget 

szemléltető térkép szerint a világ legalább 70 országában, igen eltérő viszonyok között tenyésztik. 

Ezeknek az eltérő igényeknek a fajta különböző típusai (1.-13. kép) eltérő szinten felelnek meg. A 

magyarországi, egyre gyakrabban aszályos viszonyok között is más típus biztosítja az optimális 

hatékonyságú termelést, mint ott, ahol eltérőek a körülmények (pl. rendszeresen hullik bőséges 

csapadék, vagy esetleg az jóval kevesebb, mint nálunk, nem is beszélve az átlagos hőmérsékletről, a 

páratartalomról, a napi hőingadozás mértékéről, az ivóvíz eléréséhez naponta szükséges távolság 

nagyságáról vagy a hegyoldal sziklásságáról és meredekségéről, tengerszint feletti magasságról, 

gulyaméretről stb.). 

Nagyon fontos annak feltérképezése, hogy hazai viszonyok között milyen típusú charolais 

állatok állják meg leginkább a helyüket. Vérfrissítéskor, tenyészállat import során milyen típusú 

állatokat szerezzünk be, és milyen az a típus, amely már egyáltalán nem felel meg a mi 

körülményeink között.  

Ugyanígy a húsmarhatenyésztési ágazat jövőbeni versenyképességének előfeltétele a 

nemesítés helyes irányának a meghatározása, az új vizsgálati módszerek és technológiák hatékony 

alkalmazása a céltudatos szelekció érdekében. 

Az amerikai „ranch‖ típusra (6-7. kép) jellemző a genetikailag szarvatlanság, a viszonylag 

szerényebb testméret és izomzat, a könnyű ellés, jó tejtermelő és borjúnevelő képesség, az ivari 

koraérés. Gyakran felvetődő kérdés, hogy a szarvatlanságért nem fizetünk-e túl nagy árat a 

gyarapodó képesség terén? Az is felmerül továbbá, hogy a szarvatlanság és az említett 

tulajdonságok korrelációja megfigyelhető-e a hazai állományban is? 

Magyarországon a charolais fajtával kapcsolatosan még mindig sztereotípia a nehézellés 

kockázatának a felvetése, ami a borjú születési súlyának növekedésével növekvő kockázatot jelent. 

Mit jelent a gyakorlatban az ellési kockázat? Milyen körülmények között hogyan jelentkezik? Ahol 

nagyobb a borjak születési súlyának átlaga és szórása, ott biztos-e, hogy ez alapvetően genetikai 

eredetű? E kérdésekre adott válaszok a magyarországi körülmények között elért eredmények 

alapján tenyésztői döntéseket alapozhatnak meg, valamint tartási, takarmányozási technológiai 

módszerek finomításának szükségességére hívhatják fel a figyelmet. 

A hazai gazdák megfigyelték, hogy a tehenek kondíció ingadozásának mértéke és a később 

születő borjak születési súlya között összefüggés van. Valóban megalapozott-e ez a megfigyelés és 

statisztikai elemző módszerekkel igazolható-e? 

Meg kívántam vizsgálni azt is, hogy van-e érdemi összefüggés a tehenek korcsoportja, a 

születő borjú szarvaltsági státusza, -ivara, -súlya (az átlagnál könnyebb, vagy nehezebb), az ellés 

lefolyása és az ellést követő újravemhesülés aránya (és az addig eltelt idő), valamint a választási 

súlyok között?  
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Fontos célkitűzésem volt, hogy a következtetéseimet hazai adatbázison elvégzett 

elemzéseim alapozzák meg. 

 

Célul tűztem ki a következőket:  

 

2.1. A tehenek kondícióváltozásának vizsgálata, összefüggése néhány szaporodásbiológiai és 

gyarapodási mutatóval, köztük a borjaik születési súlyával, az ellés lefolyásával. 

2.2. A charolais fajta szarvalt (francia) és szarvatlan (ranch) típusai születési és választási 

teljesítményeinek összehasonlítása és értékelése. 

2.3. A tehén korcsoportok hatásának elemzése a borjaik születési és választási teljesítményére, 

valamint a következő ellésig eltelt idejükre. 

2.4. Elemezni kívántam, hogyan hat a borjak születési súlya az anyatehenek újra vemhesülésére, 

a két ellés között időre. 

2.5. Hazai charolais növendékbika adatbázison meg kívántam vizsgálni a különböző küllemi és 

néhány gyarapodási tulajdonság örökölhetőségét (h
2
) és korrelációját (r), az STV-ben 

résztvevő tenyészbika-jelöltek fontosabb teljesítmény-paramétereinek örökölhetőségét és 

összefüggéseit. 

2.6. Elemezni kívántam, hogy milyen különbségeket tudok igazolni az egyes küllemi és 

gyarapodási tulajdonságokon belül a bikaborjak típusa (szarvalt [francia] – genetikailag 

szarvatlan [ranch]) szerint. 

2.7. Hazai adatbázison vizsgálatokat kívántam végezni a here körméret adatok hatékony 

korrekciója érdekében. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1.  A charolais fajta főbb jellemzői és szerepe a szarvasmarha-tenyésztésben 

 

A világ népességének az elmúlt évtizedekben tapasztalható gyors növekedése a 

leghatékonyabb termelésre képes szarvasmarha fajták elterjedését is eredményezte. (Pl. holstein-

fríz, szimentáli, hereford, angus, charolais). 

A charolais számos kiváló tulajdonsága, gyarapodó képessége, húsminősége miatt a világ 

legjobb húsmarhafajtáinak az egyike, több mint 70 országban tenyésztik hústermelés céljából olyan 

szinten, hogy tenyésztő szervezete is van. Franciaországban a charolais szarvasmarha kifejlett kori 

súlya változó: a bikáké 1000-1800 kg között, míg a teheneké 700-1300 kg között mozog. E fajta 

marmagassága szintén imponáló mindkét ivarnál: 135-150 cm (Herd Book Charolais, 2004). A 

fajtán belül található különböző típusoknak megfelelően ezek a paraméterek a gyakorlatban 

eltérhetnek a fent megadottaktól. A kiugró méretekkel rendelkező bikák marmagassága elérheti akár 

a 170 cm-t is. A charolaisnak mély a mellkasa, hosszú, széles a törzse. Az erős váz alkalmas arra, 

hogy megtartsa a nagymennyiségű felrakódott izomzatot. Szilárd lábak, egyenes, jól izmolt hát, 

nagykiterjedésű ágyéki izomzat, mély, jól formázott medence (amely mélyre lehúzódó kerek farral 

társul), rövid fej – széles homlokkal, szutyakkal és világos-színű szarvakkal, – ha szarvalt – és 

finom, rugalmas bőr jellemzi (Felius, 1985; Meiller és Vannier, 1994; Landrieu, 2002).  

A charolais szarvasmarha fajtát mindenütt a világon nyugodt vérmérséklet jellemzi, amely 

tulajdonság hozzásegíti a gyors alkalmazkodáshoz bármely termelési környezetben. Jól adaptálódik 

a legváltozatosabb területekhez, legyen az száraz, vagy nedves, síkság, vagy hegyvidék, hűvösebb, 

vagy melegebb átlaghőmérsékletű. A fajta típusainak széleskörű adaptálódó képessége 

következtében bármely gazdálkodó megtalálhatja az ő farmjának klimatikus és földrajzi 

viszonyaihoz legjobban alkalmazkodó típust. A fajta típusai extenzív és intenzív viszonyok között 

is döntő többségben tartalmazzák a fajtát világfajtává emelő minőségi jellemzőket – húsminőségben 

és reprodukciós tulajdonságokban egyaránt. 

A húsmarha gazdasági haszonállat, alapvetően a húsáért tenyésztjük. Éppen ezért az 

állattenyésztés – és ezen belül a hústermelés – gazdaságossági vonatkozásai régen is, de manapság 

egyre inkább fontos szemponttá válnak. Globalizálódott világunkban a különböző tenyésztési és 

szelekciós módszerek fejlesztése egyre fontosabbá válik. Egyre több tanulmány világít rá, hogy 

harmonizálnunk kell a genotípust és a környezetet: meg kell próbálnunk megtalálni a leginkább 

megfelelő fajtát és genotípust (Cundiff et al. 1992; Gregory et al. 1992). Tanácsolható, hogy a 

lehetséges legtöbb tulajdonságot vegyük figyelembe a komplex értékelés során, természetesen ide 

értve a gazdasági jelentőséget is. A rendelkezésre álló környezeti erőforrások meghatározzák a 

leghatékonyabban fenntartható fenotípust és ennek folytán azt a genotípust, amely kiszelektálódik 

az ilyen fenotípusok bázisán (Beilharz et al. 1993). 

A világ charolais szarvasmarha tenyésztői a gyakorlatban és a tenyésztési programjuk során 

alapvetően négy típust különböztetnek meg: tenyésztői típust (3-4. kép), hentes típust (5. kép), 

köztes típust és ranch típust (6-10. kép). 

Minden tenyésztőnek az a célja, hogy az elérhető legnagyobb nyereségre tegyen szert a saját 

tenyészetéből. Egy húsmarhatenyésztő számára, aki meghatározott körülmények között dolgozik, az 

eredményes gazdálkodás nagyon fontos tényezője, hogy az adott környezet számára megfelelő 

típust választotta-e termelési eszközül. Ennek megfelelően napjainkban nem könnyű feladat a típus 

(például az ideális típus) meghatározása, mivel nagyszámú szempontot kell figyelembe venni: a 

földrajzi és klimatikus feltételeket, a világgazdasági és kereskedelmi körülményeit (a marhahús 
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fogyasztásának az aránya a többi húshoz képest, ellátási kényszer; az eladási árak és a termelési 

költség viszonya), hagyományos tenyésztési elképzeléseket, fogyasztási szokásokat és eltérő 

biológiai alapokat. (Tőzsér és Domokos, 2008)  

 

3.2.  A típus meghatározása és annak magyarázata a húsmarhafajtákban 

 

Az idők folyamán a típus ugyanazon a helyen is jelentős változásokon megy keresztül. Ezt 

jól szemlélteti az 1. és 2. kép (a Herd Book Charolais szívességéből), amelyek a 150 és 100 éve 

Franciaországban legszebbnek talált „ideális‖ charolais állatokat mutatják be. Egy 

húsmarhatenyésztés iránt fogékony látogató számára életre szóló élményt nyújt, ha napjainkban 

ellátogat Franciaországba, Párizsba a Salon International de l’Agriculture (SIA) nevű nemzetközi 

mezőgazdasági kiállításra. Az itteni charolais show bírálatokon nagy biztonsággal megjósolható, 

hogy azok az állatok fogják megnyerni a kategóriájuk versenyét, amelyeken a legtöbb értékes hús 

található. Érvényesül a „minél nagyobb, annál jobb‖ szemlélet, amit a helyi fogyasztói igények és a 

piaci viszonyok egyaránt alátámasztanak (3-4. kép). Itt ugyanis a 3-4-szer ellett tehén húsát még 

magasabb áron lehet a hentesnél értékesíteni, mint a végsúlyra hizlalt bikaborjú húsát. Szembetűnő, 

hogy a csontozat milyen markánsan változott. Az, hogy Franciaországban manapság nincs igazán 

jelentős szerepe az Institut de l’Elevage által kifejlesztett IBOVAL tenyészérték becslési 

rendszernek, és helyette inkább a show tenyésztés versenyein elért eredmény dominál, valószínűleg 

annak köszönhető, hogy ott a versenyeken elért helyezések jobban összhangban vannak a helyi 

gazdaságossági szempontrendszerrel, mint például az USA-ban. 

Magyarországon ma egy törzstenyészet sokkal egyszerűbben képes értékesíteni 

tenyészállatait, amennyiben a francia tenyésztői típushoz hasonló küllemet mutatnak (11-12. kép). 

Ugyanakkor komoly dilemmát okoz, hogy a selejt tenyészállat-árak itt nem közelítik meg a 

végsúlyra hizlalt hízóbikáét. A 12. képen látható tenyészbika 2 generációval korábban kapta a 

szarvatlanság génjét, miközben küllemében megegyezik a francia tenyésztői típussal. A 13. képen 

az a genetikailag szarvatlan Lajosmizsei Zárt Szálló látható, melynek szaporítóanyagát – elsőként 

hazai charolais tenyésztés történetében – visszavásárolták franciaországi tenyésztésre. A hazai 

gyakorlat szerint a tenyészállat vásárlók előnyben részesítik a rámásabb és relatíve izmosabb 

típusokat – még akkor is, ha esetleg ezek növekedés-intenzitása, a kiemelkedően hosszú tartamú 

növekedés mellett, esetleg alacsonyabb.  

A különböző típusokba sorolható tenyészállatok termelését jellemezhetjük az egyes 

tulajdonságokra számított tenyészértékekkel, ezzel is elősegítve az utódok várható termelésének 

becslését. A hazai húsmarhatenyésztő egyesületek a tenyészértékbecslés témakörében külföldön 

kifejlesztett és hazai elemző módszereket egyaránt használnak. Több tenyésztőszervezet is 

használja a Breedplan (2011) nevű, az ausztráliai Armidale-ben kifejlesztett értékelési rendszert, 

így a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete (MCTE) 2000. óta nemzetközi együttműködés 

keretében (Domokos et al. 2002) alkalmazza a New England Egyetem és a New South Wales 

Mezőgazdasági Intézet Állat Genetikai és Nemesítési Csoportja (AGBU), az UNE társas 

vállalkozása által kifejlesztett szoftvert, illetve az általuk készített elemzéseket. 

A Breedplan tenyészérték adatok szelekciós célú felhasználása még nem terjedt el a hazai 

gyakorlatban. Azért esett az MCTE választása 1999-ben éppen a Breedplan Tenyészértékbecslő 

Szoftverre, mert amikor az egyesület döntéshozói összevetették az Institut de l’Elevage-ban 

kifejlesztett IBOVAL francia módszerrel, arról kiderült, hogy egyáltalán nem képes kezelni a 

bármilyen szinten keresztezettnek számító, francia charolaishez közvetlenül genealógiailag nem 

köthető állatoktól érkező adatokat. Csak és kizárólag azokra a tenyészállatokra számított 
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tenyészértéket, amelyek közvetlen francia származásúak voltak, ami az összes Breedplan által 

számított tenyészértékű állatnak kevesebb, mint 5 %-át tette ki. 

A BREEDPLAN a BLUP (Legjobb Lineáris Torzítatlan Becslés) egyedmodellre épülő 

húsmarha tenyészértékbecslési módszer. Nagyszámú tulajdonságot kezel egy időben, ezek a 

különböző életkorban mért testsúly, az ellés lefolyása, termékenység és vágóérték adatok. 

Különválasztja a tulajdonságokat közvetlenül befolyásoló gének hatását és az anyai hatást – ott, 

ahol ez fennáll. 

A modell leírása: 

Yijkln = bi + aj + mk + pk + hl + λ neijkl 

Yijkln  =a j-edik egyed megfigyelése, amit a k-adik anya nevelt az i-edik korcsoportban, 

melyet az l-edik bika-tenyészet kölcsönhatás befolyásolt 

bi  = az i-edik korcsoport 

aj  = a j-edik egyed tenyészértéke 

mk  = a k-adik anya hatása 

pk  = a k-adik anya állandó környezeti hatása 

hl  = az l-edik bika-tenyészet kölcsönhatás 

λn  = a heterogén variancia multiplikatív korrekciója 

eijkl  = a hiba, vagy maradék 

A program figyelembe veszi az anyai hatást, a bika-tenyészet kölcsönhatást, 

tulajdonságoktól függően eltérő korcsoportokat alakít ki. „Multitrait‖ modell, azaz korrelációk 

ismeretében, egyéb adatok alapján is becsül tenyészértéket, a fajta saját populációgenetikai 

paramétereivel (h
2
, r, R) számol, keresztezett állományokban az azonos genotípusúakat hasonlítja 

össze, beépíti a külföldi tenyészértéket, heterogén varianciával számol, genetikai csoportokat képez. 

Keresztezett állatoknak is képes – egy adatbázison belül – tenyészértéket számolni.  

A program megfelelő alapadatok esetén az 1. táblázatban látható tulajdonságok tenyészérték 

számítására kész: (► az MCTE részére 2003-tól számított tenyészértékeket jelöli (MCTE, 2011).) 

 

1. táblázat Tulajdonságok, amelyekre a Breedplan tenyészértéket számít 

Súly Termékenység Vágott test 

►Születési súly 

(opcionális) 

►Herekörméret Hosszú hátizom vastagsága 

►200-napos tejtermelés Termékenyítési időszak 

kezdetétől (hárembe osztás) 

ellésig eltelt idő 

Faggyúborítottság 

►200-napos 

súlygyarapodás 

Vemhességi idő (egyedi 

pároztatás) 

Vágási % 

►400-napos súly ►Ellés lefolyása Márványozottság 

►600-napos súly     

►Kifejlett kori súly     
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A Föld azokon a nagy húsmarhatenyésztési hagyományokkal rendelkező vidékein, ahol a 

hazaihoz hasonló környezeti feltételek (domborzati, éghajlati és csapadékviszonyok) jellemzőek 

(USA, Kanada, Ausztrália stb.), sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a tenyészértéken 

alapuló szelekciónak, mely a fent ismertetett Breedplanhez hasonló elvek szerint kerül kiszámításra. 

A különböző fajtáknál több helyszínen, általában országonként és azok összefogásával végzik az 

elemzéseket. Például az USA és Kanada közösen végzi a tenyészérték becslését charolais fajta 

esetében. Az elemzést az USA-ban, a Georgia Egyetemen futtatják. Svédország, Dánia és 

Finnország is közösen végzi az elemzéseket. A ranch típus esetében, – mely többnyire 

szarvatlansággal is jellemezhető – a cél a könnyű elléssel és az anya jó tejelőképességével párosuló 

nagy növekedési erély, mely az állat kb. kétéves korára lecsökken, és nem keresik a kiemelkedő 

végsúlyú tenyészállatokat. Cél, hogy azok kizárólag a gazdaságilag hasznos (vágási) kor végéig 

gyarapodjanak intenzíven. Az ilyen tenyészetekben a tenyészértékeken alapuló megtartó szelekció 

fokozott hangsúlyt kap, ugyanakkor a show bírálatok szelekciós célkitűző szerepe valamelyest 

csökken. A helyi sajátosságoknak megfelelően megfigyelhetünk a ranch típuson belől is különböző 

változatokat. Ausztráliában például előnyben részesítik az oldalnézetben kerekebb farú állatokat (8. 

kép), melyeknek a mellkas szélessége nem éri el az amerikai típusét sem (9. kép). Ezt a 

könnyűellésre törekvés mellett a nagy kiterjedésű, gyenge hozamú legelőkön való legeltetéssel, a 

vízforrás eléréséhez szükséges hosszabb utak megtételével magyarázzák. Bőséges gyephozam 

mellett, legelő berendezések nélkül, nagy kiterjedésű pampákon legeltető brazil tenyésztők úgy 

találták, hogy a hosszú lábú, hosszú törzsű, nem nagy mélységű típus – kígyózó mozgása és hosszú, 

tért ölelő lépései révén – az igazán megfelelő erre a térségre (10. kép). Európán belül, 

Svédországban 1989-ben, egy rendelet költségnövelő hatásainak kiküszöbölése érdekében fordultak 

a szarvatlan, így a ranch típus felé. Az ottani gulyaméretek, gazdaságossági viszonyok sajátos 

szelekciós szempontrendszert alakítottak ki. Az átlagos tenyésztésbevételi kor itt 17 hónap, de 15 a 

megcélzott kor. Itt, az intenzív, abrakos üszőnevelés mellett a franciához hasonló nagy ráma, nem 

látványosan erőteljes, a franciáénál alig gyengébb (inkább moderált) izomzattal párosuló küllem és 

feltétlen könnyűellés a jellemző szelekciós szempont (14-15. kép). 

Először a típus hagyományos meghatározásában, az élősúlyt használták az állat fejlettségi 

állapotának meghatározására, a kortársakhoz viszonyítva. A növekedési kapacitás többféle 

paraméter felhasználásával került értékelésre: 200-, 205- és 210 napra korrigált súly a választott 

borjak esetében; 14-15, 18 és 24 hónapra korrigált súlyok a növendék állatok számára és 4, vagy 5 

évesre korrigált súly a felnőtt állatoknál.  

A típus másik megközelítésében a tenyésztők – az élősúly használatával párhuzamosan – a 

legfontosabb testméretek értékelését is elvégezték (törzshossz, marmagasság, farbúb magasság, 

mellkas körméret stb.). Ezen kívül néhány testméret indexet is használtak (pl. a magasság index, 

farhossz index, lábakra helyezett súly index, túlnőttségi index stb.).  

A testméret-felvételnek három módját ismerjük:  

 Mérés hagyományos eszközök felhasználásával (mérőbot, mérőszalag, körző),  

 Mérés lézertechnikán alapuló eszközzel és  

 Számítógépes technikán alapuló testméretfelvétel (video kép analízis: VIA).  

A fejlett állattenyésztéssel rendelkező országokban régebben, de napjainkban is gyakorlat, a 

küllemi bírálatokkal párhuzamosan rendszeresen felvenni a tehenek és a bikák fontosabb 

testméreteit. A korábbi hazai forrásmunkákból (Wellmann, 1930, 1940; Bocsor, 1960) ismerhetjük, 

hogy nálunk is gyakorlat volt ez a tenyésztők körében. Napjainkban azonban ezt a munkát egyrészt 

időigénye, másrészt balesetveszélye miatt elhagyják a gyakorlatban. A gyakorló szarvasmarha-
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tenyésztők számára mégis fontos állataik küllemének, testalakulásának, testarányainak és 

kondíciójának rendszeres értékelése. Annál is inkább, hiszen a szarvasmarha ún. rámájának 

fejlesztése a tenyésztési munkában piaci igények szerint változó megítélés alá esik. A ráma 

növelésével kapcsolatban Long (1986) az alábbi problémákat vetette fel: 

 A mar- vagy a farbúbmagasság mérése pontatlansággal terhelt (pl. lapocka mozgása, csánkszög 

alakulása). 

 A csontvázfejlettség megítélése nem alkalmas a reprodukció jellemzésére. 

 A csöves csontok, vagy a végtagok hosszúságának növelésére irányuló szelekció végül is a kései 

ivarérésre történő szelekciót támogatja.  

 A ráma, vagy csontvázfejlettség – véleménye szerint – nem alkalmas a hasított felek 

összetételének jellemzésére, valamint az értékesíthető húsrészek megítélésére. 

A testméretekkel, ill. a testalakulási indexekkel kapcsolatos hazai fontosabb kutatási 

eredmények tömör összegzését a következőkben mutatom be: 

 Holstein-fríz (n = 82) és magyartarka x limousin F1 (n = 92) üszőkre vonatkozóan négy 

növekedési szakaszt különített el Gere és Bartosiewicz (1979) az életkor, az élősúly és az 

övméret összefüggése alapján. Részletesen elemezték ezen kívül a marmagasság, 

törzshosszúság, lábszárkörméret, mellkas-mélység és - szélesség stb. testméretek növekedési 

sebességi értékeinek (K) alakulását az élősúly függvényében. 

 Bartosiewicz et al. (1987) magyartarka, magyartarka x limousin F1, holstein-fríz üszők, ill. 

tehenek kilenc testméretének élősúlyhoz viszonyított allometrikus együtthatóit számították ki. 

Faktor-analízissel a vizsgált testméretek relatív növekedési intenzitásának két egymástól 

független csoportját különítették el: I. testkapacitás-növekedés, II. váznövekedés. 

 Szabó (1990) magyartarka x hereford F1 bikák (n= 16), valamint a reciprok-keresztezésből 

származó egyedek (n= 16) 13 testméretét hasonlította össze a hizlalás végén. A magyartarka x 

hereford F1 bikák testmérete számos esetben nagyobb volt a reciprokétól, pl. marmagasságban: 

5,4 cm; mellkas szélességben: 11,1 cm stb. A testalakulási indexekben azonban nem talált 

szignifikáns különbségeket. 

 Az üzemi STV-ben Tőzsér (1991) charolais, hereford és magyartarka apai féltestvér csoportok 

küllemi jellemzőiben – a vegyes apaságú kontroll csoporthoz képest – érdemi különbségeket 

állapított meg, pl. a 6489 Pasa magyartarka tenyészbika utódcsoportja (n= 10) zömökebb és 

mellkasban szélesebb volt (medence-mellkas indexük: +8,9%, P <0,05).  

 Holstein-fríz fajtájú apai féltestvér bika (n= 13) és tinó (n= 13) csoportok testméreteit vágás előtt 

összehasonlítva, Szabó et al. (1993) nagyobb mar- és farbúbmagasságot (P <0,05), de kisebb 

törzshosszúságot (P <0,05) tapasztaltak a tinócsoport esetében. 

 Tőzsér et al. (1995) üzemi STV körülmények között a charolais fajtában igazolták, hogy a 133 

napos vizsgálati idő alatt a növendékbikák (n= 40) marmagasságában, mellkas mélységében, 

mellkas szélességében és here körméretében jelentős a növekedés: 10%; 34%; 15% és 38%, P 

<0,001. 

 Domokos (1995) 650 charolais tehénre vonatkozó vizsgálati eredményeit közölte. Az ún. 

tenyésztői típusba sorolható egyedek a 132 cm-es hazai átlagos marmagasságot legalább 2-3%-

kal (3-4 cm) meghaladták, egyúttal ferde törzshosszuk is 3-4%-kal (6-8 cm) nagyobb volt. A 

hentes típusú egyedekre ezzel szemben a 132 cm-nél kisebb marmagasság, és – természetesen – 

6-10 cm-rel nagyobb övméret volt jellemző. 

 Polgár és Szabó (1997) holstein-fríz bikák központi STV eredményeit értékelve (14 év, 832 

bika), az ivadékok és a bikák testméretei között szignifikáns különbségeket mutattak ki, pl. 
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testhosszúság: 5,7 cm; mellkas mélység: 5,9 cm; mellkas szélesség: 3,4 cm; farhosszúság: 5,2 cm 

stb. 

 Választott (7-8 hónapos) charolais fajtájú bikaborjak két csoportjának (A, n= 32, marmagasság 

<110 cm, B, n= 27, marmagasság> 110 cm) értékelése kapcsán Tőzsér et al. (1998) 

megállapították, hogy a 110 cm-es marmagasságnál kisebb csoportba (A) tartozó választott 

bikaborjak andrológiai szempontból egyenértékűnek tekinthetők a B csoporttal (marmagasság> 

110 cm).  

 A legújabb közlések között Bene (2007) kilenc különböző genotípusba tartozó húshasznosítású 

tehén testméreteit vette fel és elemezte extenzív lápi körülmények között. 

  A magyar szürke tehenek testméret adatait, ill. testméret indexeit Nagy et al. (2007) elemezték. 

 Vági (1991), Bodó et al. (1997), Bianconi és Negretti (1999), Tőzsér és Bedő (2000) valamint 

Maróti-Agóts et al. (2005) tanulmányozták a VIA módszert és azt találták, hogy a megfigyelt 

tulajdonságok pontosan és magas ismételhetőséggel mérhetők. Magyar és olasz tanulmányok 

eredményei megerősítik, hogy a testméretek felvétele és az ezekből alkotott indexek kiválóan 

alkalmasak a fajta különböző típusainak elkülönítésére. 

 A különböző szarvasmarha fajták hasznosítási mód szerinti osztályozása (tejhasznú, húshasznú, 

kettőshasznú) bizonyára mindenki számára ismert.  

 Az ivarérési kor mindkét ivarnál történő elemzése a típusba sorolásnak szintén nagyon fontos 

eszköze a gyakorlatban. Természetesen erre a tulajdonságra nézve egyedi különbségek a fajták 

között és fajtán belül is (korábbi ivarérés vagy későbbi ivarérés) megjelennek. A reprodukciós 

működés kezdete a hormonszintek változásával jár és összefüggésben van a bikák életkorával, 

testsúlyával. Bár ezek a különböző fajták esetében változóak, a here körméret ekkor 

meglehetősen hasonló: 28-29 cm (Blezinger, 2002). 

 Hasonlónak látszik a helyzet a vágási tulajdonságok területén is. A növekedés, izom és faggyú 

fejlődés a hústermelés alapját képezik. A növekedési erély magas örökölhetőségi értékkel (h
2
)

 

jellemezhető tulajdonság, a szakirodalom szerinti értéke átlagosan 0.40-0.60 (Dohy, 1989; Szabó, 

1994). 
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1. kép Francia charolais bika (1856) 
 

 
2. kép Francia charolais tehén (1904) 
 

 
3. kép Francia charolais bika (2000) 

 

 
4. kép Francia charolais tehén (2004) 

 
5. kép Hentes típusú francia bika 

 

 
6. kép Ranch típusú tehén borjával 

(USA) 
 

 
7. kép Ranch típusú bika (USA) 

 

 
8. kép Charolais bika Ausztráliából 
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9. kép Ausztrál embriódonor tehén 
 

 
10 kép Dél-Amerikai ranch típusú tehén 

 

 
11. kép Az Abaúji Charolais Zrt. győztes 

tehene (30043-4206-0) 2011-ben 
 

 
12. kép A Charolais Kft 2011-ben győztes 

bikája (Lajosmizsei Golf Csávoly ) 

 
13. kép 16558 Lajosmizsei Zárt Szálló 

 

 
14. kép Svéd szarvatlan típus 

 

 
15. kép Egy híres svéd tenyészbika, 

Viking 

 

A képek forrása: 

 

1. és 2.: Herd Book Charolais 

5.: Charolais Optimal 

6. és 7.: American-International Charolais 

Associaton 

13.: Bujdosó Márton 

3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 14. és 15.: Domokos 

Zoltán 
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Legfontosabb cél 

Életfenntartás, mozgás 

Növekedés 

Tejtermelés 

Magzat növekedése 

Termékenyülés 

Tartalékolás 

Legkevésbé fontos cél 

 

 

Amerikai kutatók (Cundiff et al. 1985) alkották a típusba sorolás következő megközelítését: 

biológiai típusokba sorolták a legfontosabb szarvasmarha fajtákat. Hét típuscsoportot alkottak: a 

besorolás fő szempontja a kifejlett kori átlagos élősúly volt, de figyelembe vették a növekedési 

erélyt, a hús-csont arányt, az ivarérettségi életkort, továbbá azt is, hogy az adott fajtát szelektálták-e 

tejtermelésre vagy nem. A csoportok sorszámának a növekedése egyben nagyobb átlagos testsúlyt 

is jelent. 1. jersey, 2. hereford, angus, devon, red poll, 3. pinzgaui, south devon, 4. brangus, santa 

gertrudis, 5. brahman, 6. brown swiss, gelbvieh, holstein-fríz, szimentáli, maine-anjou, 7. limousin, 

charolais. 

A nagyon pontos eredményeket biztosító testméret felvételekre és a kapott eredmények 

tudományos elemzésére a hétköznapi szarvasmarha-tenyésztés során – elsősorban időigényessége 

miatt – kevés lehetőség adódik. A gazdák között népszerű viszont az állatok küllemének szubjektív 

értékelése, amely valamilyen mértékben a világ minden jelentős húsmarha-tenyésztéssel foglalkozó 

országában szerepet kap. Végrehajtása egyszerű és gyors. Alkalmazását azért is szeretik a gazdák, 

mivel a különböző testtájak szisztematikus értékelése elősegíti az egyes állatok előnyösnek, vagy 

kedvezőtlennek ítélt tulajdonságainak felszínre kerülését, tudatosulását. A tenyészállat utánpótlás 

megvásárlásakor többnyire nem állnak rendelkezésre objektív módon mért testméret adatok. A 

gyakorlottabb szemű gazda általában kevésbé csalatkozik a későbbiek során, mivel a keresett típus 

felismerhető a ráma (vagyis a testhosszúság, testmagasság a korhoz viszonyított fejlettség) és az 

izmoltság, a szélesség és a mélység, a testarányok és funkcionális tulajdonságok megítélésével. 

(Institut de l’Élevage, 1996) 

 

3.3. A kondícióbírálat jelentősége és módszerei 

 

1. ábra A takarmány táplálóanyag 

tartalmának felhasználása fontossági 

sorrendben (Short et al. 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egyes szarvasmarha állományok különbözhetnek fajta, rámásság, típus vonatkozásában, 

de a takarmány-hasznosítás prioritási sorában megegyeznek (1. ábra). Amikor a takarmányellátás 

kielégíti a legfontosabb cél követelményeit, a fennmaradó rész a következő cél megvalósítását 

szolgálja. Amikor a szervezet az összes igényét kielégítette, a fennmaradó részből képződik a 

faggyú. A legtöbb brit és kontinentális húsmarha fajta a felesleges faggyút a bőr alá deponálja, bár a 

tejhasznú és a brahman vérségű fajták több faggyút raktároznak a testüregekben (KPH és bélfodor). 

Az alacsony energia-bevitelű időszakokban a „külső faggyúfelesleg” az első testszövet, ami a 

szervezet táplálékigényének kielégítése érdekében lebontásra kerül. Amikor elégtelen a szervezet 

energiaellátása, lehetséges, hogy a faggyúdepó nem elégséges az igények teljes kielégítésére. 
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Amikor ez bekövetkezik, sor kerül az izomszövetek lebontására is. (Short et al. 1990) Ez az állapot 

már gazdasági, energetikai és élettani szempontból egyaránt nem kívánatos, tehát kerülendő. 

A hiányos takarmányellátás negatív energiamérleget eredményez, az állatok veszítenek a 

súlyukból, kondíciójuk romlik. Az ivarzás elmarad, amennyiben a súlyveszteség eléri a 20-24 %-ot, 

illetve ha a testük teljes zsírtartalma 4 %-ra csökken (Richards et al. 1989; Dunn és Moss, 1992). 

Encinias és Lardy (2000) megállapítják, hogy a szarvasmarha a bőralatti faggyút általában a 

következő sorrendben raktározza: 1) hát, ágyék vagy keresztcsont, 2) bordák, 3) farktő, 4) szügy, 

lebernyeg, 5) horpasz, 6) péra és/vagy végbél, 7) 

tőgy, vagy emlőmirigyek (2. ábra). Amikor az 

igények meghaladják a takarmánybevitelt, a 

bőralatti faggyú lebontására az előbbivel fordított 

sorrendben kerül sor. 

A szarvasmarha-tenyésztés mindkét 

hasznosítási irányánál (tejtermelés, hústermelés), 

mindkét ivar esetében, minden életkorban fontos 

az egyedek kondíciójának ismerete, ami 

hozzásegíti a termelőket az állományokban 

alkalmazott takarmányozási programjaik 

áttekintéséhez. Az elléskor tapasztalt testkondíció 

hatással van a borjú túlélési valószínűségére és életképességére, valamint az anya következő 

vemhesülési teljesítményére is. Encinias és Lardy (2000) véleménye szerint az állomány 

testkondíciójának pontos ismerete különösen fontos 30 nappal a termékenyítési időszak előtt, 

valamint 90 nappal ezt követően, választáskor, 100 nappal ellés előtt és elléskor. 

Három ivarzást figyelembe véve (és azt feltételezve, hogy az első észrevehetetlen, csendes 

ivarzás) és két észrevehető ivarzást és termékenyítést feltételezve a fogamzáshoz, 41 nappal az ellés 

után meg kell történnie az első látható ivarzásnak. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen, úgy kell 

alakítani a takarmányozást, hogy az energia deficit a laktáció elején, az ellést követően 31 nappal 

kiegyenlítődjön (41 napra történő első látható ivarzás előtt 10 nap javuló energiaellátás szükséges).  

Amennyiben a tehén túl kövér, a takarmányfelvétel alacsonyabb és a tartalékok felhasználása a 

laktáció kezdetén tovább tart, ami azt eredményezi, hogy az energia (ellátás legnagyobb negatív 

egyenlege) deficites időszaka elhúzódik. Ugyanakkor a sovány tehenek eleget fogyasztanak ahhoz, 

hogy 31 napra elérjék kívánatos szintet. A hormonok által vezérelt feed back mechanizmus nem 

megfelelő kondíció esetén gátolni látszik az ivarzást (Roche et al. 1992).  

Kutatók megállapították, hogy az ellés lefolyását szignifikáns módon befolyásolja az anya és 

a borjú születési súlyának az aránya. Ashwood (2010) brahman fajta esetében 7,5 %-ban (600 kg-os 

tehén, 45 kg-os borjú) határozza meg az elfogadható mértéket, ami még ellési nehézséget nem okoz. 

