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NéháNy téNyező hatása a báráNyok születési és 
választási súlyára, valamiNt elhullási mutatóira 

 RÁDLI ANDRÁS - BENE SZABOLCS - POLGÁR J. PÉTER

ÖsszeFoGlalás

szerzők azt vizsgálták, hogyan változik az élősúly születéstől választásig különböző genotípusú 
bárányok esetében. a vizsgálatban 486 merinó fajtájú anya 627 bárányának adatait értékelték. az 
ellést követően a megszületett bárányokat 4 különböző genotípusba sorolták, amelyek a következők 
voltak: fajtatiszta német húsmerinó, német húsmerinó x charollais F1, magyar merinó x charollais 
F1 valamint magyar merinó. a születéskor, a legelőre kihajtás előtt, valamint a legeltetési időszak 
végén mérték a bárányok élősúlyát. a választás közvetlenül a legeltetési időszak letelte után tör-
tént. a vizsgálat során folyamatosan feljegyezték az elhullási adatokat. a bárányok születési súlya 
átlagosan 4,58 kg volt, 2,15 kg és 7,42 kg. a legelőre kihajtáskor a bárányok átlagosan 9,95 kg 
súlyúak voltak, legeltetés után (10 hetes korban) választáskor súly 16,51 kg. a genotípus vizsgálata 
során egyértelműen megmutatkozott a keresztezett bárányok fölénye. ezek a pozitív eredmények 
túlnyomó részt feltehetően a heterózishatásnak köszönhetőek. legjobb eredményt a magyar merinó 
x charollais F1 bárányok érték el, ezek mutatták a legnagyobb születési súlyt, legelőre kihajtáskori 
súlyt, valamint választási súlyt is. a megszületett 627 bárányok közül 496 érte meg a választási kort. 
Összességében 131 bárány pusztult el, ami elég magas aránynak tekinthető. a vizsgálatok során itt 
is megmutatkozott a keresztezett bárányok fölénye. a német húsmerinó x charollais F1 keresztezés 
17 %-kal, míg a magyar merinó x charollais F1 4 %-kal javította az elhullási mutatókat  a fajtatiszta 
egyedek eredményeihez képest. az ikerbárányok   elhullási aránya bizonyítottan magasabb volt az 
egyes ellésből származóknál.

summary

Rádli, A. - Bene, Sz. - Polgár, J. P.:some Factors aFFecting birth and weaning weights 
and mortality oF lambs

the aim  of the study was to follow the live weight changes of lambs of different genotypes 
from birth to weaning between april and July 2010 on 627 lambs born from 486 merino type ewes. 
the studied lamb genotypes were german mutton merino, german mutton merino x charollais F1, 
hungarian merino x charollais F1 and hungarian merino. lambs were weighed individually at birth, 
before moving to pasture and at the end of the grazing period, which was also the time of weaning. 
the average birth weight of the lambs was 4.58 kg, the lowest and the highes values were 2.15 kg 
and 7.42 kg, respectively. lambs were taken to pasture at 3 weeks of age their average live weigth 
was 9.95 kg. after the grazing period (at the age of 10 weeks)  mean weaning weight was 16.51 kg. 
the genotype analysis showed a clear superiority of the crossbred lambs, probably mainly due to 
heterosis effect. hungarian merino x charollais F1 lambs showed the best results with the highest 
live weight at birth, at moving to pasture and at weaning as well. 496 out of the 627 born lambs could 
reach the weaning age. overall, 131 lambs died, which could be concidered as a high mortality level. 
the superiority of crossbred lambs could be observed in the case of mortality, too. the mortality 
level of german mutton merino x charollais F1 lambs was 17% lower, while the hungarian merino x 
charollais F1 lambs 4% lower than those of the pure bred animals. 
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bevezetés és iroDalmi áttekiNtés 

a bárányok súlyának alakulása születéstől egészen választásig fontos infor-
mációt közöl a tenyésztők számára. a bárányok súlyából képet kaphatunk az 
állat fejlődésének üteméről is. az értékesített bárányok után elérhető árbevétel 
nagyságát az élősúly jelentős mértékben meghatározhatja.

magyarországon jelenleg a juhtenyésztés árbevételének 90 %-a bárányeladásból 
származik (Jávor és Fésüs, 2000). Jelenleg a legnagyobb felvevő az európai Unió, 
ezen belül olaszország (Békési, 2002). 

