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1. BEVEZETÉS 
 

1.1. Juhtenyésztés jelentısége 
 

 Az Európai Unió anyajuh létszáma folyamatosan csökken. A 2007. év eleji bıvítéssel 
ugyan nagyobb juhtenyésztı államok léptek be a közösségbe, de az EU juhlétszáma nem érte 
el ismét a 100 milliós szintet, és az anyajuh létszám is 80 millió alatt maradt. Románia 
belépésével megszőnt az élı vágójuh európai harmadik országból származó importja, és 
erısödött a magyar élıbárány belsı konkurenciája a piacon (FÉSÜS, 2007), amely a magyar 
tenyésztıknek nem kedvezı. Az EU nettó juh és kecskehús termelése 2009. évi szinten 
945.477 tonna, a fogyasztás 1.273.835 tonna (FAO, 2010). Az önellátottság 74 %-os szintet 
érte el, az átlagos juhhús fogyasztás (benne a kecskehús is) 3,0 kg/fı/év volt (EUROSTAT, 
2008).  Az EU alapvetıen a belsı juhhús piac szervezésében és biztonságában érdekelt. 
Számára sokkal nagyobb gondot jelent a többlettermék elhelyezése, mint a hiány pótlása. 
Ezért az önellátottság 74 %-os aránya elfogadható számára. A harmadik országokból 
beszállítók a piac szabadabbá tétele következtében a belsı piacon komoly versenyt 
teremtenek az uniós „hazai” bárányok számára. E verseny a gazdaságosságban van jelen, mert 
az óceániai és dél-amerikai származású bárányok elıállítási költségei lényegesen 
alacsonyabbak.  

A juhtenyésztés egyike volt a magyar állattenyésztés hagyományos ágazatainak. 
İseink a honfoglaláskor fıleg szarvasmarhát és lovat, illetve kisebb mértékben juhot 
tartottak, de az itt élı népek is foglalkoztak juhok tartásával. A juhtenyésztés fénykora a 
XVIII. század végétıl a XIX. század közepéig tehetı. A XIX. század vége felé az európai 
piacokon nagy mennyiségben megjelent tengerentúli olcsó és jó minıségő gyapjú, valamint a 
legelıterületek fokozatos visszaszorulása következtében az ország juhállománya jelentısen 
csökkent. A juhállomány csökkenésével egyidejőleg a XIX. század végén számottevı 
minıségi fajtaváltás történt. A hosszú gyapjas hagyományos hazai juhfajtákat, a rackát és a 
cigáját fokozatosan felváltották a textilipar által jobban keresett rövid gyapjas fajták (pl. 
finom gyapjas merinói juhok).  

Az I. világháborút követıen hazánk juhállománya mintegy 30 százalékkal tovább 
csökkent. Késıbb emelkedett az ország juhállománya, 1942-ben meghaladta az 1,7 milliót. A 
II. világháború során a juhok 80 százalékát elhajtották, vagy levágták. A juhok számának 
növekedése a háború után gyorsan megindult. Az 1970-es és 1980-as évek közepére a 
tenyésztés a vágójuh, különösképpen a pecsenyebárány elıállítására irányult.  

Az 1990-es években a juhállományban csökkenés következett be. Az állomány 
visszaesését nagyrészt a gyapjú és a vágójuh iránti piaci kereslet csökkenése okozta. 

A Világ hústermelésében a juhhús 4-5%-ot tesz ki, a fogyasztás csak Új-Zélandon 
elızi meg más állatfajok fogyasztási értékét. A teljes húsmennyiség legnagyobb részét (kb. 
75%-át) a fejlıdı országokban állítják elı, a világkereskedelem mégis csak a fejlett országok 
közt zajlik, a piac erısen koncentrált. A juhhús-export 80%- át mindössze két ország: 
Ausztrália és Új-Zéland adja, az import egyharmadát az EU országai bonyolítják le. 
Ausztrália jelentıs szerkezet átalakításon ment át, ugyanis a korábbinál nagyobb arányban 
vannak jelen a húshasznú fajták.  

A Világ juhhús fogyasztása csekély, a fejlett országokban pl. az Európai Unióban 
csökkenı tendenciát mutat, 2007 évben az egy fıre jutó juhhús fogyasztás 3 kg/fı/év volt 
(EUROSTAT, 2008), aránya a teljes húsfogyasztásban kismértékő, szemben a fejlıdı 
országokkal, mint pl: Afrika ahol a teljes húsfogyasztás kb. 16%-át a juh- és kecskehús tette 
ki 2007-ben (FAO, 2010). 
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Magyarországon a juhtenyésztés fı bevételi forrása sajnos, szinte kizárólag a 
bárányok eladásából származik. A bevétel növelésének egyik formája az anyajuhok 
szaporaságának a növelése. Hazánkban több év átlagában az egy anyára jutó szaporaság 
magyar merinó fajtában a törzskönyvezett állományokban csak 135 % körül alakul (MJSZ, 
2008b). Az anyaállatok szaporaságát több tényezı is befolyásolja, pl. a fajta, anyaállatok 
életkora, tartási és takarmányozási feltételek (VERESS és mtsai, 1989; VERESS, 1990), 
anyaállatok kondíciója (MUCSI, 1998). 

A magyar merinó húsminısége elmarad más fajtákétól, ezért nehezen tudja felvenni a 
versenyt az EU piacain. A magyar juhtenyésztık elsısorban Olaszország piacaira exportálják 
termékeiket. Ez évente 18-20,000 t élı vágójuhot jelent, továbbá az egyre szigorúbb 
tartástechnológiai, higiéniai és állatvédelmi elıírások valamint a növekvı konkurencia miatt a 
hazai juhászatok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek (BÉKÉSI, 2002). 

Ennek megfelelıen az utóbbi 5 év adatai alapján megállapíthatjuk, hogy 
Magyarország juhállománya enyhén csökkenı tendenciát mutat (1. táblázat). 

 
1. táblázat 

 
Magyarország juh- és anyajuhállományának decemberi alakulása (2002-2009) 

(ezer juh) 
 

Évek 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Anyajuh 854 956 1088 1082 1030 977 964 968 

Összes juh 1103 1296 1397 1405 1298 1232 1236 1223 

forrás: KSH, (2010) 
 
A juhágazat legfıbb bevételi forrása napjainkban az élı vágójuh, valamint a vágott 

bárány.  
Magyarországon az egy fıre jutó juhhúsfogyasztás már évek óta 0,3 kg, mely azt 

bizonyítja, hogy a magyar lakosság élelmiszer ellátásában a juhhúsnak nincs meghatározó 
szerepe (JÁVOR és BÉKÉSI, 2002). Nagy jelentısége van azonban az exportnak. Jelenleg a 
legnagyobb felvevı piac az Európai Unió, ezen belül is Olaszország (BÉKÉSI, 2002), amely 
a kistestő élı tejesbárányokat veszi át.  

Magyarországon jelenleg a juhtenyésztés árbevételének 90 %-a a bárányeladásból 
származik (JÁVOR és FÉSÜS, 2000).  A legtöbb vágóbárány húsvétkor, karácsonykor és az 
augusztusi ferragosto idején kerül exportra (BÉKÉSI, 2002). Jelenleg (2010. február, húsvét 
elıtt) a tejesbárányok (16-20 kg) átvételi ára 800-850 Ft/kg, a 30 kg-nál nagyobb kosok 
átvételi ára 550 – 720 Ft/kg (ANONIM, 2010). További jellemzıje a hazai juhtenyésztésnek, 
hogy mivel növekszik a verseny, nehezedik az eladás, így fokozódik a verseny, ezáltal egyre 
fontosabb, hogy a piaci igénynek megfelelı minıségő termékekkel  jelenjünk meg. 

A piacra kerülı bárányok húsformái és minısége a világon szinte mindenütt egyre 
növekvı jelentıséget kapott az elmúlt évtizedekben, ezért szinte minden országban e 
tulajdonságok fejlesztésére törekednek (KUKOVICS és JÁVOR, 2002a). Fontos emellett a 
gazdaságosság, ezért növelni kell a fajlagos hozamokat is, amelyek különbözı specializált 
fajtákat igényelnek. 

Az állattenyésztési ágazatok közül a rendszerváltás óta a juhászat szenvedte el a  
legnagyobb veszteséget, noha ezt az ágazatot nem  sújtotta a keleti piacok elvesztése- mint a 
sertéstenyésztést, hiszen régebben is az EU piacaira szállítottunk.  A mai napig nem tudtuk 
megvalósítani a termelı- feldolgozó- kereskedelmi tevékenység összhangját, a különbözı 
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támogatások ellenére sincs meg az ágazat megbízható, tervezhetı, hosszabb távú 
jövedelmezısége, nem ment végbe a kívánt szakmai, technológiai elırelépés.                   
 Az Európai Unióban zajló folyamatok a versenyképességünket nem növelik, és a hazai 
termék elıállítás fı jellemzıi sem segítik a gazdasági hatékonyság növelését. A hazai 
juhtartás és tenyésztés egytermékővé (bárány) és egypiacúvá (Olaszország) vált, így a 
termelık kiszolgáltatottsága erısödött. Az egy anyára vetített hozam is messze elmarad a 
kívánatos szinttıl, és jelentıs minıségi (és mennyiségi) hiányosságok is vannak. 

A hazai bárányhús-termelés elıtt két lehetıség van, amely egyben kombinálható is. A 
két lehetıség a hústermelés javítása és a szaporaság jelentıs növelése. Mindkettıre számos 
hazai program megvalósítása következtében többféle megoldási lehetıség létezik. Az 
innováció egyik legfontosabb területe a tenyésztés, amely terület a hústermelés minıségi és 
mennyiségi fejlesztését teszi lehetıvé, egyik lehetıség a juhok hústermelésének növelésére az 
ultrahang alapján készített képek értékelése. Másik terület a tartástechnológia fejlesztések 
fontossága, ezen belül is az állatok viselkedésének tanulmányozása, mivel az állatok a külsı 
környezetével (benne az emberrel együtt) kölcsönhatásban vannak, egyes állatok az adott 
technológiát júl tőrik, mások kevésbé. Az állatoknak az emberi bánásmódra, technológiára 
adott válaszreakcióit kifejezı tulajdonsága a vérmérséklet.  

 

1.2. A vérmérséklet jelentısége az állattenyésztésben 
 
 A vérmérséklet BURROW (1997) megfogalmazása szerint az állatok emberi 
bánásmódra adott viselkedési válaszreakciója. A vérmérséklet megállapítása szubjektív 
módon pontozással, pl. mérleg-teszt alkalmazásával, illetve objektív módszerekkel, pl. 
kezelhetıségi teszt (docility teszt), menekülési sebesség (flight speed) segítségével történik 
(BURROW, 1997).  A vérmérséklet vizsgálatának jelentıségét több vizsgálat is 
alátámasztotta. FORDYCE és mtsai (1988) negatív összefüggést találtak a szarvasmarhák 
vérmérséklete és az élısúlya között, hasonlóan BURROW és DILLON (1997) és FELL és 
mtsai (1999) eredményeihez, ahol a nyugodt vérmérséklető szarvasmarhák gyorsabban 
gyarapodtak a hizlalás alatt, mint az ideges csoportba tartozó társaik. Fell és mtsai (1999) 
szarvasmarha fajban megállapították, hogy a nyugodt egyedek ellenállóbbak a betegségekkel 
szemben, mint az ideges vérmérséklető társaik, IVANOV és mtsai (2005) szerint vélhetıen a 
nagyobb öröklött ellenálló képességük játszhat ebben fontos szerepet. MURPHY és mtsai 
(1994), valamint NEINDRE és mtsai (1998) megállapította, hogy nyugodt anyajuhoknál 
kisebb volt az elhullás, valamint jobb volt a báránynevelı képesség, mint az ideges 
vérmérséklető anyáknál. IVANOV és DJORBINEVA (2003) a tejelı juhokon történt 
vizsgálataikban a nyugodt anyáknak jobb volt a termékenysége (P<0,05), továbbá a nyugodt 
anyák több tejet termeltek (P<0,05), mint az ideges vérmérséklető csoportban tartozó 
egyedek. 

A téma jelentısségét több hasonló, nemzetközi szintő törekvés támasztja alá mind a 
szarvasmarha tenyésztésben, mind a juhtenyésztésben. Az ausztrál húsmarha 
tenyészértékbecslési rendszerben (Breedplan) alkalmazzák a vérmérsékletet, mint közvetett 
húsminıséget javító tulajdonságot (BURROW, 2003).  Az ausztrál „Sheep Genetics 
Australia” a közeljövıben tervezi a vérmérséklet mérés eredményeit is felhasználó 
tenyészérték becslési rendszer biztosítását egyes (Lambplan és a Merinoselect) 
felhasználóinak (COLLINS és CONINGTON, 2005). A vérmérséklet fontosságát jól mutatja, 
hogy a kenyai juh és kecske tenyésztık hasonló fontosságúnak értékelik ezt a tulajdonságot, 
mint növekedési erélyt vagy a hıtőrı képességet (KOSGEY és mtsai, 2008). 

.  
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1.3. Célkitőzések 
 
A vizsgálataim során a következı célkitőzéseket fogalmaztam meg: 
 
1. A juhok vérmérsékletének megállapítása, és a juhok vérmérsékletét befolyásoló 
 tényezık (ivar, születési típus, fajta, apa) vizsgálata; 
 
2. Anyajuhok és bárányaik vérmérsékletének és néhány vérparaméterének összefüggés-
 vizsgálatának értékelése;  
 
3.  Hízóbárányok vérmérsékletének és fontosabb hizlalási (hizlalás végi súly, hizlalás 
 alatti súlygyarapodás) és vágási (nyakalt törzs súlya, hosszú hátizom 
 keresztmetszete, faggyúvastagság) tulajdonságaik összefüggésének 
 értékelése; 
 
4. Az anyajuhok vérmérsékletének és egyes anyai tulajdonságaik (báránynevelı 
 képesség, tejtermelés) összefüggés-vizsgálatának értékelése. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. Értékmérı tulajdonságok  
 
         Azokat a tulajdonságokat, melyekre a tenyésztési célt, a nemesítı munkát alapozzuk, 
értékmérı tulajdonságoknak nevezzük. Ezek olyan, többé vagy kevésbé öröklıdı 
tulajdonságok, amelyek az állat értékét tenyésztési és hasznosítási szempontokból 
meghatározzák, de legalább is erısen befolyásolják. Az értékmérı tulajdonságok tehát 
gazdasági értékkel bírnak és jól mérhetık, vagy becsülhetık. 
         A tenyészállatok kiválasztása is ezen tulajdonságok alapján történik, hiszen a nemesítés 
alapvetı célja, hogy az állatok minél nagyobb értékeket állítsanak elı. Mind a termékek 
értékének meghatározása, mind a szelekció megköveteli, hogy ezek a tulajdonságok 
mérhetıek legyenek, de legalább- ha szubjektíven is- ezek alapján osztályozni lehessen az 
állatokat.  
         Az értékmérı tulajdonságokat különbözı szempontok szerint lehet osztályozni, a 
juhtenyésztésben gyakori a termékek alapján történı csoportosítás, így általános, tejtermelési, 
hústermelési, gyapjútermelési és általános értékmérı tulajdonságokról beszélünk (MUCSI, 
1997). 
 Az általános értékmérı tulajdonságok minden termék elıállításában fontosak. A 
termelés gazdaságosságát döntı mértékben meghatározza a szaporulat nagysága, s 
állományszinten a szaporulati százalékot tekintik fontos értékelı adatnak. Ez a mutató több 
összetett tulajdonságokat takar, ezért a reális értékeléshez ismerni kell az állomány 
termékenységét és szaporaságát (MUCSI, 1997). 
 
Általános értékmérı tulajdonságok 
 
Termékenység 
 
          A termékenység és a szaporaság egymástól elválaszthatatlan tulajdonságok. A nıivarú 
állatok termékenységén az ivarzás és fogamzóképességet, az ellésenkénti életképes magzatok 
világra hozásának a képességét értjük, illetve, hogy milyen idıközönként hajlandók újraelleni, 
a kosokén, pedig a párzási kedv, a fedezés és a termékenyítés képességét értjük (MUCSI, 
1997). Állomány szinten az ellési százalék ad tájékoztatást az anyajuhok termékenységérıl. 
Ez egy évre- vagy egy tenyésztési szezonra vonatkozik: 
 Ellési százalék = (ellett anyák száma / összes anyajuh) x 100 
          
Szaporaság 
 
         A szaporaság a nıivarú állatok azon tulajdonsága, hogy a fajukra, fajtájukra, típusukra 
jellemzı számú, életképes ivadékot hoznak világra. A juh a multipara (többet ellı) kérıdzı 
fajok közé sorolható. Egyes fajták 3-5 életképes utódot is világra hoznak (HORN, 1995).          
A szaporaságot a következı mutatókkal fejezhetjük ki:  
  100 ellett anyára jutó bárányszaporulat = (született bárányok száma / ellett anyák 
száma) x 100 
         Az anyajuhok ellése és a bárányok megszületése még nem biztosíték arra, hogy a 
gazdának bevétele is lesz a szaporulatból, ezeket a bárányokat ugyanis el kell választani és 
tejesbárányként értékesíteni kell, vagy a pecsenyebárányként történı eladáshoz hizlalásba 
állítani, illetve tenyészállatként fel kell nevelni. A gazdálkodás szempontjából tehát az elıbbi 
mutatók nem igazán töltik be a meghatározó értékmérık szerepét, hanem az ezeket is 
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magukba foglaló két jellemzı ismerete a döntı: az alomnagyság választáskor, illetve a 
választáskori alomsúly (MUCSI, 1997). 
 
Választáskori alomnagyság és alomsúly 
 
         Az ismerete fontos, ugyanis hiába ellik az anyajuh ikreket, ha a bárányait nem tudja 
megfelelıen felnevelni, mert pl. nem szoptat vagy hiányos az anyai ösztöne. A tenyésztınek 
tudnia kell értékelni, hogy a felnevelési veszteség a választásig minek a következménye. 
Ennek okai lehetnek: 
- az anyajuh alacsony tejhozama, 
- az anyajuh anyai ösztöneinek rendellenessége 
- az anyajuh vagy bárányainak betegsége 
- takarmányozási hiba 
- gondozási hiba, stb.  
 A tenyésztık számára a legfontosabb információt a választási alomsúly nyújtja az 
anyajuhok báránynevelı képességérıl, kis súlyú vágóbárány nevelésérıl, illetve a hízóbárány-
alapanyag elıállításáról. Nem véletlen, hogy sok húsfajta szelekciós indexében ez az 
értékmérı tulajdonság nagy súllyal szerepel. A jól tejelı anyajuh megfelelıen fejlıdı 
bárányai 30-40 napos életkorra 12-14 kg-os testsúlyt érnek el (napi súlygyarapodás 200-
300g/nap). A fajták között, de fajtákon belül is, nagy különbségek vannak a bizonyos 
betegségekkel és élısködıkkel szembeni ellenálló képességben. Sok országban végeznek 
sikeres kutatásokat például a büdös-sántasággal, a bél- és tüdıférgességgel szemben ellenálló 
vonalak kialakítására (MUCSI, 1997). 
 
Hústermelı képesség 
 
Összetett értékmérı, amely összetevıi: súlygyarapodás, testsúly, vágási tulajdonságok 
(vágóérték).  
 
Súlygyarapodás 
 
1. Báránykori súlygyarapodás (választásig) 
 
 Ez fontos információt ad az anya tejtermelésérıl, általában bruttó súlygyarapodást 
használunk a juhtenyésztésben, mivel nem mérik a bárányok születési súlyát. Amennyiben 
mérik a születési súlyt, alkalmazható a nettó súlygyarapodás. 
 
Bruttó testsúly-gyarapodás (g/nap) = (választási súly, kg/életnapok száma, nap) x 1000 
Nettó testsúly-gyarapodás (g/nap) = ((választási súly, kg - születési súly, kg)/életnapok száma, 
nap) x 1000  
 
2. Hizlalás alatti súlygyarapodás  
 
 A bárányok hizlalás alatti súlygyarapodását az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat során 
tudjuk megállapítani. A hizlalás során étvágy szerint etetjük a bárányokat.  
 
Testsúly 
 
 A báránykori választási súly, a báránykori súlygyarapodás alacsony öröklıdhetıségi 
tulajdonság, a hizlalás alatti súlygyarapodásé viszont közepes. Ezzel szemben az éveskori és a 
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kifejlettkori testsúly öröklıdhetısége közepes, ill. nagy. Így ha a nagy öröklıdhetıségő 
tulajdonságra szelektálunk, akkor nagyobb elırehaladást lehet elérni a kis öröklıdhetıségő 
tulajdonság esetén is. 
 
Vágási tulajdonságok 

 
 Vágóérték becslés: élı állapotában történik (pl. UH technológia alkalmazása). Az 
ultrahang technológia alkalmazásával fontos információkhoz juthatunk a tenyészállataink 
utódainak hústermelésérıl, így az ultrahangos mérések hatékony eszközei lehetnek a 
hústermelésre irányuló nemesítı munkában. 

A vágóérték értékelés szempontjai: vágási %, a csontoshús- és színhústartalom, az 
értékes húsrészek aránya (comb, gerinc, lapocka). A nyakalt törzsel rendelkezı bárányok 
minısítése S/EUROP minısítés alapján történik. 

Az ultrahangos méréseket elıször az 1940-es években végeztek, humán-egészségügyi 
vizsgálatok során. A gazdasági állatokon történı alkalmazást csak másfél évtized múlva 
kezdték el. 1956-ban TEMPLE és mtsai, 1957-ben, pedig CLAUS végzett méréseket 
szarvasmarhán.  

A hazai szarvasmarha-tenyésztésben az angus és hereford fajtákban 1999-tıl kezdték 
el a tenyészbika-jelöltek bır alatti faggyúvastagság mérését a far tájékon, az STV zárásakor. 
TİZSÉR és mtsai (2003a) arról számoltak be, hogy a fekete és a vörös angus színváltozat 
ebben a tulajdonságban nem tér el egymástól. Javasolták továbbá a tulajdonság szelekciós 
index betörténı beépítését, amely 2003-ban meg is valósult.  

A 2. táblázatban a juhokon alkalmazott ultrahangos mérések eredményeit foglaltam 
össze. 

 
2. táblázat 

 
A ultrahang vizsgálatok felhasználásának kezdete a juh hizlalási 

teljesítményvizsgálatok során 
 

Tenyésztı ország Mérés helye Program neve Kezdı év 
Dánia 1. ágyékcsigolya Central Ram Test 1979 
Ausztrália 12. borda Lambplan 1980 
Új Zéland 12. borda Animalplan 1981 
Finnország 1. ágyékcsigolya Central Ram Test 1985 
Egyesült Királyság 3. ágyékcsigolya Sheepbreeder 1986 
Norvégia 1. ágyékcsigolya Central Ram Test 1992 
Kanada 3. ágyékcsigolya Ovissey 1997 

STANFORD és mtsai (1998) nyomán 
 

 A táblázat alapján jól látható, hogy a fejlett juhtenyésztı országok már évtizedekkel 
ezelıtt bevezették az ultrahang vizsgálatokat a saját juh tenyészértékbecslési rendszerükbe. 
Sajnálatos módon hazánkban mind a mai napig az ultrahang alkalmazása nem került 
bevezetésre, ill. a közeljövıben nem is fog bevezetésre kerülni. 

Több szerzı vizsgálta a hosszú hátizom vastagság és az élısúly kapcsolatát. 
MARTYNIUK és mtsai (2001) az élısúly és a hosszú hátizom vastagságának ultrahanggal 
mért eredményei között, Olkuska fajtában (n=21), r=0,86 erısségő összefüggést számítottak. 
PAJOR és mtsai (2005) magyar merinó és brit tejelı fajtájú kosok esetén az élısúly és a 
becsült izomvastagság, illetve izomterület között számított korrelációk a következık voltak: 
magyar merinó: r=0,52, P=0,15; r=0,44, P=0,24; brit tejelı: r=0,57, P= 0,08; r= 0,58, P=0,08. 
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Gyengébb összefüggésekrıl számoltak be BEDHIAF és DJEMALI (2006), ahol az 
ultrahanggal mért hosszú hátizom vastagsága és az élısúly között r=0,34 erısségő korrelációt 
állapítottak meg. A hosszú hátizom területének mérése indokolt lehet, hiszen szoros 
összefüggés áll fenn a hosszú hátizom területe és a színhústermelés között (r=0,78) (CARON 
és mtsai,  1997), (rg=0,70) (KVAME és VANGEN, 2006), (r=0,73) (PAJOR és mtsai, 2008). 
Ezt jól tükrözi CAMERON és BRACKEN (1992) illetve SIMM és mtsai (1993) 
megállapításaik is, melyek szerint, 3-4 éves tenyésztıi munka során a juhok izommennyisége 
szignifikánsan növekedett. Az ultrahangos eszközzel mért faggyú vastagság, izomvastagság 
és az élısúly mérés eredményei adták a felhasznált indexek alapját. Véleményük szerint, a 
tenyésztési programokban a viszonylag alacsony költségekkel elérhetı magasabb profit 
érdekében hasznos lenne az ultrahang technika szélesebb körő alkalmazása.  

A mérést és feldolgozást végzı személy gyakorlottsága és a technikai feltételek 
megléte fontos az ultrahangos készülékek alkalmazásakor (ROBINSON és mtsai, 1992). A 
szarvasmarha és a juh fajok esetében a becslı egyenletek pontossága kisebb, ezért a módszer 
széles körő bevezetése elıtt még szükségesnek tőnik fejlesztı- és kutatómunkát végezni 
(TİZSÉR és mtsai, 2004a). 

A hosszú hátizom keresztmetszetében a hosszú hátizom területének (LMA) 
meghatározása az ultrahangos képek alapján manuálisan (körberajzolás egérrel), vagy a 
faggyú, a bır- és az izomvastagság mérésével, regressziós egyenlet révén lehetséges. 
 
Tejtermelı képesség 
 
 Az egyed tejtermelésének nagyságáról a rendszeres, havonta történı befejések 
(próbafejés) adnak tájékoztatást. Juhtenyésztésben használt mérıszámok: fejési idıszak 
(laktáció) hossza, kifejt tej napi mennyisége, tejhozam a fejési idıszak alatt, zsírtartalom (%) 
és fehérjetartalom (%). 
 A tejtermék-gyártás (pl. sajt) során fontos információt nyújt a tejfehérjén belül a 
kazein – savófehérje arány értékelése, ill. a magasabb tejfehérje (fıleg kazein) tartalomra 
történı szelekció (MUCSI, 1997). A vizsgálataim során a fejési idıszak hosszát és a fejési 
idıszak alatti tejhozamot értrékeltem.  
 Mint ismeretes, a juhok tejtermelését leginkább a fajta, a takarmányozás, a tartás, az 
anyajuhok életkora és a laktáció hossza határozza meg. A 3. táblázatban foglalom össze 
néhány tejtermelı fajta laktáció hosszát és laktáció alatt kifejt tej mennyiségét.  
 
3. táblázat 

 
Különbözı fajtájú anyajuhok tejtermelése 

 

Ország Juhfajta 
Laktáció hossza, 

nap 
Tejtermelés, kg 

Franciaország lacaune 160-170 270 
Németország kelet-fríz 300-365 500-900 
Görögország chios 170-250 135-300 
Izrael awassi 240-300 440-550 
Spanyolország  manchega 150-270 80-250 
Forrás: BAJÚSZ, 2009 
 
 A táblázatban található fajták jó tejelık, ezek közül több is részt vett a hazai 
tejtermelés növelsében, mint fajtatiszta állomány kialakításában, mint kersztezési partnerként. 
A különbözı fajták tejének beltartalmi értékeit a 4. táblázat mutatja be.   
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4. táblázat 
 

Különbözı fajtájú anyajuhok tejösszetétele 
 
Szerzık  Fajta  Zsír, % Fehérje, % Tejcukor, % 
ANTUNAC és 
mtsai (2007) kelet-fríz 6,53 5,44 4,61 

SCHANDL (1937) magyar merinó 7,50 6,00 5,00 
awassi 6,86 5,15 5,02 NUDDA és mtsai 

(2002) sarda 6,44 5,41 4,88 
FLAMANT és 
CATTIN-VIDAL 
(1960) 

lacaune 7,45 5,82 n.a. 

TSIPLAKOU és 
mtsai (2008) chios 7,20 5,60 4,90 

 
 A különbözı fajtájú juhok tejének beltartalmiértékei különbözıek, általános 
megállapítás szerint a jól tejelı fajták tejének kisebb a beltartalmi értékei. A cigája fajta 
tejösszetételét a 2.4. fejezetben mutatom be. 
 Továbbiakban a hazánkban fejt juhfajták laktáció hosszát és a tejtermelését mutatom 
be az 5.  táblázatban.  
 
5. táblázat 

 
Hazánkban fejt juhfajták tejtermelése 

 

Juhfajta Laktáció hossza, nap Tejtermelés, kg 

lacaune1 101-154 65-143 
lacaune2 73-140 123-171 
brit tejelı2 91-127 104-194 
tejelı cigája2 81-110 114-170 
awassi3 215 285 
magyar merinó4 n.a. 30-50 
cigája5 50-200 59-180 

Forrás: 1NÉMETH és mtsai (2007); 2MAJUSZ (2009); 3MAJUSZ (2008); 4KUKOVICS és 
NAGY (1999); 5KUKOVICS és JÁVOR (2002b); n.a.: nincs adat 
 
 A 3. és az 5. táblázatokat összehasonlítva jól látszik, hogy a magyar viszonyok között 
a külföldi fajták tejtermelése lényegesen kisebb, a magyar merinó tejtermelése és fejése 
jelenleg nincs napirenden, ezzel szemben a cigája fajta tejtermelésre javasolható. 
 
Egyéb értékmérı tulajdonságok 
 
 Ide tartozik a konstitúció, technológiai tőrés, igényesség, igénytelenség, 
életteljesítmény és vérmérséklet. Ezen tulajdonságokat másodlagos értékmérı tulajdonságnak 
is nevezik.  
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2.2. Vérmérséklet 
 

2.2.1. A vérmérséklet fogalma, mérési lehetısége és öröklıdhetısége 

 
         A vérmérséklet, más néven temperamentum, értelmezése eltérı a különbözı szerzık 
szerint. BURROW (1997) és BUCHERAUER (1999) szerint: az állatok emberi bánásmódra 
adott viselkedési válasza. MASON (1984) szerint a vérmérséklet az állat alap beállítottsága a 
környezet változásának irányába. 
         A vérmérséklet másik megfogalmazása szerint különbözı eredető, például 
tartástechnológiai, vagy társas viselkedésbıl fakadó hatásokra adott válaszreakció jelenségét, 
hevességének mértékét jelenti. A vérmérséklet az idegrendszer érzékenységét kifejezı 
tulajdonság, amely szorosan összefügg az anyagcserével (STEFLER és mtsai, 1995). 
 Vérmérsékleten (véralkat, temperamentum), a régi orvosok a kedélynek különbözı 
megnyilatkozásait értették, amelyek a szövetnedvek bizonyos keveredése által jönnének létre. 
A vörös vér, a fekete és sárga epe és a nyiroknedv képezték a régi tan szerint a test fı nedveit, 
amelyek egyikének vagy másiknak túlsúlya szerint megkülönböztettek vérmes 
(szangvinikus), méla (melankolikus), epés (kolerikus) és nyálkás (flegmatikus) 
vérmérsékletet. A vérmes egyének élénk szellemő, izgékony, érzékeny, vidám és változó 
hangulatúak. A méla emberek lassúak, de szívósak. Az epés temperamentum tartósan haragos 
hangulat által jellemzik. A flegmatikus emberek nehezen ingerelhetık, hiányos érzékkel 
bírnak a saját, valamint mások szenvedései iránt. Természetes, hogy eme felfogását a régi 
orvosoknak a modern tudomány nem fogadta el, de azért fenti kifejezések, mint oly jelzık, 
melyekkel az idegrendszer egyéni reakcióit röviden fel lehet tüntetni, a közhasználatban 
fenntartották magukat (PALLAS NAGYLEXIKON). 
 A szilárd konstitúciót (egészséges, ellenálló szervezet) felmutató állatot a jó 
termékenység, környezethez való alkalmazkodás mellett az élénk vérmérséklet is jellemzi.  A 
durva konstitúciójú egyed ezzel szemben az esetek többségében flegmatikus vérmérséklető, a 
környezet ingereire alig reagál. Az élénkebb anyagcsere-típusú állatok (pl: tejelı juhok) 
élénkebb vérmérsékletőek, mint a renyhébb anyagcserével bírók (pl: húsfajták).  Vagyis a 
vérmérséklet összefüggésben van az anyagcsere intenzitásával. Összességében 
megállapítható, hogy a különbözı környezeti ingerekre adott válaszreakciók nagyságát a 
vérmérséklet fejezi ki.  

