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1. A MUNKA ELİZMÉNYEI 
 

1.1. A vérmérséklet jelentısége az állattenyésztésben 
 

A magyar merinó versenyképességének növelése megköveteli a tenyésztıi 
munka, ezen belül az értékmérı tulajdonságok folyamatos fejlesztését. Ez 
napjainkban 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. 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).  
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1. 2. 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. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 
2.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes befolyásoló tényezık 
vizsgálata  
 
A vizsgálatokat Kétegyházán (német húsmerinó, n=26 kos, n=55 jerke), 
Törtelen (magyar merinó, n=10 kos, n=22 jerke, német húsmerinó, n=13 kos, 
n=19 jerke, német feketefejő, n=12 kos, n=16 jerke) és Solton (cigája, n=22 
kos, n=21 jerke) található gazdaságokban végeztem.  
A vizsgálatok során értékeltem az ivar, születési típus, apa és a fajta hatását a 
bárányok vérmérsékletére. A bárányok Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokban 
vettek részt. Az állatok vérmérsékletét mérleg teszt és menekülési sebesség 
tesztel állapítottam meg az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén és 
végén. 
Az adatok statisztikai kiértékelését az SPSS 14.0 programcsomaggal végeztem, 
értékeléskor Mann-Whitney és Kruskal-Wallis teszteket alkalmaztam.  
 
2.2. A vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata  
 
A vizsgálatokat Solton (cigája, n=22 kos, n=21 jerke, valamint n=31 anya) 
található gazdaságban végeztem. A vizsgálataim során értékeltem a bárányok és 
anyajuhok vérmérsékletének és a vér triglicerid, nem észterifikált zsírsav, tejsav 
és kortizol tartalmának összefüggéseit, valamint az anyajuhok vérmérsékletének 
hatását a bárányok vérmérsékletére és a vérplazma kortizol szintjére. A 
vérmintákat az anyajuhoktól választáskor, a bárányoktól (n=20) az Üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén és végén, a v. jugularisból vettem. A 
vérmintákat heparinos és váralvadás gátló nélküli kémcsövekbe győjtöttem.  
A bárányok Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokban vettek részt. A bárányok 
vérmérsékletét mérleg teszt alkalmazásával állapítottam meg az Üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén és végén. Az anyák vérmérsékletét a 
mérleg teszt alkalmazásával, a bárányaik választásakor értékeltem. 
Az adatok statisztikai kiértékelését az SPSS 14.0 programcsomaggal végeztem, 
értékeléskor Kolmogorov-Szmirnov, F és t-próba, Levene, ANOVA, LSD, 
Tukey, Kruskal-Wallis és Dunn teszteket, Spearman és Pearson korrelációt, 
valamint regresszió analízist alkalmaztam.  
 
2.3. A vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak 
összefüggés-vizsgálata  
 
A vizsgálatokat Kétegyházán (német húsmerinó, n=26 kos, n=55 jerke), 
Törtelen (magyar merinó, n=10 kos, n=22 jerke, német húsmerinó, n=13 kos, 
n=19 jerke, német feketefejő, n=12 kos, n=16 jerke), Gödöllın (magyar merinó, 
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n=27 kos) és Solton (cigája, n=22 kos, n=21 jerke) található gazdaságokban 
végeztem.  
A vizsgálatok során értékeltem a vérmérséklet hatását a bárányok hizlalási 
(hizlalás alatti súlygyarapodás, hizlalás végi súly) és vágási (vágási súly, 
nyakalt törzs súlya, faggyú vastagság, hosszú hátizom keresztmetszet) 
tulajdonságaira. A bárányok Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatokban vettek 
részt. A magyar merinó kosbárányokon hizlalás után ultrahang és vágási 
vizsgálatokat végeztem. A bárányok vérmérsékletét mérleg teszt és menekülési 
sebesség tesztel állapítottam meg az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén 
és végén.  
Az adatok statisztikai kiértékelését az SPSS 14.0 programcsomaggal végeztem, 
értékeléskor Kolmogorov-Szmirnov, Levene, ANOVA, LSD, Tukey, Kruskal-
Wallis és Dunn teszteket, GLM modellt, Spearman és Pearson korrelációt, 
valamint regresszió analízist végeztem.  
 
2.4. A vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata 
 
A vizsgálatokat Törtelen (magyar merinó, n=25 anya, német húsmerinó, n=10 
anya) és Solton (cigája, n=46 anya) található gazdaságokban végeztem. 
A vizsgálatok során értékeltem az anyajuhok vérmérsékletének hatását a 
szaporulati arányra, a választási súlyra és alomsúlyra, választás alatti 
súlygyarapodásra és az anyák tejtermelı képességére. Az anyák és a bárányok 
vérmérsékletét mérleg teszt alkalmazásával állapítottam meg az Üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén és végén, majd az anyák vérmérsékletét a 
mérleg teszt alkalmazásával, a bárányaik választásakor értékeltem. 
Az adatok statisztikai kiértékelését az SPSS 14.0 programcsomaggal végeztem, 
értékeléskor Kolmogorov-Szmirnov, F és t-próba, Levene, ANOVA, LSD, 
Tukey, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis és Dunn teszteket, Spearman és Pearson 
korrelációt, valamint regresszió analízist alkalmaztam.  
 