a juhtartás eredményességének záloga a következetes tenyésztőmunkára 
alapozott szakosítás és fajta-átalakító keresztezés (Lengyel, 1996). a bárányok 
teljesítményét, a vágott test minőségét döntően a fajta határozza meg. kereszte-
zéssel több és nagyobb súlyú vágóbárány állítható elő, mint fajtatiszta egyedekkel 
(Komlósi, 2000). a magyar merinó anyákhoz közvetlen haszonállat-előállító keresz-
tezés cékljából ajánlhatók a német húsmerinó, a merinó landschaf, a charollais, 
vagy a texel fajtájú kosok (Sáfár és Domanovszky, 2000). kétfajtás keresztezésnél 
minden bárányt vágásra kell értékesíteni. ilyenkor az egyedi heterózishatást hasz-
náljuk ki Komlósi (2000). 

a hústermeléssel kapcsolatos értékmérő tulajdonságokat az ivar is befolyásolja 
(Veress és mtsai, 1979). a merinó juhok hajlamosak ikerellésre, ha tartási és ta-
karmányozási igényeiket kielégítjük Mucsi és Benk (2002). Sáfár (1997) szerint a 
báránykori testtömeg-gyarapodás - egészen a választásig - a bárány növekedési 
erélyéről és az anyajuh tejtermeléséről ad tájékoztatást. e tulajdonság örökölhe-
tősége gyenge. 

a bárányok születés utáni életképessége sok tényezőtől függ. ilyen tényező 
lehet az anya-bárány kapcsolata (Dwyer és Lawrance, 2000), a fajta (Dwyer, 
2003), vagy a menedzsment (Binns és mtsai, 2002). Yapi és mtsai (1990) sze-
rint  a legfontosabb tényező   a bárányok születési testsúlya. Cristian és Suvela 
(1999) vizsgálatati szerint a téli ellésekből származó bárányok születéskor 
nehezebbek, mint a tavasszal született egyedek. a bárányok túlélése a szüle-
tést követő órákban füghhet az anya vemhesség alatti tápláltsági állapotától 
(Dwyer és mtsai, 2003; Everett-Hincks és mtsai, 2005), az ellés folyamatától 
(Barlow és mtsai, 1987), az anyajuhok elléskori viselkedésétől (Everett-Hincks 
és mtsai, 2005), valamint a megszületett bárányok fizikai környezetétől (Mellor 
és Stafford, 2004) is.

a kis súlyú bárányok születési súlyának növelése egy megoldás lehetne arra, 
hogy a tenyésztők növelni tudják a túlélési arányt a választásig (Morris és mtsai, 
1999). a bárányok optimális születési súlya 3,5-5,5 kg közötti (Corner és mtsai, 
2007), ill. 4,5 kg körüli (Sphor és mtsai, 2011). Ligda és mtsai (2000) szerint a chios 
fajtájú bárányok születési súlya 3,8 kg±0,83 kg,  választási súlya 14,1±2,9 volt. 
Dalton és mtsai (1980) új-zélandi vizsgálataik szerint megállapították, hogy az 
ikerbárányok születési súlya 3,5 kg körül megfelelő, bár ehhez képest általában 
kisebb súllyal születnek. 

a kosbárányok rendszerint  nagyobb élősúllyal születnek, mint a jerkebárányok. 
Yilmaz és mtsai (2007) 243 norduz típusú bárány születési és választási súlyát 
vizsgálta születési típus és ivar szerint. a 205 egyes bárány születési súlyaként 
átlagosan 5,1 kg-ot mértek, míg a 38 ikres báránynál 4,2 kg-ot tapasztaltak. 90 
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napos korban az egyes bárányok (választási) súlya 23,2 kg, az ikreseké pedig 21,6 
kg volt. ivar szerint a kosbárányok születési súlya 4,9 kg, míg a jerkebárányoké 
4,4 kg volt. Választáskor a kosbárányok súlya 1 kg-mal volt több, mint a jerkebá-
rányoké (22,9, ill. 21,9 kg).