A vérmérséklet megállapítása kötetlen és kötött tesztek alkalmazásával mérhetı 
(BURROW, 1997). Kötetlen tesztek, amelyekere az objektív mérés a jellemzı, pl. menekülési 
sebesség, szelídségi teszt alkalmazásával történik. A másik típusa a teszteknek a kötött, 
jellemzıjük, hogy szubjektív módon pontozással történik az állatok vérmérsékletének 
megállapítása, pl. mérleg-teszt alkalmazásával. A következı táblázatokban mutatom be a 
széleskörben használt kötött és kötetlen teszteket  (6. és 7. táblázatok). 
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6. táblázat 
 

Vérmérséklet megállapítására szolgáló kötetlen tesztek 
 

Teszt Hivatkozás Mérés jellemzıje Faj/hasznosítás 

Közelítési teszt 
TILBROOK és 

mtsai (1989) 
Az állat és a vizsgáló közötti 

interakciók száma és idıtartama 
tejelı 

szarvasmarha 

Közelítési teszt 
GONYOU és mtsai 

(1986) 
Az állat és a vizsgáló közötti 

interakciók száma és idıtartama 
sertés 

Aréna teszt 
FELL és SHUTT 

(1989) 
Az egyed helyzete és mozgása egy 

adott területen. 
juh 

Menekülési idı 
mérése 

BURROW és mtsai 
(1988) 

Az állatok egy adott (1,7 m) 
megtételéhez szükséges idı 

húsmarha 

Menekülési 
távolság 
mérése 

MURPHEY és 
mtsai (1981); 

A vizsgálóhoz mért legközelebbi 
távolság mérése m-ben 

húsmarha 

Menekülési 
távolság 

HUTSON (1982); 
HARGRAVES és 
HUTSON (1990) 

A vizsgálóhoz mért legközelebbi 
távolság mérése m-ben 

juh 

Nyitott térben 
végzett teszt 
(open field) 

BEILHARZ és 
COX (1967) 

Az állat mennyi megadott 
térrészben mozog egy adott 

idıtartamban.. 
sertés 

Nyitott térben 
végzett teszt  

KERSTEN és mtsai 
(1989) 

Az állat viselkedési elemeinek (pl. 
mozgás, felfedezés, nevelés) száma 

videofelvétel során 
nyúl 

 
7. táblázat 

 
Vérmérséklet megállapítására szolgáló kötött tesztek 

 
Teszt Hivatkozás Mérés jellemzıje Faj/hasznosítás 

Mérleg-teszt 

TRILLAT és 
mtsai (2000); 
KABUGA és 

APPIAH (1992); 
SATO (1981) 

Állatok viselkedésének 
pontozása miközben mérlegen 
tartózkodik (1-4, il. 1-5 pont). 

húsmarha 

Nyakrögzítı teszt 
(mozgás 
pontozása) 

FORDYCE és 
mtsai (1982) 

Állatok viselkedésének 
pontozása miközben 

nyakrögzitıben van (1-8 pont). 
húsmarha 

Szorító teszt 
(mozgás 
pontozása) 

GRANDIN 
(1993) 

Állatok viselkedésének 
pontozása miközben karámban 

(szorítva) van (1-5 pont). 
húsmarha 

 
 
A következı táblázatokban (8. és 9. táblázatok) bemutatom a különbözı szerzık által 

mért vérmérséklet öröklıdhetıségi értékszámait.  
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8. táblázat 

 
Vérmérséklet öröklıdhetıségi értékeinek alakulása kötetlen tesztek esetén különbözı 

szerzık szerint  
 
Mérési 
módszerek 

Hivatkozás h2±SE Fajta Ivar 
Életkor 
(hónap) 

Menekülési idı 
BURROW és 
mtsai (1988) 

0,54±0,16 zebu 
leszármazott 

hím- és 
nıivar 

6 

Menekülési idı 
BURROW és 
mtsai (1988) 

0,26±0,13 zebu 
leszármazott 

hím- és 
nıivar 

18 

Menekülési 
sebesség 

BURROW 
(2001) 

0,40-0,44 különbözı 
húsmarha 

hím- és 
nıivar 

12, 18 

Menekülési 
távolság 

O’ROURKE 
(1989) 

0,40±0,15 brahman 
keresztezett 

hímivar 6 

Menekülési 
távolság 

O’ROURKE  
(1989) 

0,32±0,14 brahman 
keresztezett 

hímivar 12 

Szelídségi teszt 
NEINDRE és 
mtsai (1995) 

0,22 limousin nıivar 10-11 

   
 
9. táblázat 

 
Vérmérséklet öröklıdhetıségi értékeinek alakulása kötött tesztek esetén különbözı 

szerzık szerint  
  
Mérési 
módszerek 

Hivatkozás h2±SE Fajta Ivar 
Életkor 
(hónap) 

Nyakrögzítı 
teszt 

FORDYCE és 
mtsai. (1982) 

0,67±0,26 
különbözı 
húsmarha 

hím- és 
nıivar 

10 vagy 22 

Szorító teszt 
FORDYCE és 
mtsai. (1982) 

0,25±0,20 
különbözı 
húsmarha 

hím- és 
nıivar 

10 vagy 22 

Vérmérséklet 
pontozása 

SATO (1981) 0,45 Japán fekete 
hím- és 
nıivar 

vegyes 

Vérmérséklet 
pontozása 

O’ROURKE 
(1989) 

0,14±0,11 
brahman 

keresztezett 
hímivar 6 

Vérmérséklet 
pontozása 

O’ROURKE 
(1989) 

0,12±0,11 
brahman 

keresztezett 
hímivar 12 

Vérmérséklet 
pontozása 

MORRIS és 
mtsai. (1994) 

0,22±0,15 n.a. nıivar tehén 

Vérmérséklet 
pontozása 

MORRIS és 
mtsai. (1994) 

0,32±0,15 n.a. nıivar üszı 

Vérmérséklet 
pontozása 

MORRIS és 
mtsai. (1994) 

0,23±0,12 n.a. 
hím- és 
nıivar 

borjú 

 
 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vérmérséklet öröklıdhetısége nagy 
tartomány között ingadozik (0,12 – 0,67), de a szerzık többsége a vérmérséklet 
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örökölhetıségét 0,2 – 0,4 közé tette, más fajban, pl. sertésen HOHENBOKEN (1987) 
vizsgálta a tanulási képesség öröklıdhetıségét, melynek értékét 0,45-0,52-nek találta. 
Továbbá a táblázat felhívja a figyelémet, hogy a különbözı életkorban mért öröklıdhetıségi 
értékszámok különbözıek. 

Megállapítható, hogy a vérmérséklet közepesen öröklıdı tulajdonság. 
 Etológiai vizsgálatokat más hazai szerzık is végeztek (CZAKÓ, 1978; GYÖRKÖS és 
mtsai, 1995; GERE és CSÁNYI, 2001) szarvasmarha faj esetén. TİZSÉR és mtsai (2003c) 
vizsgálataikban alkalmazták elıször hazánkban a mérleg tesztet, és a menekülési sebesség 
mérését a szarvasmarhák vérmérsékletének jellemzésére. Vizsgálataik során negatív 
összefüggést mutattak ki a szarvasmarhák vérmérséklete és az áthaladási idı között (TİZSÉR 
és mtsai, 2003b). Eredményeik alapján a tesztek használatát javasolták a hazai gyakorlatban. 

 
Bírálók hatása a vérmérséklet pontszám alakulására 
 
Jelentıs kérdés, hogy az alkalmazott tesztet (pl. mérleg teszt) elvégzı személyek 

pontozása között minél kisebb legyen az eltérés, mindegyik bíráló hasonló módon értékelje az 
állatok viselkedését, vagyis minél szorosabb legyen az összefüggés mértéke. Ezt a kérdést 
vizsgálták SZENTLÉLEKI és mtsai (2006), a vizsgálatukban 3 független bíráló által az 
állatok viselkedésére adott pontszámok között igen szoros kapcsolatot találtak magyar tarka 
fajtában (rrang=0,73 – 1,00; P<0,0001). Vagyis a megfelelı gyakorlat után, a tesztek elvégzése 
nem okoz nagyobb problémákat, könnyen beilleszthetıek az állattenyésztés gyakorlatába. 
Ezen felül a szerzık szemegyeztetı bírálatokat tartanak szükségesnek. 

 

2.2.2. A vérmérsékletet befolyásoló tényezık értékelése 

 
A szinezet hatása a vérmérséklet alakulására 
 
Ami a vadon élı állatok körében azon módon nyilvánulhat meg, hogy a fajtársak 

másképp (agresszió) viselkedhetnek az eltérı színő egyedekkel, másrészt a ragadozók is 
hajlamosak az eltérı, különleges, feltőnı színezettségő zsákmányt választani a predáció során. 
A domesztikáció ezzel szemben kedvezett a fajokon (fajtákon) belüli színváltozatok 
elterjedésének, a színre történı szelektálás ugyanis feltehetıen e folyamatok egyik fı 
mozgatója volt. Tapasztalati tény, hogy egy-egy jellegzetes színő állat viselkedését tekintve is 
eltér társaitól. Leírták a rókák (KEELER, 1942,1947), a patkányok (SCHWABE, 1979), a 
házi egerek és a lovak (HEMMER, 1990), valamint a szarvasmarha egyedek (TİZSÉR és 
mtsai, 2003d)  a színezettel összefüggı viselkedésbeli eltéréseit is. A szarvasmarha fajban a 
vörös és a fekete színváltozatú angus fajtájú bikaborjak vérmérséklete között jelentıs eltérés 
adódott, a  vörös színő bikaborja nyugodtabbak voltak, mint a fekete színváltozatú egyedek 
(P<0,001).  

A színezettség és a viselkedés közötti kapcsolat többek között a melaninok és a 
katekolaminok (adrenalin, noradrenalin) szintézisének közös biokémiai hátterével 
magyarázható, de ezen kívül számos egyéb tényezı is közrejátszhat.  

 
A fajta hatása a vérmérséklet alakulására 
 

          Angus és hereford fajtákban és keresztezett állatokban MORRIS és mtsai (1994) 
értékelték az állatok vérmérsékletét mérlegeléskor és a természetes párzásra való kihajtáskor. 
A vizsgálat során az angus nyugtalanabb, idegesebb volt a herefordhoz képest.  
         VOISINET és mtsai (1997) a braford, szimentáli x red angus, red brangus, simbrah, 
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amerikai angus és tarantaise x angus genotípus csoportok vérmérsékletét pontozásos 
módszerrel hasonlították össze. A pontozás 1-tıl 5-ig terjedı skálán (1 pont: nyugodt, 
mozdulatlan, 5 pont: agresszív mozgás) történt a rendszeres mérlegeléskor, illetve 
állománykezeléskor. A brahman génekkel rendelkezı egyedek nyugtalanok voltak, így 
magasabb pontszámokat értek el (3,45), mint ezen génekkel nem rendelkezı egyedek (1,8). 
Hasonló megállapításra jutottak FORDYCE és mtsai (1985), miszerint a brahman géneket 
hordozó marhák nehezebben kezelhetık az európai szarvasmarhákhoz képest. 
         KUEHN és mtsai (1998) vizsgálataikat választott limousin borjakkal végezték 1-6 
pontos skálát (1 pont: szelíd, 6 pont: nagyon agresszív) alkalmazva. A 4-es, 5-ös és 6-os 
pontszámmal rendelkezı egyedeket együtt kezelték, mert kis százalékban fordultak elı. A 
becslés eredményeként 0,4-es h2 értéket számítottak. Ugyanez a szerzıi munkacsoport 
(KUEHN és mtsai, 1999) salers fajtában is megvizsgálta a szelídség örökölhetıségét. A salers 
fajtában kisebb az örökölhetıségi érték (h2= 0,24), mint a limousin fajtában. 
 A juhokban kevésbé vizsgálták a fajták hatását az állatok viselkedésére. 
STRITTMATTER (2001) vizsgálataiban a német feketefejő egyedek nyugodtabbak voltak a 
német húsmerinó társaikhoz képest.  
 

Az ivar hatása a vérmérséklet alakulására 
 

Az ivar esetén ellentmondó eredményeket kaptak a kutatók, HEARNSHAW és mtsai 
(1979), HEARNSHAW és MORRIS (1984), TILBROUK és mtsai (1989) és BURROW 
(1991), a vizsgálataikban nem találtak különbséget a két ivar között a szarvasmarha fajban, 
ezzel szemben VOISINET és mtsai (1997b) azt tapasztalták, hogy a Bos indicus keresztezett 
(pl. braford, simbrah) üszıknek szignifikánsan magasabb volt a vérmérséklet pontszámuk, 
mint a tinóknak. Hasonlóan az elızı vizsgálat eredményéhez, STRICKLIN és mtsai (1980) 
vizsgálatukban arra következtetésre jutottak, hogy a kiválasztott bikák kezelhetıbbek voltak, 
mint az üszık. STAIKOV (1996) bolgár szimentáli fajta borjain végzett vizsgálatai alapján 
megállapította, hogy a kasztrált állatok nyugodtabbak voltak a bika borjakhoz képest.  

A különbözı vizsgálati eredmények felhívják a figyelmet, hogy az ivar hatása 
bizonyos fajtákban (esetleg fajokban), adott körülmények között jelenhet meg.  

Az irodalom áttanulmányozása után megállapítható, hogy a juh fajban ez idáig még 
nem vizsgálták az ivar hatását a vérmérsékletre. 

 
 
Az életkor hatása a vérmérséklet alakulására 
 

 Több szerzı (HEARNSHAW és MORRIS, 1984; KABUGA és APPIAH, 1992) 
vizsgálatai szerint a vérmérséklet pontszám az életkorral párhuzamosan változik, a fiatalabb 
egyedek nyugtalanabb vérmérsékletőek, mint az idısebb egyedek. SATO (1981) 
megállapította, hogy a szarvasmarha fajban, az életkor elırehaladtával a tehenek egyre 
nyugodtabbakká válnak. Ezt azzal magyarázták a szerzık, hogy az idısebb egyedek 
hozzászoktak a különbözı állattenyésztési technológiákhoz, ill. a mérésekhez 
(HEARNSHAW és mtsai, 1979). ROY és NAGPAUL (1984) elemzéseik során 
megállapították, hogy a legnyugodtabb tehenek a 6. laktációjúak voltak. Hasonló 
eredményeket értek el TİZSÉR és mtsai. (2003b), akik különbséget találtak az egyszer ellet 
és többször ellett holstein fríz és angus tehenek vérmérsékletének pontszámai között.  

Viszont 6-18. hónapos életkor közötti vizsgálatok (BURROW és mtsai, 1988) arról 
számoltak be, hogy az életkor nem volt hatással a szarvasmarhák vérmérséklet pontszámára.  
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Apa hatása a vérmérséklet alakulására 
 
DICKSON (1970) a különbözı apaságú tehenek vérmérséklete között jelentıs 

különséget tapasztalt, és  KOVALCIKOVA és mtsai (1988) a különbözı apaságú üszık 
helyváltoztató mozgása között szignifikáns eltérés talált. Továbbá BROUCEK és mtsai 
(2003) szignifikáns különbségeket tapasztaltak a különbözı apaságú üszık útvesztın történı 
áthaladási ideje között (P<0,01). Összességében megállapítható, hogy a különbözı apaságú 
egyedek vérmérsékletében jelentıs eltérések lehetnek, melyeket leginkább szarvasmarha 
fajban vizsgáltak, juh faj esetén nincs elérhetı adat erre a tulajdonságra nézve. 
 
 

Egyéb tényezık hatása a vérmérséklet alakulására 
 
Az állatok viselkedését a takarmányozás és az emberi tényezı is befolyásolják. 

BOZKURT és mtsai (2006) összefüggéseket találtak a magas energia-fogyasztás és az 
agresszív viselkedés gyakorisága között hizlalási periódus alatt. Továbbá az ingerlékeny 
állatgondozó hatására a teheneknek alacsonyabb volt a standard laktációs tejtermelése és 
magasabb voltak az állategészségügyi költségeik, mint a lelkiismeretes állatgondozók esetén 
(PANAMA és SPINKA, 2005). 
  

2.2.3. A vérmérséklet hatása a hizlalási tulajdonságokra, valamint a hústermelésre és a 
húsminıségre 

 
A hizlalási teljesítményt, valamint a hústermelési tulajdonságot több tényezı is 

befolyásolja, pl. választott fajta, tartástechnológiai tényezık, etetett takarmány fizikai 
formája, energia és táplálóanyag tartalma, etetési módszer, a hizlalás kezdeti és záró súlya 
(HEROLD és mtsai, 1986; NAGY és JÁVOR, 1989 és JÁVOR és mtsai, 1993).  

Továbbá FORDYCE és GODDARD, (1984), FORDYCE és mtsai (1985, 1988) 
negatív összefüggést találtak a szarvasmarhák vérmérséklete és az élısúlya között, hasonlóan 
BURROW és DILLON (1997), VOISINET és mtsai. (1997b), valamint FELL és mtsai (1999) 
eredményeihez, ahol a nyugodt vérmérséklető szarvasmarhák gyorsabban gyarapodtak a 
hizlalás alatt, mint az ideges csoportba tartozó társaik. TULLOH (1961) kimutatta, hogy laza 
pozitív összefüggés van a húsmarhák docilitás teszt pontszáma és élısúlya között, vagyis, a 
könnyebben kezelhetı állatoknak jobb a súlygyarapodásuk, mint az ideges, agresszív, vad 
állatoknak.   

NEINDRE és mtsai (1996) vizsgálataikban igazolták, hogy az ideges vérmérséklető 
szarvasmarháknak több zúzódásuk van, és a húsárnyalatuk sötétebb, mint a nyugodt 
állatoknak.  

PETHERICK és mtsai (2002), KADEL és mtsai  (2006) és MÜLLER és von 
KEYSERLINGK (2006) vizsgálataikban megállapították, hogy a nyugtalan, ideges 
szarvasmarhák húsának minısége rosszabb. REVERTER és mtsai, (2003) brahman, belmont 
red és santa gertrudis fajták esetében a vérmérséklet (menekülési idı) és m. longissimus 
thoracis et lubrorumra vonatkozó nyíró erı között jelentıs genetikai összefüggést (rg=-0,54) 
határoztak meg. VOISINET és mtsai (1997a) vizsgálataik során megállapították, hogy a 
nyugodt vérmérséklető állatok húsmintáiban kisebb nyíró erı értékeket mértek, mint az ideges 
vérmérséklető állatok mintáiban. Hasonlóan az elızı eredményekhez KING és mtsai (2006) 
az ingerlékenység növekedésével (vérmérséklet szempontjából idegesebb egyedek) a 
marhahús porhanyóssága kedvezıtlenebbé vált. VANN és mtsai (2004) gyenge, ill. közepes 
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összefüggést mértek a rágósság és az állatok ingerlékenységüket (érzékenység) mérı 
pontszámok között. Legutóbb VADÁNÉ és mtsai (2007) mutattak ki összefüggést az állatok 
vérmérséklete és a hús porhanyóssága között. 

Az érzékenyebb állatok a különbözı stresszorokra kifejezettebb stressz reakciót adtak. 
Valószínőleg azért, mert az érzékenyebb, ingerlékenyebb (ideges vérmérséklető) egyedeknek 
a nyugalmi glükokortikoid szintjük is magasabb lehet, így a stresszorokra hevesebben 
reagálnak. KNOTT és mtsai (2007) juh fajban történt vizsgálatai során megállapították, hogy 
azon állatoknak, melyek ingerlékenyebbek, a testösszetétel vizsgálat során a faggyú tartalmuk 
nagyobb és a színhústartalmuk kisebb volt. 
 Összességében megállapítható, hogy a nyugodt vérmérséklető állatok gyorsabban 
gyarapodnak a hizlalási idıszakban, így nagyobb élısúlyt érnek el, továbbá a húsuk 
porhanyósabb, összahasonlítva az ideges vérmérséklető társaikkal.  

Ezen felül kevés  információ áll rendelkezésre, hogy a különbözı születési típusból 
származó állatok hizlalási teljesítménye és a vérmérséklet között található-e eltérés, továbbá a 
hústermelésük és faggyúzottságuk között mérhetı-e különbség. Továbbá nem ismert, hogy a 
nyugodt anyáknak nyugodtabbak-e a bárányai, illetve ezen bárányok hizlalási teljesítményük 
sem ismert. 

2.2.4. A vérmérséklet hatása az anyai tulajdonságokra 

  
 A vérmérséklet befolyásolja az állatok szexuális viselkedését. A nyugodt 
vérmérséklető anyák több idıt töltöttek a kosokkal, mint az ideges társaik (GELEZ és mtsai, 
2003). A nyugodt vérmérséklető állatoknak hosszabb az ivarzási ciklusuk (BRADEN és 
MOULE, 1964; PRZEKOP és mtsai., 1984), jobb az ovulációs rátájuk (DONEY és mtsai., 
1976) és a vemhességi arányuk (MCMILLAN és KNIGHT, 1982), valamint az embrióik 
túlélési aránya (van NIEKERK és mtsai. 1968). 

MURPHY és mtsai (1994), valamint NEINDRE és mtsai (1998) megállapították, hogy 
a nyugodt anyajuhoknak, a természetes báránynevelés alkalmával, kisebb volt a bárányainak 
az elhullása, valamint a báránynevelés alatt jobban gyarapodtak, mint az ideges vérmérséklető 
anyák bárányai. Hasonló eredményekrıl számolt be O’CONNOR és mtsai (1985), hogy a 
nyugodt anyák jobb báránynevelık, mint az ideges anyák. 

A mesterséges báránynevelés során, a születésük után azonnal, az anya-bárány 
kapcsolat kialakulása elıtt elválasztott bárányoknak nagyobb volt a báránykori 
súlygyarapodásuk, mint a késıbbi idıpontban választott társaiknak (BODNÁR, 2005; 
BODNÁR és mtsai, 2006).  

NEINDRE és mtsai (1998) megállapították, hogy ideges vérmérséklető anyajuhoknak 
nagyobb a bárány elhullásuk, mint a nyugodt anyáknak. Hasonló eredményre jutottak 
MURPHY és mtsai (1994), a vizsgálataik során a választásig történı bárányelhullást 
értékelték. Az eredményeik szerint a nyugodt anyák bárányainak kisebb arányú volt az 
elhullása, mint az idegeseké.  

LAWSTUEN és mtsai (1988) kimutattak genetikai kapcsolatot a vérmérséklet és a 
könnyő ellés (0,48±0,18), valamint a szaporasági teljesítmény (0,30±0,34) között tejelı 
szarvasmarhák vizsgálatában. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a vérmérséklet befolyásolja az anyák 
báránynevelı képességét, a nyugodt anyáknak kisebb a bárányaik elhullási aránya, nagyobb a 
választási alomsúlya.  

GUPTA és MISHRA (1978) szerint a nyugodtabb tehenek több tejet adnak és tejleadó 
képességük is jobb volt. BHARADWAJ és mtsai (2007) vizsgálataikban megállapították, 
hogy a bölények tejtermelését befolyásolta az állatok vérmérséklete. A nyugodt vérmérséklető 
egyedek szignifikánsan több tejet (2120 kg) termeltek, mint az ideges (1829 kg) és agresszív 
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(1743 kg) egyedek. Tehenek esetén DRUGOCIU és mtsai (1977) vizsgálataik során a 
nyugodt vérmérséklető tehenek 25-30%-kal több tejet termeltek, mint az ideges társaik.   

IVANOV és DJORBINEVA (2003) a tejelı fajtájú juhokon történt vizsgálataikban a 
nyugodt anyáknak jobb volt a termékenysége (P<0,05), továbbá a nyugodt anyák több tejet 
termeltek (P<0,05), mint az ideges vérmérséklető csoportban tartozó egyedek.  
 A gépi fejés esetén a juhok több mint 25 % nyugtalan volt, melynek a 
következményeként a tej visszatartása növekedett (DIMITROV és mtsai, 1993ab; 
DIMITROV és mtsai, 1998; IVANOV és DJORBINEVA, 2001) és így a csökkent 
tejtermelés. 

Megállapítható a nyugodt vérmérséklető tejhasznú juhok istállózott körülmények 
között több tejet termeltek. Vajon extenzív körülmények között a tejtermelésben 
tapasztalható-e különbség a különbözı vérmérséklető anyajuhok között. 
 

2.2.5. A vérmérséklet hatása egyéb tulajdonságokra 

  
FELL és mtsai (1999) szarvasmarha fajban megállapították, hogy a nyugodt egyedek 

ellenállóbbak a betegségekkel szemben, mint ideges vérmérséklető társaik, amelyekben 
nagyobb öröklött ellenálló képességük játszik fontos szerepet. IVANOV és mtsai (2005) 
megállapították, hogy a nyugodt vérmérséklető juhoknak nagyobb lizozim koncentrációjuk a 
vérben, összehasonlítva az ideges vérmérsékletőekkel, így nagyobb az ellenálló képességük a 
külsı környezeti hatásokkal szemben.  

Több szerzı is megállapította, hogy a stressz befolyásolja az állatok immunállapotát, 
gyengítve azt (GOUNDASHEVA és mtsai. 1997; GOUNDASHEVA, 2000, 2002; YOTOVA 
és mtsa, 2004). 

FELL és mtsai (1991) mutatott ki kapcsolatot a nyugodt vérmérséklet és a csökkent 
bélféreg fertızöttség között juh fajban. 

A vérmérséklet és az immunrendszer kapcsolata további vizsgálatok elvégzését 
sürgeti, mivel a nyugodt vérmérséklető állatoknak nagyobb az ellenállóképességük, ami 
befolyásolhatja a különbözı lábvégmegbetegedések, külsı parazitózisok, esetleg a 
tıgygyulladás lefolyását és arányát.  
 Összességében megállapítható, hogy a nyugodt vérmérséklető állatok a gazdaságilag 
jelentıs tulajdonságokban (élısúly, súlygyarapodás, hústermelés és húsminıség, szaporaság, 
tejtermelés, betegségekkel szembeni ellenálló-képesség) jobb eredményeket értek el, amelyet 
számos vizsgálat eredménye támaszt alá.  

 

2.3. A stressz, mint az anyagcserét és viselkedést befolyásoló tényezı 
 
Története 
 
 1936. július 4-én jelent meg az angliai Nature címő tudományos folyóiratban egy 74 
soros tanulmány "Károsítási tényezıkkel elıidézett szindróma" címmel. Szerzıje: Selye János 
osztrák- magyar származású kanadai tudós. Közleményében három fokozatot különített el. Az 
elsı fokozat az alarm reakció, mely egyfajta riadókészültséget jelent - a szervezet ilyenkor 
felkészül a veszélyre. Ám tartósan nem lehet ebben az állapotban maradni, s rövidesen 
kialakul a második fokozat, az aktív ellenállás állapota. Ez sok szempontból a riadóval 
ellentétes testi változásokat okoz, azaz a test alkalmazkodik az ártalomhoz. A harmadik  
fokozat a kimerülés, amelynek megnyilvánulásai meglepıen hasonlítanak az alarm 
reakcióhoz. Idı elıtti öregedést, s számos betegséget, kimerülést és végsı esetben halált okoz.  
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Névválasztás 
 
 Selye János a három fokozatot (azaz a triászt) Általános Adaptációs Szindrómának  
nevezte el. De mi legyen a neve annak, ami mindezt létrehozza? Tudta, hogy a károsítási 
tényezı nem jó név, mivel izomgyakorlatokkal is létrehozható a szindróma. Ekkor botlott a 
stressz szóba, melyet a mérnöki szaknyelv használt olyan erık jelölésére, melyek  valamely 
ellenállásra hatnak. Stressznek nevezik például a megfeszített gumiszalag vagy az 
összepréselt rugó változását. Ugyanakkor az idegi stressz kifejezést már régebben használták 
a pszichológusok a lélek izgalmi állapotának jellemzésére. Orvosi értelemben a stressz 
azonban ennél több, hiszen létezik hı-stressz vagy akár fertızés-stressz is.  

Sok dilemma után végül  ez a szó, méghozzá hímnemő formában lett a választott 
név:   le stressz. A névválasztás úgy tőnik jól sikerült, hiszen a stressz szó mára már 
meghódította a világot. 
 
A stressz okozta betegségek 
 
 Selye János a dezoxikortikoszteron (vagyis  mellékvesekéreg hormon) beadásával 
egész sor betegséget tudott elıidézni kísérleti állatain. Ezen betegségeket akkor még 
egyáltalán nem hozták összefüggésbe sem a hormonokkal, sem a stresszel. Ilyenkor a már 
említett harmadik fokozatba -a kimerülés fokozatába- kerül az a szerv, amely megbetegszik. 
 Mivel a stressz nagyon sok szervet érint, így a stressz okozta betegségek palettája is 
óriási. A teljesség igénye nélkül ezek:  magas vérnyomás, szívinfarktus, gyors szívverés,   
gyomor-, bélbetegségek, mint például a nyombél-, gyomorfekély, vastagbélgyulladás, 
bélgörcs, görcsös nyelıcsı. Gyulladásos megbetegedések, reuma, fertızések, allergia, gyenge 
immunrendszer, gyakori megbetegedések (SELYE, 1964).  
 
A stressz fajtái 
 

Selye szerint a stressz nem feltétlenül ártalmas. Hiánya enerváltságot, túltengése 
irracionális reakciókat, betegséget okozhat. 
 

- Eustressz: jó stressz, erısítı hatású, megoldhatónak, leküzdhetınek tőnik 
- Distressz: rossz stressz: ártalmas, kellemetlen. 

– intenzíven fenyegetı, egyensúlyvesztés 
– bejósolhatatlanság 
– befolyásolhatatlanság 

 
Stresszreakció 
 
A folyamat az ún. Általános Adaptációs Szindrómával írható le. A szindróma azért általános, 
mert kiváltó tényezı minden esetben a test nagy egységeire, általánosan hatnak. Adaptációs 
azért, mert védettséget hoz létre, segíti elıidézni és fenntartani az edzettség állapotát. Végül 
szindrómának nevezte Selye, mert jelenségek egymással összhangban vannak, sıt nagyrészt 
egymásból következnek (1. ábra) (SELYE, 1956). 
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1. ábra 
 

Az általános adaptációs szindráma (G.A.S.) 
 

 

 
Forrás: Internet 1 
 
1. Vészreakció: Gyors alkalmazkodás olyan ingerre, amely veszélyezteti a szervezetet. Harc 
vagy menekülés? A vegetatív idegrendszer szimpatikus része aktiválódik. 
 
2. Ellenállás: Adrenalin, kortizol(stresszhormon) fokozott termelése. Ez segíti az 
alkalmazkodást. 
 
3. Kimerülés vagy halál: immunrendszer leépülése, diszfunkciók 
 
 
A stresszre adott válasz élettana és hatásmechanizmusa 
 
 Szervezet a legkülönfélébb ártalmakra ugyanazzal az adaptációs mechanizmussal 
reagál. Látványos az a magyarázat, hogy egy ısi válaszreakcióról van szó: ha veszély van, 
menekülni vagy támadni kell. Mindkettı aktivitást igényel - azaz szaporább szívverést, 
magasabb vérnyomást, a véreloszlás megváltozást (vagyis több  vért az izmokban és az 
agyban), és ezáltal kevesebb vért a bırben és az emésztırendszerben. Ugyanakkor cukor és 
zsír válik szabaddá a szervezetben,  az izmok megfeszülnek, a légzés gyorsabbá és mélyebbé 
válik. A verejtékezés fokozódik, a nyálka- és nyálkiválasztás csökken, a pupillák önkéntelenül 
kitágulnak.  
 
 
Riasztási reakció: 
 
1. A szívverés gyorsul, az agy és izomzat több vért kap 
2. Az izmokban az erek kitágulnak 
3. A belekben az erek összeszőkülnek 
4. A helyzet szempontjából nem lényeges funkciók és jelzések, pl. a táplálékfelvétel, éhség és 
a belek jelzései átmenetileg szünetelnek 
5. Légzés gyorsul 
6. A lép több vörös vérsejtet ad keringésbe, javul az oxigénellátás 
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7. A pupillák kitágulnak, így a szemekbe több fény jut 
8. A vércukorszint megemelkedik 
 
Az ellenállás idıszaka: 
 
 Ugyanekkor a mellékvese két hormont választ ki - adrenalint és noradrenalint -, 
melyek  a keringésre vannak hatással, s több vörösvértest kibocsátására ösztönzik a lépet, 
egyúttal több fehérvérsejt termelésére sarkallják a csontvelıt.  
 Eközben az adrenokortikotrop hormon (ACTH) a mellékvesekéreg állományban a 
glükokortikoidok képzıdését és leadását váltja ki.  
 
 
Krónikus stressz hatásai 
 

Hipothalamo-hipofízeo-mellékvese tengely a stressz hatására a hipotalamusz ún. CRF-
t (corticotropin releasing factor) termel. A CRF a hipofízis elülsı lebenyébe jut, ami az ACTH 
(mellékvese kéreg serkentı hormon) termelését serkenti. Az ACTH a vérkeringéssel a 
mellékvese kéregbe kerül, ahol (többek között) kortizol termelést indít el. (A kortizol az ún. 
glükokortikoidok csoportjába tartozik.). A kortizolnak negatív visszacsatolása is van, mert a 
limbikus rendszerben sok glükokortikoid receptor van. Akut stressz esetén a magas kortizol 
szint gátolja önmaga termelıdését. Krónikus stresszben stresszhormon szabályozás 
megváltozik, a kortizol szint tartósan magas marad. 
 
Mellékvesekéreg hormonok: 
 

A szteroid hormonok kémiai struktúrájuk és biológiai hatásuk szempontjából három 
csoportba sorolhatók:  
1. Kortikoszteroidok: 21 szén (C) atomot tartalmazó szteránvázas vegyületek. Kizárólag a 
mellékvesekéregben termelıdnek. Hatásuk alapján mineralokortikoszteroidokat (aldoszteron, 
kortikoszteron, dezoxikortikoszteron) és glükokortikoszteroidokat (kortizolt (2. ábra), és a 
kortikoszteront termeli) tudunk megkülönböztetni. Kémiailag ugyanebbe a csoportba tartozik 
a progeszteron, amelynek típusos szexuálhormon hatása mellett enyhe mellékvesekéreg-
hormon aktivitása is van.  
2. Androgén-szteroidok: 19 szén atomot tartalmazó vegyületek, amelyek az androsztan-
szénhidrogénvázból származtathatók le. Androgén aktivitású vegyületek, zömükben, a 
herében termelıdnek, de a mellékvesekéreg androgén elválasztása sem elhanyagolható. A 
petefészek androgén-hormonokat csak nyomokban termel.  
3. Ösztogén-szteroidok: 18 C-atomot tartalmaz. Ösztrogén (nıi szexuálhormon) aktivitású 
vegyületek, legnagyobb mennyiségben a petefészekben termelıdnek; a mellékvesekéreg és a 
here ösztrogéneket csak minimális mértékben termel. 
 



23  

2. ábra 
 

A kortizol szerkezeti képlete 
 

 
 
A kortizol a legfontosabb glükokortikoid, igen szerteágazó hatása van a szervezetben: 
 - fokozza a glükoneogenezist 
 - fokozza a glikogén képzıdést 
 - gátolja a glikolízist 
 - csökkenti a fehérjeszintézist, fokozza a fehérjebontást 
 - gátolja a hisztamin hatását, csökkenti a gyulladásos reakciókat 
 - immunszupresszív hatású 
 - szabályozza a leukocyták eloszlását: neutrophyl sejtszám nı, eosinophyl és 
lymphocyta szám csökken a keringésben, 

- idegrendszer: mőködése károsodik. Fıleg a glükokortikoid receptorokban gazdag 
területeken (pl. hippokampusz) sejtzsugorodás, elhalás következhet be, így tanulási és térbeli 
tájékozódási zavarok léphetnek fel. 