A Georgia Egyetem Húsmarhatenyésztés Fejlesztési Programjában (Hohenboken, 2002) javasolja 

azonos csoportok összevetését, amihez a Magyarországon is egyébként széles körben elterjedt 

képletet ajánlja: 

 

Korrigált születési súlyarány =      * 100 

 

Az anya és a borjú születési súlyának az aránya valójában az anya várható szülőút 

keresztmetszetét is valószínűsíti, mely vizsgálat gyakorlati végrehajtása jóval bonyolultabb, mint a 

tehén súlyának mérése. Johnson et al. 1988-ban azt javasolja, hogy az üszők minimális medence 

területe a 4,7 cm
2
 legyen borjú testsúly kilogrammonként (cit. Naazie et al. 1991). 

2. ábra        Faggyúlerakódás sorrendje a 

szarvasmarha bőre alatt 

Az egyed korrigált születési súlya 

Csoport átlagos korr. születési 

súlya 
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Diskin et al. (2001) megállapították, hogy az elléstől az első ivarzásig eltelt időt a 

takarmányozás és a borjú szoptatásának hatása befolyásolja. A szoptatás hatása a leginkább 

meghatározó: a szoptatás lehetőségének megvonása gyorsan kiváltja az ivarzást. A második 

legfontosabb meghatározó az ellés előtti takarmányozás színvonala. A gyenge testkondícióban ellő 

tehenek ivarzási ciklusa hosszabb idő elteltével jelenik meg, mint azoké, amelyek az elléskor jó 

kondícióban voltak. Az ellést követően javuló takarmányozásnak csak limitált hatása van az ivarzás 

megjelenésének gyorsítására. Stagg et al. 1998-ban úgy találták, hogy amikor a borjak szopási 

lehetőségét napi egyre csökkentették, a nem ivarzó tehenek 50 %-a 10 napon belül ivarzott, míg a 

rendesen szoptató és nem ivarzó teheneknek csupán 3 %-a. De Castro et al. (2006) igazolták, hogy 

a korai választás kiváltja a tehenek ivarzási ciklusának újra indulását. 

Az NRC (2000) régebbi publikációiban az energiatartalékok változásait a testsúly 

gyarapodásával, vagy súlyvesztéssel jellemezték. Ma már csak néhány húsmarhatenyésztő használja 

a testsúly mérését a takarmányozási módszerük energiaszintjének ellenőrzésére. Az energiatartalék 

változásának nyomon követésére az utóbbi időben sokkal gyakrabban használják a kondícióváltozás 

megfigyelését. 

A testkondíció pontszám szoros korrelációban van a szervezet zsír- és energiatartalmával 

(r=0,98).  (Buskirk et al. 1992).  A CSIRO (Commonwealth Scientific Industrial Research 

Organization, 1990) takarmányigény javaslatai Wright és Russel (1984) 0-5 pontos testkondíció 

pontozásos rendszerét adaptálták.  Egy pont változás a rendszerükben 83 kg testsúlyváltozást jelent, 

ami az 1-9 pontos skálán 55 kg-nak felel meg. A francia INRA (1989) rendszere szintén 0-5 pontos 

rendszert alkalmaz. Az 1-9 pontos rendszerre átszámolt 1 kondíciópont-változás szintén 55 kg-nak 

felel meg.  

Az NRC (2000) beszámol róla, hogy coloradói (Whitman, 1975) és oklahomai (Selk et al. 

1988) kutatócsoportok fejlesztették ki az 1-9 pontos kondícióbírálati rendszer mai formáját. Az 

USA Indiana állambeli Purdue egyetemi csoport (Houghton et al. 1990) kidolgozott egy olyan 5 

pontos skálát, hogy minden egyes ponthoz mínusz, átlag és plusz is tartozhat, ami végül is hasonló a 

9 pontos rendszerhez. A nettó testtömeg zsírtartalma az 1-től 5-ig terjedő kondíció pontszámokhoz 

tartozóan 3,1, 8,7, 14,9, 21,5 és 27,2 % volt. A kondíció pontokhoz tartozó nettó testsúlyváltozást 

75 kg-nak találták, ami a 9 pontos rendszerben 50 kg-nak felel meg. Az adatok alapján úgy tűnik, 

hogy a kilenc pontos rendszerre átszámított, egy pontnak megfelelő élősúlyváltozás 50-55 kg között 

mozog. Régi hazai gyakorlati tapasztalat, vélekedés szerint a húsmarha a testsúlyingadozást 10 % 

mértékig minden káros következmény nélkül elviseli, ami összhangban van a fent leírtakkal. 

A hazai húsmarhatenyésztésben nem elterjedt gyakorlat a tehenek kondíciójának (erőnléti és 

tápláltsági állapot) vizsgálata annak ellenére, hogy rendszeres értékelése fontos és célszerű lenne 

(Domokos et al, 2011). Ugyanis: 

– A tehén kondíciója jelentősen befolyásolja az élősúlyt, ezért korrigálása indokolt (pl. 

Amerikában 2 pont esetében +256 font, 6 pontnál 0, és 8 pontnál –190 font). Ugyanez a helyzet 

bizonyos testméretek esetében is pl. övméret, vagy ferde törzshossz. 

– A kondíció ellenőrzésével elkerülhetjük teheneink túl-, ill. alultáplálását. A túlzott 

faggyúsodás (kövér tehén) esetén gyakoribb a nehéz ellés előfordulása, romlik a fertilitás. 

– A javuló tehénkondíció (3,5, ill. 6 pont) szükséges a beteleltetéskor (alacsony 

táplálóanyag szinten történő téli tartás), ill. a termékenyítési időszak kezdetekor (fokozódó ivarzás és 

kedvező fogamzás) is. 

– A bírálati rendszert a tenyésztő könnyen elsajátíthatja. 

A kondíció, mint a gulyakészség egyik ismérve (szezonális ellés, hasznos élettartam, 

selejtezési okok) alapvető tulajdonság a húsmarhatenyésztés anyatehéntartás fázisában.  
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A bikákat illetően, a tenyészállatoknál közismert, hogy az alul-, vagy túltápláltság az 

ondóminőséget, ill. a libidót kedvezőtlenül befolyásolja. A hízóbikák esetében a vágásérettség egyik 

jellemzője a bőr alatti faggyúdepók megjelenése bizonyos testtájakon pl. nyak, farktő, hereborék 

stb. Ennek pontos ismerete – az amerikai és ausztrál napi gyakorlat szerint - piaci előnyhöz 

juttathatja a farmert. 

A kondíció értékelésére több pontozási módszer is használható: a francia (1-5 pontos, 

tapintás és vizuális értékelés, Agabriel et al. 1986), és az amerikai (Whitman által 1975-ben 

bevezetett, 1-9 pont, főleg vizuális értékelés, Richard et al. 1986), amely korábban már általunk is 

alkalmazásra került. A francia és az amerikai pontozási rendszer eredményei között számított 

korrelációk (charolais bikák, r = 0,60, P <0,05; charolais tehenek, r = 0,42, P <0,01) arra hívják fel 

a figyelmet, hogy a két vizsgálati módszer teljesen nem helyettesíthető egymással (Tőzsér et al. 

2001
a
).  

Összefüggés a kondíció és az ellés lefolyása között: 

DeRouen et al. (1994) megállapították, hogy az ellést megelőző 90 napon belül történt 

testkondíció és testsúly-változásnak nem volt hatása az ellést követő reprodukciós mutatókra, bár az 

elléskor tapasztalt testkondíció befolyásolta az újravemhesülés arányát és az addig eltelt napok 

számát. Az elléskor 6-7-es kondícióban talált először ellett tehenek nagyobb arányban vemhesültek 

(P <0,05; 87-90,7 %), mint a 4-5-ös kondíciójúak (64,9-71,4 %). A 4-es kondíciójúak újra 

vemhesüléséig 10-18 nappal több időre volt szükség, mint az 5-ös kondíciójúak esetében.  

Az elléskori élősúlynak nincs hatása a reprodukciós teljesítményre, ellenben az ellést követő 

újravemhesülés tekintetében az elléskor tapasztalt testkondíciós pontszám jobb indikátor, mint akár 

a testsúly, akár a kondíciós pontszámok ellést megelőzően tapasztalt változása (Whitman, 1975; 

Lalman et al. 1997) Az elléskor és termékenyítési idényben tapasztalt kondíció a sikeres 

vemhesülést befolyásoló domináns faktorok, bár a vemhesség kései szakaszában tapasztalható 

testsúlyváltozás módosítja ezt a hatást (Wetteman et al. 1986). 

Felveti a kérdést Bellows és Short (1978) megállapítása az ellés előtti takarmányozási szint 

hatásáról a borjú születési súlyára, az ellés lefolyására és az ellést követő újravemhesülésre vajon a 

vizsgált fajtákkal és az amerikai intenzív típusszelekcióval is magyarázható, vagy ez a megállapítás 

igaz más típusok esetében is. Az ellés előtti 90 nap során alkalmazott bőséges takarmányozási szint 

megnövelte a borjak születési súlyát, ugyanakkor nem volt szignifikáns hatással a nehézellés 

előfordulás gyakoriságára, vagy súlyosságára (Ez a megállapítás ellentétes a hazánkban, a 

gyakorlatban általánosan elfogadott nézettel). Ugyanakkor az ellést megelőző 90 nap bőséges 

takarmányozási szintje rövidebb involúciós időszakkal és korábbi újravemhesüléssel párosult. 

Az ellés előtti takarmányozás születési súlyra és az ellés lefolyására gyakorolt hatásáról 

Lardy és Stoltenow (2001) a következőket írja: Hibásan hiszi néhány tenyésztő, hogy az ellést 

megelőző időszakban csökkentett mértékű takarmánybevitel csökkenti a borjú születési súlyát és 

ezzel egyidejűleg a nehézellés kockázatát. Alacsony takarmányozási szintű kísérletek kimutatták, 

hogy nem volt hatása, vagy alig csökkent a születési súly. Ugyanakkor szignifikánsan megnő az 

ellési nehézségek aránya, mivel a tehén gyengébb kondícióba kerül. Egyszersmind ez azt is 

eredményezi, hogy a gyengébb borjak kevésbé aktívak (életképesek) az ellést követően. 

Bob Bellows, USA Montana állambeli kutató kimutatja (1993), hogy a vemhességi idő alatti 

takarmányozás szintjének szerepe van a nehézellés – és a borjú túlélés – gyakoriságában. Annak 

ellenére, hogy a tehenek bőséges takarmányozási szintű táplálásban részesültek és a borjak születési 

súlya nagyobb volt, a nehézellés kevésbé fordult elő, a hasmenés és a mortalitás aránya alacsonyabb 

volt, és a tehenek magasabb arányban vemhesültek a következő fedeztetési idényben. A vemhes 

tehenek túltakarmányozása problémát eredményezhet az ellés idején. A túlkondícióban lévő 
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tehenek a szülőcsatornába is faggyút rakhatnak le, ami ellési nehézséget okoz. Ha extrém hideg idő 

van a vemhesség kései szakaszában, az megnövelheti a borjú születési súlyát a méhhez történő 

véráramlás megnövelésével, ami a magzat megnövekedett táplálékellátásával jár. 

Wettemann (1993) megállapítja, hogy a testsúlyváltozás a vemhességi idő alatt 

befolyásolhatja az ellést követő reproduktív teljesítményt, függetlenül a testkondíció pontszámtól. 

Azok a tehenek, amelyek takarmányozási szintje lehetővé tette a testsúlyuk folyamatos megtartását 

a vemhességi idő második felében, 13 %-kal nagyobb arányban vemhesültek az ellést követően, 

mint azok, amelyeknek azonos volt a testkondíció pontszámuk az elléskor, viszont fogytak és 

később az ellésig visszanyerték a kondíciójukat (Selk et al. 1988). Az elléskor 4-6-osnak tapasztalt 

testkondíció pontszám nem befolyásolja az ellés nehézségét. Ezt az eredményt más vizsgálatok is 

megerősítik (Spitzer et al.1986; Morrison et al. 1986). 

Várhegyi et al. (2008) megállapították, hogy a vemhes és üres tehenek kondíciópontszáma 

szignifikánsan eltért (P <0,001) egymástól. A többször ellett tehenek esetében a kondíciót vesztő (-

0,54 az 1-től 5-ig terjedő skálán), a kondíciót megtartó (0) és a kondíciót javító (0,53 

kondíciópontszám) tehenek vemhesülése 73,3; 93,3 és 100 %-os volt. Az azonos kondícióban levő 

elsőborjas tehenek kisebb arányban termékenyültek, mint a többször ellett társaik. 

A fent idézett tanulmányok rávilágítanak a testkondíció szaporulat és újra vemhesülés 

szempontjából kiemelkedő jelentőségére – ami a gazdaságos termelés érdekében elengedhetetlenül 

fontos.  

 

3.4.  A vágóérték in vivo értékelése ultrahang készülékkel 

 

Bár a vágóhídon nagyon sok vágási adat gyűjthető, sok esetben (tenyészállatoknál, külföldi 

vágás esetén) ez az adatgyűjtési módszer nem alkalmazható. Az élő állatok esetében, véres 

beavatkozást nem igénylő (non invazív) becslési eljárások körében az ultrahang technikán alapuló 

eljárások fontossága – azok egyszerűsége és könnyen telepíthetősége miatt – egyre nő az 

állattenyésztésben. 

A VOS módszer az ultrahang azon tulajdonságát használja ki, hogy képes áthatolni az állati 

test szövetein. Az áthatolás sebessége természetesen a szövetféleségektől függ: izom (163 cm/ms); 

faggyú (145-150 cm/ms). Izom- és faggyúrétegeket felváltva tartalmazó heterogén közegben az 

ultrahanghullám áthatolási sebessége (v) és a lipidekkel kitöltött frakció térfogata (L) között 

matematikai formába önthető összefüggés áll fenn (Journaux et al. 1999/b). 

Több külföldi kutató is javasolta az ultrahangkészülék alkalmazását a húsmarhatartás 

gyakorlatában, a hizlalás befejezésének optimális időpontja, illetve a vágóérték előrejelzésére 

(Wilson, 1992; Robinson et al. 1993; Herring et al. 1994; Wilson et al. 2000). A nemzetközi 

eredmények azt támasztják alá, hogy – többek között az ultrahangos mérések eredményeire 

alapozva – különböző jellemzőkkel kombinálva, de eltérő determinációs együtthatóval (R
2
) 

rendelkező regressziós modellek alkalmasak lehetnek a hasított féltest összetételének jellemzésére, 

pl. színhús %, eladható hús a hasított féltest %-ban, fehérjetartalom a 9–11. borda között stb. 

(Griffin et al. 1999; Hassen et al. 1999; Wolcott, 2003). 

A bőr alatti faggyúvastagság (pl. ágyék, far tájék) mérését indokolja, hogy ezek az adatok 

szoros összefüggésben (r= 0,80-0,87) vannak a teljes faggyú %-kal (Klawuhn és Staufenbiel, 1997). 

Silva et al. (2003) az élő állaton ultrahang technika segítségével becsült, valamint a vágott 

testen mért rostélyos terület között r = 0,83 korrelációs együtthatót számítottak, 24-24 nellore és 

brangus fiatal bika esetén.  
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MacNeil et al. (2010) vizsgálatai szerint a márványozottsági pontszámra (MRB), izomközi 

faggyúra (IMF) és molekuláris tenyészértékre (MBV) becsült örökölhetőségi értékek (h
2
) 

sorrendben 0,48 ± 0,03, 0,31 ± 0,03 és 0,98 ± 0,05. Az IMF és MBV genetikai korrelációja a MRB-

vel 0,56 ± 0,09 és 0,38 ± 0,10. Az IMF és a MRB közötti genetikai korreláció 0,80 ± 0,22 volt. 

A vágott test összetételének legjobb előrejelzését a befejező hizlalást megelőzően és a 

végén, együttesen mért élősúly és a szövetek mélységének ultrahangos vizsgálata biztosította. 

(Lambe et al. 2010).  

Hazánkban is elindultak ilyen irányú vizsgálatok a húsmarhafajtákra vonatkozóan. 

A charolais fajtában – a nemzetközi eredményeket megerősítve – Tőzsér et al. (2005) 

igazolták, hogy a szarvalt (n = 13) és szarvatlan (n = 23) tenyészbikajelöltek vizsgált jellemzői (pl. 

P8, m. longissimus dorsi területe, herekörméret) azonosak. 

Különböző fajtájú (n = 51, angus, limousin, magyartarka, charolais és charolais x 

magyartarka keresztezett) hízóbikák különböző testtájain (P8: far, Rump fat: far, Back fat thickness: 

rostélyos) mért bőr alatti faggyúvastagsági adatok között hazánkban elsőként (Török et al. 2007) 

számítottak összefüggéseket, pl. a P8 és a Rump fat eredmények közötti kapcsolat: r = 0,93, P 

<0,01. 

Kovács et al. (2007) red angus anyatehenek (összesen n = 106) kondíció változását 

értékelték a bőr alatti faggyúvastagság változásának mérésével. Megállapították, hogy a tehenek 

közepes kondícióban (háti faggyú vastagság: 3,49±0,57 cm) kezdték meg a legeltetési idényt, amely 

a nyári hónapokban kismértékben leromlott (háti faggyú vastagság: 3,41±0,55 cm). Kondíciójuk 

szeptemberre azonban feljavult (háti faggyú vastagság: 3,82±0,51 cm).  

Magyarországon az angus és hereford tenyészbikajelöltek minősítő indexébe (szelekciós 

index) 2003-ban építették be a bőr alatti faggyúvastagság tulajdonságot (Balázs, 2003). 

Az ausztráliai Armidale központtal működő Agricultural Business Research Institute 

(ABRI) – a Breedplan tenyészértékbecslő rendszer fejlesztője – rendszeresen közzéteszi az általa 

elemzett fajták különböző tulajdonságainál tapasztalt genetikai trendeket. Ausztráliában 1989-ben 

kezdték a fari faggyú vastagságának ultrahangos módszeren alapuló gyűjtését. A piaci igények 

minél pontosabb kielégítése érdekében azóta számítanak erre a tulajdonságra tenyészértéket 

(Sundstrom, 2006).  

 

3.5.   A növekedési kapacitás értékelése húsmarhákban 

A 3. ábrán francia húshasznosítású borjak 210 napra korrigált választási teljesítményeit 

foglaltam össze. Látható, hogy a limousin, a charolais és a maine-anjou (mai neve rouge des prés) 

fajtákban a választási súly 256 kg-nál nagyobb volt, míg az aubrac, salers, parthenaise és gasconne 

fajták esetében a teljesítmények ennél kisebbek voltak.  

A hazánkban tenyésztett húsmarhák választási eredményeit a 4. ábra mutatja. Az adatok 

szerint az elméletileg várt tendencia érvényesül, vagyis a nagyobb súllyal (rámával) rendelkező 

fajták teheneinek nagyobb borjai lesznek választáskor. A charolais, a limousin és a magyartarka 

fajták esetében – amelyek közel azonos teljesítményre képesek – nagyobb borjúválasztási súlyokat 

tapasztalhatunk a hereford, angus és magyar szürke fajtákhoz képest.  
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(Forrás: Journaux és Laloe, 2000) 

 

Az eredmények elemzésekor azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy különböző 

országok, illetve adott ország különböző tenyészetei között az alkalmazott tartási és takarmányozási 

rendszerekben, valamint az éghajlati és klimatikus viszonyok tekintetében jelentős eltérések 

lehetnek. Különösen igaz ez hazánkban – speciális lápi területek esetében –, amelyre legutóbb Bene 

(2007) hívta fel a figyelmet kilenc fajtára kiterjedő vizsgálatában. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Szerzők: 1: Tőzsér et al. 1996; 2: Nagy et al. 2004; 3: Tőzsér et al. 1997; 4: Tőzsér et al. 1992; 5: 

Nagy et al. 1988; 6: Tőzsér et al. 1996; 7: Szabó, 1983; 8: Nagy, 1986; 9: Balázs, 1995; 10: 

Kovács et al. 1993; 11: Nagy, 1986; 12: Nagy, 1986; 13: Nagy et al. 1988; 14: Zándoki et al. 2003; 

15: OMMI, 2001; 16: Lengyel, 2005; 17: Harangi et al. 2007 

 

3. ábra  Néhány francia húshasznú fajta 210 napra korrigált 

választási súlyának átlaga 
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4. ábra  Különböző fajtájú bikaborjak 205 napra korrigált választási súlya 

hazánkban 
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3.6.  Különböző környezeti tényezők hatásának jelentősége 

 

Számos hazai és külföldi kutató értékelte már a különböző környezeti tényezők hatását 

(tenyészet, fajta, típus, évszak, évjárat, ivar stb.) a választási teljesítményekre (Nelsen és Kress, 

1981; Szuromi, 1986; Kovács et al. 1993; Bedő és Tőzsér, 1996; Tőzsér et al. 1996; Komlósi, 1999; 

Jakubec et al. 2000; Lengyel et al. 2001; Szabó et al. 2005, 2006; Mascioli et al. 2002; Zándoki et 

al. 2003; Nagy et al. 2004; Bene et al. 2005). A szakirodalomban talált eredmények alapján 

elmondható, hogy a különböző környezeti tényezők – például a tenyészet, évjárat, évszak, hónap, 

ivar, ellésszám (anya kora), ellés típusa (iker vagy egyes ellés) befolyásolja a húsmarhák választási 

eredményeit (Lengyel, 2005). 

 A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete az évjárat hatását elemezve a következő 

tendenciákat állapította meg a charolais tenyészbika-jelöltek teljesítményeit illetően (2009-ig 

kiegészített 2. táblázat) (MCTE, 2011): 

 A borjak választási súly és STV alatti súlygyarapodás adatai alapján arra lehet következtetni, 

hogy a változó átlagértékek mögött az egyes évek szélsőséges (pl. szárazság vagy túl sok 

csapadék) – a gyepgazdálkodást, illetve a tömegtakarmány-termesztést befolyásoló – időjárási 

viszonyai állnak. Az STV alatti súlygyarapodást vizsgálva, három év kivételével (2000-2002), a 

fajtára jellemző átlagos növekedési erélyt tapasztalhatunk (> 1500 g/nap). A jelzett 3 évben 

eltérő (edző) módszerrel kerültek tesztelésre az állatok. 

 A küllemi bírálati pontszámértékekre vonatkozóan (3. táblázat) elmondható, hogy 2004-től 

kezdve 2007-ig az átlagértékek növekedtek mindhárom küllemi tulajdonságcsoportban, amely 

egyben megerősíti a küllemi bírálati pontozás fontosságát és a szelekciós rendszer 

eredményességét. 

 

2. táblázat  A korrigált borjúválasztási súlyok és az STV alatti súlygyarapodás változása 

1999-2009 között a charolais fajtában 

Értékelt 

tulajdonságok 

Évek 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

205 napos választási 

súly, kg 
268 230 241 224 250 228 235 246 253 243 253 

Súlygyarapodás az 

STV idején, g/nap 
1553 1170 1304 1209 1654 1564 1539 1542 1529 1535 1470 
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3. táblázat  STV-t zárt fiatal bikaborjak küllemének alakulása az elmúlt 6 évben a charolais 

fajtában 

Küllemi bírálati 

tulajdonságcsoportok 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

n 
Átlag 

 
n 

Átlag 

 
n 

Átlag 

 
n 

Átlag 

 
n 

Átlag 

 
n 

Átlag 

 

Izomfejlettség, 

pontszám 
77 55,54 61 55,46 79 59,11 155 59,35 150 56,98 147 57,22 

Vázfejlettség, pontszám 77 52,49 61 55,14 79 56,67 155 56,96 150 56,29 147 57,11 

Funkcionális 

tulajdonságok, 

pontszám 

77 54,55 61 55,70 79 57,09 155 58,55 150 58,27 147 58,23 

Megjegyzés: A küllemi bírálat francia rendszerének bevezetésére 2004-ben került sor. 

 

A limousin tenyészbika-jelöltek (n = 548) teljesítményeit értékelve, Tőzsér et al. (2003a) 

kimutatták, hogy a 365 napra korrigált élősúlyt – a születési hónap kivételével – minden más 

vizsgált tényező szignifikánsan (P <0,001) befolyásolta (4. táblázat). A vizsgált években az élősúly 

481 kg-ról 524 kg-ra emelkedett. A 365 napra korrigált élősúly az 5. ellésig nőtt, utána pedig 

csökkent.  

 

4. táblázat  A varianciaanalízis eredményei a limousin tenyészbika-jelöltek esetében 

Hatások 

365 napra 

korrigált 

testtömeg, kg 

Használati 

érték, 

pontszám 

Hosszúsági 

méretek, 

pontszám 

Szélességi 

méretek, 

pontszám 

Izmoltság, 

pontszám 

Apa **** ** **** *** ** 

Év **** **** **** **** ** 

Születési 

hónap 
ns ns ** *** ** 

Ellési sorszám **** ns ns ** ** 

Anyatehén 

életkora 
**** ns ** ns ns 

** = P <0,05; *** = P <0,01; **** = P <0,001, ns = nem szignifikáns  

 

A küllemi bírálati eredmények közül a használati értéket érdemben csak az apa és az évjárat 

hatása (P <0,05, P <0,001) módosította. A használati érték pontszám a vizsgált években 

kismértékben csökkent (69,6-ről 65,5-re). A hosszúsági méretek alakulására csak az ellés sorszáma 

nem volt hatással. A szélességi méretek és az izmoltság esetében – az anyatehén korának 

kivételével – minden más hatást igazolni (P <0,05) tudtak. 

 De Mattos et al. (2000) hereford borjaknál vizsgálták a genotípus-környezet interakció 

hatását a választási súlyra. Megállapították, hogy a genotípus-környezet interakció befolyásolja a 

genetikai- és a fenotípusos varianciát és az örökölhetőségi értéket is. 
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Szabó et al. (2007
abc

) vizsgálták a különböző környezeti tényezők hatását (apa, 

tenyészkörzet, tehén életkora, évjárat, évszak, ivar) az angus, charolais és blonde d’aquitaine fajtájú  

bika- és üszőborjak választási teljesítményére (választási súly, 205 napra korrigált választási súly), 

valamint a választás előtti súlygyarapodásra. Kimutatták, hogy a tehén elléskori életkora, az évjárat 

és az évszak szignifikáns különbségeket eredményezett (P <0,05, P <0,001) mindhárom fajta 

választási teljesítményében. Míg a charolais és a blonde d’aquitaine fajták esetében az ivar 

mindhárom vizsgált választási tulajdonságot befolyásolta, addig angus fajtában csak a 205 napra 

korrigált súlyra volt igazolható hatással.  

Landaeta et al. (2002) eredménye szerint a brahman bikaborjak átlagos választási súlya 

124,7 ±3,2 kg, az üszőborjaké 111,1 ±3,4 kg. A borjak ivarának hatása mellett megállapította az 

évszak, ellések számának növekedési tulajdonságokra gyakorolt hatását is.  

Az ellés évének a hatását Mascioli et al. (2002) nellore (brazil fajta) borjak választási 

súlyára, választás előtti napi súlygyarapodására és 205 napos súlyára szignifikánsnak találták. 

 

3.7.  A húsmarha néhány tulajdonságának örökölhetősége 

 

Egy adott tulajdonság fenotípusos megjelenését az additív-, domináns- és episztatikus 

genetikai variancia és a környezeti variancia alakítja ki. Amennyiben ismert a genetikai variancia, 

úgy a környezet adott tulajdonságra gyakorolt hatását is könnyen kiszámíthatjuk, hiszen a teljes 

fenotípusos variancia nem genetikai tényezők által okozott részét a környezethatások okozzák (1-

h
2
) (Dohy, 1989). A borjak születési súlyának örökölhetőségét sok kutatás vizsgálta már. Ezek egy 

jelentős hányadát összegezte Massey a munkatársaival (1993) az USA kutató központjaiban és 

számos államának kísérleti telepein nyert adatok alapján készült tanulmányokból és közölt h
2
 

értékeket a húsmarhára vonatkozóan (5. táblázat). 
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5. táblázat  A húsmarha néhány fontos tulajdonsága örökölhetőségének becsült értékei 

Tulajdonság 
Becslések 

száma 

Átlagos becsült 

h
2
 

Reprodukciós tulajdonságok 

Két ellés közti idő 3 0.08 

Fertilitás  0.10 

Növekedés 

Születési súly 75 0.45 

Gyarapodás születéstől választásig 62 0.30 

Választási súly 83 0.24 

Gyarapodás hizlaldában 43 0.34 

Gyarapodás legelőn 14 0.30 

Hizlaldai végsúly 36 0.46 

Éveskori végsúly legelőn történő hizlalás esetén 19 0.44 

Testalakulás 

Választási küllemi pontok 52 0.38 

Küllemi pontok hizlalás végén 16 0.36 

Küllemi pontok éveskorban legelőn 12 0.30 

Hatékonyság 

Takarmányozás hatékonysága 20 0.45 

Magasság 

Választáskor, marmagasság, borjúóvodával 6 0.82 

Választáskor, marmagasság, borjúóvoda nélkül 6 0.88 

Választáskor, farbúb magasság, borjúóvodával 6 0.82 

Választáskor, farbúb magasság, borjúóvoda nélkül 6 0.95 

Vágott test 

Minőségi osztály  0.50 

Dressing percent (Meleg hasított felek csontos hús kitermelési 

százaléka) 

 0.45 

Hosszú hátizom terület száz súlyegységre  0.70 

Faggyú vastagsága száz súlyegységre  0.45 

Puhaság  0.60 

Színhús %  0.30 

Színhús fontban kifejezve  0.60 

(Forrás: Massey et al. 1993) 
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A születési súly örökölhetőségét Plum (1965) 0, 34-nek, Marquez (2001) 0,29-nek, Dezfuli 

(2009) pedig 0,37-nek találta. Az ellés lefolyásának vizsgálatakor a nehézellés nem fogható fel egy 

diszkrét számmal jellemezhető értéknek, hanem sokkal inkább egy folytonos értéknek, hiszen az 

ellési fázis elhúzódása fokozott kockázatot rejt az anya számára, ami az adott időre történő 

újravemhesülés arányának csökkenésében mutatkozik meg. Ez annak ellenére igaz, hogy adott 

esetben végül is segítség nélkül ellette meg a borját az anya. Az ellés nehézsége és a borjú születési 

súlya közötti összefüggést számos tanulmány igazolta (Herring, 1997; Ritchie és Anderson, 2010). 

Mivel a küllem alapján a hústermelés jobban becsülhető, mint az egyéb termelési 

tulajdonságok, így ez a húsmarhatenyésztők számára különösen fontos. A küllemi jellemzők 

örökölhetőségi értéke viszonylag magas, h
2

 = 0,5-0,8 (Arango et al. 2002), tehát fontos a 

vizsgálatuk. SZABÓ (1998) a különböző testméretek örökölhetőségét (h
2
) úgy találta, hogy a 

törzshosszúság 0,35, övméret 0,39, marmagasság 0,46, farhosszúság 0,37, mellkasmélység 0,38. 

WILSON (cit. Bene, 2007) szerint a kifejlett kori élősúly és a farbúbmagasság örökölhetősége (h
2
) 

0,47, valamint 0,51. 

Charolais bikaborjak választást követő gyarapodása és takarmány-hasznosítása terén 

Franciaországban Arthur et al. 2001
a
-ben vizsgálták az állatok saját- és ivadékteljesítményét, geno- 

és fenotípusos varianciáját, valamint azok korrelációját. A különböző gyarapodási mutatók 

örökölhetősége (h
2
) 0,31 és 0,48 között változott.  A takarmányhasznosítás és a gyarapodás között 

igen szoros negatív korrelációt állapítottak meg (r = -0,90, Kleiber arányszámítás szerint r = -0,81). 

Arthur et al. Ausztrál adatbázison, angus bikákkal is hasonló eredményre jutott 2001
b
-ben (r = -

0,62). Megállapították, hogy a szoros genetikai korreláció nem teszi szükségessé az egyedi 

takarmányfogyasztás regisztrálását és az erre külön történő szelekciót. 

 

3.8. A herekörméret és korrekciója 

 

Az éves kori herekörméret jó előrejelzést ad a bika spermatermelő képességére, és hatással 

van a saját és leányai ivarérési korára. Számos kutatás igazolja, hogy a nagyobb herekörméretű 

tenyészbikák nőivarú utódjai korábban érik el az ivarérési kort, a kisebb herekörméretű apaállatok 

utódjaihoz képest (Dolezal és Silcox, 2010). 

A herekörméret örökölhetőségének becsült értéke számos tanulmány szerin 0,4 és 0,7 között 

váltakozik a különböző fajtájú bikák éves korában. (Boyles, 2010) Egy éves charolais bikák 

herekörméretének h
2
 értékét 0,46 ±0,14-nek, a két évesekét 0,60 ±0,25-nek találták Coulter et al. 

1987
a
-ben. Decker et al. 2008-ban 6, 8, 10 és 12 hónapos bikák herekörméreteinek örökölhetőségét 

0,45, 0,49, 0,57 és 0,66-nak, Kriese et al. 1991-ben 0,53-nak, Keeton et al. 1996-ban limousin fajta 

esetében 0,46-nak találták. 

Charolais fajta esetében minimálisan elvárható herekörméret 12-14 hónapos korban 32 cm, 

15-20 hónaposan 34 cm, valamint 21-30 hónapos korban 35 cm (Coulter, 1991) az USA-ban 

lezajlott vizsgálatok szerint. Megállapítja továbbá, hogy a legtöbb fajta esetében 1 és két éves kor 

között 2-3 cm-rel nő a here körmérete. A Coulter anyagában szereplő, kanadai kutatók által 

létrehozott  

Y0 = Y1 - 0.2541(X1-X0) + 0.0002976(X1
2
-X0

2
) 

függvény, ahol Y0 = korrigált herekörméret (centiméter), Y1 = méréskor mért tényleges 

herekörméret cm-ben kifejezve, X0 = rendszerint 365 (nap), ha a korrekció 365 napra történik, X1 = 

a méréskori életkor. A tanulmány szerint 2 éves korban további 1,3 cm-t, 3 éves korban további 0,8 

cm-t, 4 évesen 0,4 cm-t kell az éves korra korrigált körmérethez hozzáadni, a továbbiakban nem 
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igényel korrekciót. A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesület 2003 óta alkalmazza a fenti 

egyenletet a herekörméret korrigálása céljából.  

Gary Hansen floridai szaktanácsadó (2006) bikák fertilitásával foglalkozó tanulmányában az 

alábbi korrekciós egyenlet szerepel:  

 

365 napra korrigált herekörméret = ténylegesen mért herekörméret + [(365 - életkor a here 

mérésekor) x életkor korrekciós faktor] 

 

Megjegyzendő, hogy az ICAR is az előző összefüggés alkalmazását javasolja (2009).  

A charolais fajta esetében a korrekciós faktor értékét Geske et al. 1995-ben 0,0505-nek 

határozták meg. Megállapították, hogy fiatal anyatehén esetén a bikaborjának herekörmérete más-

más korrekciót igényel 205, vagy 365 napra történő korrekció esetén. Vizsgálatukban 

megállapították, hogy a fajtánkénti eredmények (a hereford fajta kivételével) nagyon hasonlóak 

voltak. 21 cm-t el kell, hogy érjék a bikák 205 napra ahhoz, hogy 365 napos korukra elérjék a 32 

cm-t. A fenti lineáris korrekciós egyenlettel gyakorlatilag teljesen megegyezik a Crews és Porteous 

(2003) dolgozatában szereplő egyenlet, ahol 1,02, 0,33, 0,10, 0, és 0,16 cm további korrekciót 

alkalmaznak annak megfelelően, hogy az anya életkora 2, 3, 4, 5-től 9, vagy ≥10 éves. Kimutatták 

továbbá, hogy a testsúlynak fontos hatása van a herekörméretre. Ugyanakkor, mint az Bourdon és 

Brinks 1986-os tanulmánya is megerősíti, a testsúly nem kizárólag környezeti faktor. A testsúlyra 

történő korrekció nagy valószínűséggel csökkenti a korrigált here körméret varianciáját , a 

különböző testsúlyok mögött rejlő genetikai különbségek miatt. Ezért nem alkalmazták az eltérő 

testsúlyokra történő korrekciót. 

 

Grossi et al. számos tanulmány alapján (Brody, 1945; Richards, 1959; Quirino et al. 1999; 

Frizzas, 2006) 2008-ban megállapították, hogy a nem lineáris, módosított logisztikus függvény írja 

le leginkább az egységnyi időre jutó herekörméret változását, de ugyanezzel a függvénnyel 

végezték a testsúly-változás előrejelzését is. A logisztikus görbe általános egyenlete:  

 
 

Ez a görbe jól alkalmazható minden olyan növekedés leírásánál, mely a nulláról indulva egy 

ideig növekvő tendenciát mutat, majd a felnőtt korhoz közeledve egyre csökken, és van egy felső 

határértéke az adott tulajdonság átlagos értékének, amit soha el nem ér. Egy-egy alsó és felső 

főérintője van. A here esetében ez a 0 és a 40 cm, hiszen a szarvasmarha átlagos kifejlett kori here 

körmérete valamivel 40 cm alatt alakul. 