a súlyok mérése mellett nagy jelentőséggel bír a bárányok elhullásának rögzítése 
a választás időpontjáig. Chinter és mtsai (2011) 1208 d’man genotípusú bárány 
elhullási adatait vizsgálták születéstől 70 napos korban történő választásig. ez 
időszak alatt 162 bárány pusztult el, ami az állomány 13,4 %-nak felelt meg. 

hazánkban az elmúlt időszakban meglehetősen kevés a rendelkezésre álló infor-
máció a különböző genotípusú bárányok születési súlyáról és elhullási mutatóiról. 
Vizsgálatunkkal  célunk az volt, hogy a különböző genotípusú (német húsmerinó, 
német húsmerinó x charollais F1, magyar merinó x charollais F1, magyar merinó) 
bárányok születési és választási súlyát, valamint választásig történő elhullási 
mutatóit értékeljük egy hazai juhászati telepen. 

aNyaG és móDszer

Vizsgálatainkat 2010. áprilisa és júliusa között végeztük el a dörögdi mező kft. 
halastói és kapolcsi állattenyésztő telepein. a kft. árutermelő magyar merinóval, 
valamint fajtatiszta német húsmerinó törzsállománnyal rendelkezik.

a halastói Juhászati telepen 2009. november 25. és 2010. január 5. között 
háremszerű fedeztetést hajtottunk végre, ehhez magyar merinó, német húsmeri-
nó és charollais kosokat használtunk. az ellések 2010. április 19-től május 27-ig 
tartottak. a vizsgálatban résztvevő 486 magyar és német merinó típusú anyának 
627 báránya született. a megszületett bárányokat 4 genotípus szerint csoporto-
sítottuk. a vizsgált csoportok a következők voltak: fajtatiszta német húsmerinó  (n 
= 126), német húsmerinó x charollais F1  (n = 118), magyar merinó x charollais F1 
(n = 260), magyar merinó (n = 123).

a bárányok születési súlyát digitális állatmérleggel egyedileg mértük. a bárá-
nyok az ellést követően átlagosan 3 hetet töltöttek az istállóban, majd átkerültek a 
kapolcsi Juhászati telepre. ott az anyajuhokkal közösen, szakaszos legeltetésben 
tartottuk a bárányokat 45 napon keresztül. a vizsgálat során az anyajuhok és a 
bárányok semmiféle kiegészítő abraktakarmányt, vagy szénát nem kaptak. 

a bárányok esetében egyedi súlymérlegelést végeztünk a legelőre kihajtás 
előtt, valamint 45 nap múlva a legeltetés végeztével. a választás a legeltetési 
időszak végén történt, ezért a legeltetés végeztével mért súlyt tekintettük a vá-
lasztási súlynak.

a születéskor, a legeltetés kezdetén, valamint a választáskor mért súlyokat ösz-
szehasonlítottuk a bárányok genotípusa, ivara, születési típusa alapján. születési 
típus szempontjából megkülönböztettünk egyes és ikres bárányokat, hármas 
ikerellést a vizsgálat során nem tapasztaltunk. munkánk során  az alábbi képlet 
segítségével kiszámítottuk a nevelés alatti átlagos napi súlygyarapodást is:

Átlagos napi súlygyarapodás nevelés alati (g/nap): (Választási súly, kg / Választási 
életkor, nap)x1000.

a bárányelhullások vizsgálata során megállapítottuk a genotípus, az ivar, valamint 
a születési típus hatását az elléskori, valamint a legelőre kihajtásig és választásig 
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történő elhullásokra. az elléskori elhullások csoportjába azokat az egyedeket 
soroltuk, amelyek a születést követően 3 napon belül elpusztultak. 

a kiértékeléshez a az sPss 9.0 programcsomagból egytényezős variancia-
analízist alkalmaztuk. a bárányok genotípusának,  ivarának, valamint a születés 
típusának a hatását külön-külön vizsgáltuk a születési súlyra, választási súlyra, 
valamint az elhullási mutatókra. eredményeink értékelését p=5%-os hibavalószí-
nűségi szinten végeztük.

ereDméNyek

a mért adatok alapstatisztikáját az 1. táblázatban foglaltuk össze. a vizsgálatban 
résztvevő 486 anyajuhnak 627 báránya született, ez 129 %-os ellési aránynaknak 
felelt meg, ami jónak mondható a hazai üzemi körülmények között. Mucsi és Benk 
(2002) szerint a magyar merinó szaporasága 130 % körüli, míg az MJSZ (2005) 
szerint a szaporulati arány a magyar merinó fajtában 133,4 %.