2.5. Vérmérséklet megállapítására alkalmazott tesztek 
 
Mérleg teszt 
 

A mérlegteszt során az állatok 30 másodpercig tartózkodtak a mérlegen 
(Trillat és mtsai, 2000). Ezalatt pontoztam a viselkedésüket 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 végeztem 
el. Ebben az esetben a mérleg elhagyása utáni 1,7 m távolság megtételéhez 
szükséges idıt határoztam meg stopper alkalmazásával. 
 
2.6. Vérvizsgálatok 

 

A vérmintákat 31 cigája anyajuhtól, a bárányaik választásakor, illetve 20 
báránytól, az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat kezdetén és végén győjtöttem. 
A bárányoktól két kémcsıbe történt a vérvétel, az egyikben volt véralvadás 
gátló (heparin), a másikban nem.  
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 meghatározás: 
A glükóz (Diagnosticum Zrt, Budapest, enzimatikus kolometriás teszt kit) és 
tejsav (Lactate PAP kit, BioMerieux, France) tartalmát enzimatikus és 
kolorimetriás módszerekkel határoztam meg.  
Kortizol meghatározás: 
A kortizol meghatározása radioimmunassay (RIA) módszerrel, a Szent István 
Egyetem, Állatorvosi Kar, Szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék 
laboratóriumában történt. A választáskor és a hizlalás vége közötti kortizol 
értékek változásának % arányát is meghatároztam a vizsgálat során. 
Nem észterifikált zsírsavak és a triglicerid meghatározása: 
A plazma nem észterifikált zsírsavainak és a triglicerid mennyiségét 
enzimatikus és kolorimetriás módszerekkel határoztam meg (NEFA kit, Randox 
teszt kit, Randox Laboratories, Cork, Ireland; triglicerid kit, kolorimetriás teszt 
kit, Diagnosticum Zrt., Budapest). 
 
2.7. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatok: 
 
Az Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) alkalmazását a Juh 
Teljesítményvizsgálati Kódex szabályozza. A bárányok csoportosan boxokban 
voltak elhelyezve, 1 m2 / bárány sőrőségben. A bárányok takarmányozása 
juhhizlaló teljes értékő keverék takarmány segítségével történt. A teljes értékő 
keverék takarmányt folyamatosan, önetetıbıl ad libitum kapták 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, amely alapján kiszámoltam a hizlalás alatti napi 
átlagos súlygyarapodást.  
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2.8. Az ultrahang és vágási vizsgálat 
 
Az ultrahang méréseket élı állapotban (in vivo) egy hordozható Falco 100-as 
(Pie Medical) típusú készülékkel végeztem. A méréseket a 45 fókuszpontnál, 
7,5 cm-en végeztem a 12-13 borda között, a bordák ívét követve. A mérıfej 
mérete 18 cm-es, lineáris volt. A mérés áthatoló képessége (mélysége): 
maximum 30 cm, a mérési hullámhossz 3,5 MHz. Az ultrahangos készülékkel a 
hosszú hátizom terület és a faggyú vastagság mérését végeztem el. 
Az ultrahangos vizsgálat után a bárányok vágásra kerültek, majd 24 órás hőtést 
követıen, a minták kivétele után, elvégeztem a bárányok hosszú hátizom 
területének átlátszó fóliára történı rögzítését. A fóliára rögzített területeket 
Placom KP-90N digitális planiméterrel mértem le, amelyet háromszor 
megismételtem.   
 
2.9. Tejtermelési vizsgálatok 
 
Választás után az anyákat kézzel fejték, a laktáció hossza 106 nap volt, a fejési 
idıszak április 15-tıl július 30-ig tartott. Az anyajuhokat a fejési idıszak alatt 
legelın tartották, a gyep mellé lucernaszénát, valamint fejéskor csalogató 
abrakot kaptak. A tejtermelési vizsgálat a rendszeres befejések alapján történt. 
Az elsı és az utolsó befejéskor a tej zsírtartalmát az egyedi tejmintákból 
határoztam meg. A minták tejzsír tartalmának a meghatározása 
spektrofotométer alkalmazásával történt (Combi Foss 5000, Foss Electric, ÁT 
Kft, Gödöllı). 
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3. EREDMÉNYEK 
 
 
3.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes befolyásoló tényezık 
vizsgálata 
 