A függvény alapesetben a következőképpen néz ki: 
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A törökországi norduz bárányok herekörméretének korrigálására Karakuş et al. (2010) négy 

féle függvényt (Monomolecular, Logistic, Gompertz, Richards nem lineáris modellje,) hasonlítottak 

össze, köztük a logisztikus függvényt is használták. Úgy találták, hogy a logisztikus és a Richards 

féle függvény hozott megfelelő eredményt. 
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

Általános információk 

 

A vizsgálatokat a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete adatbázisán, annak 

legalkalmasabb tenyészeteiben végeztem. A vizsgálatokhoz szükséges adatok az egyesület szakmai 

számítógépes programjában, a GODOMÁR Húsmarha Törzskönyvezési és Telepirányítási 

Rendszer adatbázisában jelenleg is rendelkezésre állnak. Az elemzések kisebb részben e program 

elemző listáival készültek, kiegészítve a Microsoft Excel programcsomag nyújtotta lehetőségekkel. 

Az alapstatisztikák és analízisek az SPSS 18. programcsomaggal készültek. A h
2
 érték számítás 

alapját a teljes charolais adatbázis képezi (A), míg az esetek többségében, az adatok viszonylagos 

teljessége miatt, két törzstenyészet, az Abaúji Charolais Mg. Zrt.(B) (Léh) és a Charolais Kft. (C) 

(Lajosmizse) adataira támaszkodnak a vizsgálatok. Az örökölhetőségre és korrelációkra vonatkozó 

számításokat REML módszerrel (Neumaier és Groeneveld, 1998) VCE 6. (Groneveld et al, 2010) 

programcsomag felhasználásával végeztem (6. táblázat). 

Az Egyesület a vizsgált tenyészetekben az alábbi információkat, ill. adatokat gyűjtötte be:  

 

6. táblázat  Tenyészetenként gyűjtött adatok  

Jellemzők Tenyészetek 

 A B C 

Tartástechnológia leírása korcsoportonként  + + 

Takarmányozás-technológia megismerése 

korcsoportonként 
 + + 

Szaporítási módszerek megismerése + + + 

A vizsgálatokban részt vevő egyedek adatai:  

Fülszám + + + 

Származás + + + 

Születési súly + + + 

Ellés lefolyása + + + 

Szarvaltság + + + 

Születési dátum + + + 

Élősúly választáskor + + + 

Választás dátuma + + + 

Választást követő mérlegelések (súly, dátum) + + + 

Küllemi bírálati adatok  + + 

Vágási minősítési adatok    
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4.1. Néhány szaporodásbiológiai és gyarapodási mutató vizsgálata 

 

4.1.1. Abaúji Charolais Mg. Zrt, Léh (B) 

 

Az elemzésbe bevont két hazai törzstenyészet egyike, a léhi központtal üzemelő Abaúji 

Charolais Mg. Zrt. klasszikus húsmarhatartási körülmények között, Észak- Kelet Magyarország 

dombvidékén dolgozik. Jogelődje az a Szikszói Állami Gazdaság, amely a tenyésztés számára 

1971-ben 67 db pedigrés szűzüsző importjával honosította a charolais fajtát. További közel kétszáz 

francia szűzüsző vásárlását követően volt idő, amikor a charolais tehenek létszáma megközelítette a 

800-at. A privatizációt követően, a kísérleti adatok gyűjtése kezdetétől a fajtatiszta tehénlétszám 

200 tehénről folyamatosan növekedett és öt év alatt mintegy 350-re nőtt. A tenyészanyag utánpótlás 

rendszeres – a spermaimport évenkénti gyakorisággal, a tenyészbika behozatal néhány évente – 

hosszú ideje kizárólag Franciaországból történik. Az üszőborjakat döntő részben pedigrés 

tenyészüszőként értékesítik. Az STV-t zárt növendékbikák esetében a tenyészcélú értékesítés 

megközelíti a 40-50 %-ot. A 12 AK-s legelőterület lényegében közvetlenül a telep mellett, egy 

tagban terül el. A mintegy 500 ha-s területen különböző méretű fix legelőkarámok vannak 

kialakítva, újzélandi típusú elektromos kerítés alkalmazásával. A telep közelsége lehetővé teszi a 

borjak legelőn történő szakszerű pótabrakolását, romló legelőviszonyok mellett a tehénállomány 

igény-szerinti póttakarmányozását és átcsoportosítását. A lehetőségek megfelelő kihasználása miatt 

általánosságban nincs a legelőn jelentős kondícióingadozás, sőt jellemzően kondíciójavulás 

következik be. Behajtást követően, készülve a következő ellési idényre mérsékeltebb 

takarmányozást alkalmaznak. Ennek következtében romlik a tehenek általános kondíciója, de az 

lényegében nem kerül a Whitman féle 1-9 pont terjedelmű (amerikai) rendszerben a „4‖, vagy az 

alatti tartományba. A telep teljes rekonstrukció előtt áll. Korábban kötött tartású tejhasznú 

tehenészeti telep céljaira épült, majd 1970. év körül hizlaldává alakították. A belső etetőút 

megmaradt, az épülethez csatlakozó kifutó mérete az adottságoknak megfelelően, némileg bővítésre 

került, ám 15-30 tehénnél nagyobb csoport nem alakítható ki télen, ami ugyan a tartástechnológiát 

megnehezíti, de a tenyésztési szempontokat jól szolgálja. A téli takarmányozás tömegtakarmánya a 

silókukorica szilázs, ami réti szénával egészül ki. A gazdaság jelentős területen foglalkozik 

gabonatermesztéssel, így almozáshoz és takarmányozási célra is rendelkezésre áll a jó minőségű 

árpa- és búzaszalma.  

 

4.1.2. Charolais Kft, Lajosmizse (C) 

 

Az elemzésbe bevont másik törzstenyészet, a lajosmizsei Charolais Kft, melynek elődje a 

Lajosmizsei Kossuth Mg. Termelőszövetkezet 1981-ben kezdte a fajtatiszta charolais tenyésztését 

50 db szűzüsző Szikszóról történő vásárlásával, amit a későbbiek folyamán jelentős mennyiségű 

francia tenyészüsző import követett. 1990-ben a tehénlétszám már elérte a 300 darabot. Az együtt 

tartott állatok létszáma azóta meghaladja az 500 darabot. A tenyészet évenként újítja meg a 

genetikai állományát kiemelkedő tenyészértékű francia, német, kanadai és svéd tenyésztésű 

bikaspermával. Néhány évente importál tenyészbikát, elsősorban Franciaországból, de svéd import 

is történt a közelmúltban. Az elmúlt évtizedben többször is importált tenyészüszőket 

Franciaországból. A tartáskörülményeire az jellemző, hogy a telephelyétől távol (mintegy 50-150 

km-re) egyszerre 3-4 gulyában és teljesen eltérő irányban folyik nyáron a legeltetés. Ennek 

megfelelően eltérő tartási, takarmányozási körülményei vannak a tenyészeten belül is. Több 

legelőterülete nemzeti parkokhoz tartozik. Egyes években az is előfordul, hogy az átlagos éves 
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csapadék mennyisége a 400 mm-t sem éri el. A vizsgált években (2005-2009) még a villanypásztor 

alkalmazása sem volt megengedett ezeken a területeken. Nem kis részben a közbiztonság 

helyzetének értékelése alapján a tulajdonos úgy ítélte meg, hogy a tehenek és borjak kiegészítő, 

póttakarmányozása nem térül meg hatékonyan, így nem élt ennek eszközével. Az aszályos években 

hiába állt rendelkezésre nagy kiterjedésű, kiégett legelő, a gulyással történő legeltetés kizárólagos 

lehetősége és annak költségessége nem tette lehetővé az állatok korcsoport, ivar szerinti 

csoportosítását és az eltérő legelőszakaszok hatékonyabb hasznosítását. A fentiek következtében az 

április – május tájéki kihajtástól a jellemzően késő őszi visszatelepítésig komoly kondícióingadozás 

következik be (kezdetben kondíciójavulás, majd jelentős csökkenés), ami a kihajtáskori átlagsúlyt is 

lényegesen alulmúló behajtási súllyal jellemezhető.  Télen az állatok részben hizlaldai célokra épült 

faszerkezetű istállóban, részben eredetileg a libahizlalás céljaira épített tégla istállóban voltak 

elhelyezve, de a tehenek mintegy fele a szabadban telelt. E módszer alkalmazását jelentősen 

megkönnyítette a telelőkertek homokos talaja. A téli takarmányt zömében vásárlás útján 

biztosították. Általában még a szénabetakarítás sem történhetett optimális időben, hiszen tekintettel 

kellett lenni a Nemzeti park ez irányú előírásaira. A tömegtakarmány zömét a réti széna mellett 

elsősorban a konzervipar számára előállított csemegekukorica mellékterméke, a csemegekukorica 

csuhé szilázs, valamint a vásárolt gabonaszalma adta. 

 

4.1.3. A kísérlet körülményei 

 

A vizsgálatba bevont tenyészetek (különböző megokolásból) évente 2 alkalommal 

rögzítették a teheneik súlyát — kihajtáskor és betelepítéskor. A növekedését befejező felnőtt tehén 

súlyának változása elsősorban a kondícióváltozást tükrözi. Az elemzésemben ezt azzal 

biztosítottam, hogy azokat a teheneket kizártam a vizsgálatból, amelyek az adott évben első 

ellésűek voltak, tehát legalább kétszer ellett tehenek illetve az ötéves kort már elérők kerültek 

górcső alá. Tehenenként külön-külön vizsgáltam az életkort, az élősúly változását és az adott 

egyedekhez tartozó ellési és fertilitási mutatókat, ugyanakkor az állományokra átlagosan jellemző 

tendenciákat is elemeztem. Az őszi és tavaszi mérlegeléskor tapasztalt tehén testsúly-változást 

torzíthatja a vehem súlya, amit a nagy elemszám és közel azonos arányban és időszakban előforduló 

tavaszi ellések és a szinte napra azonos átlagos ellésdátumok miatt nem vettem figyelembe.  

A 7. táblázat mutatja a súlyméréssel rendelkező tehenek átlagos születési dátumának 

alakulását a „B‖ és „C‖ tenyészetben 2005. és 2009. között. A két tenyészet átlagos születési 

dátuma között három évjáratban csupán 0 és 3 nap közötti különbség van, de ez egyszer sem több 

22 napnál, így nem tekinthető jelentősnek. 

 

7. táblázat  A súlyméréssel rendelkező tehenek átlagos születési dátumának alakulása a „B” 

és „C” tenyészetben 2005. és 2009. között 

Átl. tavaszi szül. dátuma 2005 2006 2007 2008 2009 

                 B 2005.03.20 2006.03.17 2007.03.21 2008.03.09 2009.02.18 

                 C 2005.03.17 2006.03.17 2007.03.24 2008.03.24 2009.03.12 

 

A 8. táblázat adatai szerint a „B‖ tenyészetben kihajtáskor és behajtáskor a vizsgálat alá 

vont öt évben esetenként 203-316, míg a „C‖ tenyészet adatai szerint 230- 407 állat testsúlyának 

lemérésére került sor. 
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8. táblázat Súlyméréssel rendelkező tehenek száma a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 

2009. között 

Mért tehénlétszám (db) 2005 2006 2007 2008 2009 

                kihajtáskor  B 203 225 261 316 293 

                                      C 303 374 230 407 393 

                behajtáskor B 192 207 230 235  

                                      C 364 233 334 360  

 

Bár hazánkban a kondícióbírálat, kondíciópontozás elterjesztése folyamatban van, egyelőre 

nem nagy a szerepe. A gazdák nem igazán ismerik és használják a módszert, pedig a mérlegeléssel 

ellentétben a nélkül kaphatunk információkat az állatok kondíciójáról, hogy streszhatásnak tennénk 

ki őket (Domokos et al. 2011). Ezen alapuló, elemzés lefolytatásához megfelelő méretű adatbázis 

még nem állt rendelkezésre. 

A születési súly örökölhetőségét az utóbbi 10 év folyamán a Magyar Charolais Tenyésztők 

Egyesülete adatbázisában ténylegesen mért súlyokkal rendelkező 14 436 üsző és bika adatait alapul 

véve számítottam ki. 

Elemzéseim során a borjak születési súlyait alapesetben 1 kg-os csoportosításban 

vizsgáltam. Amennyiben statisztikailag nem voltak igazolhatók a kapott tendenciák (eredmények), 

5 kg-os osztásközökkel csoportosítottam azokat úgy, hogy a 25 kg alattiak kerültek az első 

csoportba, 25-30 kg közt a másodikba, 30-35 kg között a harmadikba stb. A 60 kg felettiek alkották 

a 9-es csoportot. Amennyiben ez a csoportosítás sem hozott statisztikailag biztosított eredményt, az 

adatbázisomat három csoportra osztottam (36 kg alattiak. 36-50 kg közöttiek és nagyobb születési 

súlyúak, mint 50 kg-osak) az elemzések elvégzése érdekében.  

A borjak ellésének lefolyását, annak nehézségi foka szerint kódszámokkal jellemeztem. Az 

1-es elléskód könnyű ellést jelent, 2-es normál ellést, ha két-három ember segítségét igényli, 3-as 

nehéz ellést, ha ennél is több ember, vagy állatorvos segít, 4-es kód császármetszést jelent. 

A születési súlyarányokat a jobb statisztikai kezelhetőség érdekében kb.½ SD értékenként 

12 csoportba rendeztem. 1-es csoportba tartoztak a 3,69% alattiak, 2-be a 3,69% és 4,31% 

közöttiek, 3-ba a 4,31% és 4,94% közöttiek stb. A 11. csoportba a 9,31% és 9,94% közöttiek, míg a 

12. csoportba a 9,94%-nál nagyobb születési súlyarányúak kerültek. 

Minden tulajdonságot, (tehenek súlyainak változása, ellések, választás, újravemhesülésig 

eltelt idő stb) az elemzés során vizsgált 2005-2009-es intervallumban gyűjtött teljes adatbázis 

figyelembevételével végeztem a két kiválasztott tenyészetben. 

A tehenek termelési és fertilitási teljesítményeinek elemzése során, felhasználva a 

különböző korcsoportú tehenek borjainak homogenitás-vizsgálatát, azokat alapesetben 3 

korcsoportra osztottam (1: <=4,9 év; 2: 5-12 év; 3: 12 évesnél idősebb). 
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4.1.4. Alkalmazott biometriai módszerek 

 

Az adatok statisztikai értékelését Microsoft Excel, valamint a PASW Statistics 18. for 

Windows (SPSS 18.) program (SPSS Inc., Chicago, USA) segítségével végeztem el. A vizsgált 

tulajdonságoknál alkalmazott statisztikai próbákat a 9. táblázat tartalmazza. A sokszorosan normál 

eloszlásúnak bizonyított tulajdonságoknál Bathke eredményei alapján (2002, 2004) az egytényezős 

varianciaanalízist alkalmaztam (M2). 

 

9. táblázat Néhány szaporodásbiológiai és gyarapodási mutató vizsgálata során alkalmazott 

statisztikai próbák a vizsgált tulajdonságok szerint 

Vizs-

gálat 

Vizsgált tulajdonság Alkalmazott statisztikai 

próba 

Alkalmazott statisztikai próba 

jellemzői 

1. A tehenek átlagos 

testsúlyai 

Microsoft Excel Alapstatisztika 

2. Borjak születési súlyainak 

h
2
 értéke.  

Ellések jellemzői 

tenyészetenként 

REML módszer, VCE 6. 

 

 

Microsoft Excel 

Variancia és kovariancia 

komponenseket határoz meg, h
2
 és 

r értéket számol 

Alapstatisztika 

3. Tehenek kondíció-

változásának hatása a 

borjaik születési súlyára 

SPSS 18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Folytonos változók eloszlás 

vizsgálata, N, Átlag, SD, 

Ferdeség-csúcsosság vizsgálat, 

Egyváltozós varianciaanalízis, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

4. Tehén korcsoportok, 

hatásuk a borjak születési 

súlyára 

SPSS 18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Folytonos változók eloszlás 

vizsgálata, N, Átlag, SD, 

Ferdeség-csúcsosság vizsgálat, 

Egyváltozós varianciaanalízis, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

5. Ellés lefolyására ható 

tényezők 

SPSS 18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

Bonferroni próba 

 

Regresszió analízis 

Folytonos változók eloszlás 

vizsgálata, N, Átlag, SD, 

Ferdeség-csúcsosság vizsgálat, 

Egyváltozós varianciaanalízis, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

Összefüggés vizsgálat 

6. Következő ellésig eltelt 

időre ható tényezők 

SPSS 18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Folytonos változók eloszlás 

vizsgálata, N, Átlag, SD, 

Ferdeség-csúcsosság vizsgálat, 

Egyváltozós varianciaanalízis, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 
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Vizs-

gálat 

Vizsgált tulajdonság Alkalmazott statisztikai 

próba 

Alkalmazott statisztikai próba 

jellemzői 

7. Újravemhesülés aránya Microsoft Excel, SPSS 

18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

 

Bonferroni próba 

Regresszió analízis 

Grafikus ábrázolás, Folytonos 

változók eloszlás vizsgálata, N, 

Átlag, SD, Ferdeség-csúcsosság 

vizsgálat, Egyváltozós 

varianciaanalízis, Variancia 

homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

Összefüggés vizsgálat 

8. Választási súlyt 

befolyásoló tényezők 

Microsoft Excel, SPSS 

18. Kolmogorov-

Smirnov próba, Alap 

statisztika, UNIANOVA, 

Levene próba,  

 

Bonferroni próba 

Alapstatisztika, Folytonos 

változók eloszlás vizsgálata, N, 

Átlag, SD, Ferdeség-csúcsosság 

vizsgálat, Egyváltozós 

varianciaanalízis, Variancia 

homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

 

4.2. STV-ben résztvevő tenyészbika-jelöltek fontosabb teljesítmény-paramétereinek 

örökölhetősége. A here körméretének korrekciója. 

 

4.2.1.  STV a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületében 

 

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületében az STV végzését a Tenyésztési program 

(2011) szabályozza. Az STV a hímivarú tenyészállatok kiválasztásában játszik döntő szerepet. A 

gyakorlatban alkalmazott „intenzív‖ módszer lényege, hogy a megfelelő pedigrével rendelkező, 

legjobb választási indexű bikaborjak kb. 5 hónap időtartamú hizlalási tesztre kerülnek. Amikor 

elérték a minimálisan 400 napos életkort, a gyarapodási teljesítményük és a küllemük alapján 

bizottság dönt az egyedek tenyésztésre alkalmassá minősítéséről. Az STV végrehajtásának 

technológiájában annyi változás történt az elmúlt évtizedekben, hogy 2000-2002-ben úgynevezett 

„edző‖ módszerű STV is indult néhány tenyészetben. Az edző módszer annyiban tér el az intenzív 

módszerűtől, hogy az edző rendszerű csoport nem 400, hanem 550 napos kor betöltése után 

minősülhet. Miután a beállítási életkor azonos, így a teszt tartama 280-370 nap között van. Ez 

időszak alatt lehetőség van az elhelyezési környezet és a takarmányozás módszerének a 

megváltoztatására is, így mód nyílik pl. az állatok legeltetésére is. A vizsgált időszakon belül van 

egy csupán 3 hónap hosszúságú intenzív takarmányozási szakasz. Ez idő alatt el kell érni az egy 

napra jutó 1200-1700 gramm közötti gyarapodást, majd a záró 45 napos időszakban visszaáll a 

lényegében tömegtakarmányra alapozott takarmányozás. A minősítés idejére túl kell haladni az 500 

kg súlyt ahhoz, hogy értékelésre kerülhessen az állat. Bár az edző nevelési módszer jelenleg is 

érvényben van, hosszú ideje nem alkalmazzák a törzstenyészetek, mivel a vevők nem igazán bíztak 

az eljárásban, ráadásul többe is kerül, mivel csak az állatok másféléves korát követően piacképesek, 

szemben a négyszáz nappal. A végtermék előállítók szívesebben vásárolják a nagyobb, jobban 

fejlett állatokat. E módszert az Egyesület a tenyészbikák hasznos élettartamának megnövelése 

érdekében vezette be. Az ilyen módon nevelt bikák kétségtelenül kevésbé mutattak izületi 

deformitásokat, feszesebb volt a szervezetük, megvásárlást követően azonnal „bevethetők‖ voltak, 
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még szélsőséges körülmények között is. A módszer életrevalóságát az is mutatja, hogy ezzel az 

eljárással került kiválasztásra pl. a Lajosmizsei Zárt Szálló nevű tenyészbika is (13. kép), amely 

egymást követő 3 évben megnyerte a növendék és felnőtt tenyészbika kategóriát a fajta országos 

versenyén, Hódmezővásárhelyen és a Francia tenyésztőszervezet is importált a spermájából. Az 

egyesület életében eleinte 3 tenyészetben folyt üzemi STV. 2010-ben 10 helyszínen 13 ÜSTV és 1 

KSTV is indult összesen 231 állattal. 

A növendék bikák a’ szerint minősültek tenyésztésre alkalmasnak, hogy:  

1). A származásuk minden tekintetben igazolható-e, eléri-e a charolais vérségük a minimális 

93,75%-ot;  

2). A relatív gyarapodásuk minden egyes mutatója elért-e egy minimális 90%-os szintet, az 

STV-n belül egyszersmind előírás az átlagosan 1200 grammos minimális életnapi 

gyarapodás elérése is;  

3). Az egyesület szakértő alkalmazottja és minimum egy tanfolyamot végzett küllemi 

bírálója (aki tenyésztő is) valamint az MGSZH nevű hatóság képviselője alkotta 

bizottság elvégzi az állatok egyedi küllemi bírálatát, majd a rendelkezésre álló adatok 

ismeretében dönt az állatok tenyésztésre alkalmassá minősítéséről.  

Amennyiben az állat megfelel a minimális előírásoknak és nincs jelentős küllemi hibája, 

megkapja a bizottság hozzájárulását a tenyésztésbe vonásra. A tenyésztőszervezet a rendelkezésre 

álló adatok benyújtásával ezt követően folyamodik a hatósághoz a tenyésztésre alkalmasnak ítélt 

bikák regisztrálásáért. Magyarországon természetes fedeztetésre kizárólag csak olyan bika 

használható, amelyeket a hatóság is regisztrált. 

 

4.2.2. A relatív gyarapodási teljesítményeket jelző indexek 

 

A relatív gyarapodási teljesítményeket jelző indexek (életnapi gyarapodás, élősúly termelés 

és STV időszaka alatti átlagos gyarapodás) itt is, mint az egyesület által használt minden más index 

esetében, a szórással korrigálva kerülnek kiszámításra.  

Az index kiszámításának képlete:  

 

     I = 100 +  

 

I= szórással korrigált index, 

Pi= a vizsgált egyed adott tulajdonságban elért teljesítménye, 

PA= a kortárs egyedek adott tulajdonságban elért átlagos teljesítménye, 

SD= szórás, 

20 = 20 pont különbség minden tartási körülmény közt 1 SD eltérést jelent  

(Tőzsér, 2003c) 

Az átlag 100 %-hoz viszonyítva 1 szórás eltérés minden STV csoportban 80, vagy 120 %-

ként mutatkozik meg, ami alkalmassá teszi a teljesítmények összehasonlítására – homogén 

genetikai állomány esetén. 

 

4.2.3. Küllemi bírálat 

 

A tenyésztőszervezetben 2003-ig Korchma Csaba, az ÁTMI munkatársa által 1986-ban 

kialakított küllemi bírálati módszert alkalmaztuk a STV-ot lezáró bírálat során, annak adatbázisán 

több, az 1990-es években végzett vizsgálat is megerősítette, hogy „kézenfekvőnek tűnik a francia 

20(Pi – PA) 

SD 
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pontozásos rendszerhez hasonló értékelés kialakítása‖ (Tőzsér és Domokos. 2001
c
). A küllem 

franciarendszerű elbírálásakor a következő testrészek és tulajdonságok kerültek megítélésre: 

Vállszélesség, hátszélesség, comb kerekedettség, combszélesség, ágyékvastagság, 

szárkörméret, hát-ágyék hosszúság, farhosszúság, csípőcsontok szélessége, ráma/fejlettség, szutyak 

szélesség, első lábak korrektsége, hátsó lábak korrektsége, hátvonal egyenessége, mellkas mélység, 

mellkas szélesség, farszélesség, combhosszúság valamint a kondíció (10. táblázat). 

Hosszas előkészületek után (több nagy sikerű küllemi bírálati tanfolyamot követően), 2003-

ban a tenyésztőszervezet átvette a charolais fajtánál Franciaországban, az Institut de l’Elevage nevű 

Állattenyésztési Kutató Intézetben kifejlesztett 10 pontos lineáris küllem bírálati módszert 

(Domokos és Tőzsér, 2004). A rendszerben bírált tulajdonságokat tulajdonságcsoportonként mutatja 

be a 10. táblázat. Ez a rendszer növendék állatokra alkalmazott, a tehenek bírálati rendje ettől 

eltérő. Minden egyes tulajdonság 10 pontos skálán kerül értékelésre. Minél magasabb a pontszám, 

annál jobb az adott tulajdonság megítélése. Az izmoltsági és rámássági tulajdonságcsoport ötödik 

eleme a fontossága miatt kétszeres szorzóval kerül beszámításra, így hat és négy tulajdonságot 

tartalmazó tulajdonságcsoportok vannak. Az első három tulajdonságcsoport esetében az elért 

összpontszámot 100-ra korrigálják. A küllemi bírálat során a bírálók értékelik a test kondícióját 

(erőnléti és tápláltsági állapot) is, melynek ismeretében az izmoltsági tulajdonságcsoportra számított 

összpontszám – gyenge, vagy túlkondíció esetén – korrigálásra kerül.  

 

10. táblázat Az MCTE által alkalmazott küllemi bírálati rendszerben bírált tulajdonságok 

 Izmoltsági 

tulajdonságok 
Rámásság 

Funkcionális 

tulajdonságok 

Egyéb 

tulajdonságok 

1. Vállszélesség Szárkörméret Szutyak szélesség Mellkas mélység 

2. Hátszélesség Hát-ágyék hosszúság Első lábak  Mellkas szélesség 

3. Comb kerekedettség Farhosszúság Hátsó lábak  Farszélesség 

4. Comb szélesség 
Csípőcsontok 

szélessége 
Hátvonal egyenessége Combhosszúság 

5. Ágyékvastagság x 2 Ráma/fejlettség x 2   

 

Az egyes tulajdonságcsoportoknál értékelt tulajdonságokat az 1-4. rajzok mutatják be. 

 

4.2.4. Here körméretének mérése 

 

Bár az 1990-es években a here körméret mérések csupán kísérleti jelleggel történtek, mégis 

ebből az időszakból is jelentős számú mérési adatunk van. A Magyar Charolais Tenyésztők 

Egyesülete 1992-es megalakulását követően folyamatosan végzett vizsgálatokat a here 

körméretének alakulásáról, elsősorban a sajátteljesítmény vizsgálatra beállított charolais 

növendékbikák körében (STV kezdetén, közepén és végén, többnyire 7-15 hónapos kor között 

mértük a körméreteket) (Tőzsér et al. 1993. 1994.). Az MCTE a küllemi bírálati módszer 

bevezetésével egyidejűleg kötelezővé tette a herekörméret – minősítést megelőzően történő – 

gyűjtését is. Az évente, tenyészbika előállítás céljából STV-ba beállított növendékbikák száma 70-

250 között ingadozott (Ezek here körméretének mérésére egy ismétlésben, a teszt lezárultával, 
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többnyire 13-15 hónapos korban került sor). Ennek megfelelően 1003 egyed küllem bírálati, 

gyarapodási és 652 herekörméret adatát dolgoztam fel az STV zárás időszakából.  
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1. rajz Izmoltsági tulajdonságcsoport 

 

 

2. rajz Rámásság tulajdonságcsoport 

 

Comb szélesség Ágyékvastagság 
Comb kerekedettség 

Vállszélesség 

Hátszélesség 

Hát-ágyék hosszúság 

Csípőcsontok szélessége 

Farhosszúság 

Szárkörméret 

Ráma/fejlettség 
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3. rajz Funkcionális tulajdonságok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. rajz Egyéb tulajdonságok 

 

  

Hátvonal egyenessége 

Szutyak szélessége 

Első lábak Hátsó lábak 

Mellkas mélység 

Combhosszúság 

Farszélesség 

Mellkas szélesség 
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4.2.5.  Az STV-ben résztvevő növendékbikák elemzésének statisztikai módszerei 

 

Az örökölhetőségre és korrelációkra vonatkozó számításokat REML módszerrel (Neumaier 

és Groeneveld, 1998) VCE 6. (Groneveld et al, 2010), míg az egyéb elemzéseket SPSS 18 

programcsomagokkal végeztem. A vizsgált tulajdonságoknál alkalmazott statisztikai próbákat a 11. 

táblázat tartalmazza. (A h
2
 számítások során a combszélesség és mellkasszélesség, szoftver-

kapacitási okok miatt maradt ki az együttes elemzésből.) 

 

11. táblázat Az STV-ben résztvevő tenyészbika-jelöltek elemzése során alkalmazott statisztikai 

próbák a vizsgált tulajdonságok szerint 

Vizs-

gálat 

Vizsgált tulajdonság Alkalmazott statisztikai 

próba 

Alkalmazott statisztikai próba 

jellemzői 

1.  Születési súly és néhány 

gyarapodási mutató 

korrelációja 

REML módszer, VCE 6. Variancia és kovariancia 

komponenseket határoz meg, h
2
 és 

r értéket számol 

 

2. Herekörméret, küllemi 

tulajdonságok és 

élősúlytermelés 

örökölhetősége és 

korrelációja 

REML módszer, VCE 6. Variancia és kovariancia 

komponenseket határoz meg, h
2
 és 

r értéket számol 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.  MCTE STV bikáinak 

gyarapodás elemzése 

(szarvalt- szarvatlan, 

alkalmas-nem alkalmas) 

SPSS 18. GLM,  

 

Box próba, Wilks’ 

Lambda próba,  

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Általános lineáris modell, 

többváltozós varianciaanalízis  

Kovariancia mátrix homogenitás 

vizsgálata, Többváltozós próba, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

8.  MCTE STV bikái küllemi 

tulajdonságainak elemzése 

(szarvalt- szarvatlan, 

alkalmas-nem alkalmas) 

SPSS 18. GLM,  

 

Box próba, Wilks’ 

Lambda próba,  

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Általános lineáris modell, 

többváltozós varianciaanalízis  

Kovariancia mátrix homogenitás 

vizsgálata, Többváltozós próba, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

9. MCTE STV bikái here 

körméretének elemzése 

(szarvalt- szarvatlan, 

alkalmas-nem alkalmas) 

SPSS 18. GLM,  

 

Box próba, Wilks’ 

Lambda próba,  

Levene próba,  

Bonferroni próba 

Általános lineáris modell, 

többváltozós varianciaanalízis  

Kovariancia mátrix homogenitás 

vizsgálata, Többváltozós próba, 

Variancia homogenitás vizsgálata, 

Páronkénti összehasonlítás 

10. STV bikái here 

körméretének regresszió 

analízise 

Regresszió analízis Összefüggés vizsgálat 
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 

 

 

5.1.  Néhány szaporodásbiológiai és gyarapodási mutató vizsgálata 

 

5.1.1 A tehenek átlagos testsúlyainak alakulása tenyészetenként és évenként 

 

A 12. táblázatés 13. táblázatból jól látható, hogy a B tenyészet átlagos kihajtáskori súlya 

623,3 és 648,1 kg között ingadozott. Ugyanez a szám a C tenyészet esetében 683,7 és 723,4 kg 

között volt. A B tenyészet behajtáskori átlagsúlya 647,6 és 699,9 kg között váltakozott, míg a C 

tenyészetnél ez 628,8 és 662,8 kg között mozgott. Amíg a „B‖ tenyészetben a testsúly tavasztól 

őszig nőtt és ősztől tavaszig csökkent, addig a „C‖ tenyészetben a testsúlyváltozás pontosan fordítva 

történt: tavasztól őszig csökkent és ősztől tavaszig nőtt. A B tenyészetben mért tehénsúlyok szórása 

kihajtáskor egy kivételtől eltekintve 10 % alatt maradt, ugyanakkor a C tenyészetben ez egyszer 

sem volt 15 % alatt. A behajtáskori átlagsúlyok szórása a B tenyészetben minden esetben 

emelkedett (rendre 10 % felé, de sosem érte el a 11,3 %-ot), míg a C tenyészetben ez minden 

esetben csökkent (de egyszer sem esett 13,1 % alá). 

 

12. táblázat  Kihajtáskor mért átlagos tehénsúlyok a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 2009. 

között 

Átlagsúly kihajtáskor 

(kg) 

2005 2006 2007 2008 2009 

               B 643,3±52,7 623,3±61,7 632,5±62 637,4±94,5 648,1±58,7 

                    szórás (%) 8,19 9,9 9,8 14,82 9,05 

               C 704,5±105,7 723,4±110,6 696,3±119 683,7±111,7 702,7±114,5 

                    szórás (%) 15 15,29 17,09 16,33 16,29 
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13. táblázat  Behajtáskor mért átlagos tehénsúlyok a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 2009. 

között 

Átlagsúly behajtáskor (kg) 2005 2006 2007 2008 2009 

                 B 680,5±76,4 647,6±69,9 699,9±70,8 664,4±67,4  

                     szórás (%) 11,23 10,79 10,11 10,14  

                 C 662,8±88,7 643,8±84,7 642,9±97,4 628,8±86  

                     szórás (%) 13,39 13,15 15,15 13,68  

 

A tehénsúlyok százalékos változását a 14. táblázat szemlélteti. A B tenyészetben az átlagos 

kihajtáskori mérlegelési súly őszre 3,9 %-tól 10,7 %-ig nőtt. A C tenyészetben tavasztól őszig 5,9 és 

11 % között csökkentek a súlyok. A B tenyészetben a tél folyamán 2,3-tól 8,9 %-ig csökkent a 

tehenek súlya, miközben a C tenyészetben ez 6,4 %-tól 11,8 %-ig nőtt. A mért adatok alapján 

készített kimutatás egyértelműen mutatja, hogy a B tenyészetben a nyár folyamán, kihajtástól 

behajtásig jelentős mértékben javult, míg behajtástól kihajtásig (a tél folyamán) jelentős mértékben 

romlott a tehenek kondíciója. A C tenyészetre ennek pontosan az ellenkezője az igaz: nyáron 

csökkentek, míg télen nőttek a súlyok. 

 

14. táblázat  A tehénsúlyok százalékos változása a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 2009. 

között 

Tehén súlyváltozás (%) 2005 2006 2007 2008 2009 

         tavasztól-őszig    B +5,8 +3,9 +10,7 +4,2  

                                      C -5,9 -11 -7,7 -8  

         ősztől-tavaszig    B -8,4 -2,3 -8,9 -2,4  

                                      C +9,1 +8,2 +6,4 +11,8  

 

A mért adatokból számított átlagok alapján készített kimutatás egyértelműen mutatja a tendenciákat. 

Azt, hogy ahol a legeltetés jobb körülmények között folyik és lehetőség van póttakarmányozásra (a 

B tenyészetben) a nyár folyamán, kihajtástól behajtásig jelentős mértékben javult, míg behajtástól 

kihajtásig (a tél folyamán, általánosítva a tehenek vemhességi idejének utolsó harmadában) jelentős 

mértékben romlott a tehenek kondíciója. Abban a tenyészetben (C), ahol a tartási, takarmányozási 

körülmények bizonyos technológiai módszerek alkalmazását, pl. csoportosítást, kiegészítő 

takarmányozást nem tettek lehetővé, viszont a téli istállózás során, akár a vemhességi idő utolsó 

harmadában is igyekeztek kondíciót javítani, ennek pontosan az ellenkezője történt. Nyáron 

csökkentek, míg télen nőtt a tehenek élősúlya. Kondíciót javító takarmányozás hatására (akár a 

legelőn, akár az istállóban) nő az átlagos testsúly szórása, gyenge takarmányozás esetén pedig 

csökken. 
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5.1.2. Az ellések jellemzői tenyészetenként 

 

A születési súly h
2
 értéke 0,30 ± 0,04. Ez az adat beilleszkedik az irodalmi áttekintés során 

közölt h
2
 értékek sorába, ahol 0,29 (Marquez 2001) és 0,45 (Massey et al. 1993) között találtam 

adatokat. 

A tavaszi ellések összes elléshez viszonyított arányát szemlélteti a 15. táblázat. 