 a bárányok születési súlya átlagosan 4,58 kg volt. a legkisebb születési súly-
ként 2,15 kg-ot, míg a legnagyobb születési súlyként pedig 7,42 kg-ot mértünk. 
a születéskor és születés után 3 napon belül összes elhullás 8,8 % volt, aminek 
okai nem ismertek. a születést követő istállózás időtartama alatt további 54 egyed 
hullott el (a született egyedek 9,4 %-a).

1. táblázat
a bárányok vizsgált tulajdonságainak alapstatisztikája

tulajdonság
(1)

egyedszám
(2)

átlag
(3)

szórás
(4)

cV %
(5)

minimum
(6)

maximum
(7)

születési súly, kg
(8)

627 4,58 0,97 21,09 2,15 7,42

kihajtási súly, kg
(9)

518 9,95 1,99 19,95 4,51 14,71

Választási súly, kg
(10)

496 16,51 3,41 20,62 8,13 25,52

kihajtási kor, nap
(11)

518 25 4,87 19,51 9 35

Választási kor, nap
(12)

496 70 4,61 6,62 53 79

súlygyarapodás nevelés alatt, 
g/nap (13)

496 238 48 20,22 110 380

Table 1. Descriptive statistics of  the studied traits of lambs
property (1); number of heads (2); mean (3)̧  standard deviation (4); cV % (5); minimum (6); maximum 
(7); birth weight, kg (8); moving to pasture weight, kg (9); weaning weight, kg (10); moving to pasture 
age, day (11); weaning age, day (12), weight gain during rearing,  g/day (13)

a legelőre kihajtáskor a bárányok átlagosan 9,95 kg súlyúak voltak. a legeltetés 
során 22 bárány (4,2 %) hullott el. a 45 napos legeltetési időszak után 16,51 kg-os 
választási súlyt mértünk, ekkor a bárányok életkora 70 nap körüli volt. a nevelés 
alatti átlagos súlygyarapodás (238 g/nap) a kívánatosnál kisebb volt, azonban a 
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bárányokat abraktakarmány nélkül tartottuk. Kukovics és mtsai (1984) merinó x 
corridale F1 bárányok nevelés alatti súlygyarapodásaként táp és ad libitum legelőfű 
etetése esetén 255 g/nap-ot mértek.

a német húsmerinó bárányok születési súlya 4,14 kg, legelőre kihajtáskori 
súlyuk 9,13 kg, valamint a 45 napos legeltetési időszak után a választási súlyuk 
15,82 kg volt (2. táblázat).  a születéstől a legelőre kihajtásig közülük 30 bárány 
(23,81 %), míg a legeltetés alatt további 8 bárány (8,33 %) hullott el. a fajtatiszta 
német húsmerinó bárányok érték el a legkisebb születési, legelőre kihajtási és 
választási súlyt.

a magyar merinó esetében a születési súly 4,62 kg, legelőre kihajtáskor 9,79 kg, 
választási súlyuk 16,54 kg volt. itt 23 bárány (18,70 %) hullott születéstől a legelőre 
kihajtásig, a legeltetés alatt további 5 egyed (5,00 %). 

a német húsmerinó x charollais F1 bárányok átlagos születési súlya 4,43 kg, 
legelőre kihajtáskorkor 9,72 kg, választáskor pedig 15,99 kg volt. itt 14 bárány (11,86 
%) hullott el a legelőre kihajtásig, legeltetés alatt csupán 2 egyed (1,92 %). 