 
 A mellékvesekéreg glukokortikoidjainak termelését az ACTH szabályozza. Alapvetı 
hatásuk, hogy az agy és a mőködı izmok számára feltétlenül szükséges glukózt mobilizálják, 
ugyanakkor védik is az értékes glukózt a felesleges felhasználástól.  A szervezetben fokozzák 
a fehérjék lebontását aminosavakká. A májban serkentik az aminosavaknak glükózzá való 
átalakulását, az így képzıdött glükóz a vérbe kerül (hiperglikémia). Gátolják a glukóz 
bejutását a nem mőködı izomsejtekbe, a zsírsejtekbe. Fokozzák a zsírok lebontását és 
égetését (a glukóz helyett, ez ketontestek képzıdésével jár). Nagyon fontos 
gyulladáscsökkentı hatásuk, melyet a prosztaglandinok és az interleukinok termelıdésének 
gátlásával érnek el. Ezért adják ıket nagy mennyiségben gyógyszerként (pl. másként nem 
kezelhetı reumás izületi gyulladásban, bırbetegségekben stb.). Bonyolult hatásaikat a magyar 
származású Selye János magyarázta: Különbözı stresszhelyzetek (éhezés, betegség, erıs 
megterhelés, vészhelyzet, válságszituáció) esetén segítik a szervezet tartalékainak 
mobilizálását, az elhalasztható funkciók késıbbre tolását (URBANICS, 2003).  
 Ha egy állatot stresszorok hatásának teszünk ki, annak következményeként adott 
biológiai válaszok folyamán megváltozik az állat neurohormonális rendszere, környéki 
idegrendszere, immunrendszere és viselkedése (MOBERG, 2000). Az egyik legfontosabb 
biológiai válasz, hogy növekedı anyagcsere intenzitás és energia felhasználás melyet, a 
hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HHM) tengely befolyásol (ALADOS és mtsai, 1996; 
MANTEUFFEL, 2002; GUPTA és mtsai, 2004). A stressz hatására a vérben megnövekedı 
glükokortikoid koncentráció hatással van az anyagcserére. Ennek folyamán a lebontó 
folyamatok (katabolizmus) erısödnek (BASSETt, 1968), pl. intenzív zsírbontás (lipolízis) 
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(BROCKMAN és LAARVELD, 1986) és fehérje bontás (McDOWELL, 1983). A zsírbontás 
során a vérben megnövekedik a zsírsavak mennyisége és csökken a trigliceridek mennyisége. 
A stressz zsíranyagcserére gyakorolt hatása jelentıs, a magas glükokortikoid koncentráció 
hatással van a neuropeptid Y-ra (NPY), aminek hatására megnövekedik a hipotalamusz CRF 
elválasztás (SAYDIK és mtsai., 2004), befolyásolja a  takarmány felvételt, növelve azt, így 
növekedik a szervezet zsírtartalma (MANTEUFFEL, 2002; HERZOG, 2003). Vagyis az 
ingerlékenyebb állatok zsírtaralma jelentısebb, mint a nyugodtabb állatoknak (KNOTT és 
mtsai, 2007). 
 A glükokortikoszteroidok a szervezet fehérjekészletének lebontását erélyesen 
fokozzák. Fokozódik a májban a transzamináz- aktivitás, emelkedik a plazma aminosavszintje 
és nagyobb lesz a karbamid képzıdés. A fehérje - katabolizmust serkentı hatás a májtól 
függetlenül, a perifériás szövetekben is érvényesül. A felszabadult aminosavak lebontása és 
glükózzá való átalakítása a máj funkciója. Ezáltal hatással van a szénhidrátkészletek 
alakulására és a szénhidrát anyagcserére, így a vér glükóz-tartalmának és a máj glikogén 
tartalékának növekedésére, melynek további oka a perifériás szövetek glükóz fogyasztásának 
gátlása. Kortizol közvetlenül csökkenti az inzulin szekréciót a hasnyálmirigyben 
(LAMBILOTTE és mtsai, 1997), valamint csökkenti a glükóz szállító fehérje (GLUT 4) 
mőködését (CODERRE és mtsai, 1996) végül is a megnövekedett kortizol szint inzulin 
rezisztenciához vezet (LEE és mtsai, 2005). A stressz hatására csökken az izom glikogén 
raktára, így a post mortem folyamatok hatására a pH érték és a katekolaminok koncentrációja 
növekedik, így a hús porhanyóssága rosszabb lesz (APPLE és mtsai, 1995; GEESINK és 
mtsai, 2001). 
 A stressz során a HHM tengely hatására csökken a növekedési hormon szekréciója 
(STRATAKIS és mtsai, 1995), így csökken a növekedési intenzitás, mely az elvárt 
súlygyarapodás elmaradásában figyelhetı meg, valamint csökken a takarmány-hasznosítás is 
(KNOTT és mtsai, 2007). További hatása, hogy csökken az IGF-1 (insulin like growth factor) 
termelıdése a májban, ami befolyásolja az ovariális funkciókat pl. késlelteti a tüszık 
fejlıdését, továbbá az IGF-1 csökkent mőködése csökkenti a szövetek oxigén és 
glükózfelvételét is (HUSZENICZA és mtsai, 2002).  

A stressz hatására csökken a prolaktin szekréció (EUKER és mtsai, 1975; 
MANTECA, 1998; REBURN és mtsai, 2000), így csökken a tejszekréció, ennek megfelelıen 
csökken a tejtermelés, mivel a kiskérıdzık esetén a tejtermelés fı fenntartója a prolaktin, de 
fontos szerepe van az IGF-1-nek is (MERÉNYI és LENGYEl, 1996). A tejleadás 
csökkenésének oka a stressz hatására csökkenı mértékő oxytocin leadás, ez viszont azzal jár, 
hogy a tıgyben a megtermelt tej negatív hatással van a tej szekréciójára, hiszen a tejszekréció 
nem folyamatos, mert amikor az alvaolusokban termelt tej nyomása eléri az alveolusokat 
körülvevı erek nyomását (5,33 kPa) akkor a tejelválasztás leáll. Végeredményben a két 
tényezı hatására (prolaktin csökkenés, ill. a tıgyben maradó tej hatására) csökken a 
tejtermelés. 
 A stressz nagy hatással van az állatok immunrendszerére, a növekvı kortizol 
koncnetráció hatására csökken a vér lizozim koncentrációja (PRIXOVA, 1975; 
GONCHAROVA, 1985; MOON és mtsai, 2000), ami jól mutatja az immunrendszer csökkent 
mőködését. Továbbá a stressz hatására csökken fehérvérsejtek száma (T-limfociták), NK 
sejtek (természetes ölı sejtek) száma, ellenanyag termelés (MARKETON és GLASER, 
2008). 

Egyéb válaszként megfigyelhetı, hogy az állatok viselkedése is változik, növekedik az 
aktivitásuk (LUITING és mtsai, 1994). A viselkedés változásban nagy szerepe van a limbikus 
rendszernek, a hippokampusznak, mivel itt található a legtöbb glükokortikoid receptor az 
agyban (HOLMES és mtsai, 1995). Meg kel jegyezi, hogy a stresszhatást kialakító 
stresszorok gyakran egyszerre vannak jelen (BORELL, 2000). CURLEY és mtsai (2008) 
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vizsgálataikben megállapították, hogy a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese tengely 
funkcionális jellemzıit befolyásolja az állatok vérmérséklete, a nyugodt állatok a 
stresszorokkal szemben kevésbé intenzíven reagálnak, kisebb mértékben növekedik a kortizol 
szintjük a vérben, mint az ideges vérmérséklető társaiknak. 
 A krónikus stressz hatását a HHM tengelyen keresztül az állat termelésére a 3. ábra 
foglalja össze. 
 
3. ábra 

 
A krónikus stressz hatása a hipotalamusz – hipofízis – mellékvese tengelyen keresztül a 

különbözı értékmérı tulajdonságokra 
 

 
Forrás: saját feldolgozás 

 
Már hosszú ideje használják a glükokortikoidokat, mint az egyik alkalmazható eszközt 

az állatok jólétének (welfare) mérésére (DANTZER és MORMEDE, 1983; DANTZER és 
mtsai, 1983).   

Az irodalmi adatok alapján megállapítható, hogy a juhokra ható kedvezıtlen 
körülmények, melyek stresszorként jelentkeznek és amennyiben huzamos ideig fennállnak, 
így kialakítva a krónikus stresszt, befolyásolják az állatok anyagcseréjét (pl. fehérje 
anyagcsere), termelésüket (súlygyarapodás, tejtermelés), valamint a viselkedésüket (pl. 
vérmérséklet). Feltevésünk szerint azon állatoknak, melyek viselkedésükben 
ingerlékenyebbek, idegesebbek, továbbá érzékenyebbek, azoknak a nyugalmi állapotban  mért 
glükokortikoid szintjük magasabb. 
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2.4. Vizsgált fajták bemutatása 
 
Cigája fajta bemutatása 
 
1. kép 

Cigája  
 

 
Fotó: MAJUSZ (2008a) 
 
Tenyésztési cél: 
 

Az ıshonos cigája állományban a cél a fajta (és tájfajtái) genetikai képességeinek 
megırzése, illetve genetikai varianciájának fenntartása, a szilárd szervezet és a nagy 
ellenállóképesség megtartása, a jó anyai tulajdonságok és tejtermelı-képesség megırzése 
parlagi viszonyok között.  
 
Fajtajelleg leírása: 
 

Kis-közepes testő juh. A fej középnagy, az anyák feje elég száraz, a kosoké aránylag 
szélesebb és durvább. Az orrhát az anyákon enyhén, a kosokon kifejezettebben domború. Az 
anyák szarvtalanok, vagy sarló alakú szarvat viselnek, a kosok egy része szarvatlan, másik 
részük másfél körívet leíró erıs, csigás szarvat visel. Szürke a köröm valamint a szarvalt 
egyedek szarva is. A fejtetı enyhe átmenetet képez a homlok és nyakél között. Az ajkak 
közepes finomságúak. A szemek nagyok sötétek és igen élénkek. A fülek közepesen hosszúak 
hosszúak és vízszintesen hordottak. A nyak közepesen izmolt és ráncmentes, a vállak jó 
kötésőek, a mar közepesen széles és izmolt. A hát és ágyék egyenes, aránylag hosszú és 
közepesen izmolt. A törzs a fiatal korban jól táplált egyedeknél hosszú, mély és dongás. A has 
a kosoknál hengeres, anyáknál terjedelmesebb. A far enyhén lejtıs, közepes hosszúságú, 
szélességő, izmoltságú, sokszor csapott. A csontozat erıteljes. A tıgy jól fejlett. A végtagok a 
törzshosszhoz képest aránylag rövidek és mérsékelten izmoltak. A hegyi változat 
alacsonyabb, de dongásabb, és rövidebb lába miatt zártabb benyomást kelt. Az alföldi változat 
ezzel szemben méretesebb, szellısebb. A fej és lábak feketék, sötétbarnák vagy barnák. A bır 
tömör, rugalmas, enyhén pigmentált vagy hússzínő. A száj nyálkahártyája és a nyelv 
palaszürke. A bunda fehér, fürtös szerkezető, tőzdeltség elıfordulhat. A bárányok színe 
homokszürke, sárgásbarna vagy sötétbarna, de rövidebb-hosszabb idı múlva mindegyik 
bundája kifehéredik. A bundában bélanyagos szálak találhatók, fıleg a durva bırő testtájakon 
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(far, comb). A bunda a fejet (a pofa kivételével), a nyakat és a törzset is fedi: lenyúlik a 
lábtıig, illetve a csánkig (gyakran azonban csak az alkar és az alcomb feléig), illetve ráterjed 
a hasaljra. A kosok nyírósúlya 4-5 kg, az anyáké 3-4 kg, 8-10 cm fürtmagassággal. A gyapjú 
finomsága 28-36 µm.  A cigája fajtán belül a fajtaváltozatot között testméretben, színben, 
testsúlyban jelentıs különbségek lehetnek (GÁSPÁRDY és mtsai, 2001). 
 A cigája fajta tejösszetételét a 10. táblázat foglalja össze. 
 
10. táblázat 

Cigája anyajuhok tejösszetétele 
 
Szerzık  Zsír, % Fehérje, % Tejcukor, % Szárazanyag, % 
KUKOVICS (2002) 4,80-10,0 4,61-7,30 3,69-5,40 15,30-21,20 
CSANÁDI (2005) 6,97 5,44 4,80 18,16 
BAJÚSZ és 
CSANÁDI (2009) 

5,77 5,34 5,20 17,23 

CIGHI és mtsai 
(2005) 

6,85-7,12 5,10-6,01 n.a. n.a. 

JANOTIK (1958) 8,60 6,34 4,39 20,42 
GLICA és mtsai 
(2009) 

7,12-7,15 6,02-6,06 4,83-4,90 n.a. 

n.a.= nincs adat 
 
 A beltartalmi értékei más fajtákkal összehasonlítva (10. táblázat) lényeges 
különbséget nem mutatnak.  
 Hazai szerzık a cigája tejtermelését 59-180 l, laktáció hosszát 50-200 nap közöttinek 
adták meg (KUKOVICS és JÁVOR, 2002b). Külöföldön, pl. Romániában, hasonló 
tejtermelésrıl számoltak be, a laktáció alatt 108 l tejet fejtek (GLICA és mtsai, 2009). 
 A termelési eredményei és a beltartalma alapján a cigája fajat javasolható a tejtermelı 
juhászatok számára. 
 
Német húsmerinó fajta bemutatása 
 
2. kép 

Német húsmerinó 
 

 
Fotó: MAJUSZ (2008a) 
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Tenyésztési cél: 
 

A fajta tisztavérben történı fenntartása, megırizve a származási helye szerinti 
tenyésztési és termelési tulajdonságait. Javítani kívánjuk a fajta szaporaságát, súlygyarapodó- 
valamint kiemelten tejtermelı- és báránynevelı-képességét. Cél továbbá elérni, hogy a fajta 
egyedei 28 µm-nél durvább gyapjút utódaikra ne örökítsenek. A fajtát a merinó csoport 
tagjának tekintjük, és mint ilyen, alkalmas a magyar merinó hústermelı képességének 
javítására, illetve bármely fajtával minıségi hízóbárány végtermék elıállítására, mellyel a 
vágott test minıségi mutatói és a vágási kihozatal növelhetı. Cél továbbá a hazai illetve 
külföldi tenyészállat igények kielégítése, a hazai törzstenyészetek számára kiemelkedı 
genetikai értékő tenyészkosok elıállítása. 
 
A fajtajelleg leírása: 
 

A fajtára 1,3 – 1,4 szaporulat jellemzı, de ahhoz, hogy bárányait problémamentesen 
fel tudja nevelni megfelelı hangsúlyt kell fordítani az ellés elıkészítésére, a bárányneveléshez 
szükséges tejtermelés biztosítására. Szezonon kívüli ivarzásra hajlamos. A bárányok jó 320-
360 g átlagos napi báránykori súlygyarapodó képességgel, kiváló takarmányhasznosítási 
mutatókkal és tetszetıs húsformákkal rendelkeznek. Kifejlett korban az anyák 60-80 kg, a 
kosok 90-125 kg súlyúak. A test alakulása az ideális húsformákat közelíti meg. Merinónál 
durvább csontozatú húsjuh. A fajta mindkét nemben szarvatlan. A fej középnagy és széles, a 
fülek nagyok, oldalt állók. A fej arci része és a lábvégek gyapjúval nincsenek benıve. Az 
orron lévı bır feszes, a kosoknál az orrháton bırránc megengedett. A nyak rövid, jól izmolt, 
sima bırő, szélesen illeszkedik a törzshöz. A mellkas széles, mély, hengeres, a hát egyenes és 
végig egyenletesen széles. A far egyenes, széles és jól izmolt. A combok teltek, a végtagok 
szélesen állók, de szabályos állásúak. A hátulsó lábak enyhén dongásak. A gyapjú kifejezetten 
merinó jellegő, közepesen hosszú fürtő, megfelelı szilárdságú és íveltségő, fehér színő, 
összefüggı zárt bundát képez. A gyapjúzsír fehér és könnyen mosható. A gyapjú finomsága 
20-28 µm.  
 SZÉKELY és DOMANOVSZKY (1999) német húsmerinó fajta hizlalás alatti 
súlygyarapodása, három vizsgálat alapján, következık szerint alakult: kosok 248-364 g/nap, 
jerkék 239-287 g/nap. A német húsmerinó SÁFÁR és NAGY (2003) vizsgálatai alatt kosok 
48,8 %-ot, a jerkék, pedig 49 vágási %-ot értek el. 
 PAJOR és mtsai (2004) eredményei szerint a német húsmerinó kosok vágási százaléka 
50 % volt, a jerkék 51 %-ot értek el. MOLNÁR (1998) egy korábbi vizsgálatában a német 
húsmerinó vágási százaléka 49,8 % volt. 
 VÁRSZEGI (1999) vizsgálata szerint vágási százalékban jó a német húsmerinófajta. 
Az S/EUROP minısítés szempontjából igen jó a német húsmerinó. A német húsmerinó 
S/EUROP konformációja R+, faggyúfedettség értéke 2+ volt (MOLNÁR, 1998). 
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Magyar merinó fajta bemutatása 
 
3. kép 

 
Magyar merinó 

 

 
Fotó: MAJUSZ (2008a) 
 
Tenyésztési cél: 
 

Kettıs (hús, gyapjú) hasznosítású félintenzív hazai fajta fenntartása. Jelenleg és 
várhatóan a közeljövıben is fı haszonforrásnak a hústermelést kell tekinteni. Elsıdleges cél a 
szaporaság és báránynevelıképesség javítása, a test izmoltságának növelése, de ez nem mehet 
más értékes anyai tulajdonság rovására. A gyapjútermelésben a merinóra jellemzı minıség 
megırzése a cél. A szelekciós célok megvalósítását a fajta fenotípusos egységesítésével 
párhuzamosan kell végezni. A hazai törzs- és árutermelı tenyészetek számára kiemelkedı 
genetikai képességő kosok illetve tenyészállatok biztosítása. 
 
A fajtajelleg leírás: 
 

Az anyák feje középhosszú, a kosoké durvább, szélesebb. A homlok széles és kissé 
domború. A fej a szemvonaláig gyapjúval benıtt. Az anyák túlnyomó hányada szarvatlan, 
minimális része gomb vagy sarló alakú kisebb szarvat visel. Az anyák esetében a 
szarvatlanság kívánatos. A kosok szarvatlanok (suták), vagy szabályos csigás szarvúak. A 
szarvak és a körmök színe viasz-sárga. Az anyák orrháta egyenes, a kosoké enyhén domború. 
A szemek élénkek, nagyok. A fülek közepes nagyságúak. A nyak mérsékelten izmolt, 
középhosszú. Az anyák nyaka csak fodrozott, a kosoké legfeljebb két-három lebernyeget 
mutathat. A váll jól kötött, a mar közepes hosszúságú és izmoltságú. Ugyanilyen a hát és az 
ágyék is. Fontos kívánalom, hogy a hát egyenes legyen. A fajtára jellemzı a mérsékelt 
dongásság, az enyhén lejtıs közepes szélességő aránylag rövidebb far, a közepes mélységő 
szügy. A kosok hasa hengeres, az anyáké terjedelmesebb. A tıgy arányos és közepes 
fejlettségő. A végtagok közepes hosszúságúak és mérsékelten izmoltak. A combok közepesen 
teltek. Az anyák csontozata finomabb és tömör, a kosoké durvább és erıteljesebb. A bır 
tömött, rugalmas, egész felületén pigment nélküli, de a szemhéjon, ajkakon és füleken kisebb 
(az érintett testtáj felületének 10%-át meg nem haladó), élesen határolt – nem fekete – foltok 
elıfordulhatnak. A bunda fürtös szerkezető. A fedıszırök és gyapjúszálak színe fehér. A fejet 
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rendszerint csak a homlokon és a rágóizmok tájékán, a végtagokat elıl lábtıig, hátul csánkig 
fedi gyapjú. A gyapjú finomsága 18-28  µm. A fajtára 1,2 – 1,5 szaporulat jellemzı. Kifejlett 
korban az anyák 50-60 kg, a kosok 85-110 kg súlyúak. 

Magyarországon merinó juhokat az 1700-as évek közepétıl tartanak. A XIX. század 
közepén már 10millió a merinó juhok száma. Ebben az idıben a finomgyapjas 
(posztógyapjas) elektorál-negretti merinót tenyésztették, amely a spanyol eredető 
tenyészanyagból jött létre.   

A magyar merinó elıdje a magyar fésősmerinó a XIX. század 20-30-as éveire alakult 
ki, a fajta nemesítésben részt vettek: a kaukázusi, sztavropoli, a grozniji és – a legnagyobb 
mértékben- az aszkániai merinó juhok. A 60-as évektıl megkezdıdött a fajta húsirányú 
nemesítése is, kezdetben a francia merinó precoce, majd a német (akkoriban NDK és NSZK) 
húsmerinók felhasználásával. A 70-80-as években még kapott a magyar fésősmerinó 
cseppvér-keresztezést  a hosszúgyapjas kent, corriedale fajtákkal, gyapjú-irányú nemesítést az 
ausztrál merinóval, illetve a szaporaság növelésének irányába a booroola merinóval.  

Közvetlen áru-elıállító keresztezésre a következı fajták javasolhatók: német 
húsmerinó, landschaf merinó, német feketefejő, suffolk, texel, ile de france, charollais és 
lacaune. Ezen keresztezések jerkeutódainak tenyésztésbe vételénél hangsúlyozni kell a 
szezonalitást. Ezen egyedek bárányainak súlygyarapodása, takarmányértékesítı-képessége és 
húsformái javulnak.  

SÁFÁR és DOMANOVSZKY (2000) szerint a magyar merinóhoz közvetlen 
áruelıállító keresztezésre ajánlhatók a német húsmerinó, merinó landschaf, német feketefejő, 
suffolk, texel, ile de france, charollais és a lacaune fajták. Ezekben a keresztezésekben a 
bárányok napi súlygyarapodása, takarmányértékesítı képessége és húsformái javulnak. 

A közvetett végtermék-elıállító keresztezés ajánlható a szaporaság és bárány-
nevelıképesség javítására. Az anyai populáció kialakításában a magyar merinón kívül a 
szapora és/vagy jó tejtermeléső fajtákat célszerő használni keresztezési partnerként: brit 
tejelı, lacaune, bábolnai tetra (JÁVOR és FÉSÜS, 2000).  

KUTASZEVICS (1995) vizsgálataiban az életkor hatását vizsgálta a juhok 
szaporaságára. Megállapította, hogy a tenyésztésbevételi idı éves kor után nem befolyásolta a 
szaporaságot, de az anyák fejlettsége igen. Bizonyította továbbá, hogy az életkor elıre 
haladtával (4 éves korig) nıtt az anyajuhok szaporasága. NAGY és mtsai (2005) során 
igazolták, hogy a magyar merinó jerkék 10-11 hónapos korban tenyésztésbe vehetık, és 
sőrítve (8 havonta) ellethetık megfelelı felnevelési, tartási és takarmányozási körülmények 
között, valamint a legtöbb bárányt a középkorú, háromszor - ötször ellett anyák hozták a 
világra.  

MUCSI és BENK (2002ab) megállapították, hogy a merinó juhok ikerellésre 
hajlamosak, ha a tartási és takarmányozási igényeiket kielégítik. Az általuk vizsgált 
állományokban a magyar merinó szaporasága 130% körül alakult. Az anyajuhok negyedik, 
ötödik és hatodik elléskor érték el a legnagyobb szaporulatot, ezért javasolták a anyajuhok 
termelésben tartását legalább 6-7 éves életkorig.  
             SZÉKELY és DOMANOVSZKY (1999) vizsgálataiban a magyar merinó kosok 
hizlalási eredményei három év tükrében (1996, 1997, 1998) 291, 284 és 319 g/nap volt. A 
jerkék 215, 246 és 256 g/nap hizlalás alatti súlygyarapodást értek el.  
             DOMANOVSZKY és SZÉKELY (2000) a magyar merinó kos-és jerkebárányok 
fajtatesztjét végezték el. A napi súlygyarapodás hizlalás alatt a magyar merinó kosoknál 
318,61 g/nap, a jerkéknél 256,22 g/nap volt.  
            NAGY (2003) 2003. évi fajtatesztjében a magyar merinó kosok átlagos napi 
súlygyarapodása 344,4 g/nap, a jerkéké pedig 279,5 g/nap volt, a magyar merinó kosok vágási 
százaléka 47,9 %, a jerkéké pedig 49,4 % volt. 
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           SZÉKELY és DOMANOVSZKY (1999) vizsgálatában a magyar merinó kosok vágási 
eredményei három év tükrében 49,0, 46,8 és 47,4 % volt. A jerkék esetén a vágási százalék 
49,0, 48,8és 47,89 % volt. 
           SÁFÁR és NAGY (2003) kis súlyú (20 kg) bárányok vágási tulajdonságait 
hasonlították össze. A magyar merinó kosok vágási százaléka 47,1, a jerkéké 47,8 volt.  
          A magyar merinó S/EUROP konformációja R értéket, faggyúfedettség szempontjából, 
pedig 2 értéket ért el (DOMANOVSZKY és SZÉKELY, 1998). 
 
Német feketefejő fajta bemutatása 
 
4. kép 

Német feketefejő 
 

 
Fotó: MAJUSZ (2008a) 
 
 
Tenyésztési cél: 
 

Jó legelıkészséggel rendelkezı egyhasznú húsfajta tisztavérben történı fenntartása, 
megırizve a származási hely szerinti tenyésztési és termelési tulajdonságait. Szelekciós 
szempont a fajta szaporaságának és súlygyarapodó képességének javítása. Tenyésztésének 
célja elsısorban, kizárólag végtermék elıállításhoz terminál apai partner biztosítása, a 
végtermék hízóbárányok és azok vágóértékének javítása. 

Tisztavérben a hazai, illetve külföldi tenyészállatigények kielégítése, illetve a hazai 
törzstenyészetek számára magas genetikai értékő apaállatok biztosítása. 
 
 
A fajtajelleg leírása: 
 

Jó anyai tulajdonságokkal, 1,5 – 1,7 szaporasággal rendelkezı fajta. Magas 360-400 g 
átlagos napi báránykori súlygyarapodás jellemzi. Ha merinó állományban utófedeztetésre 
használjuk, akkor az ellési szezon végén született bárányok is gond nélkül elérik az 
értékesítési súlyt. A aszezonalitásra való hajlama csekély, de magyarországi 
tartáskörülmények között az állomány egy része szezonon kívül is termékenyíthetı. Kifejlett 
korban az anyák 70-90 kg, a kosok 100-130 kg súlyúak. Erıs csontozatú húsfajta. Feje 
közepesen széles, kissé durva, homlokig benıtt matt fekete színő. Az állatok korosodásával az 
orron és a lábvégeken fehér szırszálak elıfordulhatnak. A koponya széles és lapos, mindkét 
nemben szarvatlan. Fülei hosszúak, erısek és vízszintesen állók. Lábak szabályos állásúak, 
csánkig gyapjúval fedettek, középhosszúak. Nyaka hosszú, széles és izmolt. Mély, széles, 
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hengeres törzs, hosszú, egyenes, feszes hát. Széles, szilárd, jól izmolt ágyék, hosszú és széles 
medence jellemzi. Mélyen lenyúló, izmolt külsı és belsı combok. Crossbred gyapja közepes 
hosszúságú, fehér színő, a testét egyenletesen fedi, kivéve a hasat, mely csak gyengén benıtt. 
A gyapjú finomsága 30-38 µm)  
             DOMANOVSZKY és SZÉKELY (2000) vizsgálatai szerint a német feketefejő kosok 
súlygyarapodása 299,51 g/nap, a jerkéké pedig 277,11 g/nap volt. 

PAJOR és mtsai (2004) vizsgálataikban a a német feketefejő kosok vágási % 51,7 %, 
a jerkék vágási kitermelése 52 % volt. A fajta S/EUROP minısítése 50 %-ban U, 50 %-ban R 
kategóriába kerültek. A faggyú fedettség szempontjából a bárányok 65 %-ba a 2-es, 35 %-a a 
3 kategóriába került.  
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
3.1. A vizsgálat tárgya 
 

Az egyes feladatok során elvégzett vizsgálatokról könnyebb áttekinthetıség érdekében 
összefoglaló táblázatot (11. táblázat) készítettem. 

 
11. táblázat 

 
A kísérleti helyszínek és vizsgált tulajdonságok összefoglalása a feladatok szerint 

 

Kísérlet 
helyszíne 

Vizsgált 
fajták 

Vizsgált 
állomány 

Vizsgált 
egyedszám 

Vizsgált 
tulajdonságok 

Felhasznált 
módszerek 

1. vizsgálat: a juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes  befolyásoló tényezık vizsgálata 

I. gazdaság - német 
húsmerinó 

bárány kos n=26 
jerke n=55 

Ivar, születési típus és 
apák hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 

Mérlegteszt 
 

II. gazdaság - magyar 
merinó 
- német 
húsmerinó 
- német 
feketefejő 

bárány kos n=10 
jerke n=22 
kos n=13 
jerke n=19 
kos n=12 
jerke n=16 

Ivar, fajta és apák 
hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 
 

Mérlegteszt, 
Menekülési 
sebesség 
teszt 
 

IV. gazdaság - cigája bárány kos n=22 
jerke n=21 

Ivar hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 

Mérlegteszt 

2. vizsgálat: a vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata.  

IV. gazdaság - cigája bárány kos n=16 
jerke n=17 

Bárányok 
vérmérsékletének és a 
vér triglicerid, nem 
észterifikált zsírsav, 
tejsav és kortizol 
mérési 
eredményeinek 
összefüggései 

Mérlegteszt, 
ÜSTV, 
Vérvizsgálat  

IV. gazdaság - cigája anya n= 31 Anyajuhok 
vérmérsékletének és a 
vér tejsav és kortizol 
mérési 
eredményeinek 
összefüggései  

Mérlegteszt, 
Vérvizsgálat  

IV. gazdaság - cigája anya n= 31 Anyák 
vérmérsékletének 
hatását a bárányok 
vérmérsékletére, 
kortizol szintjére 

Mérlegteszt, 
Vérvizsgálat  
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3. vizsgálat: a vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata  
I. gazdaság - német 

húsmerinó 
bárány kos n=26 

jerke n=55 
Vérmérséklet és a 
születési típus hatását 
   - hizlalási végsúly 
   - súlygyarapodás 

Mérlegteszt, 
ÜSTV  

II. gazdaság - magyar 
merinó 
- német 
húsmerinó 
- német 
feketefejő 

bárány kos n=10 
jerke n=22 
kos n=13 
jerke n=19 
kos n=12 
jerke n=16 

Vérmérséklet hatását 
   - hizlalási végsúly 
   - súlygyarapodás 

Mérlegteszt, 
Menekülési 
sebesség 
teszt 
 

III. gazdaság - német 
húsmerinó 

toklyó jerke n=15 Vérmérséklet hatását 
   - kétéves korig 
élısúlyra 

Mérlegteszt  

III. gazdaság - magyar 
merinó 

bárány 
 
 

kos n=27 
 

Vérmérséklet hatását 
   - vágási súly,  
   - nyakalt törzs,  
   - hosszú hátizom 
területe 
   - faggyú vastagság 

Mérlegteszt, 
Ultrahang és 
Vágási 
vizsgálat 

IV. gazdaság - cigája bárány kos n=16 
jerke n=17 

Anyák és bárányok 
vérmérsékletének és 
kortizol 
koncentrációjának 
hatását  
   - hizlalási végsúly 
   -súlygyarapodás 

Mérlegteszt, 
ÜSTV, 
Vérvizsgálat  

4. vizsgálat: a vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-vizsgálata 
II. gazdaság - magyar 

merinó 
- német 
feketefejő 

anya n=25 
 
n=10 

Vérmérséklet hatását 
   - szaporulati arány 
   - választási 
alomsúly 

Mérlegteszt 

IV. gazdaság - cigája anya n=46 Vérmérséklet hatását 
a bárányai 
   - választási súly     
   - választás alatti 
súlygyarapodás 
   - tejtermelı 
képesség 
   - kortizol, tejsav  

Mérlegteszt, 
Tejtermelési 
vizsgálat, 
Vérvizsgálat 
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3.1.1. Kísérleti helyszínek 

 
 
 A kiválasztott gazdaságok mind törzstenyészetek, ennek megfelelıen a bárányok 
származása ismert, a tartási és takarmányozási körülmények nagyon jók, és hosszú ideje 
folytatnak tenyészállat elıállítást, így alkalmaznak ÜSTV-t. A kiválasztott gazdaságok 
nagyon jó termelési eredményeket értek el a tenyésztett fajtákkal kapcsolatban, amit jól mutat 
a tenyészállat kiállításokon elért jó eredményeik. 
 A kiválasztott fajták: magyar merinó, német húsmerinó, német feketefejő, cigája. 
Magyar merinó a leggyakoribb juhfajta Magyarországon, a német húsmerinó a második 
leggyakoribb és a húshasznúak között a leggyakoribb juhfajta, német feketefejő bárányai 
hazánkban, a húshasznú fajták között, az egyik legnagyobb súlygyarapodást ért el. Az 
ıshonos cigája fajtának nagyon jók a hústermelési és tejtermelési eredményei gyengébb 
tartási és takarmányozási feltételek mellett is. 
 
I. gazdaság 
 

Az I. gazdaság Kétegyházán (Békés megye) található. A gazdaság a Magyar 
Juhtenyésztık Szövetsége által folyamatos termelésellenırzés alatt áll. A gazdaság 1994 
januárjában alakult, mint családi vállalkozás mőködött. A cégnek jelenleg két tulajdonosa 
van. A gazdaság telephelye Békéscsabától 15 km-re található, félúton Gyula és Szabadkígyós 
között. A közel 5 hektáros területen két darab hagyományos vert falú, 400 m2 alapterülető 
juhhodály, valamint még két, régebbi építéső hodály található a telepen, amelyeknek az 
alapterületük egyenként 600 m2. A juhtelepen található fürösztı medence, takarmány 
tárolására szolgáló szín, illetve a gépek elhelyezését szolgáló gépszín.  A telep tulajdonában 
van még három New Holland típusú traktor, és a hozzá tartozó kiegészítı munkagépek, 
trágyakihordó BobCat, és silókészítésre alkalmas eszköz a „hurkatöltı”. A meglévı 
infrastruktúra segítségével a juhok egész évi tömegtakarmány igényét képesek elıállítani. A 
gazdaság 280 hektár ısgyeppel borított legelıvel rendelkezik, legeltetési módszer szakaszos 
legeltetés.  Emellett 150 hektár szántóföld tartozik a gazdasághoz. A telepen három juhászt 
foglalkoztatnak, akiknek munkáját két kisegítı munkás (takarmányozók) segítik.  

A telepen jelenleg 1500 juh található, melybıl az anyajuhok száma 1100, 300 
növendék, és 37 db tenyészkos. A telepen található juhok fajtaösszetétele német húsmerinó, 
magyar húsmerinó és német fekete fejő húsjuh és ezek keresztezéseibıl áll. A gazdaságban 
fıleg a német húsmerinó termelési eredményeinek javításával, a fajta nemesítésével 
foglalkoznak.   

Az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatban 28 német húsmerinó kos és 57 jerke bárány 
vett részt. A hizlalási periódus a választás (ami egyben a beállítás) után 42 napig tartott, a 
vizsgálat alatt a bárányok granulált juhhizlaló teljes értékő takarmányt fogyasztottak.  

Az ÜSTV vizsgálat a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott tartási és 
takarmányozási feltételeknek megfelelıen történt. A kos- illetve a jerkebárányok külön 
csoportokba lettek osztva, egy-egy csoportba 30 bárány került. Egyedileg mértem a bárányok 
be- és kiméréskori élısúlyát, és kiszámoltam a hizlalás alatti súlygyarapodásukat. 

A bárányok 8 apától származtak. A kísérleti periódus alatt négy bárány hullott el, így 
összesen 81 bárány (26 kos, 55 jerke) adatait dolgoztam fel. A bárányok vérmérsékletének 
értékelését választáskor, valamint a hizlalás végén a mérlegeléssel egy idıben végeztük el a 
mérlegtesztet alkalmazásával.  
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II.gazdaság 
 

A gazdaság Törtelen (Bács-Kiskun megye) található. A vizsgálatba résztvevı 
bárányok a következık voltak: 32 magyar merinó (10 kos, 22 jerke), 32 német húsmerinó (13 
kos, 19 jerke) és 28 német feketefejő (12 kos, 16 jerke). A bárányok a választásuk után Üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálatban (ÜSTV) vettek részt (49 nap). Az ÜSTV alatt a bárányok ivar 
szerint elkülönítve, bárányhizlaló teljes értékő takarmányt fogyasztottak, melynek a 
beltartalmi értékei (137 g/kg sza. nyersfehérje, 8,94 MJ/kg NEm, 6,13 MJ/kg NEg) 
megfeleltek az érvényes Juh Teljesítményvizsgálati Kódex elıírásainak.  