 

15. táblázat  Tavaszi ellések aránya az összes elléshez viszonyítva a „B” és „C” tenyészetben 

2005. és 2009. között 

Ellés tavasz/összes (db) 2005 2006 2007 2008 2009 

                 B  128/171 

75% 

124/221 

56% 

121/263 

46% 

126/189 

67% 

183/217 

84% 

                 C 161/219 

74% 

247/308 

80% 

265/330 

80% 

285/342 

83% 

294/354 

83% 

 

A 16. táblázat a bikaborjak átlagos születési súlyának, azok szórásának és az elléskódok 

alakulását szemlélteti a két tenyészetben és a vizsgált időszakban. A B tenyészet születési súlyai 

37,2 és 38,8 kg között ingadoztak 10 % alatti szórás mellett. Az elléskódok 1,11 -1,46 között voltak 

(minél alacsonyabb a szám, annál könnyebb az ellés), míg a C tenyészetben a születési súly 45,1 és 

48,4 kg között volt, melyek CV-je 13 és 17 % körül ingadozott és az elléskódok 1,02 és 1,21 között 

alakultak. 

 

16. táblázat  A bikák átlagos születési súlyának, azok szórásának és az átlagos elléskódok 

alakulása a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 2009. között 

Átlagos születési súly (kg) 2005 2006 2007 2008 2009 

          B bika 38,3±3,2 38,5±3,7 38,8±3,1 37,2±3,6 37,4±3,6 

              szórás %-a  8,59 9,64 7,92 9,58 9,51 

              átlagos elléskód  1,15 1,11 1,46 1,45 1,27 

         C bika 46±7,9 48,4±7,7 46,9±7,1 46±6,8 45,1±6,6 

             szórás %-a  17,08 15,98 15,24 14,69 13,96 

             átlagos elléskód  1,19 1,21 1,13 1,04 1,02 

 

Az üszőborjak átlagos születési súlyának, azok szórásának és az elléskódok alakulását 

mutatja a 17. táblázat a két tenyészetben és a vizsgált időszakban. A B tenyészet születési súlyai 

36,1 és 37,4 kg között ingadoztak 7,6 és 10,8 % közötti szórás mellett. A hozzájuk tartozó 

elléskódok 1,01 -1,25 között voltak. Ezzel szemben a C tenyészetben a születési súly 42,5 és 45 kg 

között volt, melyek CV-je 12,5 és 15 % körül ingadozott és az elléskódok 1,02 és 1,15 között 

változtak. 

A 16. és 17 táblázatból az átlagos születési súlyok és átlagos elléskódok évjáratonkénti 

elemzése alapján látható, hogy abban a tenyészetben, ahol télen kondíciójavító takarmányozás 

történt (C), a tavaszi elléskori borjú születési súly átlagosan 6-10 kg-mal magasabb volt, mint ott, 

ahol a vemhességi idő utolsó harmadában jelentős mértékben csökkent a tehenek kondíciója.  
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17. táblázat  Az üszők átlagos születési súlyának, azok szórásának és az átlagos elléskódok 

alakulása a „B” és „C” tenyészetben 2005. és 2009. között 

Átlagos születési súly (kg) 2005 2006 2007 2008 2009 

          B  üsző 36,9±4 36,3±3,9 37,4±2,8 36,1±2,8 36,3±3,9 

               szórás (%) 10,72 10,77 7,59 7,86 10,62 

               átlagos elléskód  1,04 1,01 1,21 1,25 1,2 

          C  üsző  42,5±6,2 45±6,7 43,3±6,5 44,4±5,6 43,3±6,4 

              szórás (%) 14,56 14,86 15,0 12,53 14,01 

              átlagos elléskód 1,15 1,07 1,05 1,03 1,02 

 

Bár a B tenyészetben lényegesen kisebb volt a borjak átlagos születési súlya, mégis itt volt 

rendre nagyobb az átlagos elléskód. Ez az eredmény összhangban van Bellows és Short (1978) 

megállapításaival, tehát nem csak a ranch típus esetében igazolódott. Nem megfeledkezve arról, 

hogy köztudottan az ellés lefolyását több tényező együttesen határozza meg (borjú súlya, 

izmoltsága, a tehén belső medence méretei, a tehén kondíciója, a vemhes tehenek kellő mozgatása 

stb.) ez mégis rávilágít egy dologra. Arra, hogy bár kisebb az átlagos születési súly (B) – átlagos 

genetikai állományt feltételezve – ebből nem következik automatikusan az, hogy a borjak 

könnyebben is születnek meg. Ugyanígy, bár a nagyobb átlagos születési súly (C) együtt jár azok 

nagyobb szórásával is, mégsem hoz automatikusan nagyobb arányú nehézellést a különböző 

tenyészetekben. 

 

5.1.3. A tehenek kondíció-változásának hatása a borjaik születési súlyára 

 

A kifejlett tehenek testsúly változásait (annak százalékban kifejezett mértékét), valamint a 

következő elléskor tapasztalt borjú születési súlyt egyedenként elemeztem. Az elemzés célja volt 

annak megállapítása, hogy van-e bármilyen hatással a borjak születési súlyára az anyjuk korábbi 

kondíció ingadozása. Adatbázisomat tenyészetenként és ivaronként csoportosítva elemeztem 

közvetlenül az ellést megelőző időszak, a fél-egy évvel, valamint egy-másfél évvel az ellést 

megelőzően bekövetkező testsúlyváltozás kovariáló hatását. Annak érdekében, hogy a tehenek 

testsúly változásának okai közül kizárjam a növekedés, fejlődés okozta hatást, az ellést megelőzően 

figyelembe vett körülbelül másfél évvel korábbi testsúlymérés miatt az elléskor 6,4 évesnél 

fiatalabb teheneket kizártam az elemzésből. A B és C tenyészetben összesen 603 egyed felelt meg a 

feltételeknek. A Levene teszt P <0,001 szinten jelezte a születési súlyok heterogenitását. A B-S E 

Teszt a modell minden faktorára, így az ivar és tenyészet hatásra, a fél, egy és másfél éven belüli 

testsúlyváltozásra is legalább P <0,05 szinten szignifikáns eredményt mutatott (R
2 

= 0,362). 

Érdekes, hogy az ellést megelőzően egy és másfél éven belüli kondícióváltozás magasabb szinten is 

igazolható volt (P <0,01). Az ivar és tenyészethatások a borjú születési súlyára Bonferroni teszttel 

páronként történő elemzése is minden esetben szignifikáns eredményt hozott (Tenyészeteken belül 

P <0,05, tenyészetek közt P <0,001). 

Az elemzés bebizonyította, hogy a népi megfigyelés, miszerint minél nagyobb a tehenek 

kondíció ingadozása az ellést megelőző időszakban, annál inkább várhatóak kiugró súlyú borjak, 

statisztikailag igazolható. A vizsgálat tanúsága szerint, az ellés előtt akár 1-másfél évvel 

bekövetkező kondícióingadozásnak is szignifikáns hatása van, sőt némileg nagyobb valószínűséggel 
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következik be a hatás, mintha az a közelmúltban történt volna. Különös tekintettel arra, hogy a 

befolyás mértéke viszonylag markáns, ez rávilágít arra, hogy az anyatehenek kondícióját érdemes 

az egész év folyamán viszonylag egyenletes szinten tartani, mert mint a dolgozatom további 

fejezeteiben is igazolom, a születési súly szignifikáns hatással van az ellés lefolyására, a választási 

súlyra, az újravemhesülés arányára és nem utolsó sorban az addig eltelt időre is. 

 

5.1.4. Tehén korcsoportok kialakítása, hatásuk a borjak születési súlyára 

 

A 18. táblázat a B és C tenyészetben legalább másodjára ellett teheneket mutatja életkor, 

ivar és tenyészet szerint, a vizsgált ellésük idején. Érdekesség, hogy a tehenek 4,1 %-a nem volt 

idősebb 3,5-évesnél és a 12 évesnél idősebb tehenek 9,2 %-ot tettek ki. A B tenyészetben összesen 

638 ellést, míg a C tenyészetben 1052 ellést vizsgáltam. A 19. táblázat a B és C tenyészetben 

legalább másodjára ellett tehenek leíró statisztikáját életkor, ivar és tenyészet szerint mutatja. 

 

18. táblázat  B és C tenyészetben legalább másodjára ellett tehenek csoportosítása életkor, 

ivar és tenyészet szerint 

 Csoportosítás N % 

Tehén korcsoportja elléskor  Elléskor <=3,5 éves 70 4,1 

 Elléskor 3,6-9 éves 1169 69,2 

 Elléskor 9,1-12 éves 296 17,5 

 Elléskor> 12 éves 155 9,2 

 Összesen 1690 100 

Csoportosítás ivar és tenyészet szerint  C bikaborjak 548 32,4 

  C üszőborjak 504 29,8 

 B bikaborjak 317 18,8 

 B üszőborjak 321 19,0 

 Összesen 1690 100 

 

A Levene teszt alapján kimondható, hogy a születési súlyok varianciája nem tekinthető 

homogénnek (P <0,001). A faktorok hatásainak elemzése (B-S E Teszt) kimutatta, hogy a tehenek 

életkora, valamint a borjak ivara és a születési tenyészet is egyaránt szignifikáns hatást gyakorol a 

borjak születési súlyára (P <0,001, P <0,001).  

A tehenek életkora szerinti csoportokat Bonferroni teszttel páronként összehasonlítottam a 

borjai születési súlyaival. Megállapítottam, hogy a 3,5 éves és az alatti korosztály második elléséből 

született borjai születési súlyainak az átlaga szignifikánsan (P <0,001, 0,001, 0,05) különbözött a 

3,6-9, 9,1-12 és >12 éves korosztályú tehenek borjainak átlagos születési súlyaitól. (A különböző 

korcsoportú tehenek borjainak átlagos születési súlyát a 6. ábra és a 7. ábra szemlélteti.) 

Szignifikáns (P <0,05) különbséget állapítottam meg továbbá a 9,1-12 és >12 éves korosztályú 

tehenek borjainak átlagos születési súlyai között is. A B és C tenyészetben legalább 5 éves tehenek 

csoportosítását életkor, ivar és tenyészet szerint mutatja a 20. táblázat. 
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19. táblázat  B és C tenyészetben legalább másodjára ellett tehenek leíró statisztikája életkor, 

ivar és tenyészet szerint 

Leíró Statisztika                                                    Függő változó: Borjú születési súlya 

Tehén korcsoportja 

elléskor 

Ivar és tenyészet szerinti 

kódolás 

Átlag 

(kg) 
SD N 

Elléskor <=3,5 éves C bikaborjak 43,92 7,405 25 

C üszőborjak 39,50 7,659 26 

B bikaborjak 38,67 1,414 9 

B üszőborjak 35,60 2,675 10 

Összesen: 40,41
e4

 7,072 70 

Elléskor 3,6-9 éves C bikaborjak 47,07 7,113 413 

C üszőborjak 44,52 6,050 380 

B bikaborjak 38,36 3,094 184 

B üszőborjak 37,23 2,717 192 

Összesen: 43,25
f
 6,917 1169 

Elléskor 9,1-12 éves C bikaborjak 47,22 8,898 73 

C üszőborjak 46,93 6,129 61 

B bikaborjak 39,04 3,260 82 

B üszőborjak 36,92 4,301 80 

Összesen: 42,11
g5

 7,485 296 

Elléskor > 12 éves C bikaborjak 46,14 6,840 37 

C üszőborjak 42,24 5,861 37 

B bikaborjak 38,69 3,302 42 

B üszőborjak 36,23 2,833 39 

Összesen: 40,70
f3

 6,138 155 

Összes C bikaborjak 46,89
a
 7,382 548 

C üszőborjak 44,38
b
 6,309 504 

B bikaborjak 38,59
c1

 3,134 317 

B üszőborjak 36,98
d2

 3,209 321 

Összesen: 42,70 7,015 1690 

Azonos betűt nem tartalmazók egymástól P <0,001, azonos számot nem tartalmazókegymástól P <0,05 szinten 

szignifikánsan különböznek. 

A nem elsőborjak ivar és tenyészet szerinti átlagainak Bonferroni teszttel történő páronkénti 

összehasonlítása egy kivételével minden lehetséges párosításban (B bikaborjak B üszőborjak C 

bikaborjak C üszőborjak) szignifikáns (P <0,001) különbséget hozott. A B tenyészet bikái és üszői 
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között P <0,05 szinten igazoltam szignifikáns eltérést. Elvégeztem a Bonferroni tesztet az összes 2-

3,5 éves korcsoportú tehén első borjai (+486 db) születési súlyainak bevonásával. Érdekes változás, 

hogy megszűnt a szignifikáns különbség a legfiatalabb és legidősebb korosztály között. 

Amennyiben nem az ellésszám szerint, hanem a tényleges tehén életkor szerint alakítottam 

ki a csoportokat (tehát tényleges ellésszámtól függetlenül kihagytam az elemzésből az 5 évesnél 

fiatalabb teheneket), 1128 ellés alapján készítettem el az elemzést (21. táblázat és 22. táblázat). A 

tenyészetenként és ivaronként tapasztalt átlagos születési súlyokat az 5. ábra szemlélteti. 

 

20. táblázat  B és C tenyészetben legalább 5 éves tehenek csoportosítása életkor, ivar és 

tenyészet szerint 

 Csoportosítás N % 

Tehén korcsoportja elléskor  Elléskor 5-9 éves 677 60,02 

 Elléskor 9,1-12 éves 296 26,24 

 Elléskor > 12 éves 155 13,74 

 Összesen 1128 100 

Ivar és tenyészet szerinti csoportosítás  C bikaborjak 364 32,27 

  C üszőborjak 360 31,91 

 B bikaborjak 200 17,73 

 B üszőborjak 204 18,09 

 Összesen 1128 100 

 

A 21. táblázat, amely a B és C tenyészetben legalább 5 éves tehenek életkor, ivar és tenyészet 

szerinti leíró statisztikáját mutatja, rávilágít az állományok korösszetételére. Ugyanakkor azt is jelzi, 

hogy a tehenek életkora szerint növekvő, majd csökkenő tendenciát mutatnak a borjai születési 

súlyai, az átlagok szórásai pedig azzal egyenes arányban változnak. Vagyis, ha nagyobb az átlagos 

születési súly, annak szórása is magasabb és fordítva. 
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21. táblázat  B és C tenyészetben legalább 5 éves tehenek életkor, ivar és tenyészet szerinti 

leíró statisztikája 

Függő változó: Borjú születési súlya 

Ivar és tenyészet 

szerinti kódolás 

Tehén korcsoport besorolása Átlag 

(kg) 
SD N 

C bikaborjak 

 

Elléskor 5-9 éves 47,65 7,076 254 

Elléskor 9,1-12 éves 47,22 8,898 73 

Elléskor > 12 éves 46,14 6,840 37 

Összes 47,41 7,446 364 

C üszőborjak 

 

Elléskor 5-9 éves 44,96 6,243 262 

Elléskor 9,1-12 éves 46,93 6,129 61 

Elléskor > 12 éves 42,24 5,861 37 

Összes 45,01 6,283 360 

B bikaborjak 

 

Elléskor 5-9 éves 38,82 2,846 76 

Elléskor 9,1-12 éves 39,04 3,260 82 

Elléskor > 12 éves 38,69 3,302 42 

Összes 38,88 3,105 200 

B üszőborjak 

 

Elléskor 5-9 éves 37,62 2,493 85 

Elléskor 9,1-12 éves 36,92 4,301 80 

Elléskor > 12 éves 36,23 2,833 39 

Összes 37,08 3,398 204 

Összes 

 

Elléskor 5-9 éves 44,36 6,987 677 

Elléskor 9,1-12 éves 42,11 7,485 296 

Elléskor > 12 éves 40,70 6,138 155 

Összes 43,26 7,146 1128 

 

A Levene teszt alapján kimondható, hogy a születési súlyok varianciája nem tekinthető 

homogénnek (P <0,001), tehát a még nem teljesen kifejlett tehenek figyelmen kívül hagyása nem 

csökkentette a heterogenitást. Az ivar és tenyészet, valamint a tehén korcsoportok hatása továbbra is 

szignifikáns maradt (B-S E Teszt P<0,001, P<0,05). A Bonferroni teszttel végrehajtott csoport 

átlagok közötti különbségek páronkénti összehasonlítása a tenyészetek és ivarok között minden 

esetben szignifikáns különbséget mutatott (Tenyészeteken belül P <0,05, tenyészetek között P 

<0,001). 
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22. táblázat  Tehén korcsoportok páronkénti összehasonlítása Bonferroni módszerével 

       Függő változó: Borjú születési súlya 

(I) Tehén korcsoport 

besorolása 

(J) Tehén korcsoport 

besorolása 

Átlagok 

különbsége 

(I-J) 

Különbs. 

hibája 

SE 

Szig. 

 

Elléskor 5-9 éves 
 

Elléskor 9,1-12 éves -,268 0,431 1,000 

Elléskor > 12 éves 1,436 0,538 0,023 

Elléskor 9,1-12 

éves 
 

Elléskor 5-9 éves ,268 0,431 1,000 

Elléskor > 12 éves 1,704 0,580 0,010 

Elléskor > 12 éves 
 

Elléskor 5-9 éves -1,436 0,538 0,023 

Elléskor 9,1-12 éves -1,704 0,580 0,010 

 

 

5. ábra  Átlagos születési súlyok tenyészetenként és ivaronként 
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6. ábra  Különböző korcsoportú tehenek borjainak átlagos születési súlya 

 
 

A tehenek 5-9 éves, 9,1-12 éves és 12 évesnél idősebb korcsoportjainak összehasonlítását a 

22. táblázat szemlélteti. Megállapítható, hogy az 5-9 éves korcsoporttal homogén a 9,1-12 éves 

korcsoport, viszont a 12 évesnél idősebb tehenek borjainak születési súlya P <0,05 szinten 

szignifikánsan csökken. A tenyészet és ivar hatásainak Bonferroni módszerével elvégzett összetett 

(multiple) összehasonlítása B és C tenyészet üszőinél és bikáinál is a páronkénti összehasonlítással 

megegyező eredményt hozott, P <0,05-0,001 szinten minden esetben szignifikáns különbséget 

mutatott. A tehén korcsoportok esetében viszont az 5-9 éves és a 9,1-12 éves korcsoport között is 

szignifikáns (P <0,001, a B tenyészet üszői és bikái között P <0,05) különbséget tapasztaltam. 

Mivel az 5-9 és 9,1-12 éves korosztályok átlagos születési súlyait a páronkénti Bonferroni 

teszt homogénnek jelezte, amerikai farmerek szóbeli közlései alapján elvégeztem a számításokat 

úgy is, hogy az 5 év feletti tehenek csoportjának korhatárát 9-ről 10, 11 és 12 évre emeltem és 

ehhez képest vizsgáltam a legidősebb korosztályt. Amikor a tehenek korcsoportját 5-től 10 éves 

között és az ennél idősebbekként határoztam meg, 95 %-os valószínűségi szinten nem találtam 

szignifikáns különbséget. Összetett (multiple) összehasonlítással vizsgálva, az 5-11 éves 

korcsoporthatár esetében mind a fiatalabb, mind az idősebb tehenek borjaival szignifikáns 

különbséget találtam (P <0,001) (A páronkénti összehasonlítás csak a fiatal és a 11 évesnél nem 

idősebb tehenek között hozott szignifikáns különbséget). Viszont a 4,9 évesnél fiatalabb és 11 

évesnél idősebb tehenek borjainak születési súly halmazai is homogénnek tekinthetők. 

Az 5-től 12 éves korig meghatározott csoport a páronkénti és összetett módszerrel elvégzett 

Bonferroni tesztjei egybehangzóan szignifikáns (P <0,05, P <0,001) eredményt hoztak az idősebb és 

fiatalabb tehenek borjaival összevetve. Az utóbbi két csoport adatbázisa is határozott homogenitást 

mutat (23. és 24. táblázat). 
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23. táblázat  Tehén korcsoportok páronkénti összehasonlítása Bonferroni módszerével 

     Függő változó: Borjú születési súlya 

(I) Tehén korosztály - (J) Tehén korosztály 

Átlagok 

különbsége 

(I-J) 

Különbs. 

hibája 

SE 

Szig. 

 

Elléskor  <=4,9 éves 
 

Elléskor 5-12 éves -1,699
*
 0,260 0,000 

Elléskor > 12 éves -,325 0,484 1,000 

Elléskor 5-12 éves 
 

Elléskor 2-4,9 éves 1,699
*
 0,260 0,000 

Elléskor > 12 éves 1,374
*
 0,487 0,014 

Elléskor > 12 éves 
 

Elléskor 2-4,9 éves 0,325 0,484 1,000 

Elléskor 5-12 éves -1,374
*
 0,487 0,014 

*. P <0,05 

24. táblázat  Borjak születési súlyainak összetett módszerrel történő összehasonlítása tehén 

korcsoportok szerint 

Függő változó: Borjú születési súlya (Bonferroni) 

(I) A tehén korosztály - 

4,9, 5-12 és 12 év 

feletti 

(J) A tehén korosztály -

4,9, 5-12 és 12 év 

feletti 

Átlagok 

különbsége 

(I-J) 

Különbs. 

hibája 

SE 

Szig. 

 

Elléskor <=4,9 éves 
 
Elléskor 5-12 éves -2,57

*
 0,250 0,000 

Elléskor > 12 éves 0,39 0,483 1,000 

Elléskor 5-12 éves 
 
Elléskor <=4,9 éves 2,57

*
 0,250 0,000 

Elléskor > 12 éves 2,96
*
 0,482 0,000 

Elléskor > 12 éves 
 
Elléskor <=4,9 éves -,39 0,483 1,000 

Elléskor 5-12 éves -2,96
*
 0,482 0,000 

Megfigyelt átlagokon alapul 

A hiba átlagos négyzetes eltérése (MSE)= 31,788. 

* = P <0,05 
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7. ábra  A borjak átlagos születési súlyának változása tehén korcsoportok szerint 

 
 

A különböző korcsoportú tehenek borjainak tenyészetenként és ivaronként külön-külön 

történő elemezése a fent leírtakkal azonos eredményt adott. 

A teljes adatbázison és ivaronként, valamint tenyészetenként külön is megvizsgáltam 

regresszió analízissel a borjak születési súlyainak és az anya életkorának az összefüggését. 

Megállapítottam, hogy bár az összefüggés gyenge, az összefüggést másodfokú egyenlet írja le 

leginkább. Ez a következő: y = 36,572+1,739X-0,103X
2
 (8. ábra). Viszont a teljes állományra 

vonatkozó R
2 

értéke így is csupán 0,035 volt és külön-külön egy ivar és tenyészet esetében sem 

haladta meg a 0,066-ot. A koefficiensek P <0,001 szinten szignifikánsak. 

 

8. ábra  A borjú születési súlyának változása a tehén életkorának függvényében 
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Különböző korosztályú tehenek borjainak születési súlyait összehasonlítva megállapítható, 

hogy a 2-4,9 éves, 5-12 éves és a 12 évesnél idősebb korcsoportú tehenek borjai születési súlyainak 

az átlagai adják a legkülönbözőbb eredményt. A 12 évesnél idősebb tehenek borjainak születési 

súlya jelentősen csökken. Ez az eredmény összhangban van Szabó et al. (2005) eredményeivel. 

Megállapítottam, hogy 2010-ben, amerikai tanulmányúton több gazdától hallott állítás – miszerint a 

10 éves és idősebb tehenek termelése jelentős mértékben romlik – az adatbázisomon nem 

igazolható a születési súly tekintetében. A várható születési súly életkor előre haladtával először 

növekvő, majd csökkenő tendenciát mutat (8. ábra). A kapott eredmények arra hívják fel a 

figyelmet, hogy a szervezet megfelelő energia, fehérje, ásványianyag és vitamin ellátása mellett 

annak homeosztázisa, az életkor előre haladtával annak kevésbé hatékony irányba mozduló 

változása is fontos szelekciós szempont lehet. Fontos annak ismerete, hogy mi az az életkor, amikor 

valószínűleg az anya szervezete már szignifikánsan gyengébben termel, ami például megmutatkozik 

a borja születési súlyának a szignifikáns csökkenésében is. 

 

5.1.5. Az ellés lefolyására ható tényezők 

 

Megvizsgáltam, milyen hatást gyakorol az ellés lefolyására a tenyészet, ivar, a borjak 

születési súlya, a genetikai szarvatlanság és erre milyen kovariáló hatással van a tehenek 

kondícióváltozása az ellést megelőző féléven belül, valamint fél-egy évvel és egy-másfél évvel 

korábbi időszakban. Az ivar, tenyészet és születési súlycsoportok hatását a születés körülményeire 

bemutató leíró statisztikát a 8. számú melléklet (M8) tartalmazza. 

Leíró statisztika: A Levene teszt szerint a modell P <0,001 szinten szignifikáns különbséget 

mutat. A B-S E teszt az ivarra, tenyészetre, születési súlyra és ezek együttes hatására egyaránt 

szignifikáns hatást mutatott ki (P <0,05). Külön-külön a B és C tenyészet üsző- és bikaborjai nem 

mutattak statisztikailag igazolható eltérést az ellés lefolyásában. Ugyanakkor szignifikáns (P <0,05) 

különbséget találtam a B tenyészet bikái és C tenyészet üszői, valamint a B tenyészet üszői és a C 

tenyészet mindkét ivara között. Érdekes, hogy azt az általánosan tapasztalt tényt, hogy a 

bikakaborjak ellésének lefolyása a nehezebb (Comerford et al. 1987), csak részben tudtam 

kimutatni, ugyanis a B tenyészet üszőinek ellés lefolyása (1,232 vs. 1,3) némileg nehezebb volt. Az 

ellések átlagos lefolyását tenyészetenként és ivaronként a 9. ábra szemlélteti. 

Az ellés lefolyásában P <0,05 szinten szignifikáns különbséget találtam a 25 kg-nál kisebb, a 

25-30 kg, 30-35 kg (itt P <0,001), 35-40 kg közti, valamint a 60 kg-nál nagyobb születési súlyúak 

között. Ugyancsak szignifikáns volt a különbség (P <0,001) a 30-35 kg, a 35-40 kg, valamint a 40-

45 kg születési súlyúak között. Az ellések átlagos lefolyásának alakulását születési 

súlycsoportonként a 10. ábra mutatja. Statisztikailag igazolható összefüggést találtam (P <0,05) a 

születési súly hatására bekövetkező elléslefolyás változásban, amit másodfokú regressziós 

egyenlettel a következőképpen írhatunk le:  

 

    y = 1,232 -0,050x + 0,006x
2
 

R
2
= 0,004 

Úgy is megvizsgáltam a borjak születési súlyainak ellés lefolyására gyakorolt hatását, hogy 

a borjakat 3 csoportba rendeztem. Az 1. csoportba a 36 kg alatti borjak (N=269) tartoztak. A 2. 

csoportba a 36-50 kg közöttiek (N=1665), és a 3 csoportba az 50 kg-nál nagyobb borjak (N= 233). 

A nemek és a tenyészetek hatása P <0,05 szinten volt igazolható, míg a születési súlycsoportoké P 

<0,001 szinten szignifikáns. Az elléskódok rendre: 1,06, 1,16 és 1,46. A páronkénti összehasonlítás 
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eredménye minden esetben statisztikailag igazolt. 1-2 viszonylatában P <0,001, a többi esetben P 

<0,05. 

 

9. ábra  Az ellések átlagos lefolyása tenyészetenként és ivaronként 

 
 

 

10. ábra  Az ellések átlagos lefolyásának alakulása születési súlycsoportonként 

 
 

Míg a születési súlyra szignifikáns hatással volt, addig az ellés lefolyását nem befolyásolta 

érdemben sem fél, sem egy, sem másfél éven belül a tehenek ellést megelőző kondícióváltozása. 

A vizsgált adatbázisban 1119 borjú szarvaltságára nézve rendelkezésre álló adatok 

variancia-analízissel elvégzett elemzése (a születési súlyt milyen mértékig befolyásolja az ivar és a 

tenyészet mellett a borjú genetikai szarvatlansága) a következő eredményt hozta: Genetikailag 

szarvatlan 228 db, szarvalt 891 db. A modell által P <0,001 szinten jelzett heterogenitást a B-S E 
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teszt nem csak az ivar és a tenyészet (P <0,001), de a szarvtípus szempontjából külön (P <0,05) is 

megerősítette, hogy a genetikailag szarvatlan borjak kisebb súllyal születnek. Ugyanezt a 

szignifikáns eredményt hozta a szarvalt és szarvatlan borjak csoportjának páronkénti 

összehasonlítása is. A genetikailag szarvatlanok átlagos születési súlya 41,4 kg, míg a szarvaltaké 

42,2 kg volt.  

Elemeztem, hogy az ellés lefolyását milyen mértékben befolyásolja az anya testsúlyának és 

borjú születési súlyának összefüggése. Az adatbázisban 1483 egyednek volt az ellést megelőző 

időszakban súlymérése. Kiszámítottam ezeknek a borjaknak a születési súlyarányát Ashwood 

(2010) által leírt módszerrel. 

 

   Születési súly aránya =  

 

Megállapítottam, hogy a kapott adathalmaz homogén, mivel a ferdeség és a csúcsosság 

értéke nem éri el az 1-et. Az átlagos születési súlyarány 6,49 ± 0,03 volt. 1 SD 1.25-dal módosítja 

az átlagot. A kapott születési súlyarányokat a jobb statisztikai kezelhetőség érdekében kb.½ SD 

értékenként 12 csoportba rendeztem. Varianciaanalízissel megvizsgáltam hogyan függ az ellés 

lefolyása a tenyészet és az ivar hatásától, valamint a születési súlyarányától. A B-S E teszt 

kimutatta, hogy a tenyészet hatása P <0,001 szinten igazolt. Az ivar és a születési súlyarány hatása 

(P <0,05) szintén igazolódott. (R
2
= 0,114) A Bonferroni módszerével végzett Post-Hoc elemzés P 

<0,05 szinten igazolta, hogy a >=4,31-<4,94 születési súlyarányú és emelkedő sorrendben az összes 

további csoport átlagos elléslefolyása különbözik a legnagyobb (>9,94) súlyarányú csoportétól. A 

7,44-8,05 %-os születési súlyarányú borjakat ellő csoport különbsége P <0,001 szinten is biztosított. 

A különböző születési súlyarányú csoportok átlagos elléskódjait a 11. ábra mutatja. 

Összevonva a 4,31-nél kisebb (1), valamint a 9,31-nél nagyobb (3) születési súlyarányú és a 

köztük lévő (2) csoportokat, a B-S E teszt az ivar, tenyészet és a születési súlyarány tekintetében 

egyaránt P <0,001 szinten igazolta az adatok különbözőségét. A felállított UNIANOVA modell a 

születés körülményeire P <0,001 szinten szignifikáns különbséget igazolt. A 3. csoport az 1. (P 

<0,05) és 2. (P <0,001) csoporttól is különbözik, míg az 1. és 2. homogénnek tekinthető. 

 

Borjú születési súlya * 100 

Anyatehén mért súlya 
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11. ábra  A borjak születési súlyarányának befolyása az ellés lefolyására 

 
A 10. ábrán jól látható az ellések átlagos lefolyásának változása születési súly 

kategóriánként (5 kg-os bontásban és a teljes adatbázis 3 csoportra osztásával), amit az elemzések is 

igazoltak. Az ábra szemlélteti, hogy a születési súllyal együtt nő az elléskód is. Ez a megállapítás 

egybevág Comerford et al. (1987) eredményeivel. A determinációs együttható magas értéke 

(R
2
=0,71) arra világít rá, hogy ekkora nagy hatással semmi egyéb körülmény nincs az ellés 

lefolyására, mint a születési súly, viszont ez semmiképpen sem kizárólagos. A különböző 

tenyészetekben mért akár jelentősen eltérő születési súlyok alapján nem szabad az elléslefolyásban 

is jelentkező különbségekre következtetni. Statisztikailag igazolható volt, hogy a legkisebb, átlagos 

és a legnagyobb borjak átlagos elléskódja eltérő. 

Az, hogy hazai adatbázison igazolni tudtam az általában ranch típusba tartozó genetikailag 

szarvatlan borjak kisebb születési súlyát, azt is jelenti, genetikailag szarvatlan bikák tenyésztésbe 

vonásával a tenyésztők határozott lépést tehetnek az ellés lefolyásának könnyítése irányába a hazai 

(feltehetően nem csak) charolais tehénállományokon.  

Igazolódott, hogy a nehézellés kialakulásánál fontos szempont a tehén és a borja súlyának 

aránya. Amennyiben a születési súlyaránya a 9,31%-ot meghaladja, ugrásszerűen és látványosan 

megnő a nehézellések aránya. Természetesen ez az arány függ a konkrét évjáratoktól, 

takarmányozás minőségétől, a genetikai hajlamtól, a fajtától stb., és ez is magyarázza Ashwood 

(2010) megfigyelésétől történő eltérést, aki brahman fajtánál 7,5%-os kód felett valószínűsíti a 

nehézellések megjelenését. Ez a vizsgálati szempont még inkább rávilágít, hogy még ugyanazon 

tenyészetben sem döntő szempont a nehézellés kialakulásánál a borjú születési súlya, hiszen a 

tehenek kifejlett kori súlya akár 50%-kal is eltérhet egymástól. Egy 900 kg-os tehén 58 kg-os borja 
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csupán átlagos születési súlyarányt jelent (6,49%), míg egy 600 kg-os tehén ennél kisebb, (56 kg) 

borja is átlépte a statisztikailag igazoltan kockázatos súlyarány határát (> 9,31%). 

 

5.1.6. A következő ellésig eltelt időre ható tényezők 

 

Elemeztem, milyen hatást gyakorol a következő ellésig eltelt időre (az újravemhesülésre) az, 

hogy a tehén mennyi idős volt az ellésekor, melyik tenyészetben, mekkora születési súllyal született 

a borja és az milyen ivarú volt. Felhasználva a különböző korcsoportú tehenek borjainak 

homogenitás-vizsgálatát, a teheneket 3 korcsoportra osztottam. A jobb statisztikai kezelhetőség 

érdekében születési súlyuk szerint csoportosítottam a borjakat. A bika- és üszőborjakat 5 kg-os 

osztásközökkel rendeztem 9 csoportba. A megfigyelt adatbázisban 1217 ellést követett újabb ellés. 

A megfigyelt ellésekből született borjak születési súlya 18 és 74 kg között ingadozott. A Levene 

teszttel elvégzett homogenitás vizsgálat kimutatta, hogy a következő ellésig eltelt idő a tehén 

korosztályok, tenyészet, ivar, születési súly és ezek együttes hatásai alapján a következő ellésig 

eltelt idő heterogén (P <0,001). Ugyanakkor a következő ellésig eltelt időre nem bizonyítható, hogy 

külön-külön szignifikáns hatást gyakorolnának ugyanezek a faktorok. Kivételt képez a tenyészet, 

ahol P <0,05 (B-S E teszt). 

B tenyészet átlagos következő ellésig eltelt ideje 412,6 nap, míg a C tenyészetnél ugyanezt 

438,2-nek találtam. A varianciaanalízis B-S E teszt táblázata szerint B és C tenyészet között 95 %-

os szinten valószínűsíthető, hogy a következő ellésig eltelt átlagos idők közötti különbség 

szignifikáns. 

Az összes adatot figyelembe véve a 2-4,9 év közötti életkorú tehenek átlagos következő 

ellésig eltelt ideje 440,9 nap, az 5-12 éveseké 416,9 nap és a 12 évesnél idősebbeké 431,1 nap (25. 

táblázat  A tehenek következő elléséig eltelt átlagos napok száma korosztályonként). A 

különböző korcsoportok Bonferroni teszttel történő összehasonlítása minden esetben az 

átlagértékek azonosságát igazolta. Ugyanakkor szignifikáns (P <0,05) különbséget mutattam ki 

(R
2
= 0,023), amennyiben a 9-12 éves korosztályt külön vizsgáltam. Statisztikailag igazolt 

különbség jelentkezett a 2-4,9 éves és az 5-9 éves korcsoport, valamint az 5-9 és a 9,1-12 éves 

korcsoport következő ellésig eltelt ideje között (12. ábra és 13. ábra).  