2. táblázat
a genotípus hatása a bárányok születési, kihajtási és választási súlyára

genotípus
(1)

születési súly
(2)

kihajtási súly
(3)

Választási súly
(4)

n,
egyed
(5)

átlag±
 szórás,
kg (6)

n,
egyed
(5)

átlag±
 szórás,
kg (6)

n,
egyed
(5)

átlag±
 szórás,
kg (6)

német húsmerinó
(7)

126 4,14a±0,91 96 9,13a±1,96 88 15,82a±3,12

német húsmerinó x
charollais F1 (8)

118 4,43b±0,91 104 9,72b±1,92 102 15,99a±3,56

magyar merinó x
charollais F1 (9)

260 4,83c±0,95 218 10,50c±1,91 211 17,05c±3,54

magyar merinó
(10)

123 4,62b±0,92 100 9,79b±1,90 95 16,54ac±3,00

Összes
(11)

627 4,58±0,97 518 9,95±1,99 496 16,51±3,41

szignifikancia
(12)

p<0,05 p<0,05 p<0,05

megjegyzés: az oszlopon belül azonos betűt nem tartalmazóak p<0,05 szinten szignifikánsan

 különböznek (13)

Table 2. Effect of genotype on weight of lambs at birth, moving to pasture and weaning
genotype (1); birth weight (2); moving to pasture weight (3); weaning weight (4); number of heads 
(5); mean±standard deviation, kg  (6);  german mutton merino lambs (7); german mutton merino 
x charollais F1 lambs (8); hungarian merino x charollais F1 lambs (9); hungarian merino (10); total 
(11); significance (12); traits without the same superscript differ significantly (p <0.05) (13)
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a magyar merinó x charollais F1 egyedek születtek a legnagyobb súllyal (4,83 
kg), kihajtási súlyuk 10,50 kg, választáskor 17,05 kg volt. mindhárom vizsgált tulaj-
donság esetén ez a genotípus érte el a legnagyobb értéket. 42 bárány (16,15 %) 
hullott el a legeltetés megkezdéséig, valamint 7 egyed (3,21 %) a legeltetés alatt. 
a négy genotípus sorrendje: magyar merinó x charollais F1, magyar merinó, német 
húsmerinó x charollais F1, német húsmerinó. mind a három vizsgált tulajdonság 
esetében szignifikáns (P<0,05) különbséget találtunk a genotípusok között. 

Véleményünk szerint a magyar merinó és magyar merinó x charollais F1 keresz-
tezett bárányok jobb eredménye az anyák jobb tejtermelőképességének köszön-
hető, azaz anyák tejtermelésében lévő különbségek a bárányok növekedésében is 
megmutatkoztak. eredményeink hasonlóan alkultak ahhoz, mint amit Kukovics és 
mtsai (1981) merinó, illetve merinó x corridale F1 anyák esetében tapasztaltak.

a 627 vizsgált bárány ivari megoszlása 320 kos és 307 jerkebárány volt. az 
ivar növekedési intenzitására gyakorolt hatásának adatait a 3. táblázat foglalja 
össze. 

3. táblázat
az ivar hatása a bárányok születési, legelőre kihajtási és választási súlyára

ivar
(1)

születési súly
(2)

kihajtási súly
(3)

Választási súly
(4)

n,
egyed
(5)

átlag±
szórás,
kg (6)

n,
egyed
(5)

átlag±
szórás,
kg (6)

n,
egyed
(5)

átlag±
szórás,
kg (6)

Jerke
(7)

307 4,49±0,93 251 9,94±2,00 245 16,28±3,49

kos
(8)

320 4,66±0,99 267 9,97±1,98 251 16,74±3,31

Összes
(9)

627 4,58±0,97 518 9,95±1,99 496 16,51±3,41

szign.
(10)

p<0,05 ns ns

Table 3. Effect of sex on  weight of lambs at birth, moving to pasture and weaning
sex (1); birth weight (2); moving to pasture weight (3); weaning weight (4); number of heads (5); 
mean±standard deviation, kg  (6);  ewe lambs (7); ram lambs (8); total (9); significance (10)

a jerkebárányok átlagos születési súlya (4,49 kg), kisebb volt a kosbárányok 
esetén  (4,66 kg) tapasztaltaknál. ez az eltérés az ivari dimorfizmussal magyaráz-
ható. ezen értékek hasonlóak Yilmaz és mtsai (2007) eredményeihez, akik születési 
súly mérése során 0,5 kg többletsúlyt mértek kosbárányok javára. születési súly 
esetében a két ivar között szignifikáns (p<0,05) különbséget találtunk. a mért szü-
letési súlyok nagyobbak voltak, mint (Kukovics és mtsai, 1984) eredményeik, akik 
83 merinó, illetve merinó x corridale F1 kosbárány esetében 3,15-3,27 kg közötti 
születési súlyt vettek fel.