A magyar merinó bárányok választása átlagosan 65 napos, a német húsmerinó 71 
napos és a német feketefejő bárányok 69 napos korban történt. Választáskor a magyar merinó 
kos és jerke bárányok átlagosan 19,5 kg és 19,4 kg-os, a német húsmerinó kos és jerke 
bárányok 20,2 kg és 20,5 kg-os, a német feketefejő kos és jerkebárányok pedig 21,8 kg és 
21,2 kg-os súlyúak voltak.  

A bárányok vérmérsékletének megállapítása a mérlegelésekkel egy idıben történt. A 
vizsgálatok során két tesztet használtunk. A bárányok választásakor és a hizlalás végén a 
mérleg tesztet, valamint a hizlalás végén a menekülési sebesség tesztet alkalmaztunk. A 
menekülési sebesség eredményekbıl három kategóriát alakítottunk ki: nyugodt, átlagos és 
ideges. 
 
 
III. gazdaság 
 
 

A harmadik vizsgálati hely Gödöllın (Pest megye), a Gödöllıi Agrárközpont Kht. 
Állattenyésztési Tanüzem törzstenyészetében volt. A tenyészet a Magyar Juhtenyésztık 
Szövetsége által folyamatos termelésellenırzés alatt áll.  
 A GAK Oktatási, Kutatási és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft (GAK Nonprofit 
Közhasznú Kft) a gödöllıi Szent István Egyetem kezdeményezésére, elsısorban az Egyetem 
és az agrárgazdaság közötti kapcsolatok kiépítése érdekében, a legjelentısebb hazai 
agrárgazdasági részvénytársaságok, valamint kereskedelmi pénzintézetek, egyéb cégek, 
illetve agrár érdekképviseleti és szakmai szervezetek részvételével 1995-ben jött létre.  
 A GAK Nonprofit Közhasznú Kft feladata a tágabb értelemben vett agrárgazdaság és a 
vidéki települések fejlesztésének elısegítése, az Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati 
hasznosítása, a kutatási és fejlesztési eredmények elterjesztése.  
 A GAK Nonprofit Közhasznú Kft keretei között mőködı tangazdaság biztosítja a 
feltételeket a Gödöllın mőködı karok gyakorlati képzéséhez és oktatásához, a 
szaktanácsadási tevékenységéhez, valamint a szakmai bemutatókhoz. Csaknem valamennyi 
fontosabb ágazat és tevékenység gyakorlásához rendelkezésre állnak a feltételek, beleértve a 
mezıgazdasági termelésen túlmutató feladatokat és funkciókat is (pl. gazdálkodás és 
szervezés, marketing, vidékfejlesztés, környezetvédelem stb.). Az egyes tangazdaságok és 
tanüzemek szakterületek szerinti irányításban és szakmai támogatásban részesülnek, amelyet 
a tanszékek vagy intézetek látnak el. 
 Az Állattenyésztési Tanüzem feladatai közé tartozik az egyetemi hallgatók 
állattenyésztési gyakorlati oktatásának (szarvasmarha-, kecske-, juhtenyésztés és tartás), és a 
tantárgyi gyakorlatok egy részének biztosítása, valamint részvétel a regionális és differenciált 
üzemi szintő termék specifikus szaktanácsadásban és a szaktanszékeken folyó kutatásokban. 
 A gyakorlati oktatást és a tantárgyi gyakorlatokat - tekintettel a sokrétőségre - az 
Állattenyésztési Tanüzem szoros együttmőködésben szervezi a Szarvasmarha- és 
Juhtenyésztési, a Takarmányozástani és az Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszékkel. 
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 A gyakorlati oktatás (hetesi gyakorlat) során a hallgatók a következı, differenciált 
termék elıállítással (tej-, és hústermelés) kapcsolatos ismereteket, illetıleg készségeket 
szerezhetnek. 

A telepen 2 fajtát (német húsmerinó, magyar merinó) vizsgáltam. A vizsgálat során a 
tartási feltételek eltérıek voltak, ezért a két fajta tartási feltétel rendszerét külön tárgyalom. 

 
Az éves, ill. kétéves korig tartó vizsgálatban 20 német húsmerinó jerke bárány vett 

részt. A vizsgálat elsı részében a jerkék Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatban vettek részt. A 
hizlalási periódus a választás után 41 napig tartott, amely alatt a bárányok ad libitum 
fogyasztottak granulált hizlaló teljes értékő takarmányt. A vizsgálat a Juh 
Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott tartási és takarmányozási feltételeknek 
megfelelıen történt. A két évig tartó vizsgálat alatt a bárányok súlyát hatszor mértük, az 
élısúlyokat a következı életkorokra korrigáltuk: 60 napra, hizlalás végén 100 napra, 240, 
365, 547 és 730 napra. Továbbá értékeltem a jerkék hizlalás alatti súlygyarapodását, az egy 
életnapra jutó súlygyarapodását, valamint megszerkesztett a jerkék növekedési görbéjét. 

Az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat után a tenyészjerkék kifutóval rendelkezı, 
mélyalmos istállóban voltak elhelyezve. Takarmányozásuk ad libitum szálastakarmány 
(lucerna széna, réti széna) és korlátozott mennyiségő gazdasági abrakkeverék volt.  

A kísérleti periódus alatt a jerkék egészségi állapota megfelelı volt. A vizsgálat során 
választáskor, hizlalás végén, éves, másfél éves és kétéves korban, a mérlegeléssel egy idıben 
végeztük a vérmérséklet  meghatározását mérleg-teszt segítségével.  

 
A német húsmerinón kívül 27 magyar merinó kosbárányt értékeltem a hizlalás során 

két alkalommal (I. megfigyelés: átlagos életkor: 55 nap, átlagos súly 18 kg, II. megfigyelés: 
átlagos életkor: 95 nap, átlagos súly: 26 kg). A magyar merinó bárányokat nyitott karámban 
tartottuk. A kosbárányok ad libitum kapták a bárány hizlaló teljes értékő takarmányt. A 
hizlalási vizsgálat végén, a vágást megelızı napon a bárányok ultrahang vizsgálatát (faggyú 
vastagság megállapítása) végeztem el. Majd a következı nap, 24 órás éheztetés után, a 
bárányok vágásra kerültek. A következı adatokat vettük fel a vizsgálat során: vágás után 
lemértük a nyakalt törzs súlyát, a hosszú hátizom területét, valamint a 24 órás hőtés után a 
nyakalt törzs súlyát. 
 
IV. gazdaság 
 

A gazdaság Solt mellett (Bács-Kiskun megye) 5 km-re található, Járáspuszta mellett. 
A telep 3 hektáros területen fekszik. A gazdaság 4 hodállyal rendelkezik, melyek alapterülete 
700, 500, 400 és 350 négyzetméter. Ez utóbbit elsısorban elletı és báránynevelı hodálynak 
használják, de bárányhízlaldának is alkalmas.  A gazdaság 55 hektár saját tulajdonú, és ezen 
felül még 123 hektár bérelt legelıterületet használ. Továbbá 28 hektár saját tulajdunú szántó 
területen gazdálkodik (18 hektár lucerna, és változó arányú kukorica és gabona). A juhtelepen 
itt is megtalálható fürösztı medence, a takarmány tároló szín, illetve a gépek elhelyezését 
szolgáló gépszín, garázs.  A gazda tulajdonában van még két MTZ traktor, hozzá tartozó 
pótkocsik, rotációs kasza és rendsodró. A juhászat, tejtermelı juhászatként mőködik, amely a 
gazdán és annak feleségén kívül még két másik embert foglalkoztat. Naponta kétszer fejnek, 
24 állásos fejıkocsin. A fejés 2007-ban március 28-tól augusztus 29-ig tartott. Összesen 953 
juh van a telepen, ebbıl 2007. évben 748 egyedet fejtek. Az állomány több mint 40 %-a 
ıshonos cigája, a többi lacaune, valamint lacaune és cigája F1 anyák. A cigája allomány egy 
része (183 anya és 6 kos) törzsállomány. A gazdaság a  vizsgálat évében (2007) 42.464 liter 
tejet adott el a Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft- nek. A cég a tejbıl feta, mozzarella és trappista 
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sajtot készít belıle. A tenyészet a Magyar Juh- és Kecsketenyésztık Szövetsége által 
folyamatos termelésellenırzés alatt áll.  

A vizsgálat két részvizsgálatból állt. Az elsıben az anyajuhok vérmérsékletét, egyes 
vérparamétereit, báránynevelı képeségét és tejtermelését, a másodikban a bárányok 
vérmérsékletét, egyes vérparamétereit és a hizlalási teljesítményét értékeltem.  

Az elsı részvizsgálatban 46 cigája fajtájú anyajuh vett részt. A vizsgálatban résztvevı 
anyajuhok egy bárányt ellettek. Az anyák vérmérsékletét mérleg teszttel mértem. A vérminták 
győjtése (a kortizol és tejsav koncentráció megállapítása érdekében), valamint a bárányok 
választási súlyának mérése, a választás napján történt. A vérmintákat 31 cigája anyajuhtól a 
bárányaik választásakor a v. jugularis-ból győjtöttünk. Minden állattól, mindkét idıpontban 
két kémcsıbe vettünk vért. Az egyik vérkémcsıbe heparin volt, mint véralvadásgátló, a 
másikba nem tettünk véralvadásgátlót.  

Továbbá a vizsgálataimban értékeltem az anyajuhok tejtermelését is. Választás után az 
anyákat kézzel fejték, a laktáció hossza egységesen 106 nap volt, a fejési idıszak április 15-
tıl július 30-ig tartott. Az anyajuhokat a fejési idıszak alatt legelın tartották, a gyep mellé 
lucerna szénát, valamint fejéskor, csalogató abrakot is kaptak. A kísérleti periódus alatt az 
anyák egészségi állapota megfelelıen alakult. 

A második részvizsgálat során a bárányok (n=43) választása 88. napos korban történt. 
A bárányok választási súlyát lineáris interpoláció módszerrel 90 napra korrigáltuk. A 
báránynevelési idıszak alatt az anyák réti szénát kaptak, abrakkeverék kiegészítéssel (kb. 300 
g/nap). A bárányok egy apától származtak. A választás után a bárányok Üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálatban vettek részt. A hizlalási periódus a választás után 42 napig 
tartott, amely alatt a bárányok ad libitum fogyasztottak granulált teljes értékő takarmányt. A 
vizsgálat a Juh Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott tartási és takarmányozási 
feltételeknek megfelelıen történt.  

Mértem bárányok élısúlyát választáskor és hizlalás végén, kiszámoltam a bárányok 
hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodását. A bárányok mérése 0,1 kg pontossággal történt. 
A 43 bárányból 20 bárányt véletlenszerően kiválasztottunk, amelyektıl vért vetettünk a telepi 
állatorvos segítségével választáskor, valamint a hizlalás végén. A vérmintákat a v. jugularis-
ból győjtöttünk vérvételi kémcsövekben, hasonló módon, mint az anyajuhok esetén. A 
vérmintákból a kortizol, a tejsav, a triglicerid, a nem észterifikált zsírsav és a glükóz 
mennyiségét határoztam meg. 

 

3.2. Módszerek 
 

3.2.1. Vérmérséklet megállapítására alkalmazott tesztek 

 
Mérleg teszt 
 

A mérlegteszt során az állatok 30 másodpercig tartózkodtak a mérlegen (TRILLAT és 
mtsai, 2000). Ezalatt a viselkedésüket pontoztam 1-tıl 5-ig terjedı skálán, a következık 
szerint: 

  1 pont: nyugodt, nem mozog;  
  2 pont: nyugodt, néhány esetleges mozgás;  
  3 pont: nyugodt, kicsit több mozgás, de nem rázza a mérleget; 
  4 pont: hirtelen, epizodikus mozgások, de nem rázza a mérleget;  
  5 pont: folyamatos, hirtelen mozgások, rázza a mérleget.  
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Menekülési sebesség teszt 
 
A menekülési sebesség tesztet BURROW (1988) ajánlása alapján is elégeztem. Ebben 

az esetben a mérleg elhagyása utáni 1,7 m távolság megtételéhez szükséges idıt határoztam 
meg stopper alkalmazásával. 
 
 Bár a két teszt ugyanazt a tulajdonságot vizsgálja, de egymástól eltérnek az állat 
viselkedésének mérési körülményei miatt. A mérlegteszt alkalmazása során a mérlegben (szők 
környezetben) fél percig tartózkodó bárány viselkedésének pontozása történik, míg a 
menekülési sebesség teszt alkalmazásakor a mérleg elhagyása utáni 1,7 m megtételéhez 
szükséges idı nagyságát értékeljük. Ez az eltérés vezethet ugyanazon fajta esetén, kisebb 
vérmérséklet mérésbeli  különbségek kialakulásához. 

 

3.2.2. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat 

 
Az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) alkalmazását a Juh 

Teljesítményvizsgálati Kódex szabályozza. Az ÜSTV-re olyan kos vagy jerke bárányokat 
lehet beállítani, amelyek életkora nem lehet több 80 napnál, testsúlyuk egyedenként legalább 
16 kg. Csak egészséges bárányok állíthatók vizsgálatba. A vizsgálat alatt megbetegedett 
állatot a csoportból ki kell zárni. A kos- illetve jerkebárányokat külön csoportokba kell 
osztani. Egy-egy csoport nagysága nem haladhatja meg az 50 bárányt. 

 
A vizsgálat kezdetekor rögzítésre kerül: 
 
- a fajta vagy keresztezési konstrukció megnevezését, 
- a beállított bárányok teljes azonosítóját, 
- a bárányok születési dátumát (év, hó, nap), 
- a vizsgálatot végzı tenyészet megnevezését. 
 
A vizsgálat idıtartama 
 
A bárányokat választás után azonnal a részükre kijelölt boxokba kell helyezni. A 

választási súly egyben a bemérési súly is. A vizsgált idıszak hossza kosoknál, jerkéknél 38-
45 nap, befejezése a bárányok egyedenkénti mérlegelésével történik. 

 
A bárányok elhelyezése, takarmányozása 
 
A bárányok vizsgálata az erre a célra berendezett épületben végezhetı. A csoportok 

számára 0,7-1 m2/bárány alapterülető, lehetıleg négyzet vagy ahhoz közelítı alakú boxokat 
kell kialakítani. A bárányok takarmányozása bármely monodietikus etetésre alkalmas, 
közforgalomban levı juhhizlaló teljes értékő takarmány felhasználható. A teléjes értékő 
takarmányt folyamatosan, önetetıbıl ad libitum kell adni a vizsgálat teljes idıtartama alatt, 
beleértve a szoktatási idıszakot is. A teljes értékő takarmányon kívül minden egyed 0,1-0,3 
kg/nap szénát kaphat. A friss almozásról és nyalósó ellátásról folyamatosan gondoskodni kell. 
A vizsgálat alatt etetett takarmány beltartalmi értékeit a 12. táblázatban mutatom be. 
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12. táblázat 
 

Az ÜSTV vizsgálaton használandó hizlaló teljes értékő takarmány táplálóanyag-
összetétele 

 

Táplálóanyag 

Nyersfehérje, % 15 NEm, MJ/kg 7,20 
Nyersrost, % 10 NEg, MJ/kg 4,80 
Nyerszsír, % 3,2 Ca, % 1,28 

Nyershamu, % 7,3 P, % 0,42 

 
A vizsgálandó tulajdonságok és mérésmódjuk 
 
A vizsgálat kezdınapján és a vizsgálat befejezésekor a délelıtti órákban a bárányokat 

0,1 kg pontossággal egyenként le kell mérni. Az üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálatra 
beállított bárányok teljesítménye sajátteljesítmény-vizsgálatnak minısül, függetlenül attól, 
hogy a vizsgálat alapján az apaállat értékelhetı-e. Az élısúly méréseket csak az elıírt mérési 
pontosságú mérleggel lehet elvégezni. A bárányok részére 1 m2 alapterülető boxokat 
alakítottunk ki. A bárányok takarmányozása juhhizlaló teljes értékő takarmány segítségével 
történt. A teljes értékő takarmányt folyamatosan, önetetıbıl ad libitum adtuk a vizsgálat 
egész ideje alatt. A teljes értékő takarmányon kívül minden bárány 0,2 kg/nap szénát kapott. 
A friss almozásról és nyalósó ellátásról folyamatosan gondoskodtunk. 

A vizsgálat során a bárányok élısúlyát be- és kiméréskor mérleg segítségével mértem. 
Kiszámoltam a hizlalás alatti napi átlagos súlygyarapodást.  

 
3.2.3. Vérvizsgálatok 

 
A vérmintákat 31 cigája anyajuhtól és a bárányaik választásakor, illetve 20 báránytól, 

választáskor és a hizlalás végén győjtöttem. A bárányoktól két kémcsıbe történt a vérvétel, az 
egyikben volt véralvadás gátló (heparin), a másikban nem. A vérvétel átlagosan 0,5 -1 percig 
tartott. 

A vérvétel után 3 órával Janetzki T30 típusú centrifugával 10 percig, 3500 f/p 
fordulaton mindkét kémcsövet centrifugáltam. A centrifugálás során nyert szérumot, ill. 
plazmát a további vizsgálatokig -70 0C-on tároltam.  
 Glükóz és tejsav meghatározása:  
A glükóz (Diagnosticum Zrt, Budapest, enzimatikus kolometriás teszt kit) és tejsav (Lactate 
PAP kit, BioMerieux, France) tartalmát enzimatikus és kolorimetrikus módszerekkel 
határoztam meg.  
 Kortizol meghatározása: 

A kortizol meghatározása radioimmunassay módszerrel (3H-RIA, 1,2,6,7-3H-cortisol; 
TRK 407, Radiochemical Centre, Amersham, UK) a Szent István Egyetem, Állatorvosi Kar, 
Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék laboratóriumában történt. A választáskor és a 
hizlalás vége közötti kortizol értékek változásának arányát mutatja  a kortizol változás (%) 
használata a vizsgálat során. 
 Nem észterifikált zsírsavak és a triglicerid meghatározása: 

A plazma nem észterifikált zsírsavainak és a triglicerid mennyiségét enzimatikus és 
kolorimetrikus módszerekkel határoztam meg (NEFA kit, Randox teszt kit, Randox 
Laboratories, Cork, Ireland; triglicerid kit, kolorimetriás teszt kit, Diagnosticum Zrt., 
Budapest). 
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3.2.4. A vágási és ultrahang vizsgálat 

 
Az ultrahang méréseket élı állapotban (in vivo) egy hordozható Falco 100-as (Pie 

Medical) típusú készülékkel végeztem. A képeket és az eredményeket merevlemezre 
mentettem. Egy lemezen 16 kép tárolható. A kontraszt, a fényerısség, az élesség és egyéb 
paraméterek a képernyın állíthatóak be. A mérımőszer súlya kb. 12 kg, ezért viszonylag 
könnyen hordozható. A fókuszpontok száma és a mérés mélysége állítható. A méréseket a 45 
fókuszpontnál, 7,5 cm-en végeztem. A mérıfej a vizsgálathoz lineáris 18 cm-es volt. A mérés 
áthatoló képessége (mélysége): maximum 30 cm, a mérési hullámhossz 3,5 MHz. Az 
ultrahangos készülékkel elmentett képeken, a hosszú hátizmon a faggyú vastagság mérését 
végeztem el. Az 4. ábra mutatja be sematikusan a mérés helyét, az 5. kép pedig az ultrahang 
mérés eredményeit a vizsgálat során alkalmazott regressziós módszer után.  
 
4. ábra 

 
Hosszú hátizom területének sematikus ábrázolása 

 
Forrás: MEAT AND LIVESTOCK AUSTRALIA (2005) nyomán 
 
5. kép 

 
Magyar merinó karajkeresztmetszetének ultrahangos mérése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: SZIE (2003) 
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A faggyú vastagság meghatározása ultrahangos méréssel történt a 12-13 borda között, 
a bordák ívét követve történt. A pontos mérés és megfelelı minıségő kép készítéséhez több 
feltételnek kell teljesülnie. Az állatot a mérések megkezdése elıtt rögzíteni szükséges. Az 
állat esetleges mozgása rontja a képminıséget, és kárt okozhat a mérıfejben is. A gyapjút 
lenyírtuk, mert ennek hiányában is romlik a kép minısége. A mérendı felületet a jobb 
minıség érdekében napraforgóolajjal kentük be. Az ultrahangos mérés elvégzése után az 
állatok mérlegelése is megtörtént. Az ultrahangos vizsgálat után a bárányok vágásra kerültek, 
majd 24 órás hőtést követıen, elvégeztem a bárányok hosszú hátizom területének átlátszó 
fóliára történı rögzítését. A fóliára rögzített területeket Placom KP-90N digitális 
planiméterrel mértem le, amelyet háromszor megismételtem.   

3.2.5. Tejtermelési vizsgálat 

 
 A tejtermelési vizsgálat a rendszeres befejések alapján történt. A befejés alatt az 
anyajuhok periodikusan, havonta ismétlıdı fejése történt meg, amelynek alkalmával a kifejt 
tejet meghatározott pontossággal egyedenként történt. Az elsı és az utolsó befejéskor a tej 
beltartalmi értékei közül a zsírtartalmat határoztam meg az egyedi tejmintákból. A tej 
beltartalmi vizsgálatához az egyed befejésekor kifejt tejbıl vett elegyminta nagysága 50 ml 
volt. A minták tejzsír tartalmának a meghatározása spektrofotométer alkalmazásával történt 
(Combi Foss 5000, Foss Electric, ÁT Kft, Gödöllı). 

3.2.6. Statisztika 

 
Az adatok statisztikai kiértékelését az SPSS 14.0 programcsomaggal végeztem. A 

Kruskal-Wallis próbát kiegészítı Dunn tesztet a Instat programmal végeztem.  
A vizsgálataim során alkalmazott statisztikai módszereket, feladatok szerinti 

bontásban a 13. táblázat  foglalja össze. 
 

13. táblázat 
 

Az alkalmazott statisztikai próbák a vizsgált tulajdonságok szerint 
 

Kísérlet 
helyszíne 

Vizsgált 
tulajdonságok 

Alkalmazott 
statisztikai 

próba 

Alkalmazott statisztikai próba 
jellemzıi 

1. vizsgálat: a juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes  befolyásoló tényezık 
vizsgálata 
I. gazdaság Ivar(a), születési 

típus(b) és apák(c) 
hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 

Mann-Whitney 
teszt (a,b) 
 
Kruskal-Wallis 
teszt(c) 

Diszkrét változók esetén, két 
független minta összehasonlítása  
 
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 

II. gazdaság Ivar(a), fajta(b) és 
apák(c) hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 

Mann-Whitney 
teszt (a) 
Kruskal-Wallis 
teszt(b, c) 
Dunn teszt 

Diszkrét változók esetén, két 
független minta összehasonlítása  
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 
Páronkénti összehasonlítás 

IV. 
gazdaság 

Ivar hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 

Mann-Whitney 
teszt  
 

Diszkrét változók esetén, két 
független minta összehasonlítása  
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2. vizsgálat: a vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata 

IV. 
gazdaság 

Bárányok 
vérmérsékletének 
és a vér triglicerid, 
nem észterifikált 
zsírsav, tejsav és 
kortizol mérési 
eredményeinek 
összefüggései 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anyajuhok 
vérmérsékletének 
és a vér tejsav és 
kortizol mérési 
eredményeinek 
összefüggései 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
F-próba 
t-próba 
Levene teszt 
ANOVA 
LSD teszt 
Kruskal-Wallis 
teszt  
Dunn teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 
Korreláció 
(Pearson) analízis 
Regresszió 
analízis 
Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Varianciák összehasonlítása 
Két minta összehasonlítása 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Variancia analízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 
Összefüggés vizsgálat 
 
Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Variancia analízis 
Páronkénti összehasonlítás  
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 

IV. 
gazdaság 

Anya 
vérmérsékletének 
hatását  
  - bárányok 
vérmérsékletére 
  - bárányok 
kortizol szintjére 

Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Kruskal-Wallis 
teszt 
Dunn teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 
Korreláció 
(Pearson) analízis 

Variancia homogenitás vizsgálat 
Variancia analízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 

3. vizsgálat: a vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata 
I. gazdaság Vérmérséklet 

hatását 
   - hizlalási végsúly 
   - súlygyarapodás 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Varianciaanalízis 
Páronkénti összehasonlítás  
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 

II. gazdaság Vérmérséklet 
hatását 
   - hizlalási végsúly 
   - súlygyarapodás 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
GLM* 
LSD, Tukey teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Általános lineáris model 
Páronkénti összehasonlítás  
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
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III. gazdaság Vérmérséklet 
hatását 
   - kétéves korig 
élısúlyra 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Kruskal-Wallis 
teszt 
Dunn teszt 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Varianciaanalízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 
Páronkénti összehasonlítás 

III. gazdaság Vérmérséklet 
hatását 
   - vágási súly,  
   - nyakalt törzs,  
   - hosszú hátizom 
területe 
   - faggyú 
vastagság 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 
Regresszió 
analízis 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Varianciaanalízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 

IV. 
gazdaság 

Anyák 
vérmérsékletének 
hatását a bárányai 
   - hizlalás alatti 
súlygyarapodása 
   - hizlalás végi 
súlya 
    

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
Tukey teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 
Korreláció 
(Pearson) analízis 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Varianciaanalízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 

4. vizsgálat: a vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata 
II. gazdaság Vérmérséklet 

hatását 
   - szaporulati 
arány 
   - választási 
alomsúly 

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
F-próba 
t-próba 
Mann-Whitney 
teszt 
Korreláció 
(Pearson) analízis 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Varianciák összehasonlítása 
Két minta összehasonlítása 
Diszkrét változók esetén, két 
független minta összehasonlítása 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 

IV. 
gazdaság 

Vérmérséklet 
hatását a bárányai 
   - választási súly     
   - választás alatti 
súlygyarapodás 
   - tejtermelı 
képesség 
   - kortizol, tejsav  

Kolmogorov-
Szmirnov teszt 
Levene teszt 
ANOVA 
LSD, Tukey teszt 
Kruskal-Wallis 
teszt 
Dunn teszt 
Spearman-féle 
rangkorreláció 
Korreláció 
(Pearson) analízis 
Regresszió 
analízis 

Folytonos változók eloszlás 
vizsgálata 
Variancia homogenitás vizsgálat 
Varianciaanalízis 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét változók esetén, több 
független minta összehasonlítása 
Páronkénti összehasonlítás 
Diszkrét eloszlású változók 
összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 
Folytonos, normál eloszlású 
változók összefüggés vizsgálata 
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*GLM (általános lineáris modell): 
 
Több tényezı együttes értékelésére alkalmas módszer. A modellben a bárányok vérmérséklet 
pontszámát befolyásoló tényezıket vizsgáltam. 
 
Yijk= µ + Gi + Bj + Sk + eijk 
 
Yijk = vizsgált tulajdonság (vérmérséklet); µ =átlag, Gi = ivar hatása (fix hatások: 2 osztály), 
Bj = születési típus hatása (fix hatás: 2 osztály), Sk= apák hatása (fix hatások: 8 osztály), eijk 
= hiba 
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 
 
4.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes befolyásoló tényezık vizsgálata 

4.1.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása 

 
 Magyar merinó kosbárányok (III. gazdaság) vérmérsékletének értékelését végeztem el 
a mérleg és a menekülési sebesség tesztek alkalmazásával. Az eredményeket a 14. táblázat 
mutatja be. 
  
14. táblázat 

 
Magyar merinó kosbárányok vérmérséklet pontszámának értékei mérések szerint 

 

Hizlalási vizsgálat kezdetén Hizlalási vizsgálat végén 
Megnevezés 

Mérleg teszt 
Menekülési 

sebesség teszt 
Mérleg teszt 

Menekülési 
sebesség teszt 

Átlag 1,81 2,34 1,96 1,84 
Szórás 1,21 1,41 1,06 0,97 
Alsó kvartilis 1 1,48 1 1,23 
Felsı kvartilis 2 2,56 3 1,97 
Minimum 1 0,81 1 0,87 
Maximum  5 7,37 4 4,50 
A két mérés között nincs szignifikáns különbség. 
 

A magyar merinó kosbárányok az elsı vizsgálat (választás) során mért vérmérséklet 
pontszám átlag értéke (1,81 pont), a medián pedig (1,0) volt. A minimum, ill. a maximum 
értékek 1 pont, illetve 5 pont voltak (10. táblázat). A megfigyelés során a 27 egyed közül 15 
kosbárány 1 pontot, 6 kosbárány 2 pontot,  3 kosbárány, pedig 4, illetve 5 pontszámot kapott. 

A második vizsgálat alkalmával (hizlalás vége) a vérmérséklet pontszám átlagértéke 
(1,96 pont), és mediánja (2,0) – az elsı teszthez képest – kismértékben (0,15 ponttal, illetve 
1,0-el) nıtt. Ezen kívül a maximum érték is változott, 5 pontról, 4 pontra. Ebben az esetben 
12 kosbárány volt nyugodt (1 pont), 7 egyed kapott 2, 5 egyed kapott 3 és 3 egyed kapott 4 
pontot. A Mann-Whitney próba eredményei azt mutatták, hogy a bárányhizlalás elején és a 
végén megállapított átlagos vérmérséklet pontszámok szignifikánsan nem különböztek 
egymástól (U-érték:321, P>0,05).  

Az 55 és a 115 napos életkorban megállapított vérmérséklet pontszámok között 
közepes szorosságú rangkorrelációs együtthatót számítottunk (r rang= 0,60; P<0,01). Mivel a 
korrelációs együttható r=0,80-nál kisebb volt, ezért a két rangsor nem tekinthetı azonosnak. 
Eredményünk megerısíti BURROW és CORBET (2000) javaslatát, nevezetesen a teszteket, 
ha lehet, többször végezzük el a hatékonyabb és eredményesebb tenyésztıi munka érdekében.  

A menekülési sebesség választáskor 2,34 s volt, a hozlalás végén kisebb értéket, 1,84 s 
mértünk, a különbség nem szignifikáns. A vizsgálat alatt az állatok kis mértékben 
nyugtalanabbak lettek, vagyis az adott távolságot gyorsabban tették meg. 

A vérmérséklet tesztek alkalmazásával összefüggésben kiemelendı, hogy ezek a 
vizsgálatok csak abban az esetben adnak tájékoztatást a vizsgált egyedekrıl, ha az állatok 
tartásának módja, kezelése „a szakma szabályainak" megfelelıen történik. Ellenkezı esetben 
nem az állat viselkedését jellemezzük, hanem a szakszerőtlen technológiát és emberi 
bánásmódot. Mivel mindkét teszt az állatok vérmérsékletét méri, így feltételezhetı, hogy a két 
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alkalmazott teszt eredményei összefüggést mutathatnak egymással. Az elvégzett tesztek 
összefüggését választáskor a 5. ábra, a vizsgálat végén a 6. ábra mutatja be. 
 
5. ábra 

A mérleg teszt és a menekülési sebesség teszt összefüggése választáskor  

(rrang =-0,45, P<0,05) 
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6. ábra 

 
A mérleg teszt és a menekülési sebesség teszt összefüggése a vizsgálat végén  

(rrang =-0,47, P<0,05) 
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 Az ábrák alapján látható, hogy a két teszt összefügg, mindkét teszt beilleszthetı a 
meglévı juhtenyésztési tartástechnológiákba. 

A vérmérsékleti teszteket (mérleg teszt, menekülési sebesség) más állományon is 
alkalmaztam (II. gazdaság). A különbözı genotípusú bárányokon elvégzett tesztek 
eredményeit a 15. táblázat mutatja be. 
15. táblázat 
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Különbözı genotípusú bárányok vérmérséklet eredményei (átlag±SD) 

 

Megnevezés Magyar merinó Német húsmerinó Német feketefejő 

n 32 32 28 
Vérmérséklet 
választáskor, pont 

3,35±1,37 2,76±1,20 2,48±1,33 

Vérmérséklet hizlalás 
végén, pont 

3,34±1,56ab 2,53±1,02a 2,36±1,10b 

Vérmérséklet hizlalás 
végén, s 

1,92±0,54A 2,16±0,64B 3,20±1,88AB 

   a – szignifikáns különbség fajták között (P<0,05); A,B – szignifikáns különbség fajták között (P<0,01) 
 
A magyar merinó vérmérsékletének pontszáma választáskor 3,35 pont, német 

húsmerinó 2,76 pont és a német feketefejő bárányoknak pedig 2,48 pont volt. A hizlalás 
végén a vizsgált fajták vérmérséklet pontszámai a következıképp alakultak: magyar merinó: 
3,34 pont, német húsmerinó 2,53 pont, német feketefejő 2,36 pont. A választáskor nem, ezzel 
szemben a vizsgálat végén szignifikáns különbséget tudtam kimutatni a  fajták között 
(Kruskal-Wallis próba). Mindhárom fajta esetén megállapítható (Mann-Whitney próba 
segítségével), hogy választáskor és a hizlalás végén nem volt szignifikáns különbség a 
bárányok vérmérséklete (mérleg tesztel mérve) között. A választáskori és a hizlalás végi 
vérmérséklet között közepesen szoros összefüggés állapítható meg. A magyar merinó esetén a 
kapcsolat rrang=0,67 (P<0,01), a német húsmerinó esetén rrang=0,71 (P<0,01), valamint a német 
feketefejő esetén rrang=0,55 (P<0,05). A mért összefüggések hasonlóak voltak TİZSÉR és 
mtsai (2004b) mért értékeihez.  

A menekülési sebesség teszt elvégezése után, a következı értékeket mértem: magyar 
merinó: 1,92 sec, német húsmerinó 2,16 sec, és német feketefejő 3,20 sec, vagyis a jelentıs 
különbség adódott a fajták között. A két teszt összefüggés vizsgálat eredményeit a 16. 
táblázat foglalja össze. 

 
16. táblázat  

 
A hizlalás végén mért mérleg teszt és a menekülési sebesség összefüggései különbözı 

genotípusú bárányokban 
 

Magyar merinó 
(n=32) 

Német húsmerinó 
(n=32) 

Német feketefejő 
(n=28) 

Összes bárány 
(n=92) 

r P r P r P r P 

-0,63 <0,001 -0,64 <0,001 -0,57 <0,01 -0,61 <0,001 

 
A két vérmérséklet teszt (mérleg teszt és menekülési sebesség) között közepesen 

szoros összefüggést tapasztaltam (összes bárány: rrang=-0,61; P<0,001). Az elızı vizsgálatban 
szereplı magyar merinó kosokon elvégzett (III. gazdaság) menekülési sebesség (menekülési 
idı) és a mérleg teszt között közepes szorosságú rangkorrelációs együtthatót számítottam 
(választáskor: rrang =-0,45, P<0,05; hizlalás végén: rrang =-0,47, P<0,05) (5. és 6. ábra). Az 
általunk mértekhez hasonló eredményrıl számolt be BURROW és DILLON (1997) és 
TİZSÉR és mtsai, (2003b). 
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4.1.2. A vérmérsékletet  befolyásoló egyes tényezık vizsgálata 

 
Az ivar hatása a vérmérsékletre 

 
Az I. gazdaságban a német húsmerinó bárányok ivar szerinti vérmérséklet mérés 

eredményeit az 17. táblázat foglalja össze.  
 