 

25. táblázat  A tehenek következő elléséig eltelt átlagos napok száma korosztályonként 

 Összesen B tenyészet C tenyészet 

Összesen 429,8±8,6 412,6±15,9 438,2±10,2 

2-4,9 év közötti tehenek 440,9±7,8
a
 431,9±18,2 446,0±11,4 

5-12 évesek 416,9±15,1
a
 391,8±34,5 428,0±15,6 

12 évesnél idősebbek 431,1±22,0
a
 408,2±31,9 442,6±28,9 

Azonos betűt nem tartalmazók egymástól szignifikánsan különböznek. 
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12. ábra  A következő ellésig átlagosan eltelt idő 3 tehén korosztály szerint 

 
 

13. ábra  A következő ellésig átlagosan eltelt idő 4 tehén korosztály szerint 
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14. ábra  A tehenek következő elléséig átlagosan eltelt idő a borjak születési súlya szerint 

 
 

 

15. ábra  A borjak születési súlyának eloszlása a B és C tenyészetben 
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A következő ellésig átlagosan eltelt idő átlagtól való eltérését ellenőriztem a tehenek 

borjainak születési súlya szerint, egy kilógrammos születési súly kategóriánként. Bár a 14. ábraán 

jól látható a szélsőségek felé növekvő szórásérték, ezekkel a kategóriákkal nem tudtam 95 %-os 

biztonsági szinten bizonyítani az szórások eltérését. A borjak születési súlyának eloszlását a B és C 

tenyészetben a 15. ábra szemlélteti. Viszont az adatok 3 csoportba rendezésével – 36-50 kg-os 

középső harmaddal számolva – sikerült bizonyítani, hogy a 36 kg alatti borjakat ellő 103 tehén és a 

36-50 kg közötti 962 egyed következő elléséig (újra vemhesüléséig) eltelt idők átlaga közötti 

különbség P <0,05 szinten szignifikáns. 

A születési súly tekintetében homogénnek bizonyult 5-12 éves tehén korosztály két ellés 

közötti idejét megvizsgálva a 9,1-12 éves korcsoport két ellés közötti idejét 35 nappal találtam 

magasabbnak az 5-9 éves korcsoportéhoz képest, amit a számítások igazoltak. Tehát: igaz ugyan, 

hogy a 9,1-12 éves korosztály termelési eredményei homogének az 5-9 éves tehenekével, de a 

fertilitásuk szignifikánsan csökken. Az ilyen tehenek a többieknél könnyebben maradhatnak üresen. 

A 12. ábra 13. ábra látványosan világít rá, hogy a tenyészeteink csupán a 12 évesnél idősebb 

teheneket vetik alá szigorúbb szelekciónak, pedig ez a fertilitás csökkenése miatt már 9 éves kor 

felett indokolt lenne. A 14. ábra mutatja azt a statisztikailag igazolt tényt, hogy a borjaik születési 

súlyának növekedésével párhuzamosan csökken az anya két ellés közötti ideje, vagyis a nagyobb 

borjakat ellő tehenek hamarabb vemhesülnek az ellésüket követően. A borjai születési súlyát 

tekintve a Gauss görbe két szélén található tehenek következő elléséig eltelt idejének szórása 

ugyanakkor látványosan megnövekedik. Ez az eredmény mégis arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

várhatóan hosszabb két ellés közötti idejük és nagyobb arányban meddővé válásuk miatt elsősorban 

azok a tehenek igényelnek fokozott figyelmet, amelyek borjai a születési súly-tartomány alsó 

harmadába kerültek. 

 

5.1.7. Az újravemhesülés aránya 

 

A teljes elemzett intervallumon belül, a következő ellésig eltelt idő figyelembevételével 

megvizsgálva az újravemhesülés arányát a korábbi elléskor születő borjú egykilós születési súly 

kategóriái alapján (16. ábra), a születési súly kategóriában született borjak számát (26. táblázat), a 

kategóriában újra ellettek arányát (17. ábra) és a következő ellésig eltelt időt, a következő 

eredményeket kaptam: 
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16. ábra  Újra ellett tehenek aránya, előző borjuk születési súlya szerint csoportosítva 

 
 

 

17. ábra  A megfigyelt ellés után újra ellett tehenek aránya, előző borjuk születési 

súlycsoportja szerint 

 

R² = 0,12 

-0,1 

0,1 

0,3 

0,5 

0,7 

0,9 

1,1 

14 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 70 74 

Is
m

é
t 

e
lle

tt
 t

e
h

e
n

e
k 

ar
á

n
ya

 

Születési súly (kg) 



 64 

26. táblázat  A tehenek megfigyelt elléseinek és következő elléseinek száma, borjai születési 

súly kategóriáinként, valamint ezek aránya 

Borjak születési 

súly kategóriái kg <
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5
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Volt következő ellése a 

tehénnek (N) 
9 11 53 341 313 293 125 44 28 

Megfigyelt ellések 
összesen (N) 

17 32 147 658 546 484 193 75 36 

Újra ellettek aránya (%) 52,94 34,38 36,05 51,82 57,33 60,54 64,77 58,67 77,78 

 

Az összes tehén megfigyelt elléseinek és következő elléseinek számát, borjai születési súlyát 

kategóriánként, valamint ezek arányát grafikusan szemlélteti az Office 2007-tel készített 18. ábra. 

Ugyanezeket az adatokat az újravemhesülés aránya szempontjából statisztikai elemzésnek is 

alávetettem (UNIANOVA tényleges születési súly, 5 kg kategóriánként születési súlycsoportok). A 

leíró statisztikát a 27. táblázat tartalmazza. Bonferroni módszerével páronként összevetettem a 

tehenek újravemhesülését, annak arányát a borjai születési súly kategóriái szerint. Érdekes, hogy a 

25 kg-nál kisebb, valamint a 60 kg-nál nagyobb és más súlycsoportú borjakat ellő tehenek 

következő elléséig eltelt idejében nem mutatkozott igazolható különbség. Szignifikáns különbséget 

mutattam ki a 25-30 kg és az 50-55 kg; 30-35 és a 35-40 kg valamint az 55-60 kg; a 35-40 és a 45-

50 kg, valamint az 50-55 kg; (P <0,05) ugyanígy a 30-35 és a 40-45, 45-50, továbbá az 50-55 kg 

között (P <0,001). A 19. ábra a következő ellésig átlagosan eltelt időt tenyészetenként és a borjak 

ivara szerint ábrázolja. 

 

27. táblázat  A tehenek újra vemhesülésének aránya a borjai születési súly kategóriái szerint 

 Születési súlycsoportok Átlag SD CV N 

a Születési súly < 25 0,500 0,131 26,20 17 

b Születési súly >=25<30 (g) 0,322 0,093 28,88 32 

c Születési súly >=30<35(de*f*g*h) 0,335 0,042 12,54 147 

d Születési súly >=35<40(cfg) 0,501 0,020 3,99 658 

e Születési súly >=40<45(c*) 0,580 0,022 3,79 546 

f Születési súly >=45<50(c*d) 0,601 0,022 3,66 484 

g Születési súly >=50<55(bc*d) 0,651 0,040 6,14 193 

h Születési súly >=55<60(c) 0,591 0,063 10,66 75 

i Születési súly >=60 0,645 0,113 17,52 36 

 Összes 0,538 0,032 5,95 2188 

Az adott születési súlycsoport után zárójelben található betű a betűvel jelzett és az adott súlycsoport 

között P <0,05 szinten fennálló szignifikáns különbséget jelzi (*= P <0,001). 

 

Regresszió analízissel is megvizsgáltam, hogy milyen függvénnyel írható le leginkább, 

hogyan változott a borjaik születési súlyával a tehenek újra vemhesülésének aránya. Mind a négy 

megvizsgált különböző polinom (lineáris, logaritmikus, másod- és harmadfokú egyenlet) közel 
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azonosan gyenge korreláció mellett volt értelmezhető (R
2
=0,019-0,02). A logaritmikus modellt P 

<0,001, a lineárist pedig P <0,05 szinten bizonyították a számítások. A logaritmikus egyenlet a 

következő:  y = 0,407ln(x)-0,964 

 

18. ábra  A tehenek megfigyelt elléseinek és következő elléseinek száma, borjai születési 

súly kategóriáinként, valamint ezek aránya 

 
 

19. ábra  A következő ellésig átlagosan eltelt idő tenyészetenként és a borjak ivara szerint 
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Az 20. ábra a ténylegesen újra megellett összes tehén következő ellésig eltelt idejét 

ábrázolja tenyészetenként és az előző elléskor születő borjak súlya szerint. Az M9, M10 és M11 

ugyanezeket az adatokat a tehenek korosztálya szerinti megoszlás alapján (2-4,9 év, 5-12 év, 12 

évesnél idősebbek) ábrázolják. 

 

20. ábra  Következő ellésig eltelt idő, az összes tehén figyelembe vételével 

 
 

A tehenek újra vemhesülésének arányát bemutató 16. ábra 1 kg-os borjú születési súly 

kategóriánként látványosan mutatja be azt a trendvonalat, mely jelzi, hogy az a borjaik születési 

súlyával egyenes arányban nő. Ezt a tendenciát 5 kg-os osztásközökkel képezett születési 

súlycsoportok alapján is tudtam igazolni, ami a szignifikáns kapcsolat erejét is igazolja azzal 

szemben, amikor ez csak 3 csoportra bontás esetén volt lehetséges. Minél kisebb a borjú születési 

súlya, annál nagyobb kockázata van annak, hogy az anya nem vemhesül újra. A születési súly két 

szélsőértéke felé haladva egyre növekvő szórásértékek is megerősítik, hogy az ilyen borjakat ellő 

anyatehenek fokozott figyelmet érdemelnek. 

 

5.1.8. A választási súlyt befolyásoló tényezők 

 

A bika- és üszőborjak átlagos 205 napra korrigált választási súlyainak alakulását a B és C 

tenyészetben 2005. és 2009. között a 28. táblázat mutatja be.  

A 28. táblázat adatait összevetve a 14. táblázat eredményeivel, jól látható, hogy abban a 

tenyészetben (B), ahol nyáron testsúlynövekedést regisztráltam a teheneknél, mind az üsző-, mind a 

bikaborjak esetében nagyobb volt a 205 napra korrigált választási súly, mint ott, ahol nyáron 

csökkent a tehenek kondíciója (C). 
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28. táblázat  A bika- és üszőborjak 205 napra korrigált súlyának alakulása a B és C 

tenyészetben 2005. és 2009. között 

205 napos súly (kg) 2005 2006 2007 2008 2009 

                        bika B 199,1 244 239 263 247,4 

                                C 232,4 223,7 190,5 198,4 219,5 

                        üsző B 187 227 232 233 226,6 

                                 C 237,9 207,7 191,0 189,0 196,5 

 

 

29. táblázat  A választási súlyok alakulása tenyészetenként 

 Bikaborjak (kg) SD Üszőborjak (kg) SD 

B tenyészet 245,90±3,04 59,79 233,15±2,44 49,91 

C tenyészet 217,77±2,19 50,44 206,42±2,02 45,95 

 

Elemeztem az ivar, születési súly, tenyészet, anya életkora hatását a választási súlyra és 

megállapítottam ezek együttes szignifikáns (P <0,001) hatását. A faktorok hatását (B-S E Teszt) 

külön-külön megvizsgálva minden faktort szignifikánsnak (P <0,05) találtam (a születési 

súlycsoportok és a tenyészet, ivar hatása P <0,001), tehát a „null hipotézist‖ el kell vetni, vagyis azt, 

hogy az egyes faktorok esetében külön-külön a csoportokon belüli, ill. a csoportok közötti 

varianciák azonosak. Post Hoc teszttel megállapítottam, hogy mindhárom tehénkorosztály (<=4,9 

év; 5-12 év; >12 év) borjúnevelő képessége (átlagos választási súlya) P ≤0,002 szinten 

szignifikánsan különbözik, (az 5-12 éves és a 12 évesnél idősebb tehénkorosztály esetében P <0,05 

szinten bizonyított) (21. ábra). Lényeges megemlíteni, hogy az 5-12 éves korosztály megbontott (5-

9, és 9,1-12 év) elemzése a két csoport homogenitását mutatta ki. 

Az 5 kg-os osztásközökkel alkotott 9 borjú születési súlycsoportonként tapasztalt választási 

súlyokat vizsgálva szignifikáns (P <0,05) különbségeket találtam  

a <25 kg és a >=35<40*, >=40<45, >=50<55, >=60, 

a >=25<30 és a >=35<40, 

a >=30<35 és a >=35<40*, 

a >=35 <40 és a >=40<45, >=45<50* és a >=50<55 születési súlyú borjak között (22. ábra) 

(*= a különbség P <0,001 szinten biztosított). 

Szintén minden esetben szignifikáns különbséget találtam a B és C tenyészet üszői és bikái 

közt (23. ábra). Az egyes tenyészeteken belül, az ivarok közötti különbség P <0,05, míg a 

tenyészetek közt P <0,001 szinten igazolható. 
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21. ábra  A borjak választási súlyának alakulása a tehenek életkora szerint 

 
 

22. ábra  A borjak választási súlyainak alakulása születési súlycsoportonként 
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23. ábra  Átlagos választási súlyok tenyészetenként és ivaronként 

 
 

Az ivar, tenyészet és szarvaltság alakulása szerint egyváltozós varianciaanalízissel 

megvizsgálva az 1119 szarvaltsági információval rendelkező borjú 205 napra korrigált választási 

súlyának adatait – bár a modell P <0,05 szinten szignifikáns különbséget mutatott – a szarvaltsági 

státuszra nézve nem tudtam bizonyítani az eltérést. A két tenyészetben használt francia tenyésztői 

(szarvalt) és ranch (genetikailag szarvatlan) típusok arányát tekintve, az állományok 35-40 éves 

múltját jól ismerve valószínűsíthető, hogy a két üzem állományának ez irányú háttere homogénnek 

tekinthető. Tekintettel arra, hogy a B tenyészet a vizsgált időszakban deklaráltan nem (és a kétezres 

években, az azt megelőző időben sem) használt import, genetikailag szarvatlan szaporítóanyagot, 

ugyanakkor a C tenyészetben régebben is és különösen az elmúlt 10 évben fokozódó arányban 

használták a szarvatlan genetikát, valamint, hogy a borjak pótabrakolásának lehetőségei eltérőek 

voltak, a két tenyészetet külön-külön is elemeztem. A környezet eredményeket módosító hatását 

külön megvizsgáltam, és az alább bemutatott B-S E teszt Pivot táblája alapján megállapítottam, 

hogy a tenyészetek között a szarvtípus (francia és ranch típus) tekintetében genotípus x környezet 

interakció lépett fel (P <0,05). ( A leíró statisztikát a 30. táblázat, a B-S E tesztet a 31. táblázat 

tartalmazza.) A B tenyészetben 614 állatból 108 volt genetikailag szarvatlan. A B tenyészet átlagos 

205 napra korrigált választási súlyainak alakulását ivaronként és szarvaltsági státusz szerint a 30. 

táblázat mutatja be. Itt a választási súlyok homogének voltak, csak az ivar szignifikáns hatását 

tudtam bizonyítani (P <0,05), a szarvaltság szerint nem volt statisztikailag igazolható különbség. 

Bár nem egyértelműen bizonyított a szarvaltsági státusz választási súlyra gyakorolt hatása, mégis 

érdekes, hogy a B tenyészet szarvalt egyedei mindkét ivarban több mint 10 kg-mal nagyobb 205 

napra korrigált választási eredményt értek el.  

A C tenyészetben a megvizsgált 505 borjúból 120 db (23,76 %) volt genetikailag szarvatlan. 

Szintén a 30. táblázatban látható a C tenyészet átlagos 205 napra korrigált választási súlyainak 

alakulása ivaronként és szarvaltsági státusz szerint. A C tenyészetben a B-S E Teszt P <0,001 
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szinten szignifikáns eredményt igazolt a borjak ivarára és a szarvaltságra vonatkozóan pedig P 

<0,05. Ezt az eredményt a páronkénti összehasonlítás is megerősítette. 

 

30. táblázat A B és C tenyészet szarvalt és szarvatlan borjai választási súlyainak leíró 

statisztikája 

Leíró statisztika 

Függő változó: Borjú választási súlya 

Borjú 

neme 

Tenyészet  Borjú szarvtípusa Átlag 

(kg) SD N 

 

bika 

 

C Genetikailag szarvatlan 227,58 45,980 76 

Szarvalt 218,26 70,401 201 

Összes 220,82 64,679 277 

B Genetikailag szarvatlan 231,24 87,812 63 

Szarvalt 242,18 73,818 275 

Összes 240,14 76,598 338 

Összes Genetikailag szarvatlan 229,24 67,946 139 

Szarvalt 232,08 73,281 476 

Összes 231,44 72,065 615 

üsző 

 

C Genetikailag szarvatlan 207,05 44,558 44 

Szarvalt 187,66 65,578 184 

Összes 191,40 62,464 228 

B Genetikailag szarvatlan 209,47 85,994 45 

Szarvalt 221,46 70,550 231 

Összes 219,50 73,251 276 

Összes Genetikailag szarvatlan 208,27 68,331 89 

Szarvalt 206,47 70,347 415 

Összes 206,79 69,932 504 

Összes 

 

C Genetikailag szarvatlan 220,05 46,353 120 

Szarvalt 203,63 69,750 385 

Összes 207,53 65,292 505 

B Genetikailag szarvatlan 222,17 87,322 108 

Szarvalt 232,72 73,008 506 

Összes 230,86 75,751 614 

Összes Genetikailag szarvatlan 221,05 68,715 228 

Szarvalt 220,15 73,016 891 

Összes 220,34 72,132 1119 
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31. táblázat A B és C tenyészet szarvalt és szarvatlan borjai választási súlyainak B-S E tesztje 

B-S E teszt 

Függő változó: Borjú választási súlya 

Forrás 
III. típusú összes 

négyzetes eltérés (SS) 
df 

Átlagos 

négyzetes eltérés 

(MS) 

F Szig. 

Korrigált modell 353452,350
a
 7 50493,193 10,268 0,000 

Metszet (intercept) 3,297E7 1 3,297E7 6703,744 0,000 

Neme 94919,800 1 94919,800 19,302 0,000 

Tenyészet 44080,066 1 44080,066 8,964 0,003 

Szarvtipus 360,755 1 360,755 0,073 0,787 

Neme * Tenyészet 808,325 1 808,325 0,164 0,685 

Neme * Szarvtípus 880,774 1 880,774 0,179 0,672 

Tenyeszet * Szarvtípus 28878,619 1 28878,619 5,873 0,016 

Neme * Tenyészet * 

Szarvtípus 

1337,952 1 1337,952 0,272 0,602 

Hiba 5463453,309 1111 4917,600   

Összes 6,014E7 1119    

Korrigált összes 5816905,659 1118    

R
2
 = ,061 (Korrigált R

2
 = ,055) 

 

A fenti variancia táblázat (31. táblázat) eredményéből egyértelműen látszik a bika borjak 

fölénye az üsző borjakhoz viszonyítva (bikák: 231 kg, üszők: 206 kg, P≤0,001), továbbá hogy a két 

tenyészet teljesítménye jelentősen eltér egymástól (C: 207 kg, B: 230 kg, P≤0,001). A szarvtípus 

hatása önállóan a választási súlyra nem volt bizonyítható (szarvatlan: 221 kg, szarvalt: 220 kg). Ami 

pedig a kettős hatásokat illeti, az ivar és tenyészet, valamint az ivar és szarvtípus hatása nem volt 

igazolható statisztikailag. A tenyészet x szarvtípus interakciója viszont igen P≤0,016 (24. ábra). Az 

ábrán jól látható, hogy a B tenyészetben a szarvatlan és a szarvalt egyedek átlagos választási súlya 

közel azonos volt (222 kg, ill. 232 kg), ezzel szemben a C tenyészet állományában – a sajátos 

körülmények következtében - a szarvatlan egyedek (220 kg) jóval kedvezőbb teljesítményt 

nyújtottak a szarvatlanokhoz képest (203 kg). A tenyészet és szarvtípus együttes hatását mutatják a 

választási súly alakulására a 24. ábrán az egymást keresztező egyenesek. Ez az interakció arra hívja 

fel a figyelmet, hogy minden tenyészetben érdemes megvizsgálni azt, hogy vajon a szarvatlan vagy 

szarvalt egyedek tartása-e az indokolt és megalapozott. 
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24. ábra Borjú választási súly alakulása tenyészetenként a szarvtípus szerint 

 
 

A húsmarhatenyésztők számára fontos ismeret, hogy a 12 éves kort követően a tehenek 

borjainak átlagos választási súlya látványosan leromlik. Ezt a tenyészutánpótlás tervezése, a 

szelekció során célszerű figyelembe venni. A borjak választási súlyainak alakulását a születési súly 

kategóriánként látványosan mutatja be a 22. ábra. Az első 3, vagyis az átlagosnál kisebb születési 

súllyal (az alsó harmadban) születő borjak csoportjainál a választási súly is várhatóan alacsonyabb 

lesz. Megjegyzendő hogy a korrelációtörő születési súlyú és később nagy gyarapodó képességű 

tenyészbikák szelekciója kiemelt cél a nagy húsmarhatenyésztő országokban. Ezen bikák 

szaporítóanyagainak használatát már néhány hazai tenyészet megkezdte, de a használatának hatása 

még egyértelműen nem mutatkozik a vizsgált adatbázison, a tenyészetek együttes elemzésével. Ez 

az összefüggés feltehetően inkább az örökletesen gyengébb gyarapodó képességgel, valamilyen 

oknál fogva gyengébb takarmány, ásványianyag és vitamin ellátással, az anyai szervezet kevésbé 

hatékony működésével, alacsonyabb tejtermelésével magyarázható. A 23. ábra jól látható, hogy a B 

tenyészetben, ahol az alacsonyabb szintű energiaellátás miatt jellemzően lényegesen kisebb 

születési súllyal születtek a borjak, jelentősen nehezebb a borjak választási súlya (ami egyébként a 

szokásos ivari trendnek megfelel), de ez valószínűleg a tehenek borjúnevelés időszakában tapasztalt 

jelentősen javuló kondíciójának és a borjúóvodának (pótabrakolásnak) köszönhető. 
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Az, hogy a hazánkban található genetikailag szarvatlan állatok termelésében kimutatható-e 

különbség a szarvaltakéhoz képest, azért is fontos vizsgálati szempont, mivel az első genetikailag 

szarvatlan (kanadai) charolais állatok hazai megjelenése óta már mintegy 10 generáció telt el. Sok 

olyan genetikailag szarvatlan állatunk van, amelyek küllemben alig, vagy egyáltalán nem 

különböznek a francia genetikai vonalaktól. Mégis fontos annak eldöntése, hogy a francia és a ranch 

típusok hazai viszonyok között, különböző termelési környezetben hogyan állják meg a helyüket. 

Mindkét tenyészetben tapasztaltam, hogy a genetikailag szarvatlan borjak szignifikánsan kisebb 

születési súlyúak. Ennek oka nem lehet a szarvatlan (ranch) típusra a francia típusokhoz képest 

(optimális körülmények között) jellemző kevésbé nagy gyarapodó képesség, hanem ez inkább a 

könnyű ellés irányában folytatott intenzív szelekció és a gyengébb körülmények között 

hatékonyabban termelő típus eredménye. Ezt a gondolatot alátámasztja az a tény is, hogy a 

gyengébb termelési környezetből leválasztott borjaknál a választási súlyban megmutatkozott 

szignifikáns különbség a genetikailag szarvatlanok javára jelentkezett (30. táblázat). Ez egyben 

hazai körülmények között is bizonyítja a kisebb születési súlyra és nagyobb választási súlyra 

(későbbi nagyobb gyarapodó képességre) történő szelekció hatékonyságát az adott termelési 

körülmények között. A B tenyészetben a statisztikailag nem igazolható tendenciák azzal is 

magyarázhatóak, hogy az elmúlt évtizedekben lényegében alig került sor a ranch típus genetikai 

frissítésére, tehát a genetikailag szarvatlan borjak a szarvatlanság génjét több generációval korábban 

és nem a legmodernebb ranch típusú állatoktól kapták és azóta többnyire a francia típussal lettek 

átkeresztezve. Másrészt viszont a viszonylag jobb tartási, takarmányozási környezet, a pótabrak 

jobban felszínre hozza a nagyobb gyarapodási potenciállal rendelkező francia típus képességeit, 

mint az extenzívebb környezetre szelektált ranch típusét. Elemzéseim alapján bebizonyosodott, 

hogy a termelésre kiválasztott típus, a genotípus-környezet interakció miatt jelentős mértékben 

befolyásolhatja az adott vállalkozás eredményességét. 
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5.2  Az STV-be beállított borjak külleme és gyarapodása 

 

 
 

5.2.1 A születési súly és néhány gyarapodási mutató korrelációja 

 

A francia rendszerű küllemi bírálat bevezetésétől rendelkezésre álló adatbázison, a 

gyarapodási tulajdonságok korrelációit vizsgáló elemzésem szerint a Magyar Charolais Tenyésztők 

Egyesületében tesztelt bikaborjak 205 napra korrigált súlya és az STV záró mérlegelési súlya, 

valamint az STV záráskor számított átlagos élősúlytermelés között különösen szoros a genetikai 

korreláció (r=0,97 és 0,94). Szoros genetikai korreláció mutatkozott a bemérési súly és az átlagos 

életnapi gyarapodás között (r=0,82) is. Az STV záró mérlegelési súly és az átlagos élősúlytermelés 

között szintén igen szoros (r=0,89) genetikai korrelációt találtam. A hiba probabilitása minden 

esetben kevesebb, mint 0,05. Elemzéseim igazolták azt a körülményt, hogy akkor is nagy 

biztonsággal megbecsülhető egy állat gyarapodó képessége, ha nem áll rendelkezésre minden, azt 

jellemző mutató. Ezt az igen szoros korrelációt veszik figyelembe a tenyészértékbecslés során, 

például a Breedplan modelljében, ahol a választási súly alapján becslik a más életkorban várható 

gyarapodás (élősúly) tenyészértékét is.  

 

5.2.2 A korrigált herekörméret és izmoltsági, valamint rámássági tulajdonságok örökölhetősége 

és korrelációja 

 

A lineáris küllemi bírálat összes tulajdonságát és azok örökölhetőségét, valamint korrelációit 

a 12. számú melléklet (M12) táblázata átnézetes formában, együtt tartalmazza. A jobb 

áttekinthetőség érdekében ezt a táblázatot több, kisebb, betűméreténél fogva jobban látható 
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táblázatra bontottam – tulajdonság csoportok szerint. Ezek az izmoltsági, fejlettségi, funkcionális és 

az egyéb tulajdonságok.  

A korrigált herekörméret, az izmoltsági és fejlettségi adatok örökölhetőségét és fenotípusos, 

valamint genetikai korelációját a 32. táblázat tartalmazza.  

A szakirodalom áttekintése során nem találtam az INRA által kifejlesztett küllemi bírálat 

francia rendszerében vizsgált különböző testtájak örökölhetőségére és a köztük meglévő genetikai 

korrelációra vonatkozó kutatási eredményeket. Eric Venot, az INRA vezető kutatójának személyes 

közlése (2011), hogy ilyen vizsgálatokról ő sem tud. 

Az izmoltságot jellemző tulajdonságcsoportba a váll, hát és ágyék szélessége, a comb 

kerekedettsége és a comb szélessége tartozik. A herekörméret örökölhetőségét (h
2
) 0,24-nek, a 

vállszélességét 0,10-nek, a hátszélességét 0,29-nek, a comb kerekedettségét 0,32-nek, az 

ágyékvastagságét 0,30-nak találtam (32. táblázat). Piemonti teheneken elemezve a vállszélesség 

örökölhetőségét Mantovani et al. (2010) szintén h
2
=0,10-nek találták, de ők a comb kerekedettség 

és az ágyékvastagság örökölhetőségét jóval gyengébbnek igazolták (0,14 és 0,09), mint az én 

elemzéseim. Norris et al. (2008) a herekörméret örökölhetőségére ugyancsak kisebb értéket (0,1) 

igazoltak, de a farszélesség és a combkerekedettség az eredményeimhez közei értékeket mutatott 

(0,23 és 0,27). Az ágyékvastagságra talált örökölhetőség értéke közel azonos a 3.4 fejezetben 

közölt, a nagy hosszú hátizom területére ultrahangos vizsgálatok alapján számított h
2
 értékekkel. A 

rámát és fejlettséget megítélő tulajdonságcsoportba a csontozat vastagsága, a hát-ágyék hosszúság, 

a farhosszúság, a csípőcsontok szélessége és a ráma/fejlettség tulajdonságok megítélése tartozik. A 

szárkörméret örökölhetőségét (h
2
) 0,31-nek, a hát-ágyék hosszúságot 0,19-nek, a farhosszúságét 

0,28-nak, a csípőcsontok szélességét 0,31-nek, a rámásság (fejlettség) örökölhetőségét pedig 0,28-

nak állapítottam meg. Meglepő a herekörméret és a vállszélesség sztochasztikus kapcsolata (r = -

1,0; P <0,01) akkor, amikor egyébként csak a háthosszúsággal tudtam gyenge negatív korrelációt 

kimutatni. Tőzsér et al. (1995) mérőbottal mért mellkasszélesség és herekörméret korrelációját 

vizsgálva az STV kezdetén szoros pozitív kapcsolatot találtak, majd a minősítés idején már nem 

tudtak semmilyen kapcsolatot igazolni. Az általuk vizsgált tulajdonság csak némileg hasonló, mivel 

a vállszélesség pusztán az izmoltság mértékére utal, ugyanakkor a mellkasszélesség e mellet az állat 

respirációs képességét is jelzi. Mantovani et al. (2010) a csontozat vastagságának örökölhetőségét 

0,12-nek találták. Norris et al. (2008) a rámásság örökölhetőségét 0,15-nek a csípőcsontok 

szélességének h
2
 értékét 0,27-nek igazolták. 

A vállszélesség esetében is csak a háthosszúsággal találtam gyenge (pozitív) korrelációt – a 

herekörméreten kívül. Érdekes a hátszélesség és comb kerekedettség, valamint az ágyékvastagság 

szoros pozitív korrelációja (0,68 és 0,62). Ugyancsak szoros pozitív korrelációt találtam a comb 

kerekedettség és az ágyékvastagság, csontozat vastagsága (szárkörméret), valamint a csípőcsontok 

szélessége között is (0,83, 0,65, 0,62). Veselá et al. (2005) 12 húsmarha fajtához tartozó növendék 

bikákat és üszőket elemeztek, ugyancsak igen szoros korrelációt találtak az izmoltsági 

tulajdonságok között. A csontozat vastagsága és a csípőcsontok szélessége között is szoros pozitív a 

korreláció. Szintén szoros pozitív a korreláció a hát-ágyék hosszúsága és a csípőcsontok szélessége 

között. A farhosszúság és a ráma (fejlettség) is szoros pozitív kapcsolatot mutat. 
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32. táblázat  A korrigált herekörméret, izmoltsági és testméret adatok örökölhetősége és 

korrelációja. 
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h
2
 1

. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0
. 

1. 0,24 -0,69 -0,09 -0,09 -0,06 -0,12 -0,23 -0,07 -0,05 -0,07 

2. -1,00 0,10 -0,05 -0,03 -0,02 0,03 0,11 0,03 -0,01 0,04 

3. -0,08 0,01 0,29 0,66 0,60 0,50 0,36 0,09 0,46 0,07 

4. -0,07 0,02 0,68 0,32 0,80 0,65 0,46 0,14 0,60 0,10 

5. -0,06 0,01 0,62 0,83 0,30 0,78 0,48 0,12 0,78 0,09 

6. -0,13 0,09 0,50 0,65 0,79 0,31 0,57 0,15 0,81 0,09 

7. -0,26 0,23 0,35 0,42 0,42 0,55 0,19 0,28 0,83 0,21 

8. -0,06 0,06 0,08 0,11 0,10 0,13 0,20 0,28 0,33 0,70 

9. -0,04 0,00 0,47 0,62 0,79 0,84 0,81 0,29 0,31 0,30 

10. -0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 0,15 0,69 0,28 0,28 

 

5.2.3 Korrigált herekörméret és izmoltsági, valamint funkcionális tulajdonságok örökölhetősége 

és korrelációja 

 

Az izmoltsági és funkcionális tulajdonságcsoport egyes tulajdonságainak korrelációját a 33. 

táblázat szemlélteti. A funkcionális tulajdonságcsoport első eleme a szutyak szélessége. Ezt követi 

az első lábak korrektsége, hátsó lábak korrektsége és a hátvonal egyenessége.  

A szutyak szélessége, ami tágabb értelemben a szutyak szélessége mellett a fej 

hosszúságának és szélességének az arányát, a fej durvaságának, vagy finomságának, a fajtajellegnek 

a megítélését is jelenti, nagyon fontos tulajdonság a tenyészállatok szelekciója során. Michel 

Baudot, a Francia Charolais Tenyésztők Egyesületének (Herd Book Charolais) az elnöke szóbeli 

közlése (2003), hogy a francia gazdák a tenyészbika vásárlásakor a válogatást az egyed fejének 

megítélésével kezdik. E módszer hatékonyságát jelzi a comb kerekedettségével és az 

ágyékvastagsággal fennálló szoros pozitív korreláció, amelyeket a vizsgálataim megerősítettek 

(0,64 és 0,77). Ez azért is fontos eredmény, mert sokan kételkednek e paraméter (a fej) 

értékelésének szükségességében. A szutyak szélességének örökölhetősége (h
2
) 0,30. Az első lábak 

korrektségének örökölhetősége 0,29, a hátsó lábak korrektsége esetében ez 0,25 és a hátvonal 

egyenességének h
2
 értéke 0,24. Eredményeim, Mantovani et al. (2010) adataival szemben 

közepesen öröklődőnek jelzik a fej, első- és hátsólábak, valamint a hátvonal alakulását, akik ezeket 

gyengén örökölhetőnek találták (0,15, 0,09, 0,12, 0,07). Ugyanakkor Norris et al. (2008) a fej h
2
 

értékét 0,15-nek, az első lábét 0,07-nek, a hátsó lábét pedig 0,21-nek találták.  
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A here körmérete és a funkcionális tulajdonságok között nem találtam genetikai korrelációt. 

Ugyanígy a vállszélesség és a funkcionális tulajdonságok között sincs genetikai korreláció. Érdekes 

eredmény, hogy a fej, fajtajelleg (szutyak szélesség) és az egyéb funkcionális tulajdonságok között 

is majd’ minden esetben szoros pozitív kapcsolatot találtam (0,85, 0,55, 0,68), ami szintén 

alátámasztja Baudot (2003) megfigyelését. Az első és hátsó lábak, valamint a hátvonal alakulása is 

minden relációban szoros pozitív genetikai kapcsolatot mutat (0,71, 0,71 és 0,88). 

 

33. táblázat  Korrigált herekörméret és izmoltsági, valamint funkcionális tulajdonságok 

örökölhetősége és korrelációja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Korrigált herekörméret és izmoltsági, valamint egyéb tulajdonságok örökölhetősége és 

korrelációja 

 

A bírált küllemi tulajdonságok: az izmoltsági, ráma és funkcionális tulajdonságok mellett 

egyéb, máshová nem sorolt tulajdonságok (a mellkasmélység, farszélesség, és combhosszúság), 

melyek közül különösen az izmoltsági tulajdonságokra van jelentős hatással a kondíció mértéke. 

Szoftver kapacitási okok miatt a gyarapodási tulajdonságok közül csupán az átlagos élősúlytermelés 

és a küllemi tulajdonságok korrelációját vizsgáltam meg (34. táblázat). Az élősúlytermelés viszont 

vizsgálataim szerint szoros korrelációt mutat az egyéb gyarapodási tulajdonságokkal. A 205 napra 

korrigált súllyal 0,94; az STV záró mérlegelési súllyal 0,89; az STV alatti átlagos gyarapodással 

pedig 0,69 korrelációt találtam. A tenyésztésre előszelektált bikaborjak esetében adataim jelentősen 

szorosabb korrelációt mutatnak, mint a Legates és Warwick által 1990-ben közöltek (0,3-0,5). 
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2
 1
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2
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3
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4
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5
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1
1
. 

1
2
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1
3
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1
4
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1. 0,24 -0,69 -0,09 -0,09 -0,06 -0,04 -0,05 0,00 -0,03 

2. -1,00 0,10 -0,05 -0,03 -0,02 -0,04 0,01 -0,01 -0,03 

3. -0,08 0,01 0,29 0,66 0,60 0,44 0,38 0,21 0,26 

4. -0,07 0,02 0,68 0,32 0,80 0,61 0,51 0,29 0,39 

5. -0,06 0,01 0,62 0,83 0,30 0,76 0,57 0,37 0,53 

11. -0,03 0,00 0,47 0,64 0,77 0,30 0,84 0,55 0,66 

12. -0,05 0,03 0,39 0,51 0,57 0,85 0,29 0,71 0,69 

13. -0,01 -0,01 0,21 0,30 0,36 0,55 0,71 0,25 0,85 

14. -0,03 0,01 0,28 0,44 0,57 0,68 0,71 0,88 0,24 
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A mellkasmélység örökölhetősége (h
2
) 0,30, a farszélességé 0,31, a combhosszúságé 0,30, a 

kondícióé 0,31 és az átlagos élősúlytermelésé 0,30. Számításaim eredményéül a fejezetben közölt 

19 h
2
 érték hibája (SD) a 2. kivételével minden esetben ±0,00, a vállszélesség esetében pedig ±0,01. 