legelőre kihajtás előtt a jerkebárányok 9,94 kg átlagos testsúlyt értek el, a 
kosok esetében 9,97 kg-ot mértünk. a legelőre kihajtáskor nem volt szignifikáns 
különbség  az ivarok átlagos súlya között. 

a születéstől a legelőre való kihajtásig 56 jerkebárány (18,24 %), valamint 53 
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kosbárány (16,56 %) hullott el. az összes elhullás aránya ekkor 27,00 % volt.  
a legeltetés során a választásig további 6 jerkebárány (2,39 %), valamint 16 kos-
bárány (5,99 %) pusztult el.

Összességében a 245 megmaradt jerkebárány választási súlya 16,28 kg volt, 
míg a 251 kosbárány esetében átlagosan 16,74 kg-ot mértünk. ezek az értékek 
hasonlóak Pliando és mtsai (2002), Macit és mtsai (2002), valamint Mandal és mtsai 
(2003) eredményeihez, akik szerint a kosbárányok gyorsabban növekednek és jobb 
a takarmányértékesítésük, mint a jerkebárányoknak. legelőre kihajtási, valamint 
választási súly esetében a két ivar között nem találtunk szignifikáns különbséget. 

a vizsgálatban szereplő bárányok születési típus szerinti értékelését a 4. táblázat 
foglalja össze. az egyes bárányok átlagos születési testsúlya 4,96 kg volt, míg az 
ikerbárányok esetében 4,10 kg-ot mértünk. 

4. táblázat
a bárányok születési típusának hatása a születési, kihajtási és választási súlyra

születési 
típus
(1)

születési súly
(2)

kihajtási súly
(3)

Választási súly
(4)

n, egyed
(5)

átlag±
szórás, kg
(6)

n, 
egyed
(5)

átlag±
szórás, kg
(6)

n,
 egyed
(5)

átlag±
szórás, kg
(6)

egyes
(7) 347 4,96±0,91 299 10,32±1,89 285 17,22±3,22

ikres
(8) 280 4,10±0,80 219 9,44±2,00 211 15,56±3,43

Összes
(9) 627 4,58±0,97 518 9,95±1,99 496 16,51±3,41

szign.
(10) p<0,05 p<0,05 P<0,05

Table 4. The effect of birth type on lamb weights at birth, moving to pasture and weaning
birth type (1); birth weight (2); moving to pasture weight (3); weaning weight (4); number of heads 
(5); mean±standard deviation, kg (6); single (7); twin (8), total (9); significance (10)

az ikerbárányok esetében a legnagyobb születési súly 6,35 kg, egyes bárány 
estében 7,42 kg volt. ikres bárányaink születési súlyának átlageredménye  nagyobb 
volt annál, mint  amit Dalton és mtsai (1980) több genotípus új-zélandi adatai alapján 
közöltek. eredményeinkkel ellentétben Kukovics és mtsai (1981) vizsgálataik során 
nem tapasztaltak jelentős különbséget merinó (4,86 kg), illetve merinó x corridale 
F1 (4,82 kg) egyes bárányok születési súlyában.

a születéstől a legelőre kihajtásig 48 egyes bárány és 61 ikerellésből szárma-
zó  bárány hullott el. 13 esetben az ikerpár mindkét tagja elpusztult, emellett 35 
ikerpár esetében egy-egy bárány elhullását jegyeztük fel. a 45 napos legeltetés 
során további 14 egyes bárány (4,68 %), valamint 8 ikres bárány hullott el (3,65 
%). itt már nem tapasztaltunk olyan jelenséget, hogy az ikerbárányok mindkét 
tagja elpusztult volna.

a legelőre kihajtáskor az egyes bárányok átlagos súlya 10,32 kg volt, az iker 
bárányoké pedig 9,44 kg volt.  

a 285 egyes bárány átlagos választási súlya 17,22 kg volt, a 211 ikres báránynál 
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15,56 kg-ot mértünk. eredményeink  hasonlóak ahhoz mint, amit Harcsa és Pál 
(2003), valamint Mandal és mtsai (2003) munkájuk során tapasztaltak. 

születési típus szempontjából a vizsgált bárányok esetében születési súly, 
kihajtási súly és választási súly esetében is szignifikáns (p<0,05) különbséget 
találtunk.