17. táblázat 
 

Német húsmerinó fajtájú bárányok vérmérséklete 
ivar szerint (átlag±SD) 

 

Megnevezés n 
Vérmérséklet 

választáskor, pont 
Vérmérséklet 

hizlalás végén, pont 

Kos 26 3,04±1,50 2,82±1,57 
Jerke 55 3,18±1,18 3,09±1,49 
P  N.S. N.S. 

 
 Választáskor a kosok vérmérsékletének pontszáma 3,04 pont, a hizlalás végén 2,82 
pont, a jerkék vérmérsékletének pontszáma választáskor 3,18 pont, a hizlalás végén 3,09 pont 
volt. A két ivar vérmérsékletének pontszámának változása esetén szignifikáns különbséget 
nem tudtam kimutatni (Mann-Whitney próba).  

A II. gazdaságban végzett magyar merinó, a német húsmerinó, és a német feketefejő 
bárányok ivar szerinti vérmérsékletének eredményét a 18. táblázat mutatja be.  
 
18. táblázat 

 
A magyar merinó, a német húsmerinó és a német feketefejő bárányok vérmérséklete 

ivar szerint (átlag±SD) 
 

Megnevezés Magyar merinó Német húsmerinó Német feketefejő 
Vérmérséklet választáskor – mérleg teszt, pont 
Kos  4,00±1,12 2,85±1,28 3,17±1,17 
Jerke  3,07±1,44 2,67±1,16 2,50±1,16 
P N.S. N.S. N.S. 

Vérmérséklet hizlalás végén – mérleg teszt, pont 
Kos  3,80±1,32 2,62±1,12 2,50±1,17 
Jerke  3,14±1,64 2,47±0,96 2,25±1,07 
P N.S. N.S. N.S. 

Vérmérséklet hizlalás végén – menekülési sebesség, s 
Kos  1,95±0,64 2,19±0,73 3,09±1,92 
Jerke  1,91±0,51 2,14±0,59 3,06±1,63 
P N.S. N.S. N.S. 

 
A két ivar vérmérséklet eredményei között szignifikáns különbséget (P>0,10), sem a 

mérleg teszt esetén (Mann-Whitney próba alkalmazása), sem a menekülési sebesség teszt 
esetén (F és T próba alkalmazása) egyik fajtánál sem találtam. 
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 A következı vizsgálatban (IV. gazdaság) cigája fajtájú bárányok vérmérsékletét 
vizsgáltam a két ivar szerint. A cigája fajtájú bárányok ivar szerinti vérmérséklet vizsgálat 
eredményeit a 19. táblázat foglalja össze. 
 
19. táblázat 

 
Cigája fajtájú kos és jerke bárányok vérmérséklet eredményei (átlag±SD) 

 

Megnevezés n 
Vérmérséklet 

választáskor, pont 
Vérmérséklet hizlalás 

végén, pont 

Kos  16 2,62±0,97 2,68±0,75 
Jerke  17 2,32±1,06 2,79±0,71 
P  N.S. N.S. 

     a= P<0,05 
 
 A táblázat alapján jól látható, hogy a két ivar között a vérmérséklet (Mann-Whitney 
próba) esetén nem mértem szignifikáns különbséget.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján, a két ivar vérmérséklete között nem találtam 
különbséget, a juh fajtákra vonatkozóan az irodalom tanulmányozása során nem találtam 
adatokat a nemek közötti különbségekre, ezzel szemben SAVAS és mtsai (2001) jelentıs 
különbséget találtak a kosok és jerkék között, de csak egyes, rendhagyó viselkedésminták 
között. Hasonlóan az eredményeimhez, HEARNSHAW és mtsai (1979), HEARNSHAW és 
MORRIS (1984), TILBROUK és mtsai (1989) és BURROW (1991) a vizsgálataik során nem 
találtak különbséget a két ivar között szarvasmarha fajban. Továbbá STRICKLIN és mtsai 
(1980) megállapították hogy a bikák kezelhetıbbek voltak, mint az üszık. A kasztrálás is 
hatással van az állatok vérmérsékletére, amelyre STAIKOV (1996) mutatott rá, 
megállapította, hogy a kasztrált állatok nyugodtabbak voltak a bika borjakhoz képest. Az 
eredményeikkel szemben VOISINET és mtsai (1997b) azt tapasztalták, hogy a Bos indicus 
keresztezett (pl. braford, simbrah) üszıknek szignifikánsan magasabb volt a vérmérséklet 
pontszámuk, mint a tinóknak.  

Összefoglalóan megállapítható, hogy az elvégzett vizsgálataim alapján a juh fajban, a 
hizlalás során, a két ivar vérmérséklete között szignifikáns különbséget nem lehet kimutatni. 
 
  A születési típus hatása a vérmérsékletre 
 

A vizsgálatokat a II. gazdaságban végeztük. A német húsmerinó bárányok születési 
típus szerinti vérmérséklet mérés eredményeit az 20. táblázat foglalja össze.  
 
20. táblázat 

 
Német húsmerinó fajtájú bárányok vérmérséklete születési típus szerint (LSM±SEM) 

 

Megnevezés n 
Vérmérséklet 

választáskor, pont 
Vérmérséklet hizlalás 

végén, pont 

Egyes bárány 23 2,90±0,23 3,52±0,27 
Iker bárány 58 3,12±0,15 2,75±0,19 
P  N.S. <0,05 
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Az egyes ellésbıl származó bárányok átlagos vérmréséklet pontszáma választáskor 
2,90 pont, az ikerellésbıl származó bárányoké 3,12 pont volt. A hizlalás végén az egyes 
ellésbıl származó bárányok mérleg teszt pontszáma 3,52 pont, az ikerellésbıl származó 
bárányoknak 2,75 pont volt. A különbség szignifikáns volt (Mann-Whitney próba, P<0,05).  

A szignifikáns különbség kialakulásában az új környezet (csoportos zárt tartás az STV 
alatt), valamint a táplálék megszerzésében megváltozott helyzet játszhatott szerepet. Az 
elıbbi esetben a nagyobb telepítési sőrőség, az utóbbi esetben a táplálékért folytatott 
versengés lehetet az oka a tapasztalt különbségek kialakulásának. A bárányok vérmérséklete 
választáskor nem különbözött, de a hizlalás végén már jelentıs különbéget tudtam kimutatni 
melyet a megváltozott körülmények okoztak.  

Az elvégzett vizsgálatok alapján a különbözı születési típusú bárányok vérmérséklet 
pontszáma között szignifikáns különbség volt tapasztalható, a különbséget a választás utáni 
körülmények alakították ki.  
 Összefoglalóan megállapítható, hogy az elvégzett vizsgálataim alapján a juh fajban, a 
születési típusok vérmérséklete között szignifikáns különbséget lehet kimutatni. 
 
 
 A fajta hatása a vérmérsékletre 
 

A magyar merinó, a német húsmerinó, a német feketefejő és a cigája fajtájú bárányok 
vérmérsékletének eredményeit a 21. táblázat mutatja be.  

 
21. táblázat 

 
Különbözı genotípusú bárányok vérmérséklet eredményei (átlag±SD) 

 

Megnevezés 
Magyar 
merinó 

Német 
húsmerinó 

Német 
húsmerinó 

Német 
feketefejő 

Cigája χ2 

n 32 32 81 28 43  

Vérmérséklet 
választáskor, 
pont 

3,42±1,38a 2,91±1,19 3,13±1,29 2,72±1,18 2,48±1,01a 11,16* 

Vérmérséklet 
hizlalás végén, 
pont 

3,34±1,56a 2,53±1,02 3,00±1,51  2,36±0,99a 2,74±0,72 10,26* 

Átlagos 
vérmérséklet, 
pont 

3,38±1,47ABa 2,69±1,10a 3,06±1,40 2,50±1,13A  2,60±0,89B 19,24*** 

Vérmérséklet 
hizlalás végén, 
sec 

1,92±0,54A 2,16±0,64B - 3,07±1,72AB - 11,97** 

   a – szignifikáns különbség fajták között (P<0,05); A,B – szignifikáns különbség fajták között (P<0,01); 
*=P<0,05; **=P<0,01; ***=P<0,001 
 

A vérmérséklet pontszámait a fajták között Kruskal-Wallis próba segítségével 
hasonlítottam össze. Mind választáskor, mind hizlalás végén, valamint az átlagosan mért 
vérmérséklet pontszámra jelentıs fajta hatást tudtam kimutatni (választáskor: KW= 11,16; 
P<0,05, hizlalás végén: KW= 10,26; P<0,05, átlagos pontszám. KW= 19,24; P<0,01). 
Választáskor szignifikáns (P<0,05) különbség a magyar merinó és a német feketefejő, 
valamint a cigája bárányok között volt mérhetı. Hizlalás végén mindkét húshasznú fajta 
vérmérséklet pontszáma lényegesen alacsonyabb volt, mint a magyar merinó hasonló értéke. 
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A cigája fajta  kisebb pontszámot kapott (átlagosan 2,45 pont), mint a magyar merinó 
(3,41 pont), a különbség P<0,05 szinten szignifikáns volt. Más szerzık is úgy találták, hogy 
az ıshonos fajták pontszámai kisebbek kultúrfajtákkal összehasonlítva, így a magyar szürke 
fajtájú tinók kisebb vérmérséklet pontszámot kaptak, mint a charolias tinók hasonló tartási 
(mélyalmos kifutóval rendelkezı istálló) és takarmányozási (ad libitum tömegtakarmány és 3 
kg gazdasági abrak) körülmények között (TİZSÉR és mtsai, 2004c). 

A hizlalás végén elvégzett menekülési sebesség mérése hasonló eredményt mutatott. A 
német feketefejő bárányok voltak a legnyugodtabbak, összehasonlítva a merinó fajtákkal 
(KW= 11,97; P<0,01). Az elvégzett vizsgálatok alapján a fajták vérmérséklete között jelentıs 
különbség tapasztalható, a legnyugodtabb fajtának a német feketefejő és a cigája fajták 
bizonyultak.  
 A fajták közti különbségeket fıleg szarvasmarha, illetve zebu fajban vizsgálták 
(VOISINET és mtsai, 1997ab; FORDYCE és mtsai, 1985; KUEHN és mtsai, 1999). A juh 
fajban kevésbé vizsgálták a fajták hatását az állatok viselkedésére. STRITTMATTER (2001) 
vizsgálataiban a német feketefejő egyedek nyugodtabbak voltak a német húsmerinó  
társaikhoz képest.  

Megállapítható, hogy a húshasznú fajták, különös tekintettel a német feketefejő fajtára, 
nyugodtabbak, mint a magyar merinó fajta.  
 
 Apák hatása a vérmérsékletre 

 
 A különbözı kosoktól származó bárányok vérmérsékletét két gazdaságban vizsgáltam 
(I. és II. gazdaság). A vizsgálatban résztvevı német húsmerinó fajtájú bárányok választáskor 
és a hizlalás végén mért vérmérsékletének pontszámát a 22. táblázat mutatja be apák szerint.  
 
22. táblázat 
  

Német húsmerinó fajtájú bárányok apánkénti vérmérséklet pontszáma (LSM±SEM) 
 
Apa 1 2 3 4 5 6 7 8 
Éves súly, kg 78 70 104 80 80 96 86 85 
Kétéves súly, kg 106 112 n.a. 108 n.a. n.a. 103 n.a. 
ÜSTV, g/nap 310 423 570 510 356 355 385 344 

n 14 7 18 7 8 7 11 9 

4,19Aa 2,00A 2,78a 2,57 3,00 3,00 3,58 2,90 
Vérmérséklet 
pontszám 
választáskor ±0,29 ±0,44 ±0,28 ±0,44 ±0,41 ±0,44 ±0,34 ±0,37 

4,64ABabcd 1,57A 2,50B 2,57a 2,63b 2,57c 3,42 2,78d 
Vérmérséklet 
pontszám hizlalás 
végén ±0,34 ±0,49 ±0,30 ±0,49 ±0,45 ±0,49 ±0,37 ±0,43 

n.a.= nincs adat,   a, b, c, d – szignifikáns különbség utódcsoportok között (P<0,05); A,B – 
szignifikáns különbség utódcsoportok között (P<0,01) 
 

Az 1-es számú kos utódainak volt a legnagyobb a választáskori vérmérséklet 
pontszáma (4,19 pont), míg a legalacsonyabb volt a 2-es számú kos utódaié (2,00 pont). A 
hizlalás végén a legalacsonyabb vérmérséklet pontszámmal  a 2-es számú kos utódait (1,57 
pont), legnagyobb pontszámmal  az 1-es kos utódait (4,64 pont) pontoztam. A különbözı apai 
utódcsoportok közötti különbség hátterében genetikai okok kereshetıek. Más szerzık (pl. 
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BROUCEK és mtsai, 2003) is találtak nagy különbséget az egyes apák utódai viselkedési 
tulajdonsága (útvesztın történı áthaladási ideje) között. 
 A Kruskal-Wallis próba eredményeit a bárányok vérmérsékletének alakulásáról 
különbözı apák szerint a 23. táblázat foglalja össze. 
 
23. táblázat 

 
Apák hatása a német húsmerinó fajtájú bárányok  

vérmérsékletének eredményeire 
 

Tulajdonságok χ2 érték P 

Vérmérséklet választáskor, pont 20,70 P<0,01 
Vérmérséklet hizlalás végén, pont 27,37 P<0,001 

 
A további vizsgálataimban az apák hatását értékeltem a II. gazdaságban, magyar 

merinó, német húsmerinó, német feketefejő állományban. A magyar merinó és a német 
feketefejő fajtájú bárányok vérmérsékletét a 24. táblázat mutatja be. 

 
 24. táblázat 
  
Magyar merinó és német feketefejő fajtájú bárányok vérmérséklet pontszáma apánként 

(átlag ± SD) 
 

 Magyar merinó Német feketefejő 
Apa 1 2 3 1 2 3 
Éves súly, kg 71 77 71 n.a. n.a. n.a. 
Kétéves súly, kg 93 99 94 101 105 118 
ÜSTV, g/nap 272 432 358 412* 395* 471* 

n 14 10 8 12 9 7 

4,00 3,30 4,00 2,75 2,89 2,36 Vérmérséklet pontszám 
választáskor ±1,15 ±0,97 ±1,41 ±1,71 ±1,27 ±0,85 

4,07a 2,56a 3,29 1,70a 4,00aA 1,29A Vérmérséklet pontszám 
hizlalás végén ±1,14 ±1,51 ±1,38 ±0,82 ±1,15 ±0,76 

a, b – szignifikáns különbség utódcsoportok között (P<0,05); A – szignifikáns különbség utódcsoportok között 
(P<0,01); n.a.= nincs adat (németországi eredet),*= báránykori súlygyarapodás 
 

A különbözı kos utódcsoportok között nem volt különbség a bárányok választáskori 
vérmérséklete között. Viszont szignifikáns különbséget tudtam kimutatni az utódcsoportok 
között a hizlalás végén (24. táblázat). A legalacsonyabb pontszámot a magyar merinó fajtában 
a 2-es számú kos utódai (2,56 pont), legnagyobb pontszámot  az 1-es számú kos utódai kaptak 
(4,07 pont), a német feketefejő fajtában a 3-as számú kos utódai (1,29 pont), a legnagyobb 
pontszámot a 2-es os utódai kaptak (4,00 pont).  

A 25. táblázatban a német húsmerinó bárányok vérmérséklet mérés eredményeit 
mutatja be négy kos ivadék csoportja szerint. 

A különbözı kos utódcsoportok között nem volt különbség a bárányok választáskori 
vérmérséklete között. Viszont szignifikáns különbséget tudtam kimutatni az utódcsoportok 
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között a hizlalás végén (25. táblázat). A legalacsonyabb pontszámot az 1-es számú kos utódai 
(1,83 pont), legnagyobb pontszámot  a 3-s számú kos utódai kaptak (3,50 pont).  

 
25. táblázat 
 

Német húsmerinó fajtájú bárányok vérmérséklet pontszáma apánként (átlag ± SD) 
 

Apa 1 2 3 4 
Éves súly, kg 82 n.a. n.a. 78 
Kétéves súly, kg 88 115 116 132 
ÜSTV, g/nap 517 476* 466* 393 

n 6 7 8 11 

3,25 2,64 3,00 3,45 Vérmérséklet pontszám 
választáskor ±1,50 ±1,49 ±0,82 ±1,23 

1,83a 2,60 3,50a 2,38 Vérmérséklet pontszám 
hizlalás végén ±1,17 ±1,82 ±1,20 ±1,51 

a, b – szignifikáns különbség utódcsoportok között (P<0,05); n.a.= nincs adat (németországi eredet), 
*= báránykori súlygyarapodás 
 
 A magyar merinó, a német feketefejő és a német húsmerinó fajtájú bárányok 
vérmérsékletének értékelésére Kruskal-Wallis próbát alkalmaztam. Az eredményeket a 26. 
táblázat mutatja be. 
 
26. táblázat 

 
Apák hatása a különbözı genotípusú bárányok  

vérmérsékletének eredményeire 
 

Tulajdonságok χ2 érték P 
Magyar merinó   
Vérmérséklet választáskor, pont 1,52 N.S. 
Vérmérséklet hizlalás végén, pont 6,03 <0,05 
Német feketefejő   
Vérmérséklet választáskor, pont 0,59 N.S. 
Vérmérséklet hizlalás végén, pont 13,70 <0,01 
Német húsmerinó   
Vérmérséklet választáskor, pont 1,81 N.S. 
Vérmérséklet hizlalás végén, pont 4,45 <0,05 

 
DICKSON (1970) a különbözı apaságú tehenek vérmérséklete között jelentıs 

különséget tapasztalt, és  KOVALCIKOVA és mtsai (1988) a különbözı apaságú üszık 
helyváltoztató mozgása között szignifikáns eltérés talált. Továbbá BROUCEK és mtsai 
(2003) szignifikáns különbségeket tapasztaltak a különbözı apaságú üszık útvesztın történı 
áthaladási ideje között (P<0,01).  

Az elvégzett vizsgálataim alapján a különbözı apaságú bárányok vérmérséklete között 
jelentıs különbségeket tudtam megállapítani.  
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Az életkor hatása a vérmérsékletre 
 
 A vizsgálatokat a III. gazdaságba végeztem német húsmerinó jerkéken. A két évig 
tartó vizsgálatban az állatok vérmérsékletét öt alkalommal vizsgáltam. A kapott értékeket a 
27. táblázat mutatja be. 
 
27. táblázat 

 
Német merinó jerkék vérmérséklet pontszámának alakulása életkortól függıen 

 
Életkor 60 nap 100 nap 365 nap 547 nap 730 nap 
Átlag 2,73 2,67 2,00 1,73 1,93 
Szórás 1,33 1,80 1,18 0,96 0,80 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 4 4 3 

 
 A vérmérsékletet a vizsgálat alatt ötször, a bárányok választásakor, a hizlalás végén, 
valamint kétéves korig háromszor mértem meg mérleg teszt segítségével. A német húsmerinó 
jerkék vérmérséklete az életkorral gyenge (rrang=-0,28, P<0,05) negatív összefüggést mutatott. 
Vagyis az idısebb egyedek nyugodtabbakká váltak, melyet jól mutat, hogy az életkor 
elırehaladtával a maximum pontok csökkentek, kétéves korra a vizsgált állatok közül egyik 
sem kapott 4., ill. 5. pontot. Az eredményeimhez hasonlóan több szerzı (SATO, 1981; 
HEARNSHAW és mtsai, 1979; HEARNSHAW és MORRIS, 1984; KABUGA és APPIAH, 
1992) kimutatta, hogy a vérmérséklet pontszám az életkorral párhuzamosan változik, 
csökken. A fiatalabb egyedek nyugtalanabbak, mint az idısebb egyedek. Ezt azzal 
magyarázták a szerzık, hogy az idısebb egyedek hozzászoktak a különbözı állattenyésztési 
technológiákhoz, ill. a mérésekhez. 
   

Bírálók hatása a vérmérséklet pontszám alakulására 
 

Nagyon fontos kérdés, hogy a vizsgálatot végzı egyén személye mennyiben 
befolyásolja a kapott eredményeket. Ennek megállapítására vizsgálatot végeztem német 
húsmerinó fajtán. A vizsgálat során a német húsmerinó bárányok és a német húsmerinó 
anyajuhok vérmérsékletét két bíráló állapította meg. A két bíráló által megítélt vérmérséklet 
pontszámok között statisztikailag igazolható, szoros korreláció állapítható meg (bárány: rrang 
=0,94, P<0,001; anya: rrang =0,85, P<0,001). A két bíráló által az állatok vérmérsékletére adott 
pontszámai között igen szoros kapcsolatot találtunk, mind a bárányok, és mind az anyák 
tekintetében. SZENTLÉLEKI és mtsai (2006) vizsgálták a bírálók hatását az állatok 
vérmérséklet pontszámokra. A vizsgálatukban 3 független bíráló által az állatok viselkedésére 
adott pontszámok között igen szoros kapcsolatot találtak magyar tarka fajtában (rrang=0,73 – 
1,00; P<0,001). Vagyis a szubjektivitás viszonylag kis mértékőnek tekinthetı. Ezen felül a 
szerzık szemegyeztetı bírálatokat tartanak szükségesnek. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a mérleg teszt könnyen megtanulható, 
begyakorolható, továbbá jól beilleszthetı a meglévı tartástechnológiába. 
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4.2. A vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata  

 

4.2.1. A bárányok vérmérsékletének és vérparamétereinek  összefüggésének értékelése 

 
A vizsgálatot a IV. gazdaságban végeztem. A vizsgálat során 20 cigája fajtájú bárány 

Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat során a beméréskor és a kiméréskor értékeltem a bárányok 
vérmérsékletét, valamint vér kortizol, nem észterifikált zsírsav, triglicerid, tejsav és glükóz 
koncentrációját. Továbbá értékletem a két mérés közötti kortizol változásának nagyságát is.  

A Kolmogorov-Szmirnov próbát elvégezve megállapítható, hogy a vizsgált 
tulajdonságok normál eloszlást mutatnak (kortizol választáskor: KS=0,13, N.S. és hizlalás 
végén: KS=0,20; kortizol változás (választás és hizlalás vége közötti értékek változásának 
aránya): KS= 0,20, N.S.; nem észterifikált zsírsav választáskor: KS=0,20, N.S. és hizlalás 
végén: KS=0,20, N.S.; triglicerid választáskor: KS=0,25, N.S. és hizlalás végén: KS=0,23, 
N.S.; tejsav választáskor: KS=0,09, N.S. és hizlalás végén: KS=0,11, N.S.; glükóz 
választáskor: KS=0,10, N.S. és hizlalás végén: KS=0,15, N.S.).  

A kortizol értékeit nagyban befolyásolja a mintavétel technikája, leggyakoribb eset, 
hogy a mintavétel során a késıbb megmintázott állatok kortizol szintje magasabb lesz, így 
nem az állatra jellemzı értéket mutatja. A minták kortizol koncentrációjának alakulását 
mintavétel során a 7. és a 8. ábrák mutatják be. 

 
7. ábra 

 
Cigája fajtájú bárányok kortizol értékei a választáskori mintavétel során 
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8. ábra 
 

Cigája fajtájú bárányok kortizol értékei a hizlalás végi mintavétel során 
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 A vérmintákat 2 percen belül kell levenni, ez idı alatt még nem befolyásolja a 
mintavétel körülmények a vér kortizol koncentrációját (BROOM és JOHNSON, 1993). A 
vizsgálat során átlagosan fél-egy percig tartott egy minta levétele. Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a kortizol mennyiségének meghatározására az állatok nyálából vett minták esetén is van 
lehetıség (COOPER és mtsai, 1989). Sajnos hazánkban, juh fajban, erre vonatkozóan még 
nem végeztek vizsgálatokat. A választás idején lehet tapasztalni egy enyhe kortizol 
növekedést a mintavételezés utolsó negyedében, ez azzal függ össze, hogy a választáskori 
bárányok kis testsúlyúak, a vérvétel nehézkesebb, mint nagyobb testsúlyú bárányok esetén. 
De ez nem befolyásolta érdemben az eredményeket, mert az eltérés nem volt jelentıs. A 
vérvizsgálat eredményeit a 28. és a 29.  táblázatban foglaltuk össze. 
 
28. táblázat 

 
A vérvizsgálat eredményei cigája fajtájú bárányokban ivar szerint I. (átlag±SD)(n=20) 

 

Ivar n 
Kortizol 

választáskor, 
nmol/l 

Kortizol 
hizlalás 
végén, 
nmol/l 

NEFA 
választáskor, 

mmol/l 

NEFA 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Triglicerid 
választáskor, 

mmol/l 

Triglicerid 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Kos 9 2,58±0,92 5,14±3,62 0,13±0,07 0,55±0,33 0,77±0,27 0,76±0,26 
Jerke 11 2,54±1,41 4,61±4,61 0,10±0,04 0,65±0,65 0,75±0,39 0,63±0,21 
P  N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 
 20 2,56±1,18A 4,85±3,31A 0,11±0,05B 0,60±0,36B 0,76±0,33 0,70±0,24 

AB = P<0,01 szignifikáns különbség a két mérés között; NEFA: nem észterifikált zsírsav 
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29. táblázat 

 
A vérvizsgálat eredményei cigája fajtájú bárányokban ivar szerint II. (átlag±SD)(n=20) 

 

Ivar n 
Tejsav 

választáskor, 
mmol/l 

Tejsav 
hizlalás végén, 

mmol/l 

Glükóz 
választáskor, 

mmol/l 

Glükóz 
hizlalás végén, 

mmol/l 

Kos 9 3,14±0,88 6,08±1,00 4,02±0,25 3,62±0,88 

Jerke 11 2,93±0,87 5,13±1,64 4,16±0,27 3,79±0,55 
P  N.S. N.S. N.S. N.S. 
 20 3,02±0,86A 5,56±1,44A 4,10±0,27a 3,71±0,71a 

a=P<0,05; A= P<0,01 szignifikáns különbség a két mérés között;  
 

A vér meghatározott tulajdonságainak alakulása a kérıdzıkre jellemzı értékeket 
mutatta (FORBES és mtsai, 1998). A két ivar adatait vizsgálva megállapítható, hogy az 
értékelt vérparaméterek esetén egyik esetben sem találtam jelentıs különbséget. Ezzel 
szemben, a kortizol, a nem észterifikált zsírsavak, a tejsav és a vércukor esetén szignifikáns 
különbséget tudtam kimutatni a két mérési idıpont között. Mindegyik tulajdonság 
szignifikáns (P<0,01, vércukor: P<0,05) mértékben növekedett. 

A vizsgálat során cél volt értékelni a bárányok a választás után, a hizlalás idıszak 
során mért kortizol alakulását és hatását az anyagcserét jelzı egyes vérparaméterekre és a 
vérmérsékletre.  

A bárányokat a hizlalás végén mért kortizol koncentrációjukat az alsó, felsı 
kvartilisnél, valamint a mediánjuk alapján 4 csoportra osztottam, így minden csoportba 5 – 5 
bárány jutott. A kortizol koncentráció szerint csoportosított vizsgált tulajdonságokat a 30. és a 
31. táblázatok foglalják össze.  

 
30. táblázat 

 
Cigája fajtájú bárányok egyes vérparamétereinek és vérmérsékletének alakulása 

kortizol koncentráció szerint a hizlalás végén (átlag±SD) 
 

Kvartilis n 
Kortizol a hizlalás 

végén, nmol/l 
Kortizol 

változás*, % 

Nem észterifikált 
zsírsav a hizlalás 

végén, mmol/l 

1 5 1,32±0,79 2±93A 0,38±0,23a 

2 5 3,59±0,44 34±84B 0,48±0,37 

3 5 5,08±0,32 87±60a 0,51±0,35 

4 5 9,40±2,74 308±90ABa 0,94±0,20a 

átlag 20 4,85±3,31 108±144 0,60±0,36 
1: alsó kvaratilis>; 2: alsó kvartilis- medián; 3: medián – felsı kvartilis; 4: felsı kvartilis<;   a= P<0,05; A = 
P<0,01, *választás és hizlalás vége közötti értékek változásának aránya 
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31. táblázat 

 
Cigája fajtájú bárányok egyes vérparamétereinek és vérmérsékletének alakulása 

kortizol koncentráció szerint a hizlalás végén (átlag±SD) 
 

Kvartilis n 
Triglicerid a 

hizlalás 
végén, mmol/l 

Glükóz a 
hizlalás 

végén, mmol/l 

Tejsav a 
hizlalás 

végén, mmol/l 

Vérmérséklet 
pontszám 

hizlalás végén 

1 5 0,87±0,18 3,07±0,48a 5,10±1,38 1,60±0,89A 
2 5 0,80±0,35 3,71±0,59 5,85±1,44 2,80±0,45 
3 5 0,63±0,14 4,01±0,77 5,28±1,74 3,00±1,00 
4 5 0,55±0,06 4,06±0,26a 5,99±1,46 4,20±0,84A 
átlag 20 0,70±0,24 3,71±0,71 5,56±1,44 2,90±1,21 

1: alsó kvaratilis>; 2: alsó kvartilis- medián; 3: medián – felsı kvartilis; 4: felsı kvartilis<; a=P<0,05; A = P<0,01 

 

A variancia analízis eredményei alapján, triglicerid és a tejsav kivételével, mindegyik 
tulajdonság esetén szignifikáns hatást  tudtam kimutatni (32. táblázat).  
 
32. táblázat 

 
A hizlalás végi kortizol hatása a cigája fajtájú bárányok egyes vizsgálat tulajdonságaira 

a hizlalás végén (n=20) 
 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés (Type 
III) 

Véletlen 
okozta 
átlagos 

négyzetes 
eltérés (hiba) 

F (df1,2) 
3, 16 

P 

Kortizol változás*, % N.S. 84400,00 9117,70 9,26 <0,001 

Nem észterifikált 
zsírsav, mmol/l 

N.S. 0,31 0,09 3,51 <0,05 

Triglicerid, mmol/l N.S. 0,11 0,04 2,40 N.S. 

Glükóz, mmol/l N.S. 1,15 0,29 3,99 <0,05 

Tejsav, mmol/l N.S. 0,94 2,82 0,41 N.S. 

*választás és hizlalás vége közötti értékek változásának aránya 

 

Vagyis a növekvı kortizol hatására növekedett a nem észterifikált zsírsavak 
mennyisége,  ezzel párhuzamosan, bár nem szignifikáns mértékben, csökkent a triglicerid 
mennyisége. A kortizol hatására növekedett a vércukor szint is. 

A hizlalás végi kortizol hatását a bárányok vérmérsékletére a 33. táblázat foglalja 
össze. 
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33. táblázat 

 
A hizlalás végi kortizol hatása a cigája fajtájú bárányok vérmérsékletére 

 

Tulajdonságok χ2 érték P 

Bárányok vérmérséklete választáskor 2,18 N.S. 

Bárányok vérmérséklete hizlalás végén 11,23 <0,01 

 

Vagyis a a hizlalás végén magas kortizol koncentrációval rendelkezı bárányok 
ingerlékenyebbek voltak, amely megmutatkozott viselkedésükben és egyes 
vérparamétereikben.  

A magas kortizol szinttel rendelkezı bárányoknak a triglicerid szintjük alacsonyabb, 
ezzel szemben magasabb a nem észterifikált zsírsavak és a glükóz szintje, valamint magasabb 
a mérlegteszt során elért pontszámuk, vagyis a vérmérsékletük. Az összefüggéseket a 34. 
táblázat mutatja be. 

 
34. táblázat 

 
Összefüggések a kortizol koncentráció és kortizol változás, valamint az egyes 

vérparaméterek és a vérmérséklet között  
 

Tulajdonságok  

Nem 
észterifikált 

zsírsav a 
hizlalás 

végén, mmol/l 

Triglicerid a 
hizlalás 

végén, mmol/l 

Glükóz a 
hizlalás 

végén, mmol/l 

Vérmérséklet 
pontszám a 

hizlalás 
végén•••• 

Kortizol concentráció a 
hizlalás végén, nmol/l 

0,69** -0,47* 0,48* 0,81*** 

Kortizol változás*, % 0,62** -0,55* 0,43 0,82*** 
•= Spearman- correlation; *= P<0,05; **= P<0,01; ***=P<0,001; *választás és hizlalás vége közötti értékek 
változásának aránya 
 

A kortizol és a NEFA vérparaméterek összefüggésének mértéke közepesen szoros, 
r=0,69; (P<0,01), a triglicerid közepes, valamint a glükóz is közepes összefüggést mutatott a 
kortizol koncentrációjának alakulássával. Az eredmények jól mutatják, hogy a magas kortizol 
szint megemeli a vér NEFA szintjét. Ezzel párhuzamosan, lecsökken a vér triglicerid szintje 
(r=-0,47; P<0,05).  
 A magas kortizol szint hatására, a zsírbontás során, a vérben megnövekedik a 
zsírsavak mennyisége és csökken a trigliceridek mennyisége. Továbbá hatással van a 
szénhidrátkészletek alakulására és a szénhidrát anyagcserére, így növelve a vér glükóz 
tartalmát. 
 A következı ábrák (9. és 10. ábra) a kortizol koncentráció és a nem észterifikált 
zsírsavak (NEFA), valamint a triglicerid koncentrációjának az összefüggését mutatják be. 
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9. ábra 
 

A kortizol és a nem észterifikált zsírsavak koncentrációjának kapcsolata (n=20) 
 

y = 0,0756x + 0,2059

R2 = 0,48; P<0,01
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10. ábra 
 

A kortizol és a triglicerid koncentrációjának kapcsolata (n=20) 
 

y = -0,0343x + 0,8743

R2 = 0,22; P<0,05
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A 9. ábrán látható, hogy a bárányok kortizol koncentrációjának növekedésével a nem 

észterifikált zsírsavak mennyisége növekedik. Ez a kortizol metabolikus hatását mutataja, 
vagyis növeli a zsírbontást, így megnövekedik a nem észterifikált zsírsavak mennyisége, 
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illetve ezzel párhuzamosan csökken a triglicerid koncentráció. A 10. ábrán jól nyomon 
követhetı a kortizol koncentrációjának hatása a triglicerid szintre a vérben.  

A kortizol hatását a szénhidrát anyagcserére a 11. ábrán mutatjuk be. A kortizol 
koncentráció hatására növekedik a vér glükóz koncentrációja. 