A hátszélesség és mellkasmélység között közepesen szoros korrelációt igazoltak 

számításaim (0,42). A hátszélesség és az egyéb tulajdonságcsoportba tartozó tulajdonságok között 

gyenge korreláció mutatkozott. A comb kerekedettség és az egyéb tulajdonságok között közepesen 

szoros korrelációt találtam. Az ágyékvastagság és mellkasmélység, valamint a farszélesség között 

szoros korrelációt tapasztaltam (0,68, 0,62). Megállapítottam, hogy a mellkasmélység és a 

farszélesség, combhosszúság, kondíció és átlagos élősúlytermelés között különösen szoros pozitív 

korreláció áll fent (0,92, 0,84, 0,78, 0,71). A farszélesség (0,89, 0,86, 0,83), combhosszúság (0,87, 

0,86) és kondíció (0,79) között tapasztalt korreláció esetében ugyanez a helyzet. 

 

34. táblázat  A herekörméret, izmoltsági és egyéb tulajdonságok örökölhetősége és 

korrelációi 
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1. 0,24 -0,69 -0,09 -0,09 -0,06 -0,06 -0,03 -0,05 -0,03 -0,13 

2. -1,00 0,10 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01 0,01 -0,02 0,07 

3. -0,08 0,01 0,29 0,66 0,60 0,41 0,36 0,32 0,32 0,29 

4. -0,07 0,02 0,68 0,32 0,80 0,53 0,46 0,40 0,40 0,38 

5. -0,06 0,01 0,62 0,83 0,30 0,68 0,61 0,54 0,52 0,42 

15. -0,04 0,01 0,42 0,55 0,68 0,30 0,91 0,83 0,76 0,68 

16. -0,03 0,00 0,36 0,47 0,62 0,92 0,31 0,87 0,84 0,70 

17. -0,05 0,02 0,33 0,43 0,56 0,84 0,89 0,30 0,84 0,84 

18. -0,03 0,01 0,33 0,42 0,54 0,78 0,86 0,87 0,31 0,74 

19. -0,13 0,11 0,31 0,40 0,45 0,71 0,73 0,86 0,79 0,30 

 

5.2.5 Ráma tulajdonságcsoport és egyéb tulajdonságok korrelációja 

 

A 35. táblázat adatai szerint a csontozat vastagsága (szárkörméret) és a mellkasmélység, 

farszélesség és combhosszúság között szoros pozitív korrelációt találtam (0,74, 0,65, 0,62). A hát-

ágyék hosszúság és a mellkasmélység, valamint a farszélesség között szintén szoros pozitív 

korrelációt számítottam (0,71, 0,61). A farhosszúság és az egyéb tulajdonságok között csupán 

gyenge korrelációt találtam. A csípőcsontok szélessége kiemelkedő fontosságú tulajdonságnak 

tűnik, hiszen az egyéb tulajdonságok mindegyikével szoros pozitív korrelációt találtam (0,86, 0,77, 
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0,74, 0,63, 0,62). A fejlettséggel (az egyéb tulajdonságok között) csupán közepesen szoros 

korrelációt találtam. (Combhosszúság 0,40, átlagos élősúlytermelés 0,46.) 

 

35. táblázat  Ráma tulajdonságcsoport és egyéb tulajdonságok örökölhetősége, valamint 

korrelációja 
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6. 0,31 0,57 0,15 0,81 0,09 0,72 0,64 0,58 0,57 0,45 

7. 0,55 0,19 0,28 0,83 0,21 0,71 0,62 0,57 0,48 0,50 

8. 0,13 0,20 0,28 0,33 0,70 0,24 0,21 0,38 0,12 0,40 

9. 0,84 0,81 0,29 0,31 0,30 0,84 0,75 0,72 0,61 0,59 

10. 0,08 0,15 0,69 0,28 0,28 0,23 0,19 0,44 0,10 0,48 

15. 0,74 0,71 0,20 0,86 0,19 0,30 0,91 0,83 0,76 0,68 

16. 0,65 0,61 0,18 0,77 0,17 0,92 0,31 0,87 0,84 0,70 

17. 0,62 0,55 0,34 0,74 0,40 0,84 0,89 0,30 0,84 0,84 

18. 0,59 0,48 0,11 0,63 0,11 0,78 0,86 0,87 0,31 0,74 

19. 0,49 0,50 0,38 0,62 0,46 0,71 0,73 0,86 0,79 0,30 

 

5.2.6 A funkcionális tulajdonságcsoport és az egyéb tulajdonságok korrelációja 

 

A funkcionális tulajdonságcsoport és az egyéb tulajdonságok korrelációját a 36. táblázat 

alapján elemezve megállapítottam, hogy a funkcionális és az egyéb tulajdonságok mindegyike 

között szoros, sokszor igen szoros pozitív korreláció található. 

A fej és a mellkasmélység, farszélesség, combhosszúság, kondíció és átlagos 

élősúlytermelés között ez rendre a következő: 0,93, 0,87, 0,76, 0,72 és 0,63.  

Az első lábak korrektsége és a mellkasmélység, farszélesség, combhosszúság, kondíció és 

átlagos élősúlytermelés között ez rendre a következő: 0,90, 0,81, 0,81, 0,66 és 0,74.  

Szoros pozitív korrelációt a hátsó lábak korrektsége és a mellkasmélység, farszélesség, 

combhosszúság és átlagos élősúlytermelés között találtam. Ez rendre a következő: 0,77, 0,68, 0,74 

és 0,70. A kondícióval közepes korrelációt mutattam ki. 

A hátvonal egyenessége és a mellkasmélység, farszélesség, combhosszúság, kondíció és 

átlagos élősúlytermelés között is szoros pozitív korrelációt számítottam (0,82, 0,74, 0,82, 0,64 és 

0,73). 
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36. táblázat  A funkcionális tulajdonságcsoport és az egyéb tulajdonságok örökölhetősége és 

korrelációja 
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11. 0,30 0,84 0,55 0,66 0,92 0,86 0,75 0,70 0,60 

12. 0,85 0,29 0,71 0,69 0,89 0,80 0,80 0,63 0,72 

13. 0,55 0,71 0,25 0,85 0,77 0,67 0,74 0,56 0,68 

14. 0,68 0,71 0,88 0,24 0,80 0,72 0,79 0,61 0,69 

15. 0,93 0,90 0,77 0,82 0,30 0,91 0,83 0,76 0,68 

16. 0,87 0,81 0,68 0,74 0,92 0,31 0,87 0,84 0,70 

17. 0,76 0,81 0,74 0,82 0,84 0,89 0,30 0,84 0,84 

18. 0,72 0,66 0,57 0,64 0,78 0,86 0,87 0,31 0,74 

19. 0,63 0,74 0,70 0,73 0,71 0,73 0,86 0,79 0,30 

 

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a különböző (francia tenyésztői és amerikai 

ranch) típusok és a következő generáció szelekciója, állományvásárlás során figyelni kell a 12. 

mellékletben32. táblázat (M12) átnézetesen, együtt közölt h
2
 értékek és korrelációk táblázatában 

közölt összefüggéseket. Ilyenek: Bár a vastag csontozat önmagában fokozott kockázatot jelent az 

ellési nehézségek megjelenésére, ugyanakkor a vékonyabb csontozatú egyedek csípője is 

valószínűleg keskenyebb lesz, ami egyébként szintén ellési nehézségek fokozott kockázatát vetíti 

elő. Ugyanígy a vastagabb csontozatú állatok comb kerekedettsége és ágyéka is erősebb. Tehát 

pusztán a csontozat vastagsága alapján is végezhetünk hatékony szelekciót az izmoltságra. A fej 

(fajtajelleg) megítélése a szelekció során – a fennálló szoros pozitív korreláció révén – segít a 

funkcionális és izmoltsági tulajdonságok megítélésében is. A herekörméret és a vállszélesség 

sztochasztikus kapcsolata azt jelzi, hogy minél szélesebb a bikaborjak válla minősítési életkorban, 

valószínűsíthető, hogy annál később következik be az ivarérésük. Az izmoltsági tulajdonságok 

szoros pozitív korrelációban állnak a szárkörmérettel, csípőcsontok szélességével, a fej (szutyak) 

alakulásával és a mellkasmélységgel. Továbbá a combhosszúság, mellkasmélység, szutyak 

szélesség, csípőcsontok szélessége és szárkörméret igen szoros pozitív korrelációban állnak 

egymással is és néhány más vizsgált tulajdonsággal is. Mindezek alapján alaposan indokolható és 

felvethető a küllemi bírálatba vont 18+1 tulajdonság számának csökkentése, az egy állat küllemi 

bírálatára fordított idő csökkentése, a tevékenység gazdaságosságának növelése, annak 

hatékonysága megmaradása mellett. 
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5.2.7 2003-tól STV-be állított bikák gyarapodásának elemzése szarvaltsági státuszuk és a 

tenyésztési alkalmasságuk megítélése szerint  

 

A kiértékelésem során a figyelembe vett adatbázisban 2002. december és 2009. október 

között született charolais bikák szerepelnek. A 2003-tól STV-be állított bikák leíró statisztikáját 

(darabszámát szarvaltsági státuszuk és a’ szerint, hogy tenyésztésre alkalmasnak minősültek-e) a 

37. táblázat tartalmazza. Megvizsgáltam a születési súly, 205 napra korrigált súly, 420 napra 

korrigált súly, az átlagos életnapi gyarapodás, az STV teszt alatti átlagos gyarapodás és az átlagos 

élősúlytermelés kapcsolatát a szarvaltsági státuszuk és tenyésztésre alkalmasnak minősítésük 

szerint.  

 

37. táblázat  2003-tól STV-be állított és elemzésbe bevont bikák száma szarvaltsági státusz és 

tenyésztésre alkalmasnak minősítés szerint 

 
Szarvaltság 

típusa 

Tenyésztésre 

alkalmasnak 

minősült? 

Átlag SD N 

Születési súly 

(kg) 

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 43,72 7,294 137 

Nem 41,81 6,663 75 

Összes 43,05 7,120 212 

Szarvalt 

 

Igen 42,06 6,716 533 

Nem 42,23 7,703 256 

Összes 42,12 7,047 789 

Összes 

 

Igen 42,40 6,866 670 

Nem 42,14 7,473 331 

Összes 42,31 7,070 1001 

205 napos súly 

(kg) 

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 255,51 56,338 137 

Nem 235,33 54,838 75 

Összes 248,37 56,515 212 

Szarvalt 

 

Igen 255,38 36,161 533 

Nem 240,57 40,055 256 

Összes 250,58 38,082 789 

Összes 

 

Igen 255,41 41,050 670 

Nem 239,38 43,805 331 

Összes 250,11 42,632 1001 

420 napos súly 

(kg) 

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 560,23 79,030 137 

Nem 505,37 68,566 75 

Összes 540,83 79,786 212 

Szarvalt 

 

Igen 562,92 56,829 533 

Nem 510,62 60,034 256 

Összes 545,95 62,826 789 
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Szarvaltság 

típusa 

Tenyésztésre 

alkalmasnak 

minősült? 

Átlag SD N 

Összes 

 

Igen 562,37 61,960 670 

Nem 509,43 62,001 331 

Összes 544,87 66,768 1001 

Átlag életnapi 

gyarapodás 

(gramm/nap)  

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 1257,79 172,255 137 

Nem 1128,19 151,401 75 

Összes 1211,94 176,132 212 

Szarvalt 

 

Igen 1262,15 121,451 533 

Nem 1130,44 131,414 256 

Összes 1219,41 139,118 789 

Összes 

 

Igen 1261,26 133,285 670 

Nem 1129,93 135,962 331 

Összes 1217,83 147,668 1001 

Átl. STV altti 

gyarapodás 

(gramm/nap) 

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 1618,49 211,677 137 

Nem 1415,35 217,185 75 

Összes 1546,63
*
 234,313 212 

Szarvalt 

 

Igen 1591,78 219,738 533 

Nem 1353,03 209,392 256 

Összes 1514,32
*
 243,508 789 

Összes 

 

Igen 1597,24 218,224 670 

Nem 1367,15 212,462 331 

Összes 1521,16 241,835 1001 

Átlagos 

élősúlytermelés 

(gramm/nap) 

Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 1357,57 175,528 137 

Nem 1224,17 154,499 75 

Összes 1310,37 179,771 212 

Szarvalt 

 

Igen 1359,26 121,877 533 

Nem 1227,10 131,967 256 

Összes 1316,38 139,633 789 

Összes 

 

Igen 1358,91 134,447 670 

Nem 1226,43 137,154 331 

Összes 1315,11 148,959 1001 

*
=szarvalt és szarvatlan közti különbség P<0,05 szinten szignifikáns. 

A Box teszt P <0,001 szinten jelzi a modell egészének heterogenitását. A Többváltozós 

teszttel elemezve a minősítés szerinti különbségeket, a próbák, például a Wilks’ Lambda próba is P 

<0,001 szintű különbséget igazoltak. A szarvatlanok különbözőségét nem igazolták ugyanezek a 

próbák. Az adatbázis homogenitását a születési súly és az STV alatti gyarapodás esetében sikerült 

igazolnom a Levene teszttel.  
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A B-S E teszt az STV gyarapodás esetében P <0,05 szinten igazolta a szarvaltsági státusz 

szerinti különbséget, míg e tekintetben a többi gyarapodási mutatónál statisztikailag igazolható 

különbséget nem sikerült kimutatni. A tenyésztésre alkalmasnak minősített és az arra alkalmatlan 

bikákat vizsgálva csupán a születési súly esetében nem igazoltam különbséget. Minden további 

gyarapodási mutató P <0,001 szinten volt szignifikáns. A modell által számított adatok alapján a 

szarvaltság és tenyésztésre alkalmasnak minősítés együttes hatása (R
2
) 13,8 %-ban magyarázható a 

420 napra korrigált súly, 17,4 %-ban a az átlagos életnapi gyarapodás, 20,5 %-ban a az STV teszt 

alatti átlagos gyarapodás és 17,5 %-ban az átlagos élősúlytermelés esetében.  

Az egyváltozós teszt csupán az összesített STV gyarapodás esetében jelez (P <0,05) 

szignifikáns különbözőséget a szarvalt és genetikailag szarvatlan állatok között (a szarvatlanok 

javára). 

Elvégezve a tenyésztésre alkalmas és az arra alkalmatlannak minősített növendék bikák 

különböző életkorra korrigált súlyainak és gyarapodási mutatóinak páronkénti összehasonlítását, 

kizárólag a borjak születési súlya között nem igazoltam semmilyen statisztikai összefüggést. 

Minden további esetben P <0,001 szinten szignifikáns különbséget találtam. Ez azt is jelenti, hogy a 

tenyészbikák nagyobb gyarapodásra történő szelekciója nem növeli kimutathatóan a borjak 

születési súlyát, tehát nem növekedik általa a nehézellés kockázata sem. 

A 37. táblázat adatai alapján kiszámítható, hogy amíg a genetikailag szarvatlan állatoknak 

64,6 % minősül tenyésztésre alkalmassá, ez az arány a szarvalt növendékbikák között közel 3 %-kal 

magasabb (67,5 %). A táblázatból az is látható, hogy az STV alatti gyarapodás kivételével mind a 

hat vizsgált tulajdonság szórása nagyobb volt a genetikailag szarvatlanoknál. 

A szarvalt és genetikailag szarvatlan, valamint a tenyésztésre alkalmasnak minősített és a 

teszt során kiesett borjak átlagos STV alatti gyarapodása között mutatkozó tendenciákat szemlélteti 

a 25. ábra.  

 

25. ábra  Szarvalt és genetikailag szarvatlan-, alkalmas és tenyésztésre nem alkalmas 

borjak átlagos gyarapodása STV alatt 
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A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének összes üzemi STV-t végző tenyészetei 

adatainak bevonásával végzett elemzésem alapján érdekes információ, hogy az STV-be beállított 

bikaborjak között a genetikailag szarvatlanok születési súlya a magasabb. Ez ellentmondani látszik 

az 5.1.5 pontban 2 tenyészet adatai alapján tett megállapításnak, miszerint a genetikailag szarvatlan 

borjak szignifikánsan kisebb súllyal születnek. Itt azonban a továbbtenyésztésre előszelektált 

állománycsoportról van szó. Feltehetően a genetikailag szarvatlanokra jellemző fenotípus a hazai 

tenyésztési elképzelések miatt, kisebb arányban kerül STV-be. Az erőteljesebb izomzatú borjak 

kerülnek beválogatásra a választást követően. Ezzel összefüggésben különösen érdekes, hogy 

igazolni tudtam a genetikailag szarvatlanok gyarapodásának a fölényét a gyarapodási teszt (STV) 

folyamán. Ez azt is jelenti, hogy milyen jól kitapintható különbség található az amerikai ranch 

(szarvatlan) típus és a hagyományos francia (szarvalt) típus között. Vizsgálataim szerint a 

szoposborjú korban jobban bírják az extenzívebb körülményeket, majd intenzív hízlalási viszonyok 

között (hizlaldában) is fölényt mutatnak. Nem végeztem vizsgálatokat a vágás-minősítés, az értékes 

húsrészek terén: Az állatok húskitermelési százalékában és az értékes húsrészek aránya tekintetében 

a fenotípusos izmoltsági mutatók alapján lehetnek különbségek, amelyek tovább árnyalják a képet. 

A genetikailag szarvatlan bikák különböző gyarapodási mutatók elemzése során tapasztalható 

nagyobb szórása (a nagyobb gyarapodási potenciálúak és a gyengébb képességűek nagyobb arányú 

jelenléte) arra utalhat, hogy 1, a kisebb születési súlyhoz társuló nagyobb gyarapodó képességű 

állatok kiszelektálása még koránt sem rögzült. 2, a szarvatlansághoz társultan nagy arányban jelen 

van a fenotípusosan ma már inkább a francia tenyésztői típusba sorolható vonal is.  

Annyi a fenti elemzés alapján kijelenthető, hogy megfelelő szelekció párhuzamos alkalmazása 

mellett (hiszen az intenzív gyarapodó képesség nem feltétlenül azonos a jó húsformákkal, 

amelyeket preferálunk) a hazánkban eddig alkalmazott ranch típusba tartozó (genetikailag 

szarvatlan) vonalak is versenyképesek lehetnek a klasszikus francia típusokkal. Ez különösen igaz, 

ha a genotípus-környezet interakció hatására utalok, amit az 5.1.8. fejezetben statisztikailag 

igazoltam. 

 

5.2.8 2003-tól STV-be állított bikák különböző küllemi tulajdonságait értékelő lineáris küllemi 

bírálati pontszámok elemzése  

 

A sajátteljesítmény vizsgálat befejezésekor lineáris küllemi bírálatot végeztem, és az 

egyedek adott küllemi tulajdonságokra kapott pontszámait szarvaltsági státuszuk és a tenyésztési 

alkalmasságuk megítélése szerint elemeztem. 

A vizsgált, STV-t zárt csoporton belül 867 állat rendelkezik teljes körű, lineáris küllemi 

bírálati pontszámokkal, melyek közül 178 db genetikailag szarvatlan és 196 nem kapott 

„természetes fedeztetésre alkalmas‖ minősítést. Az elemzésbe bevont, gyarapodási mutatókkal és 

küllemi pontokkal rendelkező állatok darabszáma közti különbséget lényegében három dolog 

okozza: nem sikerül a borjú apai származását a minősítésig tisztázni, így az nem kerülhet küllemi 

bírálatra, vagy nem éri el az állat STV-ben elért gyarapodása a 90 %-os szintet és automatikusan 

kizárásra kerül, esetleg olyan fokú feltűnő küllemi hibája van az állatnak, ami szükségtelenné teszi 

annak küllemi bírálatát. A 38. táblázat a 2003-tól STV-ben küllemi bírálatra került bikaborjak 

elemzett tulajdonságonkénti, részletes leíró statisztikáját mutatja szarvaltság és minősítés 

eredménye szerint. 
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38. táblázat  2003-tól STV-ben küllemi bírálatra került bikaborjak leíró statisztikája 

szarvaltság és minősítés szerint 

Tulajdonság 
Szarvaltság típusa Tenyésztésre 

alkalmasnak minősült? 
Átlag 
pont 

SD N 

Vállszélesség Genetikailag 

szarvatlan 
 

Igen 6,01 0,745 136 

Nem 5,43 0,966 42 

Összes 5,87 0,837 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,10 0,756 535 

Nem 5,31 0,811 154 

Összes 5,92 0,836 689 

Összes 

 

Igen 6,08 0,754 671 

Nem 5,33 0,846 196 

Összes 5,91 0,836 867 

Hátszélesség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,81 0,725 136 

Nem 5,21 0,898 42 

Összes 5,67* 0,808 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,02 0,735 535 

Nem 5,25 0,763 154 

Összes 5,85* 0,807 689 

Összes 

 

Igen 5,97 0,738 671 

Nem 5,24 0,792 196 

Összes 5,81 0,810 867 

Ágyékvastagság Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,93 0,695 136 

Nem 5,40 0,767 42 

Összes 5,80* 0,745 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,15 0,691 535 

Nem 5,47 0,707 154 

Összes 6,00* 0,749 689 

Összes 

 

Igen 6,10 0,697 671 

Nem 5,46 0,719 196 

Összes 5,96 0,752 867 

Comb kerekedettség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,46 0,860 136 

Nem 4,69 0,975 42 

Összes 5,28* 0,943 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,63 0,870 535 

Nem 5,01 0,956 154 

Összes 5,49* 0,926 689 

Összes 

 

Igen 5,60 0,870 671 

Nem 4,94 0,967 196 

Összes 5,45 0,933 867 

Combszélesség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,42 0,794 136 

Nem 4,71 1,088 42 

Összes 5,25* 0,919 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,64 0,822 535 

Nem 4,93 0,901 154 

Összes 5,48* 0,891 689 

Összes 

 

Igen 5,60 0,821 671 

Nem 4,88 0,945 196 

Összes 5,44 0,901 867 

Szárkörméret Genetikailag 

szarvatlan 
 

Igen 5,38 0,770 136 

Nem 4,71 0,774 42 
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Tulajdonság 
Szarvaltság típusa Tenyésztésre 

alkalmasnak minősült? 
Átlag 
pont 

SD N 

Összes 5,22* 0,820 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,56 0,821 535 

Nem 4,94 0,853 154 

Összes 5,42* 0,868 689 

Összes 

 

Igen 5,53 0,813 671 

Nem 4,89 0,840 196 

Összes 5,38 0,861 867 

Hát-ágyék hosszúság Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 6,06 0,933 136 

Nem 5,57 0,914 42 

Összes 5,94 0,949 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,01 0,869 535 

Nem 5,41 0,905 154 

Összes 5,88 0,912 689 

Összes 

 

Igen 6,02 0,882 671 

Nem 5,44 0,907 196 

Összes 5,89 0,919 867 

Farhosszúság Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,78 0,832 136 

Nem 5,26 0,857 42 

Összes 5,66 0,864 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,76 0,796 535 

Nem 5,21 0,868 154 

Összes 5,63 0,844 689 

Összes 

 

Igen 5,76 0,803 671 

Nem 5,22 0,864 196 

Összes 5,64 0,847 867 

Csípőcsontok szélessége Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,39 0,598 136 

Nem 4,83 0,696 42 

Összes 5,26 0,664 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,61 0,579 535 

Nem 5,10 0,648 154 

Összes 5,50 0,631 689 

Összes 

 

Igen 5,57 0,589 671 

Nem 5,05 0,666 196 

Összes 5,45 0,645 867 

Ráma/fejlettség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,80 0,842 136 

Nem 5,31 0,869 42 

Összes 5,69 0,871 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,79 0,810 535 

Nem 5,21 0,885 154 

Összes 5,66 0,861 689 

Összes 

 

Igen 5,79 0,816 671 

Nem 5,23 0,881 196 

Összes 5,67 0,863 867 

Szutyak szélesség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,87 0,676 136 

Nem 5,52 0,707 42 

Összes 5,79 0,697 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,84 0,745 535 

Nem 5,28 0,771 154 

Összes 5,71 0,786 689 

Összes  Igen 5,85 0,731 671 
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Tulajdonság 
Szarvaltság típusa Tenyésztésre 

alkalmasnak minősült? 
Átlag 
pont 

SD N 

Nem 5,33 0,763 196 

Összes 5,73 0,768 867 

Első lábak korrektsége Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,96 0,885 136 

Nem 5,24 0,906 42 

Összes 5,79 0,938 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,01 0,915 535 

Nem 5,34 0,866 154 

Összes 5,86 0,945 689 

Összes 

 

Igen 6,00 0,908 671 

Nem 5,32 0,873 196 

Összes 5,85 0,944 867 

Hátsó lábak korrektsége Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,58 0,830 136 

Nem 4,60 1,191 42 

Összes 5,35 1,015 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,56 0,767 535 

Nem 4,73 0,893 154 

Összes 5,37 0,867 689 

Összes 

 

Igen 5,56 0,780 671 

Nem 4,70 0,963 196 

Összes 5,37 0,899 867 

Hátvonal egyenessége Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 6,15 1,060 136 

Nem 6,12 1,064 42 

Összes 6,15 1,058 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,05 0,910 535 

Nem 5,86 0,971 154 

Összes 6,01 0,926 689 

Összes 

 

Igen 6,07 0,942 671 

Nem 5,92 0,994 196 

Összes 6,03 0,956 867 

Mellkas mélység Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,96 0,665 136 

Nem 5,57 0,703 42 

Összes 5,87* 0,692 178 

Szarvalt 

 

Igen 6,19 0,666 535 

Nem 5,53 0,725 154 

Összes 6,04* 0,732 689 

Összes 

 

Igen 6,14 0,671 671 

Nem 5,54 0,719 196 

Összes 6,00 0,727 867 

Mellkas szélesség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,35 0,756 136 

Nem 4,76 0,932 42 

Összes 5,21 0,837 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,50 0,771 535 

Nem 4,81 0,854 154 

Összes 5,35 0,841 689 

Összes 

 

Igen 5,47 0,770 671 

Nem 4,80 0,869 196 

Összes 5,32 0,841 867 

Farszélesség Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,63 0,676 136 

Nem 5,02 0,749 42 

Összes 5,49 0,738 178 
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Tulajdonság 
Szarvaltság típusa Tenyésztésre 

alkalmasnak minősült? 
Átlag 
pont 

SD N 

Szarvalt 

 

Igen 5,85 0,610 535 

Nem 5,29 0,654 154 

Összes 5,72 0,663 689 

Összes 

 

Igen 5,80 0,629 671 

Nem 5,23 0,682 196 

Összes 5,67 0,685 867 

Combhosszúság Genetikailag 

szarvatlan  

Igen 5,54 0,749 136 

Nem 4,90 0,932 42 

Összes 5,39 0,838 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,59 0,793 535 

Nem 4,95 0,927 154 

Összes 5,45 0,866 689 

Összes 

 

Igen 5,58 0,784 671 

Nem 4,94 0,926 196 

Összes 5,43 0,860 867 

Kondíció Genetikailag 

szarvatlan 
 

Igen 5,90 0,575 136 

Nem 5,69 0,517 42 

Összes 5,85 0,567 178 

Szarvalt 

 

Igen 5,89 0,517 535 

Nem 5,64 0,556 154 

Összes 5,84 0,536 689 

Összes 

 

Igen 5,89 0,529 671 

Nem 5,65 0,547 196 

Összes 5,84 0,542 867 

*= Az adott tulajdonságon belől P <0,01 szinten szignifikáns a különbség; 
 
= P<0,001 

 

A Box teszt P <0,001 szinten jelzi a modell egészének heterogenitását. A többváltozós 

teszttel elemeztem a szarvaltság és minősítés szerinti különbségeket, amelyeket a Pillai’sTrace, a 

Wilks’ Lambda, a Hotelling’s Trace és a Roy’s Largest Root próba is egyaránt P <0,001 szinten 

igazolt. Az adatbázis homogenitását a Levene próba 19-ből 10 esetben (comb kerekedettsége, 

combszélesség, szárkörméret, hát-ágyék hosszúság, farhosszúság, ráma/fejlettség, szutyak 

szélesség, első lábak korrektsége, hátsó lábak korrektsége, mellkas szélesség, combhosszúság) 

igazolta. 

A B-S E teszt a szarvalt és genetikailag szarvatlan borjak különböző testtájainak 

különbözőségét P <0,01 szinten igazolta a hátszélesség, ágyék vastagság, comb kerekedettsége, 

combszélesség, szárkörméret, mellkas mélység tekintetében, míg a csípőcsontok szélessége és 

farszélesség esetében a statisztikai különbség P <0,001 szinten biztosított. 

Az elvégzett B-S E teszt szerint a tenyésztésre alkalmasnak minősített és a minősítésen 

kizárt állatok külleme között a különbség a hátvonal egyenessége kivételével P <0,001 szinten 

szignifikáns, ott a különbség P=0,05 szinten igazolódott.  

A modell által számított B-S E teszt adatai alapján a szarvaltság és tenyésztésre alkalmasnak 

minősítés együttes hatása (R
2
) 14 %-ban magyarázható a vállszélesség, 14,9%-ban a hátszélesség, 

13,8%-ban az ágyék szélesség, 9,4%-ban a comb kerekedettsége, 12,1%-ban a combszélesség, 

10,4%-ban a szárkörméret, 7%-ban a hát-ágyék hosszúság, 7,2%-ban a farhosszúság, 13,5%-ban a 

csípőcsontok szélessége, 7,4%-ban a ráma/fejlettség, 8%-ban a szutyak szélesség, 9,1%-ban az első 

lábak korrektsége, 16%-ban a hátsó lábak korrektsége, 0,8%-ban a hátvonal egyenessége, 12,9%-
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ban a mellkas mélység, 11,5%-ban a mellkas szélesség, 14,1%-ban a farszélesség, 9,7%-ban a 

combhosszúság és 3,5%-ban a kondíció esetében. 

A Bonferroni teszttel végzett összetett összehasonlítás, valamint az egyváltozós (F) próba a 

szarvalt és genetikailag szarvatlan borjak között, a B-S E teszttel igazolt, és egy bekezdéssel feljebb 

leírt különbségeket teljes egészében megerősítette. 

A tenyésztésre alkalmatlan és az arra alkalmasnak minősített bikaborjak Bonferroni teszttel 

végzett páronkénti összehasonlítása, ugyancsak az egyváltozós próba (F próba) is egyöntetűen 

megerősítette a B-S E teszt eredményeit. Szinte minden tulajdonság tekintetében erősen 

szignifikáns (P <0,001) különbség igazolódott. A hátvonal egyenességének szignifikáns különbsége 

viszont csak kevés híján nem volt igazolható (P=0,05). 

A francia (szarvalt) és ranch (genetikailag szarvatlan) típusokat értékelő elemzéseim 

eredményeként bebizonyosodott, hogy a minősítéskor a genetikailag szarvatlan állatok jellemzően 

kevésbé viselik magukon az izmoltság küllemi jegyeit, hiszen az 5 közül 4, az izmoltságot jellemző 

tulajdonság terén statisztikailag biztosított különbséget találtam. Érdekes és meglepő eredmény, 

hogy a hátvonal izmoltságát jellemző, viszonylag könnyen becsülhető küllemi tulajdonság, a 

vállszélesség nem különbözik szignifikánsan a szarvalt és a szarvatlan bikaborjak között. 

Ugyancsak igazolódott, hogy a ranch típus (genetikailag szarvatlan) állatainak nem csak vékonyabb 

a csontozata, de keskenyebb a csípője és a farszélessége is. A mellkas szélessége is érdemes a 

figyelemre, hiszen közel állt ahhoz az értékhez, amely már statisztikailag igazolhatónak tekinthető.  

A tenyésztésre alkalmasság tekintetében megállapítható a jelenleg alkalmazott szelekciós 

rendszer hatékonysága, hiszen egy kivételével minden küllemi tulajdonság tekintetében jelentős 

különbséget igazoltam a tenyésztésre alkalmasnak minősítettek javára. 
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5.2.9 2003-tól STV-be állított bikák here körméretének elemzése szarvaltsági státuszuk és a 

tenyésztési alkalmasságuk megítélése szerint 

 

Az adatbázison belül 650 STV-t zárt bikaborjú herekörméretét elemeztem. Ebből 180 

genetikailag szarvatlan, 470 szarvalt. Tenyésztésre alkalmasnak minősült 487 db, kiesett 163. Az 

STV-be állított bikák here körméretének leíró statisztikáját szarvaltság és tenyésztésre alkalmasság 

szerint a 39. táblázat mutatja be. 

 

39. táblázat  Az STV-be állított bikák here körméretének leíró statisztikája 

 Szarvaltság típusa Tenyésztésre alkalmasnak 
minősült? 

Átlag 
cm SD N 

K
o
rr

ig
ál

t 
h
er

ek
ö
rm

ér
et

 

E
d
d
ig

 h
as

zn
ál

t 
k
an

ad
ai

 

Genetikailag szarvatlan 

 

Igen 36,06a 3,757 126 

Nem 35,54a 4,906 54 

Összes 35,90 4,128 180 

Szarvalt 

 

Igen 36,29b 3,860 361 

Nem 35,39b 4,329 109 

Összes 36,08 3,988 470 

Összes 

 

Igen 36,23 3,832 487 

Nem 35,44 4,513 163 

Összes 36,03 4,025 650 

H
er

ek
ö
rm

ér
et

 3
6
5
 n

ap
ra

 l
in

eá
ri

s Genetikailag szarvatlan 

 

Igen 31,3583c 4,42102 126 

Nem 29,6179c 3,67387 54 

Összes 30,8362 4,27611 180 

Szarvalt 

 

Igen 31,4963d 3,30646 361 

Nem 31,0251e 3,44791 109 

Összes 31,3870 3,34200 470 

Összes 

 

Igen 31,4606 3,62340 487 

Nem 30,5589 3,57527 163 

Összes 31,2345 3,62978 650 

T
én

y
le

g
es

en
 m

ér
t 

h
er

ek
ö
rm
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et

 

Genetikailag szarvatlan 

 

Igen 37,17f 3,036 126 

Nem 36,46f 3,674 54 

Összes 36,96 3,247 180 

Szarvalt 

 

Igen 38,03g 2,483 361 

Nem 36,65g 3,340 109 

Összes 37,71 2,764 470 

Összes 

 

Igen 37,81 2,661 487 

Nem 36,59 3,444 163 

Összes 37,50 2,923 650 

Az azonos betűk P<0,001 szinten szignifikáns különbséget jeleznek. 

 

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete által a kétezres években használt, az irodalmi 

áttekintés 3.8. fejezetében leírt kanadai módszerrel korrigált herekörmérettel összehasonlítottam a 

lineáris és a ténylegesen mért herekörméret adatokat is a szarvaltság és a minősítés szerint. 

A Box teszt P <0,001 szinten jelzi a modell egészének heterogenitását. Többváltozós teszttel 

elemeztem a herekörméretben tapasztalt különbségeket, szarvaltság szerint, amelyeket különböző 

próbák, például a Wilks’ Lambda próba is P <0,01 szinten igazoltak a szarvaltak javára. A 

minősítés tekintetében ugyanezek a tesztek P <0,001 szinten jeleztek szignifikáns különbségeket. A 

B-S E teszt a ténylegesen mért here körméret tekintetében P <0,01 szinten biztosított különbséget 
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igazolt a szarvalt és genetikailag szarvatlan bikaborjak között, a szarvaltak javára. A tenyésztésre 

alkalmasnak és alkalmatlannak minősített állatok herekörmérete között mindhárom típusú 

hereméret esetében szignifikáns különbséget igazoltam, az alkalmasak javára. A ténylegesen mért 

herekörméret esetében ez P <0,001, míg a lineárisan és a kanadai módszerrel korrigált hereméret 

esetében P <0,05 szinten biztosított. Ugyanezt a kapcsolatot igazolta a páronkénti összehasonlítás és 

az egyváltozós próba is. A modell által számított B-S E teszt adatai alapján a szarvaltság és 

tenyésztésre alkalmasnak minősítés együttes hatása (R
2
) csupán 0,5 %-ban magyarázható az MCTE 

által a z elemzés idején is alkalmazott kanadai-, 1,2%-ban a lineáris korrekció és 4%-ban a 

ténylegesen mért herekörméret alapján. 