A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy az általam vizsgált fajták (magyar 
merinó, német húsmerinó, német feketefejő, cigája) esetén az ivar nem 
befolyásolta a bárányok vérmérsékletét a hizlalás során. 
Ezzel szemben a juhok vérmérsékletét a bárányok születési típusa befolyásolta. 
Az iker német húsmerinó bárányok az intenzív hizlalás végére nyugodtabb 
vérmérsékletőek voltak (2,75 pont), mint az egyes alomból származó bárányok 
(3,52 pont; P<0,01).  
A hizlalás során mért különbözı genotípusú bárányok vérmérséklete között 
jelentıs eltérést tudtam kimutatni. Az eredményeim szerint a húshasznú fajták 
(német feketefejő bárányok átlagos vérmérséklet pontszáma: 2,50 pont) 
nyugodtabbak voltak, mint a magyar merinó (3,38 pont; P<0,05). 
A vizsgálati eredmények alapján igazolni tudtam az apák hatását a bárányok 
hizlalás során mért vérmérsékletére. A különbözı apai utódcsoportok 
vérmérséklete között statisztikailag igazolt (P<0,05) különbséget tudtam 
kimutatni. 
A két független bíráló által német húsmerinó állományban (anya és bárány) 
megállapított vérmérséklet pontszámok között szoros volt az összefüggés 
(bárány: rrang =0,94, P<0,001; anya: rrang =0,85, P<0,001).  
 
3.2. A vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata  
 
Választáskor a bárányok vérmérséklete és a vérplazma kortizol koncentrációja, 
valamint élısúlya között nem tudtam összefüggést kimutatni. Ezzel szemben a 
vizsgálat végén, 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).  
Az anyajuhok vizsgálata során a nyugodt vérmérséklető egyedek alacsonyabb 
kortizol szinttel rendelkeztek, mint az ideges vérmérséklető anyák, a 
vérmérséklet és a kortizol koncentráció között szoros összefüggést kaptam 
(rrang= 0,79, P<0,001). Az anyajuhok vérmérséklete és a vér tejsav 
koncentrációja között közepesen szoros (rrang=0,53; P<0,01) összefüggést 
tudtam kimutatni. Összességében a nyugodt vérmérséklető anyáknak 
alacsonyabb a vér kortizol és tejsav koncentrációjuk, mint az ideges 
anyajuhoknak. 
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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 
befolyásolta, nyugodt vérmérséklető anyák bárányai a hizlalás végén 
alacsonyabb pontszámmal rendelkeztek (2,13 pont), mint az ideges 
vérmérséklető anyáktól származó bárányok (3,14 pont; P<0,05).  
 
3.3. A vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak 
összefüggés-vizsgálata 
 
Az ideges vérmérséklető német húsmerinó bárányoknak gyengébb volt a 
hizlalási teljesítménye, úgymint a hizlalás végi élısúly (29,5 kg) és a hizlalás 
alatti súlygyarapodás (255,85 g/nap) összehasonlítva a nyugodt csoportba 
tartozó bárányokkal (36,3 kg, 392,34 g/nap P<0,05). 
A német húsmerinók esetében a jerkék növekedési erélye az éves, illetve két 
éves korig tartó idıszakban intenzívebb volt, összehasonlítva az ideges 
vérmérséklető társaikkal. 
A nyugodt vérmérséklető cigája fajtájú anyáknak a bárányai a hizlalás végén 
nagyobb súllyal (39,3 kg) és nagyobb súlygyarapodással (464,90 g/nap) 
rendelkeztek, mint az ideges vérmérséklető anyáktól származó bárányok (34,6 
kg, 385,80 g/nap; P<0,05).  
A magyar merinó fajtájú kosbárányok vágási vizsgálata során a nyugodt 
vérmérséklető bárányoknak nagyobb volt a nyakalt törzs súlya (13,7 kg), a 
hosszú hátizom területe (20,05 cm2), valamint vékonyabb volt a faggyú 
vastagsága (0,13 cm), mint az ideges vérmérséklető társaiknak (11,18 kg, 14,10 
cm2, 0,21 cm, P<0,05).  
 
3.4. A vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata 
 
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 anyajuhok bárányainak.  
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).  
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 
4.1. A juhok vérmérsékletének megállapítása és egyes befolyásoló tényezık 
vizsgálata 
 
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. 
 
4.2. A vérmérséklet és néhány vérparaméter összefüggés-vizsgálata 
 
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.  
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4.3. A vérmérséklet és a bárányok hizlalási és vágási tulajdonságainak 
összefüggés-vizsgálata 
 
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. 
 
4.4. A vérmérséklet és az anyák egyes anyai tulajdonságainak összefüggés-
vizsgálata 
 
Megállapítottam, hogy a nyugodt vérmérséklető anyajuhok mind iker, mind 
egyes alomból származó bárányai választásig tartó súlygyarapodása és a 
választási súlya nagyobb, 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. 
 
4.5. Javaslatok 
 
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. 
 



 13 

5. 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 alapján 

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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