 
11. ábra 

 
A kortizol és a glükóz koncentrációjának kapcsolata (n=20) 

 

y = 0,1042x + 3,2083

R2 = 0,23; P<0,05
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 A következıkben arra kerestem a választ, hogy a bárányok vérmérséklete és a 
bárányok vizsgált vérparaméterei között milyen összefüggést lehet találni. A vizsgálatban 
résztvevı bárányok (n=20) vérparamétereit a vérmérséklet kategóriák szerint a 35. és a 36.  
táblázatok foglalják össze. 
 
35. táblázat 

 
Cigája fajtájú bárányok egyes vérparamétereinek alakulása vérmérséklet kategóriák 

szerint (n=20) (átlag±SD) 
 

Vérmérséklet 
kategória 

n 
Kortizol 

választáskor, 
nmol/l 

Kortizol 
hizlalás 

végén, nmol/l 

Kortizol változás, 
% 

NEFA 
választáskor, 

mmol/l 

NEFA 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Nyugodt 7 2,42±1,38 2,67±2,11A 9,15±83,15A 0,11±0,06 0,47±0,35 

Átlagos 7 2,89±1,47 3,92±1,22B 70,42±86,97B 0,13±0,07 0,59±0,29 

Ideges 6 2,33±0,44 8,47±3,30AB 265,60±127,6AB 0,09±0,02 0,72±0,46 

rrang
*  -0,02 0,81*** 0,82*** -0,15 0,21 

AB= P<0,01; *= rang korreláció vérmérséklet pontszámmal; 
***

=P<0,001; NEFA: nem észterifikált zsírsav 
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36. táblázat 
 

Cigája fajtájú bárányok egyes vérparamétereinek alakulása vérmérséklet kategóriák 
szerint (n=20) (átlag±SD) 

 

Vérmérséklet 
kategória 

n 
Triglicerid 
választás-

kor, mmol/l 

Triglicerid 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Tejsav 
választás-

kor, 
mmol/l 

Tejsav 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Glükóz, 
választás-

kor, 
mmol/l 

Glükóz 
hizlalás 
végén, 
mmol/l 

Nyugodt 7 0,68±0,29 0,83±0,18 2,99±1,06 5,55±1,27 4,11±0,29 3,28±0,62 

Átlagos 7 0,92±0,45 0,70±0,33 3,34±0,76 5,78±1,36 3,98±0,24 3,85±0,73 

Ideges 6 0,67±0,17 0,58±0,07 2,89±1,04 5,31±1,88 4,22±0,25 4,05±0,61 

rrang
*  0,00 -0,44 -0,03 -0,06 0,16 0,39 

*= rang korreláció vérmérséklet pontszámmal 
 

A variancia analízis eredményei alapján, a kortizol hizlalás végi koncentrációja 
(ANOVA (df 2,17) F=11,40, P<0,001)  és a kortizol változása esetén tudtam szignifikáns 
hatást (ANOVA (df 2,17) F=11,48, P<0,001) kimutatni.  

Választáskor, a vérmérséklet mérleg teszt pontszám nem mutatott összefüggést a 
választási súllyal és a választáskor mért kortizol koncentrációval, de jelentıs hatással van az 
állatok súlyára, súlygyarapodására és a kortizol koncentrációjára a hizlalás végén. Ennek a 
magyarázata abban keresendı, hogy a választásig a bárányok termelési eredményeit (pl. 
választás alatti súlygyarapodás) az anyai tényezık határozzák meg, mint pl. a tejtermelés. 
Ezzel szemben a választás utáni idıszakban, az anya-bárány kapcsolat megszőnésével a 
bárányok egyedi, öröklött tulajdonságai válnak meghatározóvá, vagyis a választás utáni 
súlygyarapodást leginkább a bárányok genetikai potenciálja határozza meg (MAVROGENIS, 
1996). 

A vizsgálatom során a mérleg teszt által nyugodt vérmérsékletőnek megítélt 
bárányoknak alacsonyabb volt a vér kortizol koncentrációjuk a vizsgálat végén, illetve a 
kortizol változásának a mértéke kisebb mértékben volt megfigyelhetı, összehasonlítva az 
ideges vérmérséklető bárányokéval. A vér magas kortizol koncentrációja befolyásolja a 
bárányok az anyagcseréjét (pl. zsíranyagcsere), a viselkedését (pl. vérmérséklet) és egyéb a 
2.3. fejezetben részletezett tulajdonságokat. Továbbá befolyásolhatja a hizlalási 
tulajdonságaikat is, melyet részletesebben a 4.3.2 fejezetben vizsgálok.  

A magas kortizol szinttel rendelkezı bárányok (melyek a mérlegteszt során magasabb 
pontszámot kaptak) ingerlékenyebbek (érzékenyebbek) lehetnek a különbözı stresszorokkal 
szemben (CURLEY és mtsai, 2008). Ha egy állatot krónikus stresszhatásnak teszünk ki, 
annak következményeként adott biológiai válaszok folyamán megváltozik az állat 
neurohormonális rendszere, a vegetatív idegrendszere, immunrendszere és viselkedése 
(MOBERG, 2000). Az egyik legfontosabb biológiai válasz, a növekedı anyagcsere intenzitás 
és energia felhasználás melyet a hipotalamusz-hipofízis-mellékvese (HHM) tengely 
befolyásol (ALADOS és mtsai, 1996; MANTEUFFEL, 2002; GUPTA és mtsai, 2004). A 
stressz hatására a vérben megnövekedı glükokortikoid koncentráció hatással van az 
anyagcserére. Ennek folyamán a lebontó folyamatok (katabolizmus) erısödnek, pl. intenzív 
zsírbontás (lipolízis) (BROCKMAN és LAARVELD, 1986) és fehérje bontás (McDOWELL, 
1983). A zsírbontást jól mutatja, hogy a vérben megnövekedik a zsírsavak mennyisége és 
csökken a trigliceridek mennyisége. A stressz során a HHM tengely hatására csökken a 
növekedési hormon szekréciója (STRATAKIS és mtsai, 1995), így csökken a növekedési 
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intenzitás, mely az elvárt súlygyarapodás elmaradásában figyelhetı meg, valamint csökken a 
takarmány-hasznosítás is (KNOTT és mtsai, 2007).  Egyéb válaszként megfigyelhetı, hogy az 
állatok viselkedése is változik, növekedik az aktivitásuk (LUITING és mtsai. 1994).  

Az eredményeink azt mutatják, hogy a nyugodt vérmérséklető állatok tenyésztése 
gazdasági szempontból elınyösebb, az ideges társaikkal szemben. Ezen elınyöket felismerve, 
több ország tenyésztési programjában is szerepel a vérmérséklet. Ilyen az ausztráliai 
húsmarha tenyészérték becslési rendszerbe (Breedplan) (BURROW, 2003), illetve a szintén 
ausztrál „Sheep Genetics Australia”, akik a közeljövıben tervezi a vérmérséklet mérés 
eredményeit is felhasználó tenyészérték becslési rendszer biztosítását egyes (Lambplan és a 
Merinoselect) felhasználóinak (COLLINS és CONINGTON, 2005). A vérmérséklet 
jelentıségét jól mutatja, hogy a kenyai juh és kecsketenyésztık a tenyésztési programjaikban 
fontos szerpet szánnak ennek a tulajdonságnak (KOSGEY és mtsai, 2008). 

4.2.2. Az anyák vérmérsékletének és vérparamétereinek összefüggésének értékelése 

 
A vizsgálatokat a IV. gazdaságban végeztem. Az anyajuhoktól, a bárányaik 

választásakor, valamint a hizlalás végén vettem a vérmintákat, amelyekbıl kortizol és tejsav 
meghatározása történt. A Kolmogorov-Szmirnov tesztet elvégezve megállapítható, hogy a 
vizsgált tulajdonságok normál eloszlást mutattak (kortizol KS=0,14, N.S.; tejsav: KS=0,12, 
N.S.).  

Mint ahogy az elızı fejezetben, a bárányok vérvizsgálata során történt leírás 
bemutatta, hogy a kortizol értékeit nagyban befolyásolja a mintavétel technikája, ezért az 
anyajuhoktól vett minták kortizol koncentrációjának alakulását a mintavételezés során a 15. 
ábra mutatja be. 

 
15. ábra 

 
Cigája fajtájú anyajuhok kortizol értékei a mintavétel során 
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A 15. ábráról jól leolvasható, hogy a mintavételezés (vérvétel) nem befolyásolta az 

állatok kortizol koncentrációját, vagyis a felvett értékek az állatok egyedi tulajdonságait 
mutatják, így a további vizsgálatokban fel lehet használni. A tejsav eredményeit a vérvétel 
módja nem befolyásolja, ezért a tejsav értékek külön történı bemutatására nincs szükség.  

A cigája fajtájú anyajuhok a vizsgálat során mért vérparamétereinek alakulását a 37. 
táblázat mutatja be. 

 
37. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok vérparamétereinek alakulása a vizsgálat során 

(átlag±SD) 
 

Kortizol, nmol/l Tejsav, mmol/l Glükóz, mmol/l Vérmérséklet, pont 
3,10±1,53 2,39±0,85 3,55±0,23 2,23±1,28 

 
A kortizol értékei magas szórást mutatnak, melynek oka az egyedi különbségekben 

kereshetı, számos szerzı (pl. KNOTT és mtsai, 2007) hasonlóan magas szórás értékeket mért 
a vizsgálataik alatt. 

Az anyajuhokat a választáskor mért kortizol koncentrációjukat az alsó, felsı 
kvartilisnél, valamint a mediánjuk alapján 4 csoportra osztottam. A kortizol koncentráció 
szerint csoportosított vizsgált vérparamétereket és a vérmérséklet pontszámokat a 38. táblázat 
foglalja össze.  

 
38. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok egyes vérparamétereinek és vérmérsékletének alakulása 

kortizol koncentráció szerint a hizlalás végén (átlag±SD) 
 

Kvartilis n Kortizol, nmol/l Tejsav, mmol/l Glükóz, mmol/l 
Vérmérséklet, 

pont 

1 8 1,47±0,37AB 1,80±0,70A 3,46±0,24 1,00±0,00Aa 

2 8 2,62±0,20a 2,49±0,58 3,49±0,27 1,70±0,95b 

3 7 3,29±0,22A 2,18±0,82a 3,51±0,19 2,43±0,53a 

4 8 5,20±1,06Ba 3,15±0,73Aa 3,58±0,15 3,88±0,83Ab 

F érték  28,10* 5,29 0,48 23,40* 

P  <0,001 <0,01 N.S. <0,001 

1: alsó kvaratilis>; 2: alsó kvartilis- medián; 3: medián – felsı kvartilis; 4: felsı kvartilis<;   a,b= P<0,05; A,B = 
P<0,01, *Kruskal-Wallis teszt, Chi2 érték; 
 

A növekvı kortizol hatására növekedett a tejsav és a glükóz mennyisége, ezzel 
párhuzamosan növekedett az átlagos vérmérséklet pontszám is. A kvartilisek szerinti kortizol 
koncentrációja nem volt homogén (Levene próba), ezért Kruskal-Wallis próbát alkalmaztam. 
A kortizol hatása szignifikáns volt a tejsav és a vérmérséklet esetén, a glükóz esetén 
tendenciát tudtam megállapítani. 

Továbbiakban a kortizol és a tejsav összefüggéseit vizsgáltam, az eredményeket a 16. 
ábra mutatja be. 
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16. ábra 
 

A kortizol és a tejsav összefüggése cigája anyajuhokban 

y = 0,364x + 1,2607

R2 = 0,43, P<0,001
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A vizsgálatom során közepes összefüggést tudtam kimutatni a kortizol és a tejsav 
között (r=0,66, P<0,001). 

Az anyajuhok különbözı vérmérséklet pontszáma és a kortizol koncentrációik 
alakulását a 17. ábra foglalja össze.  

 
17. ábra 
 

A kortizol alakulása a vérmérséklet pontszámok szerint 
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 Az anyajuhok esetén a vérmérséklet és a kortizol koncentráció között szoros, pozitív 
összefüggést találtam (rrang= 0,79, P<0,001). 

 
Az anyajuhok különbözı vérmérséklet pontszáma és a tejsav koncentrációik 

alakulását a 18. ábra mutatja be.  
 

18. ábra 
 

A tejsav alakulása a vérmérséklet pontszámok szerint 
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 Az anyajuhok esetén a vérmérséklet és a tejsav koncentráció között közepes, pozitív 
összefüggést találtam (rrang= 0,53, P<0,01). 

A mérleg teszt elvégzése után, 13 anyajuh került a nyugodt kategóriába (1 pont), 11 
anyajuh került az átlagos kategóriába (2 és 3 pont) és 7 anyajuh került az ideges kategóriába 
(4 és 5 pont). Az anyajuhok vérmintáinak kortizol és tejsav koncentrációjának alakulását a 39. 
táblázat mutatja be vérmérséklet kategóriák szerint. 

 
 39. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok kortizol és tejsav koncentrációjának alakulása vérmérséklet 

kategóriák szerint (átlag±SD) 
  

Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
n 13 11 7 
Kortizol, nmol/l 1,79±0,60AB 3,21±0,45BC 5,35±1,08AC 
Tejsav, mmol/l 1,87±0,67A 2,44±0,81 3,11±0,79A 

a= P<0.05; A = P<0.01 - szignifikáns különbség a vérmérséklet kategóriák között 
 

A variancia analízist elvégezve szignifikáns különbséget tudtam mindkét tulajdonság 
esetén kimutatni (40. táblázat).  
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40. táblázat 

 
Az anyajuhok vérmérsékletének hatása a cigája fajtájú anyajuhok kortizol és tejsav 

koncentrációjára  
 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés 
(Type III) 

Véletlen 
okozta átlagos 

négyzetes 
eltérés (hiba) 

F 
(df1,2) 
2, 27 

P 

Kortizol, nmol/l N.S. 19,24 0,47 41,07 <0,001 

Tejsav, mmol/l N.S. 3,78 0,55 6,88 <0,01 

 
A vér kortizol és tejsav koncentrációja szoros összefüggést mutatott az anyajuhok, 

mérleg teszt által mért vérmérséklet pontszámával. A nyugodt vérmérséklető anyajuhoknak 
alacsonyabb volt a kortizol (1,79 nmol/l) és tejsav (1,87 mmol/l) koncentrációjuk, 
összehasonlítva az ideges vérmérséklető állatokkal (5,35 nmol/l, P<0,001; 3,11 mmol/l, 
P<0,01). A vizsgálatom során, az ideges vérmérséklető anyajuhoknak magasabb volt tejsav 
koncentrációjuk, mint a nyugodt anyáknak, ennek oka a megnövekedett mozgási aktivitásban 
kell keresni, mivel ennek hatására megnövekedik az izom tejsav koncentrációja, így 
megnövelve a vér tejsav koncentrációját is. 

4.2.3. Az anyák és bárányok vérmérsékletének és kortizol szintjének összefüggés-vizsgálata 

  
Az anyák vérmérsékletének hatását a bárányaik vérmérsékletére még nem vizsgálták a 

fellelhetı irodalmak alapján. Fontos tenyésztıi kérdés, hogy a nyugodt vérmérséklető 
anyáknak nyugodt bárányaik lesznek-e. Az anyák vérmérsékletének hatását a bárányaik 
vérmérsékletére és kortizol szintjére a 41. táblázat foglalja össze. 

 
41. táblázat 

 
Cigája fajtájú bárányok vérmérsékletének és kortizol koncentrációjának alakulása az 

anyjuk vérmérséklete szerint (átlag±SD) 
  

Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
Anyák (n=31) 13 11 7 
Bárányok vérmérséklete 
választáskor 

2,63±0,74  2,60±1,14 2,43±0,79 

Bárányok vérmérséklete 
hizlalás végén 

2,13±0,35a 2,60±0,55 3,14±0,69a 

Bárányok (n=20) 8 5 7 
Bárányok kortizol 
koncentrációja 
választáskor, nmol/l 

2,16±1,46  1,91±1,23 2,13±1,18 

Bárányok kortizol 
koncentrációja hizlalás 
végén, nmol/l 

2,81±1,71a 3,69±2,03 5,86±2,51a 

Kortizol változás, % 30,25±83,41a 93,03±82,75 173,54±98,91a 
A = P<0.01 - szignifikáns különbség a vérmérséklet kategóriák között 
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A Kruskal-Wallis próbát elvégezve, hogy szignifikáns különbséget csak a bárányok 
hizlalás végén mért vérmérséklet esetén tudtam kimutatni (42. táblázat).  
 

42. táblázat 

 
Az anyajuhok vérmérsékletének hatása a bárányai vérmérsékletére 

 

Tulajdonságok χ2 érték P 

Bárányok vérmérséklete 
választáskor 

0,35 N.S. 

Bárányok vérmérséklete 
hizlalás végén 

8,48 <0,05 

 
Megfigyelhetı, hogy az anyajuhok vérmérséklete nincs hatással a bárányok 

választáskor megfigyelt vérmérsékletére. A bárányok viselkedését befolyásolja az anya-
bárány kapcsolat, az anya jelenléte nyugtató hatással van a bárány viselkedésére. Feltehetıen 
ezért nem lehet összefüggést megállapítani az anyák és a bárányaik vérmérséklete között 
választáskor. Ezzel szemben a választás utáni idıszakban, az anya-bárány kapcsolat 
megszőnésével a bárányok egyedi, öröklött tulajdonságai válnak meghatározóvá, vagyis a 
választás utáni súlygyarapodást leginkább a bárányok genetikai potenciálja határozza meg 
(MAVROGENIS, 1996). Eredményeim alapján a hizlalás végén mért vérmérséklet és az 
anyák vérmérséklete között jelentıs összefüggést tudtam kimutatni. 

A variancia analízis elvégezve, hogy szignifikáns különbséget választáskor nem, de a 
hizlalási idıszak alatt ki tudtam mutatni (43. táblázat).  

43. táblázat 

 
Az anyajuhok vérmérsékletének hatása a bárányainak kortizol koncentrációjára 

 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés 
(Type III) 

Véletlen 
okozta 
átlagos 

négyzetes 
eltérés (hiba) 

F (df1,2) 
2, 27 

P 

Bárányok kortizol 
koncentrációja 
választáskor, nmol/l 

N.S. 1,15 1,73 0,67 N.S. 

Bárányok kortizol 
koncentrációja 
hizlalás végén, nmol/l 

N.S. 14,42 3,90 3,70 <0,05 

Kortizol változás, % N.S. 36076,0 7989,5 4,52 <0,05 

 

A vizsgálat során jól kimutatható az anyák vérmérsékletének hatása a bárányok 
hizlalás végi kortizol szintjére, illetve a kortizol változásra.  
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A 44. táblázat az anyajuhok kortizol koncentrációjának és vérmérsékletének az 
összefüggéseit mutatja be a bárányok kortizol koncentrációjával és vérmérsékletével. 

 
44. táblázat 

 
Összefüggések az anyák kortizol szintje és vérmérséklete valamint a bárányaik hizlalási 

végi vérmérséklete és kortizol szintjük között  
 

Megnevezés 
Bárányok 

vérmérséklete a 
hizlalás végén* 

Bárányok 
hizlalás végi 

kortizol szintje 

Bárányok 
kortizol 

változása 

n 31 20 

Anyák kortizol 
szintje 

0,71 0,57 0,68 

P <0,001 <0,01 <0,001 
Anyák 
vérmérséklete* 

0,55 0,43 0,57 

P <0,01 <0,05 <0,01 
*: Spearman rang korreláció; 
 

A megállapított öszefüggést igazolja, hogy az anyajuhok vérmérséklete és a bárányaik 
a hizlalás végén mért vérmérséklete között, közepes erısségő, pozitív összefüggés van 
(rrang=0,55, P<0,01).  

A vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a nyugodt anyáknak a hizlalás végére 
nyugodtabbá válnak a bárányaik, melyet jól mutat, hogy az anyajuhok kortizol koncentrációja 
és a bárányok hizlalás végén mért vérmérséklete között szoros, pozitív összefüggést 
(rrang=0,71; P<0,001), továbbá az anyajuhok vérmérséklete és a bárányainak a hizlalás végén 
mért vérmérséklete között közepes összefüggést tapasztaltam (rrang=0,55, P<0,01).  

 



72  

4.3. A vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak összefüggés-vizsgálata 

 

4.3.1. A vérmérséklet hatása a bárányok hizlalási tulajdonságaira 

 

 Különbözı születési típusú bárányok hizlalási teljesítménye vérmérséklet szerint 
 
A vizsgálatokat a II. gazdaságban végeztem. A hizlalás kezdetén és végén értékeltem a 

bárányok vérmérsékletét, illetve mértem a súlyát. A Kolmogorov-Szmirnov tesztet elvégezve 
megállapítható, hogy a vizsgált tulajdonságok normál eloszlást mutatnak (választási súly: 
KS=0,08, N.S.; hizlalás végi súly: KS=0,08, N.S.; hizlalás alatti súlygyarapodás: KS=0,06, 
N.S.). A német húsmerinó bárányok születési típus szerinti hizlalási eredményét az 45. 
táblázatban foglalja össze.  

 
45. táblázat 

 
Német húsmerinó fajtájú bárányok  

hizlalási eredményei születési típus szerint (átlag±SD) 
 

Születési 
típus 

n Választási súly, kg 
Hizlalás végi súly, 

kg 

Átlagos napi 
súlygyarapodás, 

g/nap 
Egyes bárány 23 20,32±0,34 31,92±0,95 286,05±18,49 
Iker bárány 58 19,33±0,27 33,51±0,62 338,58±12,13 
P  <0,05 N.S. <0,05 

 
A választási súly esetén a születési típus (egyes bárányok: 20,3 kg; ikerbárányok: 19,3 

kg) esetén szignifikáns (P<0,05) különbséget tapasztaltam.  
A hizlalás végi súlya az egyes bárányoknak 31,9 kg, iker bárányoknak 33,5 kg volt. 

Az átlagos napi súlygyarapodása az egyes bárányoknak 286,1 g/nap, az iker bárányoknak 
338,6 g/nap volt. A német húsmerinó bárányok hizlalási teljesítménye hasonló volt, mint 
SZÉKELY és DOMANOVSZKY (1999); SZÉKELY és mtsai (2004); STRITTMATTER 
(2004); BELLOF és mtsai (2003) eredményei. 

Az iker alomból származó bárányoknak szignifikánsan nagyobb volt az átlagos napi 
súlygyarapodásuk (P<0,05), mint az egyes bárányoknak. Hasonló eredményekrıl számoltak 
be MAVROGENIS (1996) és MACIT és mtsai (2002) és legutóbb KUCHTIK és mtsai (2007) 
is. A vizsgálatok szerint az egyes bárányok nagyobb választáskori súlyát, összehasonlítva az 
ikerbárányokkal, a bárányok nagyobb tejfogyasztása okozza.  

Az ikerbárányok hizlalás során kialakult szignifikáns különbség kialakulásában az új 
környezet (csoportos zárt tartás az ÜSTV alatt), valamint a táplálék megszerzésében 
megváltozott helyzet játszhatott szerepet. Az elıbbi esetben a nagyobb telepítési sőrőség, az 
utóbbi esetben a táplálékért folytatott versengés lehetet az oka a tapasztalt különbségek 
kialakulásának.  

A választáskor és a hizlalás végén mért vérmérséklet pontszámok alapján a bárányokat 
3 kategóriába (nyugodt, átlagos, ideges) soroltam. Az egyes bárányok esetén a nyugodt 
kategóriába 5, az átlagos kategóriába 8, az ideges kategóriába 10 bárány került, az iker 
bárányok esetén a bárányok száma következıképpen alakult: nyugodt kategóriába 21, átlagos 
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kategóriába 19 és az ideges kategóriába 18 egyed került. Mivel különbséget találtam az egyes 
és iker bárányok vérmérséklete között a hizlalás végén, ezért a bárányok hizlalási adatait 
továbbiakban alomszám szerint külön értékeltem. 

A vizsgálatban résztvevı német húsmerinó bárányok hizlalás végi súlyát, valamint a 
hizlalás alatti súlygyarapodását a 46. táblázat mutatja be az átlagos vérmérsékleti kategóriák 
és születési típus szerint.  

 
46. táblázat 
 

Német húsmerinó fajtájú bárányok hizlalási eredményei vérmérséklet kategóriák és 
születési típus szerint (LSM±SEM) 

 
Tulajdonságok Nyugodt Átlagos Ideges 
Egyes bárány    
n 5 8 10 

21,26 21,20 19,36 
Választási súly, kg 

±1,06 ±0,84 ±0,72 
36,36A 32,45 29,15A 

Hizlalás végi súly, kg 
±1,68 ±1,33 ±1,13 

366,38Aa 273,37a 240,97A Hizlalás alatti súlygyarapodás, 
g/nap ±27,80 ±21,98 ±18,74 
Iker bárány    
n 21 19 18 

19,90 19,29 18,89 
Választási súly, kg 

±0,40 ±0,46 ±0,45 
36,33AB 33,16AC 29,46BC 

Hizlalás végi súly, kg 
±0,76 ±0,87 ±0,85 

392,34Aa 327,85Ba 255,85BA Hizlalás alatti súlygyarapodás, 
g/nap ±16,04 ±18,53 ±18,03 
a= P<0,05, ABC= P<0,01 

 

A GLM eredményei alapján, szignifikáns hatást tudtam kimutatni a hizlalás végi súly, 
valamint a hizlalás alatti súlygyarapodás tulajdonságok esetén (47. táblázat).  

 
47. táblázat 

 
A vérmérséklet hatása a különbözı születési típusból származó  német húsmerinó 

fajtájú bárányok hizlalási eredményeire  
 

Tulajdonságok Levene teszt Egyes bárány Ikerbárány 

Választási súly, kg N.S. N.S. N.S. 
Hizlalás végi súly, kg N.S. P<0,01 P<0,001 
Hizlalás alatti 
súlygyarapodás, g/nap 

N.S. P<0,01 P<0,001 
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A nyugodt vérmérséklető bárányoknak statisztikailag (egyes ellés: Tukey próba, 
ikerellés: LSD próba) igazolhatóan nagyobb volt a hizlalás végi súlyuk (egyes bárány: 36,4 
kg, P<0,01; iker bárány: 36,3 kg; P<0,001), és a hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodásuk 
(egyes bárány: 366,4 g/nap, P<0,01; iker bárány: 392,3 g/nap, P<0,001), mint az ideges 
kategóriába (egyes bárány: 29,2 kg, 241,0 g/nap; iker bárány: 29,5 kg, 255,9 g/nap) tartozó 
bárányoknak. A nyugodt és az ideges csoportba tartozó bárányok élısúlyában a különbség 
mintegy 20%-os volt.  

Az átlagos mérleg teszt pontszámai és a hizlalási tulajdonságok között közepes, 
negatív összefüggést mértem. A mérleg teszt pontszámai és a hizlalás végi súly között rrang=- 
0,65, P<0,001, valamint a mérleg teszt pontszámai és a hizlalás alatti átlagos napi 
súlygyarapodás között rrang=-0,60, P<0,001 volt az összefüggés. Vagyis az ideges 
vérmérséklető bárányoknak kisebb a hizlalás végi súlyuk és kisebb súlygyarapodást érnek el, 
mint a nyugodt bárányok.  

 
Vérmérséklet hatása a hizlalási tulajdonságokra különbözı fajtájú bárányokban 
 
 A vizsgálat során magyar merinó (n=32), német húsmerinó (n=32) és német feketefejő 
(n=28) bárányok vettek részt (II. gazdaság).   
 A hizlalás kezdetén és végén értékeltem a bárányok vérmérsékletét, illetve mértük a 
súlyát. A Kolmogorov-Szmirnov tesztet elvégezve megállapítható, hogy a vizsgált 
tulajdonságok normál eloszlást mutatnak (magyar merinó: választási súly: KS=0,18, N.S.; 
hizlalás végi súly: KS=0,11, N.S.; hizlalás alatti súlygyarapodás: KS=0,11, N.S.; német 
húsmerinó: választási súly: KS=0,16, N.S.; hizlalás végi súly: KS=0,18, N.S.; hizlalás alatti 
súlygyarapodás: KS=0,14, N.S.; N.S.; német feketefejő: választási súly: KS=0,18, N.S.; 
hizlalás végi súly: KS=0,20, N.S.; hizlalás alatti súlygyarapodás: KS=0,09, N.S.). 

A választáskor és a hizlalás végén mért vérmérséklet pontszámok alapján a bárányokat 
3 kategóriába (nyugodt, átlagos, ideges) soroltam. A magyar merinó bárányok közül 6 került a 
nyugodt kategóriába, 8 átlagos és 18 az ideges kategóriába. A német húsmerinó bárányok 
közül 12 került a nyugodt kategóriába, 12 átlagos és 8 az ideges kategóriába. A német 
feketefejő bárányok közül 14 került a nyugodt kategóriába, 8 átlagos és 6 az ideges 
kategóriába.  

A magyar merinó bárányok hizlalási végsúlya 36,3 kg, a német húsmerinó 
bárányoknak 38,8 kg és a német feketefejő bárányoknak 43,2 kg volt. A bárányok hizlalás 
alatti súlygyarapodása magyar merinó bárányok esetén 343 g/nap, német húsmerinó 374 
g/nap és német feketefejő bárányok esetén 421 g/nap volt. A mért eredmények a fajtákra 
jellemzıek voltak. 

A bárányok vérmérsékleti kategóriák szerinti hizlalási eredményeit az 45. táblázat 
foglalja össze. 

A Tukey próbát alkalmazva a 48. táblázatból egyértelmően látszik, hogy az ideges 
vérmérséklető bárányoknak gyengébbek a  hizlalási eredményei, vagyis a nyugodt 
vérmérséklető bárányoknak nagyobb volt a hizlalás végi súlyuk, az átlagos napi és a relatív 
súlygyarapodásuk. A vérmérséklet szignifikáns hatása mindhárom fajta esetén bizonyított a 
hizlalási tulajdonságokra nézve. 
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48. táblázat 
 

Különbözı fajtájú bárányok hizlalási eredményei vérmérséklet kategóriák szerint 
(átlag±SD) 

 

Fajta/vérmérséklet 
kategória 

Választási súly, 
kg 

Hizlalás végi 
súly, kg 

Hizlalás alatti 
súlygyarapodás, 

g/nap 
Magyar merinó    
Nyugodt (n=6) 19,68±1,46 38,8±2,56a 390,82±39,48a 
Átlagos(n=8) 19,40±0,52 38,0±3,55 379,59±79,22 
Ideges(n=18) 19,32±1,03 34,6±3,66a 312,02±68,63a 
Német húsmerinó    
Nyugodt (n=12) 20,55±1,32 41,28±5,09a 422,96±93,76a 
Átlagos(n=12) 20,51±1,18 37,78±2,58 352,55±53,60 
Ideges(n=8) 19,99±1,18 36,46±2,74a 336,24±59,76a 
Német feketefejő    
Nyugodt (n=14) 21,51±1,32 44,53±3,67a 449,15±59,60a 
Átlagos(n=8) 21,76±0,74 43,95±5,06 421,96±74,09 
Ideges(n=6) 21,57±1,36 39,07±1,53a 355,78±41,14a 

a
 =P<0,05 

 
A 49. táblázat a vérmérséklet hatását mutatja be a magyar merinó, a német húsmerinó 

és a német feketefejő bárányok hizlalási teljesítményére. 
 

49. táblázat 
 

Az átlagos vérmérséklet pontszám hatása a különbözı fajtájú bárányok hizlalási 
eredményeire 

 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 
Magyar 
merinó 

Német 
húsmerinó 

Német 
feketefejő 

Választási súly, kg N.S. N.S. N.S. N.S. 

Hizlalás végi súly, kg N.S. P<0,05 P<0,05 P<0,05 
Hizlalás alatti átlagos 
súlygyarapodás, g/nap 

N.S. P<0,05 P<0,05 P<0,05 

 
A bárányok választásakor mért vérmérsékletnek nincs szignifikáns hatása a választási 

súly alakulására. A bárányok vérmérsékletének szignifikáns hatása van a hizlalási 
teljesítményükre, mint a hizlalás végi súlyra és a hizlalás alatti súlygyarapodásra. A mérleg 
teszt eredményei szerint, a nyugodt vérmérséklető bárányoknak nagyobb a hizlalás végi 
súlyuk (magyar merinó: 38,8 kg, német húsmerinó: 41,3 kg, német feketefejő: 44,5 kg), a napi 
átlagos súlygyarapodásuk (magyar merinó: 390,8 g/nap, német húsmerinó: 422,9 g/nap, 
német feketefejő: 449,2 g/nap), összehasonlítva az ideges vérmérséklető bárányokkal (magyar 
merinó: 34,6 kg, 312,0 g/nap; német húsmerinó: 36,5 kg, 336,2 g/nap; német feketefejő: 39,1 
kg, 355,8 g/nap). 
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A mérleg teszt eredményei összefüggést mutattak a hizlalási tulajdonságokkal, 
mindhárom fajta esetében. Az összefüggés-vizsgálat eredményeit az 50. táblázat foglalja 
össze. 

 
50. táblázat  

 
Összefüggések a bárányok hizlalási tulajdonságai valamint a vérmérsékletük között a 

mérleg teszt alkalmazása során 
 

Tulajdonságok 
Magyar 
merinó 

Német 
húsmerinó 

Német 
feketefejő 

Összes 
bárány 

 r* P r* P r* P r* P 
Hizlalás végi súly -0,52 0,01 -0,52 0,01 -0,54 0,01 -0,57 0,001 
Átlagos napi súlygyarapodás -0,54 0,001 -0,49 0,01 -0,57 0,01 -0,56 0,001 

r*= Spearman féle rangkorreláció 
 
 A mérleg teszt pontszámai és a hizlalási tulajdonságok között közepes, negatív 
összefüggést mértem. A mérleg teszt pontszámai és a hizlalás végi súly között rrang=- 0,57, 
P<0,001, valamint a mérleg teszt pontszámai és a hizlalás alatti átlagos napi súlygyarapodás 
között rrang=-0,56, P<0,001 volt az összefüggés. Vagyis az ideges vérmérséklető bárányoknak 
kisebb a hizlalás végi súlyuk és kisebb súlygyarapodást érnek el, mint a nyugodt 
vérmérséklető bárányok. 

Közepesen szoros, negatív összefüggést találtam a bárányok átlagos vérmérséklet 
pontszáma valamint a hizlalás végi súly és a hizlalás alatti átlagos súlygyarapodás között. Az 
eredmények egyezıséget mutatnak FORDYCE és mtsai (1988) eredményeivel, akik 
megállapították, hogy a nyugodt vérmérséklető állatoknak szignifikánsan nagyobb volt az 
élısúlyuk, mint az ideges társaiknak (P<0,01). BURROW és DILLON (1997), valamint 
FELL és mtsai (1999) szarvasmarha fajtában kimutatták, hogy a nyugodtabb állatok 
hamarabb elérték a vágási súlyt, mint az ideges vérmérséklető állatok (P<0,05). TULLOH 
(1961) kimutatta, hogy laza pozitív összefüggés van a húsmarhák kezelhetıségi teszt 
pontszáma (docilitás teszt) és élısúlya között, vagyis, a könnyebben kezelhetı állatoknak 
jobb a súlygyarapodásuk, mint az ideges, agresszív, vad állatoknak. Továbbá, egér 
populációban találtak bizonyítékot, hogy a mozgási aktivitás és a testsúly között negatív 
összefüggés van (HECKL-ENSSLIN és mtsai, 1991). 
 