A herekörméretre irányuló elemzések alapján megállapítottam, hogy a Magyar Charolais 

Tenyésztők Egyesületében a dolgozat elkészítésének idején alkalmazott korrekciós módszer nem 

hatékony, mivel még a nem korrigált herekörméreteken is magasabb szinten sikerült statisztikai 

összefüggést kimutatnom a szarvaltság és a minősítés szempontjából értékelve, mint a kanadai 

korrekciós módszerrel és a lineáris módszerrel korrigált körméret adaton. Azt viszont mindhárom 

módszer igazolta, hogy az alkalmazott, izmoltság, ráma, szervezeti szilárdság megítélésén alapuló 

küllemi szelekció egyszersmind elősegíti a nagyobb herekörméretű borjak kiszelektálását is a 

tenyésztés számára. 

 

5.2.10. 2003-tól STV-be állított bikák here körméretének regresszió analízise 

 

Számítást végeztem arra nézvést, hogy az életkor előre haladtával miként változik a here 

körmérete. Megvizsgáltam nem csupán a lineáris regressziós egyenlet, de 4 féle görbe 

alkalmazásának a lehetőségét is. 

A 40. táblázat mutatja, hogy az 5 eltérő módszerrel számított regressziós egyenlettel milyen 

mértékig lehet magyarázni (R
2
) a ténylegesen mért here körméretet, azaz a különböző korrekciós 

egyenletek hatékonyságát. 

 

40. táblázat  Szarvalt és genetikailag szarvatlan STV bikák különböző életkorban mért 

herekörméret adatai alapján számított regressziós egyenleteinek R
2
 értékei 

Regresszió 

típusa 

Összes 

bika (R
2)

 

SE 

cm 

Szarvaltak 

(R
2
) 

SE 

cm 

(R
2
) Gen. 

szarvatlanok 

SE 

cm 

Lineáris 10,6 % 2,985 13,8 % 2,894 3,8 % 3,224 

Logaritmikus 11,6 % 2,967 15,4 % 2,866 3,7 % 3,226 

Másodfokú 13,8 % 2,931 19,6 % 2,798 3,8 % 3,232 

Harmadfokú 13,8 % 2,931 19,3 % 2,798 3,8 % 3.232 

Logisztikus 10,3 % 0,084 13,6 % 0,082 3,5 % 0,090 

 

A vizsgált öt regressziós egyenlet közül 2 (a lineáris és a logisztikus) a minden meghatározó 

elemében P <0,001 szinten szignifikáns, míg a logaritmikusnál a konstans szignifikanciája P=0,001. 

A másod- és a harmadfokú egyenlet konstansa viszont nem tekinthető statisztikailag igazoltnak, 

ezért ezek további elemzésétől eltekintek. 

 

A lineáris regressziós egyenlet: 

y= 0,0193X + 28,657 
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A logisztikus regressziós egyenlet  

Y = 1 / ( 0 + 0,0342423601191908 * 0,999461705025553**x ) 

 

A lineáris regressziós egyenletből számított korrekciós egyenlet a következő:  

365 napra korrigált herekörméret = ténylegesen mért herekörméret + [(365 - életkor a here 

mérésekor) x 0,0193] 

Ezzel az egyenlettel modellezve a ténylegesen mért adatokból történő korrekciót, a 

ténylegesen mért herekörmérettel azonosan magas szinten biztosított eredményt kaptam a szarvalt 

és genetikailag szarvatlan (26. ábra), valamint a minősített és tenyésztésre alkalmatlan egyedek 

között. Ugyanakkor, szarvaltság szerint értékelve, a B-S E teszt és a Bonferroni teszt is 

határozottabb különbséget jelzett (P=0,008 vs. 0,005), miközben a kanadai korrekciós rendszer nem 

jelzett szignifikáns különbséget. Ez az eredmény egyértelművé teszi, hogy javasolható a Magyar 

Charolais Tenyésztők Egyesülete által eddig alkalmazott korrekciós egyenlet lecserélése. 

Hiába adja a legjobb illeszkedést a harmadfokú egyenlet által leírt függvény a here 

körméretének becslésére, hallgatva Mather, Győrffy nyomán idézett megjegyzésére, miszerint „Ne 

engedjük, hogy a matematikai érvelésre a biológiai realitás előtt elvakuljunk!‖ (Dohy, 1989), nem 

javaslom ennek a modellnek az alkalmazását. Nem kizárólag azért, mert bizonyos elemeiben nem 

szignifikáns a regressziós egyenlete, hanem azért sem, mivel a növekedés valódi dinamikáját 

ténylegesen leíró logisztikus függvény görbéje régóta jól ismert (Brody, 1945; Richard, 1959; 

Quirino et al. 1999; Frizzas, 2006). Ugyanakkor, egyszerűsége miatt mégis a másik statisztikailag 

igazolt (P <0,001) egyenlet, a lineáris regressziós egyenlet bevezetését javaslom a 

tenyésztőszervezet számára. 

 

26. ábra  Lineáris regressziós függvénnyel korrigált átlagos herekörméret (cm) 

 
 

Érdekes eredményt hozott a francia (szarvalt) és a ranch (genetikailag szarvatlan) típusok 

herekörméretének összehasonlítása. Akár a 39. táblázatban látható három módszer szerint, akár az e 

fejezetben leírt, újonnan létrehozott regressziós egyenlet szerint végeztem az elemzéseimet, a 

szarvalt egyedek herekörmérete mutatkozott szignifikánsan nagyobbnak. A szakirodalmi adatok 

alapján az ivari koraérés tekintetében a ranch típus előnyt mutat a francia típusokhoz képest (Marin 
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et al. 1992; Martínez-Velázquez et al. 2003), amit a nagyobb herekörméret is jellemez (Dolezal és 

Silcox, 2010). Jellemzően a ranch típusba tartozó állatokat 15 hónapos korban veszik tenyésztésbe, 

szemben a hagyományos francia típusokkal, amelyeket csak jóval később, 18-24 hónapos korban. 

Ugyanakkor az eredményeim összhangban vannak pl. Coulter (1987
b
) szarvalt és szarvatlan 

herefordokkal kapcsolatban közölt adataival. 
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

6.1. A tehenek kondícióváltozásának vizsgálata, összefüggése néhány szaporodásbiológiai 

mutatóval és a borjaik születési súlyával 

 

6.1.1. Átlagos tehén ki- és behajtási súlyok, a borjak átlagos születési súlyai, azok szórása, 

valamint az ellés lefolyása a B és C tenyészetben 

 

A mért adatok alapján készített kimutatás egyértelműen mutatja, hogy a B tenyészetben a 

nyár folyamán, kihajtástól behajtásig jelentős mértékben javult, míg behajtástól kihajtásig (a tél 

folyamán) jelentős mértékben romlott a tehenek kondíciója. A C tenyészetre jellemző tartási, 

takarmányozási körülmények miatt ennek pontosan az ellenkezője az igaz: nyáron csökkentek, míg 

télen nőttek a súlyok. Kondíciót javító takarmányozás hatására (akár a legelőn, akár az istállóban) 

nő az átlagos testsúly szórása, gyenge takarmányozás esetén pedig csökken. 

Abban a tenyészetben, ahol télen kondíciójavító takarmányozás történt, a tavaszi elléskori 

borjú születési súly átlagosan 6-10 kg-mal nehezebb volt, mint ott, ahol a vemhességi idő utolsó 

harmadában jelentős mértékben csökkent a tehenek kondíciója. Bár a B tenyészetben lényegesen 

kisebb volt a borjak átlagos születési súlya, mégis itt volt rendre nagyobb az átlagos elléskód. Ez az 

eredmény összhangban van Bellows és Short (1978) megállapításaival, tehát az nem csak a ranch 

típus esetében igazolódott. Az eredmény rávilágít arra, hogy bár kisebb az átlagos születési súly – 

átlagos genetikai állományt feltételezve – ebből nem következik automatikusan az, hogy a borjak 

könnyebben is születnek meg. Ugyanígy, bár a nagyobb átlagos születési súly együtt jár azok 

nagyobb szórásával is, mégsem hoz automatikusan nagyobb arányú nehézellést a különböző 

tenyészetekben. Ugyanakkor a születési súllyal együtt nő az elléskód is. Ez a megállapítás egybevág 

Comerford et al. (1987) eredményeivel. Statisztikailag igazolható volt, hogy a legkisebb, átlagos és 

a legnagyobb borjak átlagos elléskódja eltérő. Igazolódott, hogy a nehézellés kialakulásánál fontos 

szempont a tehén és a borja súlyának aránya. Amennyiben a születési súlyaránya a 9,31%-ot 

meghaladja, ugrásszerűen és látványosan megnő a nehézellések aránya. Természetesen ez az arány 

függ a konkrét évjáratoktól, takarmányozás minőségétől, a genetikai hajlamtól, a fajtától stb is.  

Javaslom a tehenek takarmányozásakor elsődleges szempontként figyelembe venni azok 

tényleges kondícióját a 9-es skálán elérendő 5-ös-6-os kondíciópont érdekében, függetlenül attól, 

hogy azok hány hónapja vemhesek.  

Javaslom, hogy selejtezési döntés meghozatalakor, tenyészállat vásárlásakor a tehenek 

borjainak születési súlyát lehetőség szerint a tényleges állományon belüli átlagos születési súlyhoz 

és a tehén súlyához egyaránt viszonyítsuk. 

 

6.1.2. Tenyészet és ivar hatása a születési súlyra 

 

Megállapítható, hogy a tenyészetnek (a tartási, takarmányozási, menedzselési 

körülményeknek) nagyon jelentős hatása van az átlagos születési súlyra (a vizsgálatban ez néha a 25 

%-ot is meghaladta), ami önmagában is okozhatja a születési súlyban mutatkozó különbségek 

szignifikáns szintjét. Igazolódott, hogy a születési súly növekedésének hatására szignifikánsan 

romlik az ellés lefolyása, de ez a hatás csak azonos tartási környezetben látványos, amit a változást 

leíró függvény igen alacsony determinációs együtthatója is szemléltet. 

Az ivar hatása a születési súlyra minden esetben szignifikáns volt. A genetikai szarvatlanság 

születési súly csökkentő hatása ugyancsak statisztikailag igazolódott.  
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Javaslom, hogy egy tenyészet genetikai állományának ellés lefolyása tekintetében történő 

megítélése során az átlagos születési súlyt óvatosan értelmezzük, mivel a környezet hatása nagyobb 

az örökletesnél. 

 

6.1.3.  A tehenek testsúly (kondíció) változásának hatása a borjaik születési súlyára 

 

Az elemzés bebizonyította, hogy a népi megfigyelés, miszerint minél nagyobb a tehenek 

kondíció ingadozása az ellést megelőző időszakban, annál inkább várhatóak kiugró súlyú borjak, 

statisztikailag igazolható. A vizsgálat tanúsága szerint, az ellés előtt akár 1-másfél évvel 

bekövetkező kondícióingadozásnak is szignifikáns hatása van.  

Javaslom, (bár a befolyás mértéke nem nagy) az anyatehenek kondíciójának az egész év 

folyamán viszonylag egyenletes szinten tartását, mert a születési súly szignifikáns hatással van az 

ellés lefolyására, a választási súlyra, az újravemhesülés arányára és nem utolsó sorban az addig 

eltelt időre is. 

 

6.1.4. Az anya életkorának hatása a borjak születési súlyára, választási súlyára és az átlagos két 

ellés közti időre 

 

Különböző korosztályú tehenek borjainak születési súlyait összehasonlítva megállapítható, 

hogy a 2-4,9 éves, 5-12 éves és a 12 évesnél idősebb korcsoportú tehenek borjai születési súlyainak 

az átlagai adják a legkülönbözőbb eredményt. A 12 évesnél idősebb tehenek borjainak választási 

súlya jelentősen csökken. Ez az eredmény összhangban van Szabó et al. (2005) eredményeivel. 

Megállapítottam, hogy 2010-ben, amerikai tanulmányúton több gazdától hallott állítás – miszerint a 

10 éves és idősebb tehenek termelése jelentős mértékben romlik – az adatbázisomon nem 

igazolható sem a születési, sem a választási súly tekintetében. Ugyanakkor a 9,1-12 éves korcsoport 

két ellés közötti idejét 35 nappal találtam hosszabbnak, amit a számítások igazoltak. Tehát: igaz 

ugyan, hogy a 9,1-12 éves korosztály termelési eredményei homogének az 5-9 éves tehenekével, de 

a fertilitásuk szignifikánsan csökken. Az ilyen tehenek a többieknél nagyobb arányban maradhatnak 

üresen.  

A tenyészeteink csupán a 12 évesnél idősebb teheneket vetik alá szigorúbb szelekciónak, 

pedig ez a fertilitás csökkenése miatt már 9 éves kor felett indokolt lenne. Bár a borjúnevelő 

képességük még eléri az átlagot, szelekciós döntésnél mégis javaslom az ilyen állatok kritikus 

megítélését. 

 

6.1.5. A születési súly hatása az újravemhesülésre és az addig eltelt időre 

 

A születési súlyok alsó harmadában, a 35 kg-nál kisebb borjakat ellő teheneknél jelentősen 

nagyobb annak kockázata, hogy a tehén üres marad. Érdekes, hogy ugyanez a kockázat nem 

jelentkezik az átlag feletti születési súlyú borjakat ellő teheneknél, sőt. Ezek az átlagnál nagyobb 

biztonsággal vemhesülnek újra. A születési súly növekedésével várhatóan csökken a következő 

ellésig eltelt idő is. Ez talán azzal magyarázható, hogy valószínűleg többnyire a gyenge takarmány, 

energia, ásványianyag, vitamin ellátás (vagy az anya gyengébb metabolizáló képessége) 

következtében születnek a kis súlyú borjak. A túl nagy súlyúak a részben a túl jó ellátás 

következtében születnek. A születési súly örökölhetősége (h
2
) Massey et al. kutatásai szerint 0,45 

(1993), a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete adatbázisán végzett vizsgálataim szerint ezt 

0,30-nak találtam. Ezekből az adatokból az is következik, hogy a környezet hatása nagyobb, mint 
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amilyen mértékig az genetikailag determinált, ezért a nehézellést, nagy születési súlyt örökítő bikák 

tenyésztésből történő kizárása és a kis születési súlyt, ugyanakkor nagy gyarapodást örökítőek 

hatékony felismerése mellett a környezeti tényezők befolyásoló hatására is nagy figyelmet kell 

fordítanunk. A hiányos ellátás, vagy a táplálóanyagok, ásványi anyagok, vitaminok valamilyen 

oknál fogva kevéssé hatékony felhasználása a szervezet homeosztázisát széleskörűen befolyásolja, 

aminek csak egyik tünete a csökkent méretű születési súly. A kolosztrum csökkent immunoglobulin 

szintje miatt gyengébb a borjak életképessége, ami még az anyák csökkent tejtermelésével is 

párosul. Azok a tehenek, amelyek borjának nagyobb születési súlyát elsősorban a bőséges 

takarmányellátás okozza, a szervezetük jobban feltöltődött és több a tartalékuk is. Ezek még a 

borjak nagyobb testmérete miatt esetleg bekövetkező nagyobb arányú szülőút és ellési sérüléseket is 

könnyebben kiheverik, nemi szerveik gyorsabban regenerálódnak az újra vemhesüléshez. 

A borjak születési súlyainak az anyák következő elléséig eltelt idejére gyakorolt hatását , az 

adott születési súly kategóriában történő ellést követően az újra vemhesülések arányát, az adott 

kategóriák gyakoriságát tekintve lényeges, hogy az átlagosnál jelentősen kisebb borjút ellő 

teheneknél jelentősen megnő a következő ellésig (az újra vemhesülésig) eltelt idő és romlik a 

fogamzás aránya is. Ez a hatás különösen a vemhességi idő utolsó harmadában javuló kondíciójú 

tehenek körében (C tenyészet) figyelhető meg, hiszen itt a kis születési súly nagyobb 

valószínűséggel utalhat az anyai szervezet rendellenes működésére. 

Igazolódott, hogy a kiugró (alsó és felső harmadba kerülő) születési súlyok után lényegesen 

nagyobb szórása van a tehenek ismételt fogamzásának és a következő ellésig eltelt idejének, mint a 

középső harmadban levő „átlagos‖ születési súlyú borjakat ellő tehenek esetében. Tehát javaslom az 

átlagostól lényegesen eltérő súlyú borjakat ellő tehenek különös figyelmét, még a következő 

termékenyítési ciklus kezdete előtt és a szükséges gyógykezelés, külön takarmányozás 

lehetőségének a biztosítását, esetleg a selejtezési döntés meghozatalát. 

 

6.1.6. A választási súlyok alakulása 

 

Abban a tenyészetben (B), ahol a nyári takarmány ellátás kedvező, nem csak a tehenek 

kondíciója javul, de a borjak választási súlya is lényegesen nagyobb, mint ott ahol az kedvezőtlen. 

A borjak választási súlyainak alakulását születési súly kategóriánként tekintve, a születési 

súlyok alsó harmadában a választási súly is várhatóan alacsonyabb lesz. Megjegyzendő hogy a 

korrelációtörő, kis születési súlyú és később nagy gyarapodó képességű tenyészbikák szelekciója 

kiemelt cél a nagy húsmarhatenyésztő országokban. Az ilyen bikák szaporítóanyagainak használatát 

már néhány hazai tenyészet megkezdte, de a használatának hatása még egyértelműen nem 

mutatkozik a vizsgált adatbázison, a tenyészetek együttes elemzésével, mivel a kis súllyal születő 

borjak választási súlyai nem homogének a nagyobb súllyal születőkével. A B tenyészetben, ahol 

jellemzően lényegesen kisebb születési súllyal születtek a borjak, jelentősen nagyobb a borjak 

választási súlya (ami egyébként a szokásos ivari trendnek megfelel), de ez valószínűleg a tehenek 

borjúnevelés időszakában tapasztalt jelentősen javuló kondíciójának és a borjúóvodának 

(pótabrakolásnak) köszönhető. 

A 12 éves kort követően a tehenek borjainak átlagos választási súlya látványosan leromlik. 

Amennyiben az egyéb szelekciós szempontok lehetővé teszik, javaslom a nem kiugróan nagy értékű 

tehenek selejtezését e kor elérésekor. Javaslom az átlagnál kisebb születési súlyt és átlagos, vagy 

annál is nagyobb választási súlyt örökítő tenyészbikák beazonosítását – még a végtermék előállító 

tenyészetek számára is, hiszen a következő generációban való jelenlétük arányát növelni célszerű. 
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Különösen fontos viszont a gyenge gyarapodást, választási súlyt örökítő tenyészbikák, tehenek 

mielőbbi selejtezése. 

 

6.1.7. A szarvalt és a genetikailag szarvatlan borjak 

 

Az, hogy a hazánkban található genetikailag szarvatlan állatok termelésében kimutatható-e 

különbség a szarvaltakéhoz képest, azért is fontos vizsgálati szempont, mivel az első genetikailag 

szarvatlan (kanadai) charolais állatok hazai megjelenése óta már mintegy 10 generáció telt el. Sok 

olyan genetikailag szarvatlan állatunk van, amelyek küllemben alig, vagy egyáltalán nem 

különböznek a francia genetikai vonalaktól. Mindkét tenyészetben tapasztaltam, hogy a genetikailag 

szarvatlan borjak szignifikánsan kisebb születési súlyúak. Ennek oka nem lehet a szarvatlan (ranch) 

típusra a francia típusokhoz képest (optimális körülmények között) jellemző kevésbé nagy 

gyarapodó képesség, hanem ez inkább a könnyű ellés irányában folytatott intenzív szelekció és a 

gyengébb körülmények között hatékonyabban termelő típus eredménye. Ezt a gondolatot 

alátámasztja az a tény is, hogy a gyengébb termelési környezetből leválasztott borjaknál (C) a 

választási súlyban megmutatkozott szignifikáns különbség a genetikailag szarvatlanok javára 

jelentkezett. Ez egyben hazai körülmények között is bizonyítja a kisebb születési súlyra és nagyobb 

választási súlyra (későbbi nagyobb gyarapodó képességre) történő szelekció hatékonyságát az adott 

termelési körülmények között. A statisztikailag nem igazolható, a B tenyészetben látható tendenciák 

azzal is magyarázhatóak, hogy ott az elmúlt évtizedekben lényegében alig került sor a ranch típus 

genetikai frissítésére, tehát a genetikailag szarvatlan borjak a szarvatlanság génjét több generációval 

korábban és nem a legmodernebb ranch típusú állatoktól kapták és azóta többnyire a francia típussal 

lettek átkeresztezve. Másrészt viszont a viszonylag jobb tartási, takarmányozási környezet, a 

pótabrak jobban felszínre hozza a nagyobb gyarapodási potenciállal rendelkező francia típus 

képességeit, mint az extenzívebb környezetre szelektált ranch típusét. Genotípus-környezet 

interakciót igazoltam a tenyészet és szarvaltsági státusz tekintetében, ami hangsúlyozottan felhívja a 

figyelmet a típus helyes megválasztására.  

Még a nem szélsőségesen eltérő hazai termelési körülmények között is döntő hatású tényező 

lehet a jövedelmezőségre a helyesen megválasztott termelési eszköz, a megfelelő típus. Éppen ezért 

javaslom a termelési környezet pontos ismeretén alapuló leghatékonyabb típus megválasztását. 

Esetleg több típus egyidejű jelenlétéből kiindulva „rögszilárd‖ helyi változat kialakítását. 
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6.2. Az STV borjak külleme és gyarapodása 

 

6.2.1. Az STV borjak gyarapodása 

 

A különböző (francia tenyésztői és amerikai ranch) típusok szelekciója során figyelni kell a 

következő összefüggésekre: Bár a vastag csontozat önmagában fokozott kockázatot jelent az ellési 

nehézségek megjelenésére, ugyanakkor a vékonyabb csontozatú egyedek csípője is valószínűleg 

keskenyebb lesz, ami egyébként szintén ellési nehézségek fokozott kockázatát vetíti elő. Ugyanígy 

a vastagabb csontozatú állatok comb kerekedettsége és ágyéka is erősebb. Tehát pusztán a csontozat 

vastagsága alapján is végezhetünk hatékony szelekciót az izmoltságra. A fej (fajtajelleg) megítélése 

a szelekció során – a fennálló szoros pozitív korreláció révén – segít a funkcionális és izmoltsági 

tulajdonságok megítélésében is. A herekörméret és a vállszélesség sztochasztikus kapcsolata azt 

jelzi, hogy minél szélesebb a bikaborjak válla minősítési életkorban, valószínűsíthető, hogy annál 

később következik be az ivarérésük. 

A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesületének összes üzemi STV-t végző tenyészetei 

adatainak bevonásával végzett elemzés alapján érdekes információ, hogy az STV-be beállított 

bikaborjak között a genetikailag szarvatlanok születési súlya a nagyobb. Ez ellentmondani látszik az 

5.1.5. pontban 2 tenyészet adatai alapján tett megállapításnak, miszerint a genetikailag szarvatlan 

borjak szignifikánsan kisebb súllyal születnek. Itt azonban a továbbtenyésztésre előszelektált 

állománycsoportról van szó. Feltehetően a genetikailag szarvatlanokra jellemző fenotípus a hazai 

tenyésztési elképzelések miatt, kisebb arányban kerül STV-be. Az erőteljesebb izomzatú borjak 

kerülnek beválogatásra a választást követően. Ezzel összefüggésben különösen érdekes, hogy 

igazolni tudtam a genetikailag szarvatlanok gyarapodásának a fölényét a gyarapodási teszt (STV) 

folyamán. Az 5.2.7. fejezetben leírtakat továbbgondolva ez azt is jelenti, hogy milyen jól 

kitapintható különbség található az amerikai ranch típus és a hagyományos francia típus között. 

Vizsgálataim szerint a szoposborjú korban jobban bírják az extenzívebb körülményeket, majd 

intenzív hízlalási viszonyok között (hizlaldában) is fölényt mutatnak. Nem végeztem vizsgálatokat a 

vágás-minősítés, az értékes húsrészek terén: Az állatok húskitermelési százalékában és az értékes 

húsrészek aránya tekintetében a fenotípusos izmoltsági mutatók alapján lehetnek különbségek, 

amelyek tovább árnyalják a képet. A genetikailag szarvatlan bikák különböző gyarapodási mutatók 

elemzése során tapasztalható nagyobb szórása (a nagyobb gyarapodási potenciálúak és a gyengébb 

képességűek nagyobb arányú jelenléte) arra utalhat, hogy 1, a kisebb születési súlyhoz társuló 

nagyobb gyarapodó képességű állatok kiszelektálása még koránt sem rögzült, hiszen a típus 

intenzív kialakulása „csak‖ az 1950-es években kezdődött. 2, a szarvatlansághoz társultan nagy 

arányban jelen van a fenotípusosan ma már inkább a francia tenyésztői típusba sorolható vonal is. 

Annyi a jelen vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy megfelelő szelekció párhuzamos 

alkalmazása mellett (hiszen az intenzív gyarapodó képesség nem feltétlenül azonos a jó 

húsformákkal, amelyeket preferálunk) a hazánkban eddig alkalmazott ranch típusba tartozó 

(genetikailag szarvatlan) vonalak is versenyképesek lehetnek a klasszikus francia típusokkal – 

különös tekintettel a termelési környezet helyes megválasztására. Javaslom és támogatom a ranch 

típus hazánkban történő további, céltudatos tenyésztését. A hazánkban alkalmazott lineáris küllemi 

bírálati rendszerben bírált tulajdonságok között fennálló sok esetben igen szoros genetikai 

korreláció miatt szükségesnek tartom a választott borjak tenyész kiválogatása, vásárlása során a 

feltárt izmoltsági, ráma és strukturális tulajdonságcsoportok közötti összefüggések céltudatos 

felhasználását. Éppen ezért javaslom továbbá az alkalmazott küllemi bírálati rendszer 

egyszerűsítését, a bírált tulajdonságok számának a csökkentését. 
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6.2.2. Az STV borjak külleme 

 

Bebizonyosodott, hogy a minősítéskor a genetikailag szarvatlan állatok jellemzően kevésbé 

viselik magukon az izmoltság küllemi jegyeit, hiszen az 5 közül 4, izmoltságot jellemző tulajdonság 

terén statisztikailag biztosított különbséget találtam. Érdekes és meglepő eredmény, hogy a hátvonal 

izmoltságát jellemző, viszonylag könnyen becsülhető küllemi tulajdonság, a vállszélesség nem 

különbözik szignifikánsan a szarvalt és a szarvatlan bikaborjak között. Ugyancsak igazolódott, hogy 

a ranch típus állatainak nem csak vékonyabb a csontozata, de keskenyebb a csípője és a 

farszélessége is. A mellkas szélessége is érdemes a figyelemre, hiszen közel állt ahhoz az értékhez, 

amely már statisztikailag igazolhatónak tekinthető. 

A tenyésztésre alkalmasság tekintetében megállapítható a jelenleg alkalmazott szelekciós 

rendszer hatékonysága, hiszen egy kivételével minden küllemi tulajdonság tekintetében jelentős 

különbséget igazoltam a tenyésztésre alkalmasnak minősítettek javára. 

A fenti összefüggések alapján javaslom a francia (szarvalt) és a ranch (genetikailag 

szarvatlan) típusok közötti küllemi különbségek rugalmas figyelembe vételét (a követelmények 

típushoz igazítását) – a piac számára különböző környezetekben történő felhasználás céljából 

előállításra kerülő tenyészbikák küllemének, izmoltságának elbírálása, minősítése során. 

 

6.2.3. Az STV borjak herekörmérete 

 

A herekörméretre irányuló elemzések alapján megállapítottam, hogy a Magyar Charolais 

Tenyésztők Egyesületében jelenleg is alkalmazott korrekciós módszer nem hatékony, mivel még a 

nem korrigált herekörméreteken is magasabb szinten sikerült statisztikai összefüggést kimutatnom, 

mint a kanadai korrekciós módszerrel és a lineáris módszerrel korrigált körméret adaton. Azt 

viszont mindhárom módszer igazolta, hogy az alkalmazott, izmoltság, ráma, szervezeti szilárdság 

megítélésén alapuló küllemi szelekció egyszersmind elősegíti a nagyobb herekörméretű borjak 

kiszelektálását is a tenyésztésre.  

Javaslom, hogy a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete a jelenleg is használt kanadai 

here korrekciós egyenlet (Coulter 1991) helyett az 5.2.10. pontban részletesen leírt új, lineáris 

regressziós egyenletet alkalmazza. 
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Igazoltam, hogy az ellés előtt kondíciójavító takarmányozást alkalmazva, a tavaszi elléskori 

borjú születési súly átlagosan 6-10 kg-mal nagyobb volt, mint ott, ahol a vemhességi idő 

utolsó harmadában jelentős mértékben romlott a tehenek kondíciója. Nagyobb átlagos 

születési súly nem vezet automatikusan az ellési nehézségek gyakoribb előfordulásához. 

2. Igazoltam, hogy a nehézellés kialakulásánál fontos szempont a tehén és a borja súlyának 

aránya: amennyiben a születési súlyaránya a tehén súlyának 9,31%-át meghaladja, 

ugrásszerűen és látványosan megnő a nehézellések aránya. 

3. Bebizonyítottam, hogy minél nagyobb a tehenek kondíció ingadozása az ellést megelőző 

időszakban, annál inkább várhatóak kiugró súlyú borjak. Fontos ismeret, hogy már az ellés 

előtt akár 1-másfél évvel bekövetkező kondícióingadozásnak is szignifikáns hatása van. 

4. Kis súlyú borjakat ellő tehenek esetében, jelentősen nagyobb annak kockázata, hogy a tehén 

nem vemhesül újra. 

5. Igazoltam, hogy míg a tehenek borjainak átlagos választási súlya 12 éves kor felett, addig a 

tehenek fertilitása már 9 év felett szignifikánsan romlik. 

6. Nagy létszámú hazai adatbázison Magyarországon elsőként számszerűsítettem a francia 

lineáris küllemi bírálati rendszer alkalmazásával figyelembe vett küllemi értékmérő 

tulajdonságok örökölhetőségét, ill. az azok között létező genetikai korrelációkat, növendék 

charolais tenyészbikák adatbázisán. [Becsült h
2
 értékek: vállszélesség (0,10), hátszélesség 

(0,29), comb kerekedettség (0,32), ágyékvastagság (0,30), szárkörméret (0,31), hát-ágyék 

hosszúság (0,19), farhosszúság (0,28), csípőcsontok szélessége (0,31), ráma/fejlettség 

(0,28), szutyak szélesség (0,30), első lábak korrektsége (0,29), hátsó lábak korrektsége 

(0,25), hátvonal egyenessége (0,24), mellkasmélység (0,30), farszélesség (0,31), 

combhosszúság (0,30), kondíció (0,31).] 

7. Hazai charolais adatbázison igazoltam a combhosszúság, mellkasmélység, szutyak 

szélesség, csípőcsontok szélessége és szárkörméret igen szoros pozitív korrelációit (P 

<0,01). Ezek alapján javaslom a hazánkban jelenleg küllemi bírálatba vont tulajdonságok 

számának csökkentését. 

8. Hazai charolais adatbázis elemzésével új, herekörméret korrekciós egyenletet alkottam (y= 

0,019X + 28,657), mely probabilitását P <0,001 szinten igazoltam. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A charolais fajtának azért lett világszerte sikere, mivel nagyon változatos éghajlati és 

domborzati viszonyok között is képesek vele a gazdák eredményesen termelni. A fajtát más 

fajtákkal összevetették és az szélsőséges földrajzi és klimatikus adottságok mellett is jól vizsgázott. 

Az utóbbi 80-90 év folyamán kialakultak az eltérő környezetekhez leginkább alkalmazkodott 

típusok, amelyek Magyarországon is jelen vannak. A charolais fajtát tenyésztők és végtermék 

előállításra befejező vonalként használók szívesen használják az itthon előállított tenyészállatokat, 

amelyek a hazai környezethez jól alkalmazkodnak és biztosítják az ágazatban elérhető legmagasabb 

jövedelmet is. A hazai körülmények évről évre, és térségről térségre jelentősen változnak, 

ugyanakkor az egyes térségek klimatikus viszonyaira mégis jellemző tendenciák tapasztalhatóak. 

Nagyon fontos annak feltérképezése, hogy az egyes hazai térségekben milyen típusú charolais 

állatok állják meg leginkább a helyüket. Vérfrissítéskor, tenyészállat import során milyen típusú 

állatokat szerezzünk be, és milyen az a típus, amely már egyáltalán nem felel meg a mi 

körülményeink között. Ugyanígy a húsmarhatenyésztési ágazat jövőbeni versenyképességének 

előfeltétele a nemesítés helyes irányának a meghatározása, az új vizsgálati módszerek és 

technológiák hatékony alkalmazása a céltudatos szelekció érdekében. A termelési környezetek 

változatossága miatt dolgozatom nem vállalkozik arra, hogy „optimális‖ típust jelöljön meg, vagy 

letegye a voksot egyik, vagy másik termelési paraméter szelekciós minimumként való 

meghatározása mellett. Adott termelési környezetben nagyon sok (rövid- és hosszú távú) 

szempontot kell a gazdának szem előtt tartania ahhoz, hogy eredményes legyen a vállalkozása – és 

ezek között sokszor nem a tenyésztési szempontok dominálnak. Dolgozatomban egyaránt helyet 

kapnak kifejezetten a tenyésztést, a szelekció megalapozottságát segítő (hosszabb távú eredménnyel 

kecsegtető) és a tartástechnológiai szempontok figyelembe vételével akár egy-két éven belül is 

hatékonyság, eredménynövelő elemek. 

A húsmarha gazdasági haszonállat, alapvetően a húsáért tenyésztjük. Éppen ezért az 

állattenyésztés – és ezen belül a hústermelés – gazdaságossági vonatkozásai régen is, de manapság 

egyre inkább fontos szemponttá válnak. Egyre több tanulmány világít rá, hogy harmonizálnunk kell 

a genotípust és a környezetet: meg kell próbálnunk megtalálni a leginkább megfelelő fajtát és 

genotípust (Cundiff et al. 1992; Gregory et al. 1992). Alapvetően négy típust különböztetnek meg: 

tenyésztői típust, hentes típust, köztes típust és ranch típust, melyek teheneinek átlagos testsúlya 

között akár 40-50% különbség is lehet. Az egyedek típusokba sorolását (Cundiff et al. 1985) a 

felvett testméretek (Wellmann, 1930, 1940; Bocsor, 1960) mellett ma már inkább lineáris küllemi 

bírálati, automatizált feldolgozást biztosító VIA módszerek segítik. A test zsírtartalmának (a 

kondíció) változása nagyon fontos szaporodásbiológiai és termelést befolyásoló következményekkel 

jár (Richards et al. 1989; Dunn és Moss, 1992). Az elléskor tapasztalt testkondíció hatással van a 

borjú túlélési valószínűségére és életképességére, valamint az anya következő vemhesülési 

teljesítményére is (Encinias és Lardy, 2000). Az ellés lefolyását szignifikáns módon befolyásolja az 

anya és a borjú születési súlyának az aránya (Ashwood, 2010). Az ellés előtti 90 nap során 

alkalmazott jó takarmányellátás megnövelte a borjak születési súlyát, ugyanakkor nem volt 

szignifikáns hatással a nehézellés előfordulásának gyakoriságára, vagy súlyosságára (Bellows és 

Short, 1978). Wetteman (1993) megállapítja, hogy a testsúlyváltozás a vemhességi idő alatt 

befolyásolhatja az ellést követő reproduktív teljesítményt, függetlenül a testkondíció pontszámtól. 

Különböző húsmarha fajták 205 napra korrigált átlagos súlyait összevetve sok kutató a charolais 

teljesítményét a legjobbak között regisztrálta (Journaux és Laloe, 2000; Lengyel, 2005; Harangi et 

al. 2007). A különböző környezeti tényezők – például a tenyészet, évjárat, évszak, hónap, ivar, 
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ellésszám (anya kora), ellés típusa (iker vagy egyes ellés) befolyásolják a húsmarhák választási 

eredményeit (Tőzsér et al. 1996; Komlósi, 1999; Lengyel, 2005). A húsmarha különböző 

tulajdonságainak örökölhetőségi értékeit összegzi Massey et al. (1993) az USA különböző kutatásai 

alapján. Tulajdonságcsoportok szerint a fertilitás, növekedés, vágási tulajdonságok, ráma 

sorrendjében a gyengétől az igen jól öröklődőig növekvő h
2
 értékeket találtak. Mantovani et al. 

(2010) piemonti teheneken gyengén öröklődőnek jelzik a fej, első- és hátsólábak, valamint a 

hátvonal alakulását (0,15, 0,09, 0,12, 0,07). Grossi et al. számos tanulmány alapján 2008-ban 

megállapították, hogy a nem lineáris, módosított logisztikus függvény írja le leginkább az egységnyi 

időre jutó herekörméret változását. 

Elemzéseimet a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete, annak tagjai adatbázisának 

felhasználásával, SPSS és VCE szoftverek segítségével végeztem. Termelési és takarmányozási 

körülményeit tekintve két merőben eltérő tenyészet összehasonlításával elemeztem a tehenek 

kondícióváltozásának hatását a borjaik születési súlyára, az ellés lefolyására, a választási súlyra. 