az elhullott bárányok számát, valamint az elhullás %-os arányát az 5. táblázatban 
mutatjuk be genotípus, ivar és születési típus szerint. 

a vizsgált genotípusok közül  a fajtatiszta német húsmerinó bárányok hullottak 
el a legnagyobb mennyiségben ellés után közvetlenül, legelőre kihajtásig, valamint 
választásig is (15,0 %, 11,4 %, 9,1 %). Így összességében a vizsgálatba vont fajta-
tiszta német húsmerinó bárányok 30,1 %-a elpusztult. Véleményünk szerint ennek 
több oka lehet. a 2009-es évben a a takarmány mennyisége és minősége nem 
volt megfelelő, ezért az anyák kondíciója az elléskor nem volt kielégítő. mindezek 
mellett a fajtatiszta német húsmerinó anyajuhok a magyar merinó anyákkal azonos 
takarmányellátásban részesültek, holott több gondoskodást és jobb takarmányt  
igényeltek volna. németországban e fajtát kis állományokban (60-80 egyed) tartják, 
míg a kft együtt tartotta a közel 400-as törzsállományt.

 a magyar merinó bárányok elhullási adatai is magasak (22,8 %) voltak. ez azzal 
magyarázható, hogy magyarországon ezt a genotípust igen magas életkorban 
selejtezik. az anyák értékesítésére ebben az életkorban nincs esély, árbevételre 
a termelő ebből nem számíthat.

a keresztezett bárányok elhullási eredményei sokkal jobban alakultak, mint a 
fajtatiszta genotípusoké. a német húsmerinó x charollais F1 bárányok 13,6 %-a 
hullott el a választásig, ez majdnem 17 %-kal jobb eredmény annál, mint amit a 

5.  táblázat
bárány elhullások egyedszáma és %-os aránya választásig genotípus, ivar és születési 

típus, alapján

elhullások mennyisége
(1)

genotípus
(2)

ivar
(3)

születési típus 
(4)

a b c d Jerke
(5)

kos
(6)

egyes
(7)

iker
(8)

elléskori elhullás
(egyed, %) (9)

19
15,0

10
8,5

31
11,9

17
13,8

36
11,7

35
10,9

33
9,5

42
15,0

elhullás legelőre kihajtásig
(egyed, %) (10)

11
11,4

4
3,8

13
6,0

6
6,0

20
8,0

18
6,7

15
5,0

19
8,7

elhullás választásig
(egyed, %) (11)

8
9,1

2
2,0

7
3,3

5
5,2

6
2,4

16
6,4

14
4,9

8
3,8

Összes
(egyed, %) (12)

38
30,1

16
13,6

49
18,8

28
22,8

62
20,0

69
21,5

62
17,9

69
24,6

 „a” német húsmerinó; „b” német húsmerinó x charollais F1; „c” magyar merinó x charollais F1; 
„d” magyar merinó (13)

Table 5. Mortality rate of lambs from birth to weaing according to genotype, sex and  type of 
birth
mortality (1); genotype (2); sex (3); birth type (4); ewe lambs (5); ram lambs (6); singles (7); twins (8); 
mortality at birth, % (9); mortality up to moving to pasture (head, %) (10); mortality up to weaning (head, 
%) (11); total mortality (head, %) (12); “a” german mutton merino lambs, “b” german mutton merino 
x charollais F1 lambs, “c” hungarian merino x charollais F1 lambs, “d” hungarian merino (13)
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fajtatiszta német húsmerinó esetén tapasztaltunk. a magyar merinó x charollais 
F1 keresztezés is 4,0 %-kal kedvezőbb elhullási eredményt ért el a fajtatiszta 
egyedekhez képest. 

nem találtunk számottevő különbséget a kos és jerkebárányok elhullási mutatói 
között születéskor, valamint a legelőre történő kihajtásig. legeltetés alatt azonban 
10 kosbáránnyal több pusztult el, mint jerkebárány. ennek pontos okát nem lehet 
tudni, más szakirodalmi források szerint is üzemi szinten a kosbárányok nagyobb 
elhullási arányt mutatnak, mint a jerkebárányok (Wiener és mtsai, 1983; Huffman 
és mtsai, 1985; Gama és mtsai, 1991).