A bárányok vérmérsékletének hatása a növekedésükre két éves korig 
 
 A vizsgálatokat a III. gazdaságba végeztem német húsmerinó jerkéken. A 
Kolmogorov-Szmirnov tesztet elvégezve megállapítható, hogy a különbözı életkorban 
vizsgált tulajdonság (élısúly) normál eloszlást mutatott (60 nap: KS=0,12, N.S.; 100 nap: 
KS=0,16, N.S.; 240 nap: KS=0,23, N.S.; 365 nap: KS=0,17, N.S.; 547 nap: KS=0,14, N.S.; 
730 nap: KS=0,16, N.S.).   

A német húsmerinó fajtájú jerkék életkoronkénti élısúlyát az 51. táblázat mutatja be.  
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51. táblázat 
 

Különbözı életkorú német húsmerinó jerkék élısúlyának alakulása (átlag±SD) 
 
Életkor, nap Élısúly, 

kg 60 100 240 365 547 730 
Átlag 19,88 31,18 49,95 62,91 78,47 76,25 
±Szórás ±4,91 ±2,82 ±4,78 ±4,73 ±5,18 ±3,84 

 
A bárányok az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat alatt elért hizlalás végi súlyuk 31 kg, 

átlagos napi súlygyarapodásuk 264 g/nap, életnapra jutó átlagos súlygyarapodásuk 316 g/nap 
körül alakult. A német húsmerinó hizlalási teljesítménye a vizsgálataim alatt hasonló volt, 
mint SZÉKELY és DOMANOVSZKY, 1999; SZÉKELY és mtsai, 2004 eredményei. A 
mérleg teszt pontszámai nem voltak kapcsolatban a választáskori élısúllyal, vagyis a 
vérmérséklet mérését nem befolyásolták a választáskori körülmények (P>0,10). A kétéves 
korig tartó vizsgálatban, az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat során kapott átlagos mérleg 
teszt pontszámai alapján a jerkék élısúlyának alakulását az 52. táblázat mutatja be.  

 
52. táblázat  

 
Különbözı életkorú német húsmerinó bárányok élısúlyának alakulása vérmérséklet 

kategóriák szerint (átlag±SD) 
 
Vérmérséklet 
kategória/életkor,
nap 

60 100 240 365 547 730 

Nyugodt 21,64 33,79* 52,19 67,31* 83,68A 79,87a 
n=5 ±2,02 ±2,58 ±4,09 ±1,44 ±3,60 ±3,34 
Átlagos 20,34 30,62 49,49 61,16 78,05 76,17 
n=6 ±1,24 ±2,23 ±3,55 ±6,18 ±4,64 ±2,93 
Ideges 20,91 29,79* 48,08 59,92* 74,73A 73,96a 
n=9 ±1,38 ±2,38 ±1,90 ±1,81 ±3,34 ±3,70 
F érték 0,99 4,65 2,91 9,01+ 8,80 4,84 
P N.S. <0,05 N.S. <0,01 <0,01 <0,05 
rrang -0,10 -0,56* n.a. -0,59* -0,58* -0,69* 
*=P<0,05; += Kruskal Wallis teszt, Chi2 érték 

 
 A Tukey próbát alkalmazva az 52. táblázatból megállapítható, hogy az ideges 
vérmérséklető bárányoknak gyengébbek voltak a  hizlalási eredményei, valamint a élısúly 
elınyüket a vizsgálat idıtartama alatt mindvégig megtartották. A mérleg teszt pontszámok és 
a hizlalás végi súly között rrang= -0,56, P<0,01, valamint a különbözı életkorban történt 
mérleg teszt pontszámok és az élısúly között (pl. éves kor: rrang= -0,59, P<0,05; 1,5 éves kor: 
rrang= -0,58, P<0,05) közepesen szoros volt az összefüggés. Vagyis az ideges vérmérséklető 
bárányoknak kisebb a hizlalás végi súlyuk és kisebb a különbözı életkorban mért élısúlyuk, 
mint a nyugodt bárányoknak. Hasonló negatív összefüggést találtak FORDYCE és mtsai 
(1985, 1988) akik megállapították, hogy a nyugodt vérmérséklető állatoknak szignifikánsan 
nagyobb volt az élısúlyuk, mint az ideges társaiknak (P<0,01). A vérmérséklet pontszám és a 
szarvasmarhák élısúlya között (P<0,01).  A nagyobb élısúly koraibb tenyésztésbevételhez is 
vezethet. 
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4.3.2. A bárányok kortizol szintjének és a hizlalási teljesítményének összefüggései 

 
A 4.2.1 fejezetben leírtaknak megfelelıen a magas kortizol szinttel rendelkezı 

bárányok nagyobb vérmérséklet pontszámmal rendelkeztek. Vagyis az ideges vérmérséklető 
állatok ingerlékenyebbek a különbözı stresszorokkal szemben. További vizsgálataimban a 
kortizol szint hatását vizsgáltam a hizlalási tulajdonságokra. A kortizol szint hatását a hizlalás 
végi súlyra és a hizlalás alatti súlygyarapodásra a 19. és a 20. ábrák mutatják be.  

 
19. ábra 

A kortizol és a hizlalás végi súlyának kapcsolata (n=20) 

y = -0,308x + 38,94

R2 = 0,35, P<0,01
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20. ábra 
 

A kortizol és a hizlalás alatti súlygyarapodás kapcsolata (n=20) 

y = -7,597x + 440,56

R2 = 0,23; P<0,05
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A 19. és a 20. ábrák jól mutatják, hogy a magas kortizol szint negatív összefüggést 
mutatott a hizlalás végi súllyal, valamint a hizlalás alatti súlygyarapodással. A hizlalás végén 
és a választáskor mért kortizol értékek közti különbséget mutatja a kortizol változás. A 21. és 
a 22. ábrák a kortizol változás a hizlalás végi súly és a hizlalás alatti súlygyarapodás közti 
összefüggéseket mutatják be.  

 
21. ábra 

 
A kortizol változás és a hizlalás végi súly kapcsolata (n=20) 

y = -0,007x + 38,22

R2 = 0,36, P<0,01
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22. ábra 

 
A kortizol változás és a hizlalás alatti súlygyarapodás kapcsolata (n=20) 

y = -0,187x + 423,87

R2 = 0,27, P<0,05
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A 19. ábra jól mutatja, hogy a kortizol hatására a bárányok élısúlya csökken, az 
összefüggés közepesen szorosnak (r=0,60) mondható. A 20. ábrán a kortizol és az átlagos 
napi súlygyarapodás lineáris összefüggése látható. A hizlalás alatt, a kortizol változásának 
növekedésével folyamatosan csökken a bárányok hizlalás végi súlya és az átlagos napi 
súlygyarapodása (21. és 22. ábra). 

Az összefüggések alapján a magasabb nyugalmi kortizol szinttel rendelkezı 
bárányoknak, kisebb a hizlalási teljesítményük. A vérplazma kortizol szintje közepesen 
szoros, negatív összefüggést (r=-0,59; P<0,01) mutat a bárányok élısúlyával és a hizlalás 
alatti súlygyarapodással (r=-0,48; P<0,05). Ugyancsak negatív összefüggést találtam a 
kortizol változás és a bárányok hizlalás végi súlya (r=-0,60; P<0,01) és az átlagos napi 
súlygyarapodása között (r=-0,52, P<0,05).  

A HHM tengely megnövekedett aktivitásának az anyagcserére történı hatására, az 
ideges vérmérséklető bárányok a hizlalási periódusban, kisebb mértékben gyarapodtak, mint 
az ideges társaik. Vagyis ezen állatoknak jobb a takarmány-hasznosítási képességük, valamint 
nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy az ideges vérmérséklető állatok 
több energiát használnak fel az elkerülés-típusú viselkedésük során (BURROW és DILLON, 
1997). A mienkhez hasonló eredményrıl (r=-0,54, P<0,05) számoltak be FELL és mtsai 
(1999) szarvasmarha fajban. Szintén hasonló eredményekrıl számoltak be PURCHAS és 
mtsai (1991) a munkájukban, ahol a vérplazma kortizol szintje és a szarvasmarhák 
súlygyarapodása között közepesen szoros összefüggést találtak (r=-0,44, P<0,05). 
 Megállapítható, hogy az ingerlékenyebb bárányoknak kisebb a hizlalás végi élısúlya, 
valamint a hizlalás alati súlygyarapodása, ezáltal a nyugodtabb bárárnyoknak nagyobb a  
hizlalási teljesítménye. 
 
4.3.3. Anyajuhok vérmérsékletének hatása a bárányaik hizlalási teljesítményére 
 

A 4.2.3. fejezetben jól láttuk, hogy az anyajuhok vérmérséklete nincs hatással a 
bárányok választáskor megfigyelt vérmérsékletére és kortizol koncentrációjára. Viszont a 
választás után a bárányok egyedi, öröklött tulajdonságai válnak meghatározóvá, így a hizlalás 
végén mért vérmérséklet és az anyák vérmérséklete között már közepes összefüggést tudtunk 
kimutatni. Az anyajuhok vérmérsékletének a bárányainak a hizlalási tulajdonságaira történı 
hatásáról a fellelhetı irodalomban kevés adatot találni. 

Továbbá a 4.2.2 fejezetben részleteztük az anyajuhok mérleg teszt alapján történt 
kategóriákba sorolását: 13 anyajuh került a nyugodt kategóriába, 11 anyajuh került az átlagos 
kategóriába, valamint 7 anyajuh került az ideges kategóriába. A következı táblázatban (53. 
táblázat) az anyajuhok vérmérsékletének és a bárányainak hizlalási tulajdonságai és kortizol 
koncentrációja közötti összefüggéseket értékeltem. 

 
53. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok bárányainak választási teljesítményének alakulása 

vérmérséklet kategóriák szerint (átlag±SD) 
   

Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
n 13 11 7 
Bárányok hizlalás végi 
súlya, kg 

39,33±1,59a 38,44±2,45 34,64±4,12a 

Bárányok ÜSTV 
súlygyarapodása, g/nap 

464,90±29,81Aa 400,00±39,18a 385,80±52,49A 
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a = P<0,05 - szignifikáns különbség a vérmérséklet kategóriák között; A = P<0,01 - szignifikáns különbség a 
vérmérséklet kategóriák között 
 

A  vizsgálatban résztvevı bárányok, a választás után, Üzemi sajátteljesítmény-
vizsgálatban vettek részt, ahol intenzíven, granulált teljes értékő takarmányt kaptak, ez lehet 
az oka a nagyon jó hizlalás alatti súlygyarapodásnak. A két ivar között egyik tulajdonság 
esetén sem találtam szignifikáns különbséget, ezért a továbbiakban a két ivar adatait együtt 
kezeltem. 
 A következı táblázat (54. táblázat) az anyajuhok vérmérsékletének hatását mutatja a 
bárányok hizlalási tulajdonságaira. 
 
54. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok vérmérsékletének hatása a bárányai súlyára és 

súlygyarapodására 
 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés (Type 
III) 

Véletlen okozta 
átlagos négyzetes 

eltérés (hiba) 

F 
(df1,2) 
2, 27 

P 

Bárányok hizlalás végi 
súlya, kg 

N.S. 37,99 7,57 5,02 <0,05 

Bárányok 
súlygyarapodása, g/nap 

N.S. 19149,0 1519,5 12,60 <0,01 

 
Az 54. táblázat alapján megállapítható, hogy a nyugodt anyajuhoknak a bárányaik a 

hizlalás alatti periódus végére nagyobb hizlalási végsúllyal és súlygyarapodással rendelkeztek 
(40,3 kg, 464,9 g/nap), mint az ideges vérmérséklető anyajuhoktól származó bárányok (33,1 
kg, 385,8 g/nap). A következı táblázat (55. táblázat) az anyajuhok kortizol koncentrációjának 
és vérmérsékletének, valamint a bárányaik hizlalási tulajdonságai közötti összefüggéseket 
mutatja be.  

 
55. táblázat 

 
Összefüggések az anyák korizol szintje és vérmérséklete, valamint a bárányaik hizlalási 

tulajdonságai és kortizol szintjük között (n=31) 
 

 
Bárányok életnapra 

jutó súlygyarapodása, 
g/nap 

Bárányok 
hizlalás végi 

súlya, kg 

Bárányok 
súlygyarapodása 

hizlalás alatt, g/nap 

Anyák kortizol szintje -0,44 -0,44 -0,52 

P <0,05 <0,05 <0,05 
Anyák vérmérséklete* -0,48 -0,45 -0,53 
P 0,05 0,05 0,05 

*: Spearman- féle rang korreláció; 
 

Az anyákon mért mindkét tulajdonság esetén hasonló irányú, közepesen szoros 
összefüggéseket mértem. Megállapítható, hogy a nyugodt anyák bárányainak a hizlalási 
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teljesítménye szignifikáns mértékben (P<0,05) nagyobb volt, összehasonlítva az ideges 
vérmérséklető anyajuhoktól származó bárányokkal.  

Hasonló eredményrıl számolt be LAMBE és mtsai (2001), akik közepes, pozitív 
genetikai korrelációt mértek az anyai viselkedés pontszám (1-5 pontozás, ahol 1: rossz anya, 
5: kiváló anya) és az átlagos életnapra jutó súlygyarapodás között. Vagyis a nyugodt 
vérmérséklető anyajuhoknak nyugodtabb vérmérséklető bárányaik vannak és ezen 
bárányoknak jobb a hizlalás alatti teljesítményük, mint az ideges vérmérséklető anyáktól 
származó bárányoknak. 

 
4.3.4. A vérmérséklet és a bárányok néhány vágási tulajdonságainak összefüggése 

 
 

 Az állatok vérmérsékletét (pontszámát) a vizsgálat alatt kétszer, a bárányok 
választásakor, valamint a hizlalás végén értékeltem. A Kolmogorov-Szmirnov tesztet 
elvégezve megállapítható, hogy a vizsgált tulajdonságok normál eloszlást mutatnak 
(választási súly: KS=0,12, N.S.; hizlalás végi súly: KS=0,12, N.S.; faggyú vastagság: 
KS=0,15, N.S.; nyakalt törzs: KS=0,10, N.S.; hosszú hátizom terület: KS=0,13, N.S.).  

A magyar merinó bárányok élısúly és a vérmérsékletének adatait az 56. táblázatban 
foglaltuk össze.  

 
56. táblázat 

 
Magyar merinó kosbárányok élısúlyának és vérmérsékletének alakulása 

(átlag±SD) 
 

Tulajdonságok 
Választási 

súly, kg 
Hizlalás végi 

súly, kg 

Vérmérséklet 
választáskor, 

pont 

Vérmérséklet 
hizlalás végén, 

pont 
Átlag±szórás 17,93±2,10 26,06±2,94 1,81±1,37 1,96±1,56 

 
A magyar merinó kosbárányok a hizlalási vizsgálat végeztével vágásra kerültek. A 

vágás elıtt, élı állapotban, ultrahang módszer segítségével megállapítottam a kosbárányok 
faggyú vastagságát, majd a vágás után lemértem a nyakalt törzs súlyát, illetve meghatároztam 
a hosszú hátizom tényleges területét planiméter segítségével.  

A vágási eredményeket az 57. táblázat foglalja össze. 
 
57. táblázat 

 
Magyar merinó kosbárányok néhány vágási tulajdonságának alakulása (átlag±SD) 

 

Tulajdonságok 
Nyakalt törzs 

súlya, kg 
Faggyú 

vastagság, cm 
Hosszú hátizom 

terület, cm2 
Átlag±szórás 12,53±1,48 0,16±0,04 17,29±3,23 

 
Adataim a magyar merinó fajta átlagos eredményeihez hasonlóak voltak. 

Továbbiakban a vágási eredményeimet az állatok vérmérséklete szerint értékeltem. Mint 
ismert, a bárányok egyedi tulajdonságai a választás után mutatkoznak meg, ha arra a tartás 
módja és a takarmányozás lehetıséget ad. A mérlegteszt pontszámai nem voltak kapcsolatban 
a választáskori élısúllyal, vagyis a vérmérséklet mérését nem befolyásolták a választáskori 
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körülmények. Figyelmem a hizlalási idıszakra irányult, vajon a hizlalási periódus végére a 
különbözı vérmérséklető bárányok egyes vágási eredményei eltérnek-e. Az eredményeket az 
58. táblázat foglalja össze. 

 
58. táblázat 

 
Magyar merinó kosbárányok élısúlyának és néhány vágási tulajdonságának alakulása 

bárányok vérmérséklete szerint (átlag±SD) 
 

Vérmérséklet  
pontszám 

Élısúly, kg 
Nyakalt törzs 

súlya, kg 
Faggyú 

vastagság, cm 
Hosszú hátizom 

terület, cm2 
nyugodt (n=11) 27,41±2,73a 13,70±1,60a 0,13±0,03A 20,05±1,64AB 
átlagos (n=11) 26,00±2,68 12,25±1,22 0,16±0,04 15,99±2,66A 
ideges (n=5) 23,20±2,05a 11,18±1,24a 0,21±0,05A 14,10±2,32B 
r+ -0,50** -0,57** 0,55** -0,75*** 
r+= Spearman-féle rang korreláció; a = P<0,05; ABC= P<0,01 
 
 Vizsgálatomban közepesen szoros, negatív összefüggést tapasztaltam a bárányok 
vérmérséklete és a hizlalás végi súly (rrang=-0,50, P<0,01), a nyakalt törzs (rrang=-0,57, 
P<0,01), valamint a hosszú hátizom területe (rrang=-0,75, P<0,001) között. Továbbá pozitív 
összefüggést mértem az állatok vérmérséklete és a faggyú vastagság (rrang=0,55, P<0,01) 
között. Vagyis az ideges vérmérséklető kosbárányoknak kisebb a hizlalás végi súlyuk, mint a 
nyugodt bárányoknak.  

A Tukey próbát alkalmazva a táblázatból jól látszik, hogy az ideges vérmérséklető 
bárányoknak gyengébbek voltak a vágási  eredményei. A következı táblázatban (59. táblázat) 
a vérmérséklet hatását értékeljük a magyar merinó bárányok hizlalási vágási eredményeire. 

 
59. táblázat 

 
A vérmérséklet hatása a magyar merinó fajtájú bárányok vágási eredményeire 

 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés 
(Type III) 

Véletlen 
okozta átlagos 

négyzetes 
eltérés (hiba) 

F 
(df1,2) 
2, 24 

P 

Élısúly, kg N.S. 30,48 6,80 4,48 P<0,05 

Nyakalt törzs súlya, kg N.S. 8,64 1,65 5,24 P<0,05 

Faggyú vastagság N.S. 0,009 0,001 7,36 P<0,01 

Hosszú hátizom terület, cm2 N.S. 76,58 4,95 15,47 P<0,001 

  
 A nyugodt vérmérséklető bárányoknak nagyobb volt a nyakalt törzsük (13,7 kg), 
vékonyabb volt a faggyú vastagságuk (0,13 cm) és nagyobb volt a hosszú hátizom területük 
(20,05 cm2), mint az ideges vérmérséklető bárányoknak (11,18 kg, 0,21 cm, P<0,05; 14,10 
cm2; P<0,01). 
 Az ideges vérmérséklető bárányoknak a nyugalmi kortizol szintje magasabb, amit 
bemutattam a 4.2.1. fejezetben, így befolyással van az állatok anyagcseréjére, továbbá a 
különbözı stresszorokra hevesebben reagálnak. A HHM tengelyen keresztül a magas kortizol 
szint hatással van az anyagcserére, a neurohormonális rendszerre, a immunrendszer és az állat 
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viselkedésére is (MOBERG, 2000, GUPTA és mtsai, 2004). A folyamat során a lebontó 
folyamatok erısödnek, pl. lipolízis (BROCKMAN és LAARVELD, 1986) és fehérje bontás 
(McDOWELL, 1983), valamint gátlás alá kerül a növekedési hormon szekréciója 
(STRATAKIS és mtsai, 1995). KNOTT és mtsai (2007) legújabb vizsgálatai szerint azon 
állatok, amelyek a különbözı stresszorokra hevesebb választ adtak (nagyobb kortizol szint 
növekedés), a testösszetétel vizsgálat során, a faggyú tartalmuk nagyobb, a színhústartalmuk 
kisebb volt. Továbbá a magas kortizol koncentráció kapcsoaltban van a test zsírosodásával és 
inzulin rezisztencia kialakulásával (STRATAKIS és mtsai, 1995; LEE és mtsai, 2005). Ezt 
erısíti VEENVLIET és mtsai (1995) vizsgálatai, ahol a juhokat zsírtermelésre vagy 
hústermelésre szelektálták és megállapították, hogy a magas zsírtartalmú juhok vérének 
nyugalmi kortizol koncentrációja magasabb.  Vagyis ezen folyamatok miatt az ideges 
vérmérséklető állatoknak kisebb lesz az élısúlya, a hosszú hátizom területe, valamint 
vastagabb faggyú réteget deponálnak, mint a nyugodt állatok.  

A vizsgálat során felhasznált ultrahang technika, mind a szaporodásbiológiában (pl. 
vemhesség vizsgálat), mind az állattenyésztésben (pl. testösszetétel becslés) széles körben 
elterjedt, melyet már több országban (pl. Dánia, Új- Zéland) is felhasználnak különbözı 
tenyésztési programokban, pl. a bárányok színhús mennyiségének növelésére, javítására.  

A vizsgálataim során összefüggést kerestem a hosszú hátizom vastagsága és a színhús 
mennyisége között. A két tulajdonság közötti lineáris regresszió kapcsolatát szemlélteti a 23. 
ábra. A színhús mennyiség becslésének megbízhatósága r2=0,57 volt, a mienkhez hasonló, 
bár szorosabb eredményt (r2=0,66) tapasztalt JUNKUSZEV és mtsai (2005) a vizsgálataik 
során. Fontos megjegyezni, hogy a gazdasági haszonállatok esetében bizonyos 
szövetféleségek (y: izom, faggyú stb.) becslésére – regressziós egyenlet révén – csak akkor 
van mód hivatalosan, ha a független változók (x1,x2 stb.) összhatásaként az r értéke 0,8-nál 
nagyobb. 

 
23. ábra 

 
A hosszú hátizom vastagságának (LMD) és a színhús mennyiségének összefüggése  

magyar merinó kosbárányokban 

y = 2,9125x - 2,9038

R2 = 0,58, P<0,001
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Összefoglalóan megállapítható, hogy az ultrahangos mérés hatékony eszköze lehet a 

színhústermelésre irányuló nemesítı munkának.  Az eredmények alapján célszerő a fajta 
vágóértékének növelése érdekében a m l. dorsi vastagságát (LMD) a szelekciós indexekben 
szerepeltetni. Az eredmények alapján megállapítható, hogy az alkalmazott ultrahang módszer 
alkalmas a juhok hosszú hátizom vastagságának az értékelésére. Az ultrahang módszerrel 
mért hosszú hátizom vastagsága és a színhús mennyiség között szoros összefüggést 
számítottunk (r >0,74, P <0,05). Kellı számú egyedre vonatkozó (n>80-100) mérés elvégzése 
után – eredményeink alapján – lehetséges a színhús mennyiség elırejelzésére a hosszú 
hátizom vastagsága alapján. 

A kapott eredmények alapul szolgálhatnak a real-time ultrahang készülékek hazai 
alkalmazására a juhtenyésztésben, kiegészítheti a növendék kosok teljesítményének 
értékelését, s majd lehetıvé teheti ezen információk szelekciós indexbe történı beépítését. 
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4.4. A vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-vizsgálata 

 

4.4.1. Vérmérséklet hatása a választott bárányok választási teljesítményére 

 
 1. vizsgálat 
 

Az 1. vizsgálatot a II. gazdaságban végeztem. A magyar merinó (n=25) és német 
feketefejő (n=10) anyák egyes szaporulati eredményeit a 60. táblázat mutatja be. 

 
60. táblázat 

 
Magyar merinó és német feketefejő anyák néhány szaporulati eredménye és 

vérmérséklet pontszáma 
 

Fajták 
 

Statisztikai 
mutatók  

Anya 
testsúly, kg 

Ellések 
száma,  

db 

Ellet 
bárányok 

száma, 
db 

Átlagos 
ellésen -

kénti 
szaporulat, 

db 

Vérmérsék
-let, 
pont 

Magyar    átlag 65,2 5,2 9,5 1,81 1,52 
merinó szórás 11,89 3,36 6,55 0,25 0,71 
Német  átlag 71,0 5,6 9,4 1,65 1,40 

feketefejő szórás 10,94 2,20 4,03 0,27 0,52 

 
 

A magyar merinó anyák átlagos életkora 4,2 év, átlagos élısúlya 65,2 kg volt. A 
magyar merinó anyák átlagos ellés száma 5,2 db, született bárányok száma 9,5 db, átlagos 
ellésenkénti bárányszáma 1,81 db volt. Az anyák vérmérsékletének pontszám átlaga 1,52 
pont, mediánja 1,0 volt. A magyar merinó szaporulati aránya hasonlóan alakult KÁDAS 
(1998) eredményeihez. A választási alomsúly egyre fontosabb tulajdonság, melyre MUCSI 
(1997) felhívta a figyelmet, ugyanis a bárány elıállítás folyamatának ez az egyik legfontosabb 
mutatója.  

A német feketefejő anyák életkora 4,4 év, átlagos testsúlya 71,0 kg volt A német 
feketefejő anyák átlagos ellés száma 5,6 db, született bárányok száma 9,4 db, ellésenkénti 
átlagos szaporulat 1,65 db bárány volt. Az anyajuhok vérmérsékletének pontszáma 1,40 pont, 
mediánja 1,0 volt.  

A két fajta vérmérsékletében nem találtam különbséget (U érték: 107,0, P>0,05). A 
viszonylag kis elemszám miatt nem volt ideges állat a vizsgálati csoportban (4. és 5. 
pontszámot kapott egyedek). A 2. és a 3. pontszámmal rendelkezı egyedeket egy csoportba 
vontam össze a kis elemszám miatt, hasonlóan KUEHN (1999) vizsgálatához. A nyugodt 
magyar merinó anyák átlagos szaporulat aránya 173 %, választási alomsúlya 34,2±11,98 kg, a 
testsúlya 66,3±13,65 kg, míg a átlagos vérmérséklető anyáknak 150 %, alomsúlya 29,2±11,13 
kg, illetve a testsúlyuk 63,0±9,96 kg volt. Ezek a különbségek nem voltak statisztikailag 
igazolhatóak. Megállapításaimat NEINDRE és mtsai (1998), valamint MURPHY és mtsai 
(1994) is alátámasztják, miszerint az ideges anyáknak nagyobb a bárányelhullásuk és kisebb 
az alomsúlyuk, mint a nyugodt anyáknak.   
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Az anyák élısúlya a szaporulat arányával és az alomsúllyal közepesen szoros 
korrelációt tudtam kimutatni. Az eredményeket a 61. táblázat mutatja be. 

 
 61. táblázat 

 
Néhány szaporasági tulajdonság összefüggése a magyar merinó anyák súlyával 

 
Tulajdonságok Együtthatók P 
Anya testsúlya-szaporulati arány 0,34 0,09 
Anya testsúlya-választási alomsúly 0,37 0,07 
Anya testsúlya-iker bárány választási 
alomsúly 

0,63 0,01 

 
 
 Az eredményeim alapján megállapítható, hogy az anyajuhok testsúlya a szaporulati 
aránnyal, valamint a választási alomsúllyal kis mértékben összefüggenek, illetve jelentıs 
összefüggés tapasztalható az ikerbárányokat ellett anyák testsúlya és az ikerbárányaik 
alomsúlyával. Több szerzı (PEART, 1968; GIBB és TREACHER, 1982) megállapításai 
szerint a nagyobb testő anyajuhoknak nagyobb a tejtermelésük, ezenkívül meg kell jegyezni, 
hogy az ikreket ellett anyáknak nagyobb a tejtermelése, mint az egy bárányt elletteké. 
PEETERS és mtsai (1992) és SAIED (1998) juh fajban, GIPSON és GROSSMAN (1990), 
BROWNING és mtsai (1995) és MILERSKI és MARES (2001) pedig kecske fajban találtak 
szignifikáns különbséget az egy, illetve két utódot ellı anyák tejhozamában (P<0,01). Vagyis 
az iker bárányokat ellı anyák közül a nagyobb testsúlyú anyák bárányai gyorsabban 
gyarapodnak a választásig tartó idıszakban, mint a kisebb testsúlyú anyajuhoké. Ahogy a 
4.3.1. fejezetben láttuk, a nyugodt vérmérséklető állatok azonos életkorban nagyobb élısúllyal 
rendelkeznek, így várhatóan a nagyobb testsúly folytán, illetve várhatóan a nyugodt 
vérmérséklet hatására, kedvezıbb lesz a tejtermelésük, így a bárányaiknak nagyobb lesz a 
választási súlyuk. 
 
 2. vizsgálat 
 

A 2. vizsgálatot a IV. gazdaságban végeztem. Mint ahogy már korábban tárgyalásra 
került (4.2.2 fejezet) a nyugodt vérmérséklető anyajuhoknak kisebb a kortizol és tejsav 
koncentrációjuk összehasonlítva az ideges vérmérséklető anyajuhokkal. Vagyis az ideges 
vérmérséklető anyák ingerlékenyebben reagálnak a külsı hatásokra (stresszorokra), ezért 
bármilyen kedvezıtlen, vagy zavaró hatásra sokkal intenzívebbek a válaszreakcióik, mint a 
nyugodt vérmérséklető anyáknak, ami nagy energiafogyasztással jár, így kevesebb energia 
marad a termelésre pl. tejtermelésre, amely a báránynevelés sikerét befolyásoló egyik fontos 
tényezı.  

A vizsgálatban 31 egyes elléső és 15 iker elléső cigája fajtájú anyajuh vett részt. A 
vérmérsékletük vizsgálatát a bárányaik választásakor végeztem el. Már a 4.2.2 fejezetben 
leírtak alapján, az egyes elléső anyajuhok esetén 13 anyajuh került a nyugodt kategóriába, 11 
anyajuh került az átlagos kategóriába, valamint 7 anyajuh került az ideges kategóriába. Az 
iker anyákból 5-5-5 egyed került a nyugodt, átlagos és az ideges kategóriába. 

Az anyajuhok elléseinek számát és az életkorát az 62. táblázat mutatja be vérmérséklet 
kategóriák szerint. 
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62. táblázat 
 

Cigája fajtájú anyajuhok elléseinek számának és életkorának alakulása vérmérséklet 
kategóriák szerint (átlag±SD) 

 

Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
Egyes ellés    
n 13 11 7 
Ellések száma 3,40±1,35 3,27±0,90 3,57±0,98 
Életkor, év 4,56±1,51 4,65±1,15 4,92±0,78 

Iker ellés    
n 5 5 5 
Ellések száma 4,00±1,41 3,67±1,50 3,50±1,20 
Életkor, év 5,37±1,55 5,16±1,35 4,57±1,08 

 

A Levene teszt alkalmazása után, a variancia analízist elvégezve szignifikáns 
különbséget (ANOVA, df:2,28, F=0,15, N.S., F=0,19, N.S.; df:2,12, F=0,70, N.S.; F=0,48, 
N.S.) egyik születési típusnál sem tudtam kimutatni. Az átlagos életkora és az ellések átlagos 
száma esetén nincs szignifikáns különbség az anyajuhok vérmérséklete szerint. Vagyis a 
vizsgált tulajdonságokat ez a  két tényezı nem befolyásolta.  

Az anyajuhok bárányainak választásig tartó súlygyarapodását és választási súlyát az 
62. táblázat mutatja be vérmérséklet kategóriák szerint. 

   
63. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok bárányainak választási teljesítményének alakulása 

vérmérséklet kategóriák szerint (átlag±SD) 
   

Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
Egyes ellés    
n 13 11 7 
Bárányok választás alatti 
súlygyarapodása, g/nap 

244,04±21,9A  234,81±29,59 200,73±17,4A  

Bárányok választási súlya, 
kg 

21,97±1,98A 21,13±2,66 18,07±1,58A 

Iker ellés    
n 5 5 5 
Bárányok választás alatti 
súlygyarapodása, g/nap 

252,72±16,18A  239,20±16,93B 207,46±22,81AB 

Bárányok választási súlya, 
kg 

23,12±0,89A 21,54±1,52B 18,68±2,06AB 
AB = P<0,01 - szignifikáns különbség a vérmérséklet kategóriák között 
 

A variancia analízist elvégezve, szignifikáns különbséget mindegyik tulajdonság 
esetén ki tudtam mutatni (64. táblázat).  

A Tukey próba alapján megállapítható, hogy a nyugodt vérmérséklető anyajuhok 
bárányainak nagyobb volt a választási súlya, valamint a választásig az átlagos 
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súlygyarapodása. Az iker bárányt ellett anyák bárányai esetén statisztikai különbségek 
hasonlóak (azonos mintaszám: LSD próba), mint az egy bárányt ellett anyajuhok.  

 
64. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok vérmérsékletének hatása bárányainak választási 

teljesítményére 
 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes 

eltérés 
(Type III) 

Véletlen 
okozta átlagos 

négyzetes 
eltérés (hiba) 

F 
(df1,2) 
2, 27 

P 

Egyes ellés      
Bárányok választás 
alatti súlygyarapodása, 
g/nap 

N.S. 3679,0 597,90 6,15 <0,01 

Bárányok választási 
súlya, kg 

N.S. 29,74 4,85 6,13 <0,01 

Iker ellés      
Bárányok választás 
alatti súlygyarapodása, 
g/nap 

<0,05 5397,8 356,24 15,15 <0,001 

Bárányok választási 
súlya, kg 

<0,05 50,65 2,45 20,68 <0,001 

 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az ideges vérmérséklető anyajuhok 
bárányainak kisebb volt a választás súlya (18,07 kg), valamint a választásig tartó 
súlygyarapodása (200,73 g/nap), mint a nyugodt vérmérséklető anyajuhok bárányaié (21,97 
kg; 244,04 g/nap). Hasonlóan az egy bárányt ellett anyákhoz, az ikreket ellı anyák esetén 
megállapítható, hogy az ideges vérmérséklető anyajuhok bárányinak kisebb volt a választás 
súlya (18,68 kg), valamint a választásig tartó súlygyarapodása (207,46 g/nap), mint a nyugodt 
anyajuhoké (23,12 kg; 252,72 g/nap).  