Azt, hogy hogyan hat a borjai születési súlya a tehenek újra vemhesülésére, két ellés közötti idejére, 

valamint, hogy milyen érdemi különbséget találok a szarvalt és genetikailag szarvatlan típusba 

tartozó borjak különböző paraméterei között. Az STV-be kiválogatott állatok küllemi bírálata 2003 

óta francia módszerrel folyik. Hazai charolais adatbázison megvizsgáltam a különböző küllemi 

tulajdonságok örökölhetőségét és korrelációját. Elemeztem, hogy milyen különbségeket tudok 

igazolni az egyes küllemi és gyarapodási tulajdonságokon belül a bikaborjak típusa (szarvalt – 

genetikailag szarvatlan) szerint.  

 Megállapítottam, hogy a nyári intenzívebb takarmányozás hatására a legeltetési szezon 

folyamán jelentősen javult, míg az istállózás alatt romlott a tehenek kondíciója. Ahol nyáron 

csak gyengébb takarmányozási szint volt biztosítható, ennek az ellenkezője történt. Itt a téli 

intenzívebb takarmányozást követően 6-10 kg-mal nehezebb borjak születtek. Ahol télen volt 

gyengébb a takarmányozási szint, ott a vemhességi idő utolsó harmadában romlott a tehenek 

kondíciója, lényegesen kisebb borjak születtek és az elléskód is itt volt nagyobb (P <0,05).  

 Ugyanakkor igazoltam, hogy a születési súllyal együtt nő az ellés nehézsége is: a legkisebb, 

átlagos és a legnagyobb borjak átlagos elléskódja eltérő (P <0,05 - P <0,001).  

 Igazoltam, hogy minél nagyobb a tehenek kondíció ingadozása az ellést megelőző időszakban, 

annál inkább várhatóak kiugró születési súlyú borjak (P <0,05).  

 A tehenek 3 korosztályra bontásával megállapítottam, hogy mindhárom tehénkorosztály (2-4,9 

év; 5-12 év; >12 év) borjúnevelő képessége (átlagos választási súlya) P ≤0,002 szinten 

szignifikánsan különbözik. A 12 évesnél idősebb tehenek borjainak átlagos választási súlya 

jelentősen csökken. 

 A 9,1-12 éves korcsoport két ellés közötti idejét 35 nappal találtam hosszabbnak, amit a 

számítások igazoltak (P <0,05). Igaz ugyan, hogy a 9,1-12 éves korosztály termelési eredményei 

homogének az 5-9 éves tehenekével, ugyanakkor 9 éves kor felett általánosságban arra 

számíthatunk, hogy a tehenek fertilitása szignifikánsan csökken. 

 Az ivar hatása a születési súlyra minden esetben szignifikáns volt (P <0,05). 

 A genetikailag szarvatlan borjak születési súlya statisztikailag igazolhatóan kisebb volt (P 

<0,05). 

 A kis súlyú borjakat ellő teheneknél (a születési súly tartomány alsó harmadában) jelentősen 

nagyobb annak kockázata, hogy a tehén nem vemhesül újra (P <0,05). 

 Megállapítottam, hogy az átlagos születési súlyarány 6,49 ± 0,03 % volt. Összevonva a 4,31%-

nál kisebb (1), valamint a 9,31%-nál nagyobb (3) születési súlyarányú és a köztük lévő (2) 
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csoportokat, a B-S E teszt az ivar, tenyészet és a születési súlyarány tekintetében egyaránt P 

<0,001 szinten igazolta az adatok különbözőségét. 

 Abban a tenyészetben (B), ahol a nyári takarmány ellátása jobb, nem csak a tehenek kondíciója 

javul, de a borjak választási súlya is lényegesen nagyobb (P ≤0,002).  

 A borjak választási súlyainak alakulását születési súly kategóriánként szemlélve, az átlagosnál 

kisebb születési súllyal születő borjak csoportjainál (az alsó harmadban) a választási súly is 

várhatóan alacsonyabb lesz (P <0,001). 

 Igazoltam a ranch típusú, genetikailag szarvatlan borjak választásig történő gyarapodásának 

fölényét (P <0,05) gyengébb legelőadottságok mellett. 

 Nagy létszámú adatbázison számszerűsítettem az STV vizsgálatban fontos értékmérő 

tulajdonságok örökölhetőségi értékeit, ill. az azok között létező genetikai és fenotípusos 

korrelációkat. Becsült h
2
 értékek: 205 napra korrigált súly (0,41), STV bemérési és záró 

mérlegelési súly (0,19 és 0,13), átlagos életnapi gyarapodás (0,35), teszt alatti átlagos 

gyarapodás (0,06), átlagos élősúlytermelés (0,30), herekörméret (0,24), vállszélesség (0,10), 

hátszélesség (0,29), comb kerekedettség (0,32), ágyékvastagság (0,30), szárkörméret (0,31), hát-

ágyék hosszúság (0,19), farhosszúság (0,28), csípőcsontok szélessége (0,31), ráma/fejlettség 

(0,28), szutyak szélesség (0,30), első lábak korrektsége (0,29), hátsó lábak korrektsége (0,25), 

hátvonal egyenessége (0,24), mellkasmélység (0,30), farszélesség (0,31), combhosszúság (0,30), 

kondíció (0,31). 

 A csontozat vastagsága (szárkörméret) és a comb kerekedettség (0,65), ágyékvastagság (0,79), 

csípőcsontok szélessége (0,84), szutyak szélesség (fej) (0,83), hátvonal egyenessége (0,62), 

mellkasmélység (0,74), farszélesség (0,65) és combhosszúság (0,62) között szoros pozitív 

korrelációt igazoltam. 

 A szutyak szélesség (fej) és a comb kerekedettség (0,64), ágyékvastagság (0,77), hát-ágyék 

hosszúság (0,73), csípőcsontok szélessége (0,93), első lábak korrektsége (0,85), hátvonal 

egyenessége (0,68), mellkasmélység (0,93), farszélesség (0,87), combhosszúság (0,76), 

kondíció (0,72) és az átlagos élősúly termelés (0,63) között szoros pozitív korrelációt igazoltam. 

 Néhány küllemi tulajdonság között igazolt igen szoros pozitív korreláció alapján javaslom a 

hazánkban jelenleg küllemi bírálatba vont tulajdonságok számának csökkentését. 

 Igazoltam, hogy a ranch típus állatainak nem csak keskenyebb a háta, gyengébb izmoltságú az 

ágyéka és a combja, vékonyabb a csontozata (P <0,01), de keskenyebb a csípője és a 

farszélessége is (P <0,001). 

 A ranch típusú (szarvatlan) állatok szignifikánsan magasabb (P <0,05) gyarapodási eredményét 

igazoltam az összesített STV gyarapodás alatt, a szarvalt és genetikailag szarvatlan állatok 

között. 

 Igazoltam a Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete tenyészbika szelekciójának 

hatékonyságát. A tenyésztésre alkalmasnak minősített és a minősítésen kizárt állatok külleme 

között, a hátvonal egyenessége kivételével P <0,001 szinten szignifikáns különbséget találtam. 

 Az STV-be beállított növendékbikák között a szarvaltak nagyobb herekörméretét P <0,01 

szinten bizonyítottam a genetikailag szarvatlanokkal szemben.  

 Új, herekörméret korrekciós egyenletet alkottam (y= 0,019X + 28,657), mely probabilitását P 

<0,001 szinten igazoltam. 

Javaslom a tehenek takarmányozásának olyan menedzselését, hogy a termelési ciklus során 

az optimális (9-es skálán ötös-hatos) kondíciótól lényegében ne térjen el. Ha ez mégis megtörténik, 

a vemhességi állapottól függetlenül olyan takarmányozási szintet kell biztosítani, hogy az ellésre 
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mindenképpen 5-6 közt legyen a kondíció, mivel ez szignifikáns hatással van a születési súlyra, az 

ellés lefolyására, a borjú választási súlyára, az újra vemhesülésre és a következő ellésig eltelt időre. 

Javaslom, hogy a helyi adottságok alapos felmérése alapján döntsenek a gazdák a ranch 

típusú tenyészállatok (tenyészbikák) használatáról. A viszonylag extenzívebb területeken 

valószínűbb a hatékonysága, szemben az intenzívebb, bőséges legelőt is biztosító borjúóvodás, 

pótabrakos menedzselési lehetőségeket is biztosítani tudó tenyészetekkel. 

A törzstenyészeteknek fokozott mértékben figyelembe kell venniük az előállított 

tenyészbikáik várható felhasználási területeit, a genetikailag szarvatlan tenyészbikák iránti növekvő 

igényeket. A tenyésztőszervezet számára javaslom a típusok körültekintő figyelembe vételét a 

tenyészbikák minősítése, a szelekciós döntések meghozatala során. 

Javaslom, hogy a gazdák szelekciós döntéseik hatékonysága érdekében vegyék figyelembe a 

leglényegesebb küllemi tulajdonságok korrelációit, a küllemi és gyarapodási tulajdonságok 

örökölhetőségét.  
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9. SUMMARY 

 

The Charolais beef cattle breed has become popular all over the world because farmers are 

able to produce it economically in very different climate conditions and terrain. This breed was 

compared with others and it yielded good results even in extreme circumstances. Different varieties 

have developed during the last eighty to ninety years which are better suited to the varying demands 

of different areas, and these varieties have appeared in Hungary. The breeding animals produced in 

Hungary are popular among the pure breed and terminal breeders because they are well adapted to 

Hungarian conditions and ensure that a higher level of income is possible for the department. The 

condition of our land is changing from year to year, and from one area to another; although the 

tendency of climatic characteristic in distinctive areas is typical. It is very important to chart the 

various Charolais varieties, in different areas, which satisfy the demand at the highest level. What 

types of animals need to be obtained during refreshing of the gene pool and during importation of 

the breeding animal? Also, which variety does not satisfy our demands at all? In the same way the 

preconditions for the future competitiveness of beef cattle breeding is the defining of the right 

direction of breed improvement, effective introduction of new methods of investigation and new 

technology for purposeful selection. Because of the varying circumstance of production, this 

dissertation would not like to determine ―type optimal‖ or minimum level of any of the production 

parameters. 

There are many long and short term considerations for the farmer to manage on a given 

production surrounding for it to be successful – and the breeding considerations are often not the 

dominant factors. There are factors in my thesis which assist specifically in breeding and 

establishment of selection (which promise results in the long term) as well as other factors from the 

areas of keeping, feeding and housing technology; which may deliver economic results in only one 

or two years. 

Beef cattle are animals for economic benefit, mankind breed them essentially for their meat. 

That is why the economical aspects of animal husbandry – including beef production –have become 

increasingly important; both in the past and today. Ever more papers highlight the need of 

harmonising the genotype and the environment:  we should try to find the most adequate breed and 

genotype (Cundiff et al. 1992; Gregory et al. 1992). There are four basic types distinguished as; 

breeding, butchery, mixed and ranch type. The difference between the average cow weights may 

even reach 40-50%. Ranking in types of individuals (Cundiff et al. 1985) against the registered 

body size (Wellmann, 1930, 1940; Bocsor, 1960)is still used, but increasingly today, linear scoring 

and the VIA is used; which helps in automation of process. Changing the proportion of fat (body 

condition) in the body has very important effects on fertility and production (Richards et al. 1989; 

Dunn and Moss, 1992). The body condition at the time of parturition has effects on both the 

likelihood of survival and on vigour; as well as on the next pregnancy of the dam (Encinias and 

Lardy, 2000). The rate of birth weight of the calf and mature weight of the dam has significant 

effect on calving ease (Ashwood, 2010). High level of nutrition supplement during the 90 days pre-

partum period increased the birth weight of calves, while it did not cause significant effect on 

proportion or seriousness of distocy (Bellows and Short, 1978). Wettemann (1993) found that body 

weight change during the pregnancy of dam may influence the postpartum reproduction level 

independently from the body condition score. By comparison the weaning weights when adjusted to 

205 days for different beef cattle breeds; it was found by many researchers that the production of 

Charolais is among the best (Journaux and Laloe, 2000; Lengyel, 2005; Harangi et al. 2007). The 
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weaning results of beef cattle are influenced by different environmental effects – such as herd, year,  

season, month, sex, number of calvings (age of dam) type of calving (twins or one calf) (Tőzsér et 

al. 1996; Komlósi, 1999; Lengyel, 2005). The heritability’s of the different characteristics of beef 

cattle are summarised by Massey et al on the basis of different research works in the USA (1993). 

Among the different characteristic groups in the order of fertility, growing, slaughter characteristics, 

frame, (from pure to very well heritable) there were found increasing h
2
 results. Mantovani et al. 

(2010) found the heritability of head, front and rear legs; and the back line low level on Piemontese 

cows (0.15, 0.09, 0.12, 0.07). On the basis of several papers Grossi et al. established in 2008 that 

the non linear, modified logistic functions characterise best the changing of scrotal circumstance 

during a determined time. 

My investigations were made using the data base of the National Association of Hungarian 

Charolais Cattle Breeders and the data base of it’s members, by using SPSS and VCE software. The 

effect of body condition changing for birth weight, for calving ease and for weaning weight were 

analysed by the comparison of two very different herds – looking at the production and feeding 

circumstances. The effect of calf birth weight for the next pregnancy, for the calving interval and 

what kind of relevant differences can be found among the different parameters of horned and polled 

breeds also were analysed. The method of linear phenotype scoring of young bulls (in our own 

performance test STV) is carried out by using the French method since 2003. I investigated the 

heritability and correlation of different phenotype characteristics on Hungarian Charolais data base. 

I analysed what kind of differences am I able to verify among the different phenotype and gaining 

characteristics by the types (horned – polled) of bull calves. 

 I recognised that in Herd B during the grazing period they significantly increased the body 

condition, while it was getting worse during the housing period (in winter). The opposite 

happened to Herd C. The average birth weight of the calves was 6-10 kg higher in Herd C. The 

body condition of the cows were becoming worse in final third of the pregnancy in Herd B, 

practically, the birth weight was less and the average calving score was also higher here (P 

<0,05). 

 At the same time I verified, that the calving score was growing together with the birth 

weight: the average calving score of the least, average and biggest calves are differing (P <0,05 

– P <0.001). 

 I verified that the bigger is the fluctuation of  body condition of  cows before calving, the 

higher is the risk of extreme weight calves (P <0.05). 

 I highlighted that by dividing the age of cows for three groups, that the ability of bringing up 

the calf (average weaning weight) is significant (P <0.001) in all the three age groups (year 

≤4.9; 5-12; >12). 

 I verified that the calving period of the cows in group of 9; 1-12 years is higher by 35 days. 

That is: although it is true that the production result of 9; 1-12 years old cows are homogenous 

with the cows of 5-9 years old cows, but the fertility decreased significantly (P <0.05). 

 The effect of sex for birth weight was significant in all cases (P <0.05). 

 The reducing effect of genetically polled calves for birth weight is also statistically verified 

(P <0.05). 

 There is much higher the risk of remaining plain among the cows calving small calves with 

the weight less than 35 kg (P <0.05). 

 I established that the average birth weight ratio was 6.49 ± 0.03. By reducing the groups to 

birth weight ratio below 4.31 (1) bigger than 9,31 (3) and in between (2) the test of B-S E 
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verified significant difference of data’s simultaneously (P <0.001) in respect of sex, herd, and 

birth weight ratio. 

 In the herd, where the amount and quantity of summer feed is higher and better (Herd B), 

not only the body condition of cows are increasing, but the weaning weight of the calves is 

significantly higher (P <0.001). 

 By approaching the weaning weight of the calves by birth weight categories, I found that, in 

the group of calves born below average, the weaning weight will be also below average (P 

<0.001). 

 I verified higher gaining ability of ranch type polled calves until weaning time (P <0.05) on 

lower quality of pasture. 

 I quantified, using a large amount of data, that the heritability of characteristics are relevant 

in our own performance test (STV) and also the genotypic and phenotypic correlations. 

Quantified heritability (h
2
) results: 205 days weight (0.41), STV starter and finisher weight 

(0.19 and 0.13), average daily gain (0.35), average daily gain during the test (0.06), average 

weight production during life time (0.30), scrotum circumference (0.24), width of shoulders 

(0.10), width of back (0.29), roundness of rump (0.32), thickness of loins (0.30), size of cannon 

bone (0.31), length of the top (0.19), length of the rump (0.28), width at hip bone (0.31), 

frame/development (0.28), width of muzzle (0.30), correction of front legs (0.29), correction of 

left legs (0.25), rectitude of top line (0.24), depth of chest (0.30), width of pelvis (0.31), length 

of rump (0.30), body condition (0.31). 

 I verified strong positive correlation between size of cannon bone and roundness of rump 

(0.65), thickness of loins (0.79), width at hip bone (0.84), width of muzzle, head (0.83), 

rectitude of top line (0.62), depth of chest (0.74), width of pelvis (0.65) and length of rump 

(0.62). 

 I also verified strong positive correlation between width of muzzle and roundness of rump 

(0.64), thickness of loins (0.77), length of the top (0.73), width at hip bone(0.93), correction of 

front legs (0.85), rectitude of top line (0.68), depth of chest (0.93), width of pelvis (0.87), length 

of rump (0.76), body condition (0.72) and average weight production during life time (0.63). 

 I suggest reductions of characteristics are involved in type scoring in Hungary now because 

close positive correlation was verified between some type characteristics. 

 I demonstrated that the individuals belonging to ranch type have not only narrower back 

line, weaker muscularity of loins and rump, thinner bones (P <0.01), but have narrower hips and 

width of pelvis (P <0.001). 

 I verified higher gaining ability of ranch type (polled) young bulls during Own Performance 

Test (STV) (P<0.05) compared with the French (horned) types.  

 I established the effectivity of selection system of young bulls for breeding in the National 

Association of Hungarian Charolais Cattle Breeding. I found significant differences (P <0.001) 

between the different phenotype characteristics of those available, and excluded  only the 

exception of rectitude of top line.  

 Among the young bulls involved in STV test I verified bigger scrotal circumference for the 

horned against of polled ones (P <0.01). 

 I made a new linear equation for correcting the natural scrotal circumference (y= 0.019X + 

28.657) and the probability of it was verified on P <0.001 level. 

I recommend the management of beef cows in the area of feeding for keeping up an optimal 

(5 to six on a 1-9 scale) body condition score during the production cycle. In case of a bigger 
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difference from optimal body condition score we have to supply the cows high level nutrition for 

them to reach the optimal condition for the time of parturition, because it has significant effect on 

birth weight, on calving score, on weaning weight of the calf, on next pregnancy and on the number 

of days to next calving.  

I recommend that the farmers should make decisions about the use of ranch type breeding 

animals (breeding bulls) on the basis of careful assessment of the local situation. The likelihood of 

higher effectiveness is in the relatively extensive regions, on the contrary on such herds where there 

are abundant, intensive pastures with special management possibilities such as calf supplement 

feeder and grouping. 

The increasing demand for the polled breeding bulls and the area of prospective use of 

young bulls are a very important aspect that the stock herds have to take into consideration on 

greater extent. I recommend that the Association take into consideration the different types of 

Charolais during the qualification of young cattle for breeding. 

I suggest that the breeders take into consideration the correlation and heritability of most 

important gaining and phenotype characteristics; for it to be effective during making their selection 

decisions. 
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M2 

 

M2  A varianciaanalízis, mint vizsgálati módszer alkalmazhatóságának bemutatása a születési súly 

elemzése alapján 

 

Azt, hogy a születési súly gyakoriságát normál eloszlású függvénnyel lehet leírni, számos esetben 

bebizonyították a kutatók (Azzam et al. 1993; Jakubec et al. 2003; Patterson, 2005; Topal et al. 2010). 

Például az ausztráliai Shorhorn Tenyésztők Egyesülete ez alapján hoz döntést arról, hogy a Breedplan 

tenyészérték becslési rendszerben figyelembe veszik-e a gazdáktól kapott születési súlyokat (Freer, 2010). 

Az elemzéseket SPSS 18 programcsomaggal végezve megvizsgáltam, hogy a különböző évjáratban, a 

különböző tenyészetekben a két ivar születési súlyainak az átlagai homogénnek tekinthetők-e. Egyváltozós 

varianciaanalízissel a különböző évszakokban (praktikusan első és második félévben) születő borjak 

születési súlyát ivaronként elemezve Levene teszttel megállapítottam, hogy az eltérő ivarok között 95 %-os 

konfidencia intervallumot feltételezve (P <0,05) szignifikáns a különbség. A „Test of Between Subjects 

Effects‖ táblázatok szerint a borjak ivarának és az ivar*csoportnak együttesen is szignifikáns a hatása 

mindkét tenyészetben (3. számú melléklet [M3] B tenyészet „Test of Between-Subjects Effects‖ táblázat) (4. 

számú melléklet [M4] C tenyészet „Test of Between-Subjects Effects‖ táblázat). 

Az azonos ivarú borjak születési súlya homogenitás vizsgálatát szintén UNIANOVA-val végeztem 

el. Levene teszttel megállapítottam, hogy a különböző évjáratok szórása homogénnek tekinthető a C 

tenyészet mindkét ivarában és a B tenyészet üszőinél (P = 0,271; 0,139; 0,179). A különböző évjáratok 

születési súlyra gyakorolt szignifikáns hatását mutattam ki a B-S E teszttel (Test of Between-Subjects 

Effects) a B tenyészet bikáinál és a C tenyészet mindkét ivarában (P <0,05; 0,001; 0,05). (M5). A C 

tenyészet bikaborjai 8 csoportja közül hat születési súlya teljesen homogénnek tekinthető. Tehát első 

megközelítésben a születési súlyok évjáratonkénti és tenyészetenkénti varianciái nem minden évjáratban 

homogének. 

Nyilvánvalóan fontos az adatokat előkészíteni, azokat a méréseket kiszűrni, amelyekről úgy 

gondoljuk, hogy hibásak. Viszont a mi esetünkben az átlagtól lényegesen eltérő születési súly értékeknek van 

nagyobb jelentősége. Nagyobb valószínűsége van annak, hogy inkább az az állat nem került ténylegesen 

megmérésre, amely állatnak átlag közeli súlyt regisztráltak. A szabályos, normál eloszláshoz képest 

jelentkező torzulásokat néhány szélsőséges érték jelenléte is okozhatja. Vizsgálatomban fontos szerepet 

játszik a kiugróan nagy születési súlyok megjelenése, ezért nem éltem ezek eltávolításának lehetőségével. A 

hagyományos értelmezés szerint ilyen esetben nem paraméteres próbát kellene alkalmazni, viszont az 

adatbázis eloszlásának vizsgálatakor a kutatók jelentős részének véleménye szerint a Kolmogorov-Smirnov 

teszt helyett célravezetőbb lehet a ferdeség (skewness) és a csúcsosság (kurtosis) mutatót számolni, már csak 

azért is, mert kis eltérés a nullától még nem jelent túl nagy problémát (Ferenczi, 2009). Sok kutató csak azt 

ellenőrzi, hogy mindkét mutató abszolút értéke kisebb legyen, mint 1. Amennyiben a rendelkezésre álló 

adatbázist a szerint vizsgáljuk, hogy a tavaszi és ősz ellési idényekben született borjai születési súlyainak 

külön-külön milyen a ferdesége és csúcsossága (M6 és M7), megállapítható, hogy B és C tenyészetben 30 

vizsgált esetből 12-szer fordul elő, hogy a ferdeség és a csúcsosság is kisebb │1│-nél (abszolút érték 1). 

Ezek az eredmények sem hoztak egyértelmű bizonyítékot a varianciaanalízis alkalmazhatóságára. 

Ugyanakkor a legújabb kutatási eredmények, főleg Bathke 2002-ben és 2004-ben publikált kutatásai 

igazolták, hogy a varianciaanalízis egy erőteljes, stabil, „robusztus‖ módszer. Tehát nagy elemszám esetén az 

esetleges heteroszkedaszticitás nem okoz jelentős mértékű torzítást, a varianciaanalízis megbízható 

eredményeket ad. Vagyis a módszer az elemzéseim során alkalmazható, mivel az ezres nagyságrendű 

adatbázisom indokolja a választott módszer létjogosultságát, mely alkalmazása egyre terjed a gyakorlatban 

(Mikó Józsefné Jónás E. 2011).  
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M3 

 

M3  B-S E teszt B tenyészet 

Függő változó: Borjú születési súlya 

Forrás 

III. típusú 

összes 

négyzetes 

eltérés (SS) 

df 

Átlagos 

négyzetes 

eltérés (MS) 

F Szig. 

Metszet Feltételezés 662204,157 1 662204,157 1909,378 0,018 

Hiba 328,241 0,946 346,817   

Neme Feltételezés 356,355 1 356,355 14,974 0,005 

Hiba 176,432 7,413 23,799   

Csoport Feltételezés 94,082 6 15,680 ,554 0,754 

Hiba 169,684 6 28,281   

Neme * 

Csoport 

Feltételezés 169,684 6 28,281 2,875 0,009 

Hiba 6137,380 624 9,836   

 

 
 

M4 

M4 B-S E teszt C tenyészet  

Függő változó: Borjú születési súlya 

Forrás 

III. típusú 

összes 

négyzetes 

eltérés (SS) 

df 

Átlagos 

négyzetes 

eltérés (MS) 

F Szig. 

Metszet Feltételezés 1297780,485 1 1297780,485 886,113 0,009 

Hiba 1853,061 1,265 1464,577
a
   

Neme Feltételezés 1298,460 1 1298,460 13,863 0,004 

Hiba 966,485 10,319 93,662
b
   

Csoport Feltételezés 2703,933 7 386,276 3,154 0,076 

Hiba 857,380 7 122,483
c
   

Neme * 

Csoport 

Feltételezés 857,380 7 122,483 2,743 0,008 

Hiba 46252,541 1036 44,645
d
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M5 

M5 A különböző évjáratok borjak születési súlyára gyakorolt hatása 

 Különböző évjáratok születési 

súlyainak szórása (homogén, 

vagy heterogén) 

Különböző évjáratok 

születési súlyra 

gyakorolt hatása (B-S E 

Teszt) 

Különböző évjáratok 

születési súlyra 

gyakorolt hatása 

(UNIANOVA) 

B bika P = 0,001 P = 0,048 P = 0,048 

B üsző P = 0,179 P = 0,169 P = 0,169 

C bika P = 0,271 P = 0,000 P = 0,000 

C üsző P = 0,139 P = 0,003 P = 0,003 

 

M6 

 

M6 A B tenyészet különböző ellési idényeiben született bikaborjainak a leíró statisztikában 

szereplő ferdeség és csúcsosság (skewness-kurtosis) adatai 

B tenyészet 2006. 1. 

félév 

2006. 2. 

félév 

2007. 1. 

félév 

2007. 2. 

félév 

2008. 1. 

félév 

2008. 2. 

félév 

2009. 1. 

félév 

bikák         

Ferdeség -0,328 -0,709 -0,470 -1,539 -1,966 1,118 -1,363 

Csúcsosság 0,406 0,900 0,775 2,002 3,873 1,456 3,251 

üszők        

Ferdeség -1,862 -0,362 -5,199 -1,560 -0,861 -0,831 2,635 

Csúcsosság 3,451 0,047 31,066 4,703 1,850 -0,638 11,286 

 

M7 

 

M7 A C tenyészet különböző ellési idényeiben született bikaborjainak a leíró statisztikában 

szereplő ferdeség és csúcsosság adatai 

C tenyészet 2006. 1. 

félév 

2006. 2. 

félév 

2007. 1. 

félév 

2007. 

2. félév 

2008. 

1. félév 

2008. 

2. félév 

2009. 

1. félév 

2009. 

2. félév 

bikák         

Ferdeség -0,422 -0,130 0,306 0,041 1,104 0,746 -0,160 -0,985 

Csúcsosság 0,858 0,134 1,180 -1,252 2,976 0,082 0,389 0,328 

üszők         

Ferdeség -0,267 -1,508 -0,111 -0,166 -0,075 1,343 0,054 -1,451 

Csúcsosság -0,232 3,544 1,663 1,130 3,627 2,936 0,126 1,651 
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M8 

M8  Az ivar, tenyészet és születési súlycsoportok hatása a születés körülményeire (leíró 

statisztika) 

Függő változó: Születés körülményei 

Ivar és tenyészet 

szerinti kódolás 

Az összes borjú azonos 

bekódolása 5 kg-os osztással 

Átlag 

elléskód 
SD N 

C tenyészet 

bikaborjak 

 

Születési súly < 25 1,00 ,000 3 

Születési súly>=25<30 1,00 ,000 4 

Születési súly>=30<35 1,15 ,368 26 

Születési súly>=35<40 1,05 ,218 61 

Születési súly>=40<45 1,02 ,147 137 

Születési súly>=45<50 1,05 ,210 239 

Születési súly>=50<55 1,14 ,410 124 

Születési súly>=55<60 1,25 ,565 48 

Születési súly>=60 1,59 ,825 29 

Összes 1,10 ,355 671 

C tenyészet 

üszőborjak 

 

Születési súly < 25 1,00 ,000 4 

Születési súly>=25<30 1,00 ,000 9 

Születési súly>=30<35 1,03 ,164 37 

Születési súly>=35<40 1,02 ,140 51 

Születési súly>=40<45 1,03 ,166 212 

Születési súly>=45<50 1,03 ,169 238 

Születési súly>=50<55 1,07 ,254 59 

Születési súly>=55<60 1,17 ,381 24 

Születési súly>=60 1,29 ,488 7 

Összes 1,04 ,194 641 

B tenyészet 

bikaborjak 

 

Születési súly < 25 1,00 ,000 4 

Születési súly>=25<30 1,29 ,488 7 

Születési súly>=30<35 1,03 ,169 35 

Születési súly>=35<40 1,26 ,448 215 

Születési súly>=40<45 1,49 ,540 149 

Születési súly>=45<50 1,33 ,577 3 

Összes 1,32 ,487 413 

B tenyészet 

üszőborjak 

 

Születési súly < 25 1,00 ,000 6 

Születési súly>=25<30 1,09 ,302 11 

Születési súly>=30<35 1,02 ,143 49 

Születési súly>=35<40 1,14 ,359 329 

Születési súly>=40<45 1,54 ,546 46 

Születési súly>=50<55 2,00 . 1 

Összes 1,17 ,388 442 

Összes 

 

Születési súly < 25 1,00 ,000 17 

Születési súly>=25<30 1,10 ,301 31 

Születési súly>=30<35 1,05 ,214 147 

Születési súly>=35<40 1,16 ,377 656 

Születési súly>=40<45 1,20 ,416 544 

Születési súly>=45<50 1,04 ,195 480 

Születési súly>=50<55 1,12 ,372 184 

Születési súly>=55<60 1,22 ,510 72 

Születési súly>=60 1,53 ,774 36 

Összes 1,14 ,368 2167 
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M9 

 

M9 Az összes 2-4,9 éves tehén következő ellésig eltelt ideje 

 
 

M10 

 

M10 Az összes 5-12 éves tehén következő ellésig eltelt ideje 

 
 

350 

400 

450 

500 

550 

600 

C tenyészet 

B tenyészet 

Összesen 

350 

370 

390 

410 

430 

450 

470 

C tenyészet 

B tenyészet 

Összesen 
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M11 

M11 Az összes 12 évesnél idősebb tehén következő ellésig eltelt ideje 

 
 

350 

370 

390 

410 

430 

450 

470 

490 

510 

530 

C tenyészet 
B tenyészet 
Összesen 
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M12  Néhány tulajdonság örökölhetősége, genotípusos és fenotípusos korrelációja charolais növendékbikáknál 

 
             f e n o t í p u s o s   k o r r e l á c i ó 
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h

2
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 

g 
e 

n
 e

 t
 i 

k 
a 

i  
 k

 o
 r

 r
 e

 l 
á 

c 
i ó

  

1. 0,24 -0,69 -0,09 -0,09 -0,06 -0,12 -0,23 -0,07 -0,05 -0,07 -0,04 -0,05 0,00 -0,03 -0,06 -0,03 -0,05 -0,03 -0,13 

2. -1,00 0,10 -0,05 -0,03 -0,02 0,03 0,11 0,03 -0,01 0,04 -0,04 0,01 -0,01 -0,03 -0,01 -0,01 0,01 -0,02 0,07 

3. -0,08 0,01 0,29 0,66 0,60 0,50 0,36 0,09 0,46 0,07 0,44 0,38 0,21 0,26 0,41 0,36 0,32 0,32 0,29 

4. -0,07 0,02 0,68 0,32 0,80 0,65 0,46 0,14 0,60 0,10 0,61 0,51 0,29 0,39 0,53 0,46 0,40 0,40 0,38 

5. -0,06 0,01 0,62 0,83 0,30 0,78 0,48 0,12 0,78 0,09 0,76 0,57 0,37 0,53 0,68 0,61 0,54 0,52 0,42 

6. -0,13 0,09 0,50 0,65 0,79 0,31 0,57 0,15 0,81 0,09 0,80 0,57 0,36 0,58 0,72 0,64 0,58 0,57 0,45 

7. -0,26 0,23 0,35 0,42 0,42 0,55 0,19 0,28 0,83 0,21 0,74 0,77 0,45 0,47 0,71 0,62 0,57 0,48 0,50 

8. -0,06 0,06 0,08 0,11 0,10 0,13 0,20 0,28 0,33 0,70 0,26 0,39 0,35 0,33 0,24 0,21 0,38 0,12 0,40 

9. -0,04 0,00 0,47 0,62 0,79 0,84 0,81 0,29 0,31 0,30 0,90 0,83 0,54 0,65 0,84 0,75 0,72 0,61 0,59 

10. -0,07 0,06 0,06 0,08 0,07 0,08 0,15 0,69 0,28 0,28 0,20 0,43 0,44 0,39 0,23 0,19 0,44 0,10 0,48 

11. -0,03 0,00 0,47 0,64 0,77 0,83 0,73 0,21 0,93 0,16 0,30 0,84 0,55 0,66 0,92 0,86 0,75 0,70 0,60 

12. -0,05 0,03 0,39 0,51 0,57 0,59 0,78 0,36 0,84 0,41 0,85 0,29 0,71 0,69 0,89 0,80 0,80 0,63 0,72 

13. -0,01 -0,01 0,21 0,30 0,36 0,38 0,44 0,33 0,54 0,42 0,55 0,71 0,25 0,85 0,77 0,67 0,74 0,56 0,68 

14. -0,03 0,01 0,28 0,44 0,57 0,62 0,43 0,33 0,68 0,40 0,68 0,71 0,88 0,24 0,80 0,72 0,79 0,61 0,69 

15. -0,04 0,01 0,42 0,55 0,68 0,74 0,71 0,20 0,86 0,19 0,93 0,90 0,77 0,82 0,30 0,91 0,83 0,76 0,68 

16. -0,03 0,00 0,36 0,47 0,62 0,65 0,61 0,18 0,77 0,17 0,87 0,81 0,68 0,74 0,92 0,31 0,87 0,84 0,70 

17. -0,05 0,02 0,33 0,43 0,56 0,62 0,55 0,34 0,74 0,40 0,76 0,81 0,74 0,82 0,84 0,89 0,30 0,84 0,84 

18. -0,03 0,01 0,33 0,42 0,54 0,59 0,48 0,11 0,63 0,11 0,72 0,66 0,57 0,64 0,78 0,86 0,87 0,31 0,74 

19. -0,13 0,11 0,31 0,40 0,45 0,49 0,50 0,38 0,62 0,46 0,63 0,74 0,70 0,73 0,71 0,73 0,86 0,79 0,30 

 Megjegyzés: Az átlón a h
2
 érték, felette az adott tulajdonságpárok közötti fenotípusos korreláció, alatta pedig a genetikai korreláció található.   
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Köszönöm Opponenseimnek, dr. Béri Bélának és dr. Kovács Alfrédnak, hogy értékes 

javaslataikkal hozzájárultak a dolgozatom elkészítéséhez. 

Megköszönöm munkatársamnak, dr. Török Mártonnak a dolgozatom előkészítése és 

véglegesítése során nyújtott segítségét és tanácsait. 

Köszönöm dr. Füller Imrének a dolgozatom véglegesítése során adott tanácsait és 

segítségét. 

Köszönetemet fejezem ki Gosztola Ferencnek az adatok leválogatásában nyújtott 

segítségéért. 

Megköszönöm a munkatársamnak, Sváb Lászlónénak az adatfeldolgozás előkészítésében 

nyújtott segítségét. 

Hálával tartozom feleségemnek, Hajnalkának a biztatásáért, támogatásáért, türelméért és 

tehermentesítésért, valamint a gyermekeimnek, hogy elviselték a kevesebb együtt töltött időt. 

 

 