születési típust vizsgálva az elléskori elhullások %-os aránya egyes bárányok 
esetében 9,5 %, ikres bárányok esetében 15,0 % volt. legelőre kihajtásig az iker 
bárányok további 8,7 %-a elpusztult. legeltetés alatt az egyes illetve ikres bárá-
nyok már csak kevesebb, mint 5,0 %-a hullott el, ami viszonylag jó eredménynek 
mondható. igazolódni látszik agyakorlatban elterjedt vélemény, hogy a merinó 
anyák tejtermelése nem elegendő ikerbárányok neveléséhez.

kÖvetkeztetések

a vizsgálatban résztvevő 486 anyajuhnak 627 báránya született, ez 129 %-os 
ellési aránynak felelt meg. ez jónak mondható az átlagos magyarországi üzemi 
körülmények között. 

a genotípus vizsgálata során egyértelműen megmutatkozott a keresztezett 
bárányok fölénye. Véleményünk szerint ezek a pozitív eredmények túlnyomó részt 
a heterózishatásnak köszönhetőek. bebizonyosodott, hogy szakszerűen végezett 
keresztezésekkel a felnevelési % eredményesen javítható. legjobb eredményt 
a magyar merinó x charollais F1 bárányok érték el, ezek mutatták a legnagyobb 
születési súlyt, legelőre kihajtáskori súlyt, valamint választási súlyt is. a bárányok 
olyan súlyt értek el csupán legelőfű és anyatej táplálása mellett, hogy azokat 
szinte „a legelőről lehetett értékesíteni”. leggyengébb eredményt a fajtatiszta 
német húsmerinó bárányok esetén tapasztaltuk, ennek oka feltehetően az anyák 
gyengébb tejtermelése lehetett.

a két ivar közül a kosbárányok nagyobb születési súlyt értek el, mint a jerke-
bárányok. legelőre kihajtáskor, valamint választáskor nem találtunk szignifikáns 
különbséget az ivarok  átlagsúlyai között. az  ivar hatása az ismert szakirodalmi 
adatoknak megfelelően alakult.

születési típus szempontjából a súlyadatok minden esetben az irodalmi adatok-
nak megfelelően alakultak, vagyis az egyes bárányok nagyobb súllyal rendelkeztek, 
mint az ikerbárányok.

a vizsgálatunk során a megszületett 627 bárányból 496 érte meg a választási 
kort. Összességében 131 bárány pusztult el, ami elég magas aránynak tekinthető. 
Így 486 anyától 496 bárányt (102 %) lehetett leválasztani. a választásig a bárányok  
27 %-a pusztult el valamilyen ok miatt. a vizsgálatok során itt is megmutatkozott a 
keresztezett bárányok fölénye. a német húsmerinó x charollais F1 keresztezés 17 
%-kal, míg a magyar merinó x charollais F1 4 %-kal javította az elhullási mutatókat  
a fajtatiszta egyedek eredményeihez képest. az ikerbárányok   elhullási aránya 
bizonyítottan magasabb volt az egyes ellésből származóknál. 
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10 éves az eFsa. az európai élelmiszer-biz-
tonsági hivatalt tíz évvel ezelőtt alapították, 
pármai székhellyel. a hivatal az európai Par-
lament, az eU bizottságok és a tagország-
ok számára döntéseik elősegítése céljából 
tudományos szakértői véleményeket készít 
és ajánlásokat tesz közzé. az eFsa képvi-
seleteként minden tagországban működik 
nemzeti élelmiszer-biztonsági hivatal. a hi-
vatal az elmúlt években az állattenyésztési 
ágazatot is érintő számos vonatkozásban 
fejtett ki véleményt és készített ajánlásokat: 

bse, súrlókór, kéknyelv betegség, madár 
influenza, klónozás, genetikailag módosított 
(transzgenikus) szervezetek, stb.

méh-egészségügy. a hivatal a közelmúltban 
áttekintette a növényvédő szerek és más 
tényezők lehetséges méh-egészségügyi ne-
gatív hatásait. az anyag annak a sorozatnak 
a legújabb része, amely tudományos szinten 
foglalkozik az európai méhpopuláció folya-
matos csökkenésével. (2012. szeptember 
14.)

eFsa hÍrek
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