A kisebb választási súly kialakulásának oka az anyák tejtermelésével függ össze. 
Régóta ismert, hogy az anyajuhok tejtermelésének növekedésével javul a bárányok 
súlygyarapodása is, továbbá az anyajuhok tejtermelése befolyásolja a bárányok elhullásának 
alakulását, az anyák tejtermelésének növekedésével csökken a bárányok elhullási aránya 
(BURRIS és BAUGUS, 1955; TORRES-HERNANDEZ és HOHENBOKEN, 1980). 
Ezenfelül, a vizsgálatok rámutattak arra, hogy az anyák tejtermelése a bárányok 6 hetes koráig 
számottevı befolyásoló hatással bír, ez ideig a  tejtermelés a legfontosabb növekedést 
befolyásoló tényezı (SLEN és mtsai, 1963; SNOWDER és GLIMP, 1991). Vagyis 
amennyiben a választási idıszak alatt kevesebb az anyajuh tejtermelése, kisebb lesz a 
bárányának a választás alatti súlygyarapodása, ezért az anyák tejtermelésének javítása a 
juhtenyésztés jövedelmezıségét is javíthatja hazai viszonyok között is, úgy mint a legtöbb 
juhtenyésztı országban (SNOWDER és mtsai, 2001). 
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4.4.2. Vérmérséklet hatása  az anyák tejtermelı képességére   

 
Fontos kérdés, hogy a tejtermelésben tapasztalható különbség a választás után 

megmarad-e. A kortizol koncentráció és a termelt tej közötti összefüggést a 24. ábra mutatja 
be. 

 
24. ábra 

A kortizol és a tejtermelés kapcsolata 

y = -1,95x + 56,86
r = -0,55, P<0,01
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Az állatok vérmérséklete szerinti tejtermelést a befejések szerint a 25. ábra foglalja 

össze.  
 

25. ábra 
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Az anyajuhok tejének zsírtartalma áprilisban 6,75 %, augusztusban 8,23 % volt. 
A választás után, a 106 napig tartó laktáció alatt mért cigája fajtájú anyajuhok napi és 

laktációs tejtermelését vérmérséklete szerint a 65. táblázat mutatja be. 
 

65. táblázat 
 

Cigája fajtájú anyajuhok tejtermelésének alakulása vérmérséklet kategóriák szerint 
(átlag±SD) 

   
Tulajdonságok  Nyugodt Átlagos Ideges 
n 13 11 7 
Tejtermelés, l  52,44±5,34a 49,67±3,86 46,06±5,34a 
Napi tejmennyiség, l 0,49±0,04a 0,47±0,04 0,44±0,05a 

a = P<0,05 - szignifikáns különbség a vérmérséklet kategóriák között 
 

A 63. táblázatból jól látszik, hogy a nyugodt anyajuhok több tejet termeltek, mint az 
ideges vérmérséklető anyák (Tukey próba).  

A variancia analízist elvégezve, hogy szignifikáns különbséget mindegyik tulajdonság 
esetén ki tudtam mutatni (66. táblázat).  

 
66. táblázat 

 
Cigája fajtájú anyajuhok vérmérsékletének hatása a tejtermelésre 

 

Tulajdonságok 
Levene 

teszt 

Átlagos 
négyzetes eltérés 

(Type III) 

Véletlen okozta 
átlagos négyzetes 

eltérés (hiba) 

F 
(df1,2) 
2, 27 

P 

Tejtermelés, l  N.S. 100,75 20,75 4,86 <0,05 

Napi tejmennyiség, l N.S. 0,009 0,002 4,84 <0,05 

 
 Az eredmények alapján, a választás után, a 106 napig tartó laktáció alatt, a nyugodt 

vérmérséklető anyajuhok szignifikánsan több tejet termeltek (52,44 l, ill. 0,49 l/nap), mint az 
ideges csoportba tartozó anyajuhok (46,06 l, ill. 0,44 l/nap; P<0,001).  

A nyugodt vérmérséklető anyajuhoknak a laktációjuk alatt több tejet termeltek, mint 
az ideges vérmérséklető társaik. Hasonló eredményrıl számolt be IVANOV és 
DJORBINEVA (2003) tejhasznú juhfajta (kelet fríz keresztezett) esetén. Vagyis 
megállapítható, hogy extenzív körülmények között tartott (ıshonos) juhok esetén is 
megfigyelhetı, hogy a nyugodt vérmérséklető állatok több tejet termelnek.  

SEVI és mtsai (2002) mutattak ki összefüggéseket az anyajuhok kortizol 
koncentrációja és a tejhozam között. A 2.5. fejezet során leírt összefüggések miatt, a termelés 
során az ideges vérmérséklető állatok fokozottabb érzékenysége miatt, a HHM tengely 
hatására csökken többek között a takarmány-hasznosító képesség (KNOTT és mtsai, 2007), 
ennél fogva kevesebb táplálóanyag jut a termelésre, így a tejtermelésre is. Továbbá a 
hipotalamusz prolaktin szekréciója (EUKER és mtsai, 1975; MANTECA, 1998; REBURN és 
mtsai, 2000), ami a juhok esetén a tejtermelés fenntartója, tovább csökkentve a tejtermelést.  

Megállapítható, hogy a nyugodt vérmérsékeltő anyajuhoknak nagyobb a tejtermelése, 
mint az ideges vérmérsékletőeké. 



92  

 



93  

5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

5.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes  befolyásoló tényezık vizsgálata 

 
 A vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a felhasznált tesztek (mérleg teszt, 
menekülési sebesség tesz) alkalmazhatóak a juhok vérmérsékletének megállapítására, továbbá 
ezen teszteket könnyedén lehet beleilleszteni a juhtenyésztı gazdaságok tartástechnológiai 
rendszereibe. A két teszt között közepes erısségő (pl. magyar merinó: r=-0,63, P<0,001) 
összefüggés tapasztalható, mely hasonló a szarvasmarha fajban talált összefüggésekhez 
(BURROW és DILLON, 1997; TİZSÉR és mtsai, 2003b) 

A nemzetközi irodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy a különbözı 
vérmérséklet teszteket a tenyésztık azért végzik, hogy az állatok kezelhetıségének megítélése 
objektív módon – pontozási skála alkalmazásával – kifejezhetı legyen. 

A juh fajban megállapított közepes rangkorrelációs együtthatók (pl. magyar merinó: 
rrang= 0,60; P<0,01) arra utalnak, hogy a fiatal növekedésben lévı állatok esetében – az 
alkalmazott nevelési technológiától függıen – több alkalommal indokolt elvégezni a mérleg 
tesztet, ahogy BURROW és CORBET (2000) is javasolja.  
 A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az általam vizsgált fajták (magyar 
merinó, német húsmerinó, német feketefejő, cigája) esetén a két ivar vérmérséklete között 
nincs különbség, vagyis hizlalás során az ivar nem befolyásolja a bárányok vérmérsékletét. 

A juhok vérmérsékletét a bárányok születési típusa is befolyásolja, az iker bárányok a 
hizlalás végére nyugodtabb vérmérsékletőek voltak, mint az egyes bárányok (P<0,01). A 
szignifikáns különbség kialakulásában az új környezet (csoportos zárt tartás az STV alatt), 
valamint a táplálék megszerzésében megváltozott helyzet játszhatott szerepet. Az elıbbi 
esetben a nagyobb telepítési sőrőség, az utóbbi esetben a táplálékért folytatott versengés 
lehetet az oka a tapasztalt különbségek kialakulásának. 

A hizlalás során mért különbözı genotípusú bárányok vérmérséklete között jelentıs 
eltérést tudtam kimutatni. Az eredményeim szerint a húshasznú fajták nyugodtabbak voltak, 
mint a magyar merinó. A vizsgált fajták közül a német feketefejő volt a legnyugodtabb. 

A vizsgálati eredmények alapján igazolni tudtam az apák hatását a bárányok hizlalás 
során mért vérmérsékletére, a különbözı apai utódcsoportok vérmérséklete között jelentıs 
különbséget tudtam kimutatni (P<0,05), hasonlóan DICKSON (1970) vizsgálatához, aki 
jelentıs különbséget mutatott ki a különbözı apaságú tehenek vérmérséklete között.  

 

5.2. A vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata  

 
Választáskor a bárányok vérmérséklete és kortizol koncentrációja, valamint az 

élısúlya között nem tudtam összefüggést kimutatni. Ennek oka az, hogy választásig a 
bárányok viselkedését az anya-bárány kapcsolat határozza meg, a választási súlyát pedig 
leginkább az anya tejtermelése. A bárány egyedi tulajdonságai a választás utáni idıszakban 
realizálódnak, itt kap fontos szerepet a bárány genetikai képességei (MAVROGENIS, 1996).  

A választás után a bárányok az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatban kerültek, itt az új 
körülmények befolyásolták az állatok teljesítményét és viselkedését. Ezt jól mutatják a 
vizsgált tulajdonságok változásai, így kiméréskor a mérleg teszt által mért vérmérséklet és a 
vér kortizol koncentrációja között szoros (rrang= 0,81, P<0,001) összefüggést találtam. 
Hasonló összefüggést állapítottam meg a kortizol változás (választás és hizlalás vége közötti 
értékek változásának aránya) és a vérmérséklet pontszám között (rrang= 0,82, P<0,001). A 
kortizol és a vérmérséklet összefüggésének jelentıségét jól mutatja, hogy a magas 
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kortikoszteroid koncentráció hatással van a hippokampuszra (HOLMES és mtsai, 1995), 
amelynek nagy szerepe van a viselkedés aktívabbá válásához (LUITING és mtsai, 1994). A 
vizsgálat során a többi vérparaméter (nem észterifikált zsírsav, triglicerid) változása 
(növekedése, ill. csökkenése) jól mutatta, hogy az ideges vérmérséklető bárányok 
anyagcseréjében a lebontó folyamatok felerısödtek (pl. lipolízs, BROCKMAN és 
LAARVELD, 1986), ami kihathat a bárányok termelési eredményeire is. Vagyis a nyugodt 
vérmérséklető bárányoknak a nyugalmi kortizol szintje alacsonyabb, mint az ideges 
vérmérséklető bárányoknak, így a kedvezıtlen hatásokra kevésbé intenzíven reagálnak, amit 
jól mutattak a vizsgált vérparaméterek.  

A nyugodt vérmérséklető anyajuhoknak kisebb volt a kortizol szintjük, mint az ideges 
vérmérséklető anyáknak (rrang= 0,79, P<0,001). Az anyajuhok vérmérsékletének és a vér 
tejsav koncentráció között közepesen szoros (rrang=0,53; P<0,01) összefüggést tudtam 
kimutatni. A nyugodt vérmérséklető anyáknak kisebb a vér kortizol és tejsav koncentrációjuk, 
mint az ideges anyajuhoknak. Vagyis a nyugodt vérmérséklető állatok kevésbé érzékenyek, 
ill. ingerlékenyek, mint az ideges társaik, így a különbözı stresszorok hatására kialakuló 
élettani reakció kevésbe intenzív, ezáltal kisebb az anyagcserére gyakorolt hatásuk, amely 
kedvezıen befolyásolja a termelési eredményeiket is. 

A bárányok választás után mért vérmérsékletét az anyjuk vérmérséklete (rrang=0,55, 
P<0,01) és kortizol koncentrációja (r=0,71, P<0,001) is befolyásolja, nyugodt vérmérséklető 
anyáknak a hizlalás végén a bárányok kisebb pontszámmal rendelkeztek, mint az ideges 
vérmérséklető anyáktól származó bárányok. Hasonló eredményrıl a nemzetközi irodalomban 
nem találni hivatkozást. 

 

5.3. A vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak összefüggés-vizsgálata  

 

Az ideges vérmérséklető bárányoknak gyengébb volt a hizlalási teljesítménye, 
úgymint a hizlalás végi élısúly, a hizlalás alatti súlygyarapodás, összehasonlítva a nyugodt 
csoportba tartozó bárányokkal. A nyugodt állatok nagyobb súlygyarapodását szarvasmarha 
fajban már bizonyították (VOISINET és mtsai, 1997b; FELL és mtsai, 1999), ezzel szemben 
juh fajban nem történtek ilyen irányú vizsgálatok. Az eredményekbıl jól látható, hogy a 
nyugodt bárány csoportnak a termelési fölénye súlygyarapodásban lényegesen nagyobb (pl. 
német húsmerinó bárányok esetén kb. 130 g/nap (+42%) P<0,01), összehasonlítva az ideges 
báránycsoporttal. 

A nyugodt német húsmerinó jerkék éves, illetve két éves korig tartó növekedési erélye 
intenzívebb, mint az ideges társaiké, az élısúly különbségek a különbözı életkorban is 
kimutathatóak, így tenyésztésbevételhez szükséges élısúlyt hamarabb érik el. Hasonlóan 
FORDYCE és mtsai (1985) megállapításaihoz, a nyugodt vérmérséklető állatok nagyobb 
élısúly érnek el, mint ideges társaik.  

A nyugodt anyajuhok bárányainak a hizlalás alatti periódus végére nagyobb hizlalási 
súlyt értek el (39,3 kg), mint az ideges vérmérséklető anyajuhoktól származó bárányok (34,6 
kg; P<0,05). Ebben a témában kevés hivatkozást találtam (pl. LAMBE és mtsai, 2001), amely 
során a bárányok életnapi súlygyarapodását (születéstıl-értékesítésig) értékelték, intenzív 
hizlalást nem vizsgálták. 

A vágási vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a nyugodt vérmérséklető magyar 
merinó fajtájú kosbárányoknak nagyobb volt a hizlalás végi súlya, a nyakalt törzs súlya, 
továbbá nagyobb a hosszú hátizom területtel, valamint kisebb faggyú vastagsággal 
rendelkeztek, mint az ideges vérmérséklető társaik. Az ideges vérmérséklető bárányok hosszú 
hátizom területének csökkenése és a hát faggyú vastagságának növekedése összefüggésben 
van a bárányok ingerlékenységével. A téma jelentıségét jól mutatja, hogy az ingerlékeny, 
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ideges vérmérséklető állatok húsának minısége (pl. pH, porhanyósság) kedvezıtlenebb, mint 
a nyugodt állatoké (KADEL és mtsai, 2006; KING és mtsai, 2006). A fokozott válaszreakciók 
során növekedik a fehérjebontás (McDOWELL, 1983), így csökken a bárányok hústermelése, 
emellett a faggyúátrendezıdés miatt, kedvezıtlen módon, a háton mért faggyú vastagodás 
fokozódik.  

 

5.4. A vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-vizsgálata 

 
Az eredmények alapján megállapítottam, hogy a nyugodt vérmérséklető anyajuhok 

bárányai választásig tartó súlygyarapodása és a választási súlya nagyobb volt, mint az ideges 
vérmérséklető anyáknak. A nyugodt anyák jobb báránynevelı képességét NEINDRE és mtsai. 
(1998) vizsgálataikban is bizonyította, viszont nem értékelték külön az eltérı ellés típusú 
(egyes, iker) anyajuhok választási teljesítményét. Az ideges vérmérséklető anyajuhok 
bárányainak kisebb volt a választási súlya (egyes ellés: 18,1 kg és 22,0 kg, P<0,01; iker ellés: 
18,7 kg és 23,1 kg, P<0,001) valamint a választásig tartó súlygyarapodása (egyes ellés: 200,7 
g/nap és 244,0 g/nap, P<0,01; iker ellés: 207,5 g/nap és 252,7 g/nap, P<0,001), mint a 
nyugodt anyajuhoké. A kisebb választási súly kialakulásának oka az anyák tejtermelésével 
függ össze. Tejhasznú szarvasmarha és juhfajták esetén a nyugodt vérmérséklető állatok több 
tejet termeltek, mint ideges társaik (GUPTA és MISHRA, 1978; IVANOV és DJORBINEVA, 
2003).  

Az extenzív körülmények között tartott ıshonos cigája fajta eredményei alapján 
megállapítható, hogy a választás után, a 106 napig tartó laktáció alatt, a nyugodt 
vérmérséklető anyajuhok szignifikánsan több tejet termeltek (52,44 l, 0,49 l/nap), mint az 
ideges csoportba tartozó anyajuhok (46,06 l, 0,44 l/nap; P<0,05).  
 

5.5. Javaslatok 
 
 Az eredményeim alapján javaslom a vérmérséklet tesztek elvégzését a tenyésztésre 
szánt bárányok választásakor és az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat végén. 
 Javaslom a nyugodt vérmérséklető bárányok továbbtartását, illetve az ideges 
vérmérséklető bárányok tenyésztésbıl történı kizárását. 
 A vizsgálataim alapján javaslom az állatok vérmérsékletének mérését, és mint 
értékmérı tulajdonság alkalmazását a juhtenyésztésben. 
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 
 

1. Megállapítottam, hogy a hizlalás során a bárányok vérmérséklete a két ivar között 
szignifikáns mértékben nem különbözött, ugyanakkor a különbözı fajtájú és apaságú 
bárányok vérmérséklete között jelentıs különbség mérhetı. A húshasznú fajták 
nyugodtabbak, mint a magyar merinó fajtájú bárányok.   

 
2. A vérmérséklet és az egyes biokémiai tulajdonságok elemzése során megállapítottam: 

-  A vérmérséklet és a vér kortizol koncentrációja között szoros összefüggést tudtam 
kimutatni mind az anyajuhok (rrang=0,81; P<0,001), mind a bárányok (hizlalás 
végén, rrang=0,79; P<0,001) esetében.  

 
-  A bárányok hizlalás végén mért vérmérséklete és az anyák vérmérséklete, valamint 

az anyák vér kortizol koncentrációja közepes (rrang=0,55, P<0,01), illetve szoros 
(rrang=0,71, P<0,001) összefüggést mutat. 

 
-  Az anyajuhok vérmérséklete és a vér tejsav koncentrációja között közepesen 

szoros, pozitív összefüggés (rrang=0,53; P<0,01) van.  
 
3. Eredményeim egyértelmően igazolták, hogy a nyugodt vérmérséklető bárányok a 

hizlalás alatt nagyobb súlygyarapodást, nagyobb hizlalás végi súlyt, valamint 
vékonyabb faggyúvastagságot és nagyobb hosszú hátizom keresztmetszetet értek el, 
mint ideges vérmérséklető társaik.  

 
4. Megállapítottam, hogy a nyugodt vérmérséklető anyák bárányainak nagyobb a 

választási súlya, a választásig tartó súlygyarapodása, valamint a hizlalás alatti 
súlygyarapodása, összehasonlítva az ideges vérmérséklető anyák bárányaival.  

 
5. Hazánkban elıször megállapítottam, hogy az extenzív körülmények között tartott 

cigája anyajuhok 106 napos laktációja alatt a nyugodt vérmérséklető anyajuhoknak 
nagyobb volt a laktációs tejtermelése, mint az ideges vérmérséklető társaiknak (52,4 l, 
illetve 46,1 l; P<0,05). 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
 Az Európai Unió anyajuh létszáma folyamatosan csökken. A 2007. év eleji bıvítéssel 
ugyan nagyobb juhtenyésztı állam lépett be a közösségbe, de az EU juhlétszáma így sem 
növekedett jelentısen, jelenlegi állomány 100 millió juh körül alakul, és az anyajuh létszám is 
80 millió alatt maradt. Románia belépésével megszőnt az élı vágójuh európai harmadik 
országból származó importja, és erısödött a magyar élıbárány belsı konkurenciája a piacon 
(FÉSÜS, 2007), amely a magyar tenyésztıknek nem kedvezı. Az EU nettó juh és kecskehús 
termelése 2009. évi szinten 945.477 tonna, a fogyasztás 1.273.835 tonna (FAO, 2010). Az 
önellátottság 74 %-os szintet érte el, az átlagos juhhús-fogyasztás (benne a kecskehús is) 3,0 
kg/fı/év volt (EUROSTAT, 2008). 
 Magyarországon a juhtenyésztés fı bevételi forrása szinte kizárólag a bárányok 
eladásából származik. A bevétel növelésének egyik formája az anyajuhok szaporaságának a 
növelése. Hazánkban öt év átlagában az egy anyára jutó szaporaság magyar merinó fajtában a 
törzskönyvezett állományban 135 %, árutermelı állományban 110 % körül alakul, ami sajnos 
alacsonynak számít.  

A magyar merinó versenyképességének növelése megköveteli a tenyésztıi munka, 
ezen belül az értékmérı tulajdonságok folyamatos fejlesztését. Ez manapság a magyar merinó 
anyai és hústermelési tulajdonságainak (pl. értékesített alomsúly, báránykori súlygyarapodás, 
vágási tulajdonságok) javítását jelenti. Emellett fontos az állatok viselkedésének 
tanulmányozása is, mivel az állatok a külsı környezettel (benne az emberrel együtt) állandó 
kölcsönhatásban vannak, és mind gazdasági, mind állatvédelmi szempontból egyaránt 
rendkívül fontos, hogy az egyes állatok az adott technológiát jól tőrik, vagy sem. Ezért nagy 
jelentıségő az állatok viselkedésének, pl. vérmérsékletének vizsgálata.   

A vérmérséklet Burrow (1997) megfogalmazása szerint az állatok emberi bánásmódra 
és tartástechnológiára adott viselkedési válaszreakciója. A vérmérséklet megállapítása 
szubjektív módon pontozással, pl. mérleg-teszt alkalmazásával, illetve objektív módszerekkel, 
pl. kezelhetıségi teszt, menekülési sebesség segítségével történik (Burrow, 1997). A 
vérmérséklet vizsgálatának jelentıségét több vizsgálat is alátámasztotta. Burrow és 
Dillon,(1997) és Fell és mtsai (1999) negatív összefüggést találtak a szarvasmarhák 
vérmérséklete és az élısúlya között, ahol a nyugodt vérmérséklető szarvasmarhák gyorsabban 
gyarapodtak a hizlalás alatt, mint az ideges csoportba tartozó társaik. Számos szerzı (pl. 
Murphy és mtsai, 1994, valamint Neindre és mtsai, 1998) megállapította, hogy nyugodt 
anyajuhoknál kisebb volt a bárányelhullás, valamint jobb volt a báránynevelı képesség, mint 
az ideges temperamentumú anyáknál.  Valamint Ivanov és Djorbineva (2003) megállapította, 
hogy a nyugodt vérmérséklető anyajuhok (három éves korban) szaporasága jobb volt. Több 
vizsgálat megállapította, hogy összefüggés van a vérmérséklet pontszám és a tejelı tehenek 
tejtermelése között (Mushra és mtsai, 1975, Arave és Kilgour, 1982). A szerzık egyértelmő 
kapcsolatot találtak a vérmérséklet és a tejtermelés között, ezzel szemben nem volt 
kimutatható kapcsolat a laktáció hosszával. Juh fajban, Ivanov és Djorbineva (2003) 
eredményei alapján a nyugodt anyák több tejet termeltek (P<0,05), mint az ideges 
vérmérséklető csoportban tartozó egyedek. A téma jelentısségét több hasonló, nemzetközi 
törekvés is alátámasztja mind a szarvasmarha tenyésztésben, mind a juhtenyésztésben. Az 
ausztrál húsmarha tenyészértékbecslési rendszerben (Breedplan) alkalmazzák a 
vérmérsékletet, mint közvetett húsminıséget javító tulajdonságot (Burrow, 2003). Az ausztrál 
„Sheep Genetics Australia” a közeljövıben tervezi a vérmérséklet mérés eredményeit is 
felhasználó tenyészérték becslési rendszer biztosítását egyes (Lambplan és a Merinoselect) 
felhasználóinak (Collins és Conington, 2005).  
 Vizsgálataim célja a juhok vérmérsékletének megállapítása, valamint néhány, a 
vérmérsékletet befolyásoló tényezı (fajta, apai genotípus, ivar és születési típus) hatásának 
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vizsgálata. Továbbá a bárányok és az anyajuhok vérmérsékletének és néhány 
vérparaméterének, különös tekintettel a kortizol összefüggés vizsgálata.  
 A célom volt ezen túlmenıen értékelni a hízóbárányok vérmérsékletének hatását a 
fontosabb hizlalási és vágási tulajdonságok alakulására, valamint az anyajuhok 
vérmérsékletének hatását az anyák szaporaságára, báránynevelı képességére és 
tejtermelésére. 
 A mérleg teszt elvégzése során a bírálók egyéni pontozásban mutatkozó különbsége 
elhanyagolható, melyet jól mutatott, hogy két bíráló által megítélt vérmérséklet pontszámok 
között szoros összefüggés tapasztalható. Az eredményeim alapján a juhok vérmérsékletének 
megállapítására szolgáló tesztek (mérleg teszt, menekülési sebesség) könnyedén 
megtanulhatóak, begyakorolhatóak, így jól beilleszthetık a juhtenyésztı gazdaságok 
tartástechnológiai rendszereibe.  
 A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy a bárányok hizlalása során a két ivar 
vérmérséklete között nem, a különbözı genotípusú és különbözı apaságú bárányok 
vérmérséklete között azonban igazolható különbség van. Az eredményeim szerint a 
húshasznú fajták nyugodtabbak voltak, mint a magyar merinó fajta. A juhok vérmérsékletét a 
bárányok születési típusa is befolyásolja, az iker bárányok a hizlalás végére nyugodtabb 
vérmérsékletőek voltak, mint az egyes bárányok (P<0,01). A szignifikáns különbség 
kialakulásában az új környezet (csoportos zárt tartás az STV alatt), valamint a táplálék 
megszerzésében megváltozott helyzet játszhatott szerepet. Az elıbbi esetben a nagyobb 
telepítési sőrőség, az utóbbi esetben a táplálékért folytatott versengés lehetet az oka a 
tapasztalt különbségek kialakulásának. 
 Megállapítottam, hogy választáskor a bárányok vérmérséklete és kortizol 
koncentrációja, valamint az élısúlya között nem tudtam kimutatni összefüggést. Ennek oka 
véleményem szerint az, hogy választásig a bárányok viselkedését az anya-bárány kapcsolat 
határozza meg, a választási súlyát pedig leginkább az anya tejtermelése.  
 A bárány egyedi tulajdonságai a választás utáni idıszakban realizálódnak, itt kapnak 
fontos szerepet a bárány genetikai képességei. Az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat során 
kiméréskor a mért vérmérséklet pontszám és a vér kortizol koncentrációja között szoros az 
összefüggés. Az anyajuhoknak a nyugalmi kortizol és a tejsav szintje szintén magasabb, mint 
a nyugodt vérmérséklető társaiknak. A magas kortizol szintnek kedvezıtlen az anyagcserére 
gyakorolt hatása, ami negatívan befolyásolja a termelési eredményeket. 
 A bárányok választás után mért vérmérsékletét az anyjuk vérmérséklete is 
befolyásolja, nyugodt vérmérséklető anyák bárányai a hizlalás végén alacsonyabb pontszámot 
érnek el, mint az ideges vérmérséklető anyáktól származó bárányok.  
 Az eredményeim alapján megállapítottam, hogy az ideges vérmérséklető bárányoknak 
gyengébbek a hizlalási eredményei, úgymint a hizlalás végi élısúly, a hizlalás alatti 
súlygyarapodás, összehasonlítva a nyugodt csoportba tartozó bárányokkal.  
 A nyugodt német húsmerinó jerkék éves, illetve két éves korig tartó növekedési erélye 
intenzívebb, mint az ideges társaiké, az élısúly különbségek a különbözı életkorban 
kimutathatóak, így a tenyésztésbevételhez szükséges élısúlyt hamarabb érik el.  
 A nyugodt anyajuhok bárányai a hizlalás alatt kedvezıbb hizlalási eredményeket érnek 
el, mint az ideges vérmérséklető anyajuhoktól származó bárányok. 
 A nyugodt vérmérséklető magyar merinó fajtájú kosbárányoknak jobbak a hizlalási és 
vágási tulajdonságai, mint az ideges vérmérséklető bárányok.  
 Mindezek a szakszerő állattartás és takarmányozás megvalósításának fontosságára 
hívják fel a figyelmet, ugyanis a faj, ill. a fajta igényeit teljesen figyelembe vevı körülmények 
között „termelı” állattól várhatunk kellı minıségő és színvonalú gazdaságos termelést. 
 Megállapítottam, hogy a nyugodt vérmérséklető anyajuhok mind iker, mind egyes 
alomból származó bárányai választásig tartó súlygyarapodása és a választási súlya nagyobb, 
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mint az ideges vérmérséklető anyák bárányainak. A kisebb választási súly kialakulása 
véleményem szerint az ideges vérmérséklető anyák alacsonyabb tejtermelésével függ össze. 
 A nyugodt anyák statisztikailag igazolható módon több tejet termelnek a laktáció alatt, 
mint az ideges csoportba tartozó anyajuhok. 
 A vizsgálataim alapján javaslom az állatok vérmérsékletének mérését (mérleg teszt, 
menekülési sebesség teszt) és ennek eredményét, mint értékmérı tulajdonság alkalmazását a 
juhtenyésztésben. 
 Az eredményeim alapján javaslom a vérmérséklet tesztek elvégzését a tenyésztésre 
szánt bárányok választásakor és az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat végén. 
 Javaslom a nyugodt vérmérséklető bárányok továbbtartását, illetve az ideges 
vérmérséklető bárányok tenyésztésbıl történı kizárását. 
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8. SUMMARY 
 
 

In the past years, the sheep stock continuously decreased in the European Union. At 
2007th year, accessioned to the EU a large sheep state, even so the EU sheep number is not 
increased, present days the sheep stock in EU about 100 million heads and the number of 
ewes is 80 million left over. Romania's accession to EU closed down the live slaughter sheep 
third-country imports, and increased the live lamb market competition (FÉSÜS, 2007), this is 
not favourable to the Hungarian farmers. The EU mutton and goat meat production at 2009th 
year was 945.477 tonnes and it was 1.273.835 tonnes of consumption (FAO, 2010). The self-
sufficiency was 74% level and the average consumption of sheep meat (including goats) was 
3.0 kg / person / year (EUROSTAT, 2008).  

In Hungary, the main source of sheep farmers’ income is almost exclusively derived 
from the sale of the live lamb. The one of the potential way of the increase the famers’ income 
is developing of reproduction traits of ewes. In our country, during five-year, the average 
prolificacy in Hungarian Merino breed is around 135% in nucleus stocks and about 110% in 
productive stocks, unfortunately, these are low counts.  

The increase of Hungarian Merino’ competitiveness requires continuous developing in 
breeding work, including the improvement of production traits. Present days, this means the 
Hungarian Merino maternal and meat production traits (eg sold litter weight, weight gain 
during suckling period, and slaughter characteristics) repairs. In addition, important to study 
the behaviour of animals, since animals has constant interaction with the external 
environment (with human also) and point of view economic and animal welfare aspects very 
important that the animals is well tolerated, or not the keeping technology. Accordingly, it is 
great importance the investigation of animal behaviour such as animals’ temperament.  

Temperament is defined as the animal's behavioural response to handling by humans 
and keeping technology (Burrow, 1997). Temperament of livestock species has been 
measured by objective methods, such as the docility test and the flight speed (or flight time) 
test and using subjective assessment of animal behaviour, such as temperament score test 
(Burrow, 1997).  

The importance of examining temperament was supported by several studies. Burrow 
and Dillon (1997) and Fell et al (1999) found a negative correlation between the temperament 
and the live weight of cattle, where the calm temperament of cattle grew faster during the 
fattening than the nervous group. A number of authors (Murphy et al, 1994, and Neindre et al, 
1998) found that lamb mortality was lower in calm ewe, and calm ewes had better maternal 
ability, compared to the nervous animals. Ivanov and Djorbineva (2003) found in dairy sheep 
that the calm ewes had better fertility. Several studies have reported relationships between 
dairy temperament score and milk production traits in cows. Mushra et al. (1975), Arave and 
Kilgour (1982) revealed that a linear relationship stands between temperament score and daily 
and total milk yields, but the relationship with lactation length was not clear. In sheep Ivanov 
and Djorbineva (2003) found that the calm ewes produced more milk by machine milking 
(P<0.05) than nervous animals during the whole milking period. The importance of theme in 
cattle and sheep breeding is supported by number of similar international effort. The 
temperament is being added as a new trait to the Australian beef genetic evaluation 
(Breedplan) (Burrow, 2003). And also, the Sheep Genetics Australia is planning to offer 
Australian Sheep Breeding Values for temperament in the near future to Lambplan and 
Merinoselect customers (Collins and Conington, 2005).  

The aim of my study was the examination of sheep temperament, and investigations of 
some factors affect temperament (breed, sire, sex and birth type). In addition, relations among 
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the lambs’ and ewes’ temperament and some blood parameters, particularly the examination 
of the relation between temperament and blood cortisol concentration.  

In addition, my objective was to assess the effect of temperament on more important 
fattening and slaughter traits and effect of temperament on maternal ability and milk 
production.  

The achieving of the scale test was not remarkable difference between judges’ 
individual scoring; it was good represented by the strong relationship between two 
independent judges’ temperament scoring. 

Based on my results the applied tests (temperament scale test, flight speed), which 
determined the temperament of the sheep, can easily learned and exercised so thus easily 
integrated into the sheep keeping systems as well. 

I found that between two genders’ temperament scores not detected significance 
difference during fattening, in contrast, the lambs’ temperament influenced by genotype and 
sire. According to the results the mutton breeds were calmer than the Hungarian Merino 
lambs. 

The lambs’ temperament influenced by the litter size. The formation of significant 
difference may be played a role a new environment (group during the indoor self performance 
test) and the changed situation of food’ acquisition. In the earlier case, the higher stocking 
rate, in the later case, by competition for food were the reasons for the differences of 
formation.  

At weaning, relations were not found among the lambs’ temperament, cortisol 
concentrations and live weight. Because of the lamb’s behaviour is determined by mother-
lamb bond, and the weaning weight is most influenced by the mother's milk production. The 
lamb special properties realized in the post-weaning period, there will be an important role in 
the lamb's genetic characteristics. 

During self performance test, the relationship between the lambs’ temperament at the 
end of test and the blood cortisol concentration was strong. Additionally, the calm ewes had 
lower blood cortisol and lactic acid concentrations than the nervous ewes. The high blood 
cortisol concentration has unfavourable impact on the metabolism and it inauspicious 
influenced to the production. 

After weaning, the lambs’ temperament is influenced by their mother's temperament; 
the calm ewes’ lambs had lower temperament score than lambs were originated from nervous 
ewes.  

The lambs with nervous temperament had lower fattening performance parameters, 
such as live weight at the end of fattening and weight gain during fattening, compared to the 
calm group of lambs. 

The calm German Mutton Merino lambs during one and two years-long investigation 
period had greater growing ability than the nervous ewes, the difference of live weight was 
demonstrable at different age, so thus the calm animals reached soon the adequate live weight 
in breeding process.   

The calm ewes’ lambs had favourable fattening results than lambs were originated 
from nervous ewes. 

The Hungarian Merino ram lambs with calm temperament had better fattening and 
slaughter traits than nervous lambs. 

All of these recommend to importance the implementation of the professional keeping 
and feeding, because in the circumstances of fully taking into allowance for race and breed 
claim "producing" animals can expect economical and qualitative production. 

I found that the calm ewes’ lambs had higher preweaning weight gain and weaning 
weight compared to more temperamental (nervous) ewes’ lambs. According to my opinion, 
the lower lambs’ weaning weight is related with lower maternal milk production.  
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Additionally, the calm ewes’ produced significantly more milk during lactation period, 
than nervous ewes.  

Based on my investigation I suggested to measure the animals’ temperament (scale 
test, flight speed test), and application of this result in to sheep breeding, as production trait. 

Based on my results I suggested application of the temperament tests for lambs at 
weaning and at the end of the self performance test.  

I suggested that calm lambs keep in breeding, additionally the nervous lambs culling 
from breeding. 
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