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3E\ EZETES

1. BEVEZETES

i -.l.:: nrerslibamáj e|őáIlításában Magyarország a rendkívül előkelő

-.. :e..-en ál1. Ezt a terméket ..hungaricum''-ként hrJák nyi|ván az

;:-:: "' llágon.

.iz Európai Uniós felvétel előtt hazánknak rendkívül fontosak ezekben

:: l,].]lL. országspecifikus termékkörbe tafi'oző árukban és termékekben

::-.: iehetoségek legszélesebb körű kiaknázása /PALLóNÉ, 1gg8l. A
:r ers libamájexport hagyományos célországa, Franciaország' A francia

:or ább feldolgozott libamáj, a ..foies gras'', rendkívül nagy becsben

tertott ..de1icatesse,' termék, amely világszerte igen magas áron kerül

ertékesítésre. A magyar libamáj-export a teljes francia import mintegy

.5-7a%-át teszi ki. További exportőrök még Bulgária, Románia ésIzrae|.

.{zonban eme országok export volumene a magyar libamájéhoz képest

:em jelentős. Figyelemre méltó viszont az a tény, hogy évről-évre

nöl.ekszik a nagyüzemi hizlalási technológiával eloállított francia libamáj

mennyisége.

Ez a növekedés a kereslet csökkenésével iár. ami rendkívül nesatívan

hat a magyar libamáj előá||ítására.

A Franciaországban megfigyelhető libamáj termelés növekedése

e-eyértelműen a magyar libamáj gyenge minőségének tudható be, Ez

rendkívül komoly probléma' hiszen az exportir folyamatos gyengülése

meilett az előáI|itási költségek folyamatosan nőnek, néhány éven belül

akár ki is szorulhatunk a piacról. A francia állam igenjelentős pénzügyi

támogatást nffit olyan kutatásokhoz, amelyek a lúdhizlalás nagyüzemi

Turcsán Zsok - PhD doktori értekezés



3E \ EZETES

...-"".11.giátának kialakitását célozzák meg. Az Institut National de la

J.:;:.rche .{eronomique /INRA kutatóintézet/ a kacsahiz|aIás terén elért

-.;]:-;n-" eit próbálja aludágazatban is adaptálni'

F"::.ekból következően amennyiben nem tudunk megfelelő minőségű

.' :,:::.i :t e1ó állítani, telj esen kiszorulhatunk a világpiacról.

i :'rlsozat megírása során konkrét gyakorlati célokat tűáünk ki:

--"'-* komplex módszer kidolgozásétt', amely lehetővé teszi a libamáj

.:::,:i.lsabb minőségrontó tényezőjének' a máj ereinek a vágás és bontás

* -n.. r értelítettség csökkentését. A feladat megvalósítása érdekében
.' lz-ssálruk:

o .! alkalmazott lúdfajta májminőségre gyakorolt hatását.

o .\ tömési mód hatását a máj méretére, minőségére.

l .{ tömési mód hatását az exportra kerülő egyéb gazdaságosságot

lal ító testtájak (mell, comb) kitermelhetőségére.

r \.edő starterkultúrákhasználhatóságát a tömés során.

o .{ májbevérzések során fellépő erezési veszteségek csökkentésének

lehető sé gét a v ágási stres sz csökkentése révén.

\.izsgálatainkat a Merian Finom Szárnyas Különlegességek

Resn.én}.társaság orosházi üzemében hajtottuk végre. Választásu nk azért

erTe a Társaságra esett, mer1 a Merian Rt az országban egyedüliként

tbgialkozik a libamáj továbbfeldolgozásával jelentős volumenben. Így

lehetoségünk volt a mü belső szöveti szerkezetének a vizsgá|atáta is,

amel'v vértelítettség megállapítása szempontj ából kulcsfontosságú.

YtzsgáIataínkat részben aZ országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

o \ÍF B / flnanszir o zásáv a| hai tottuk vé gre.

Tttrcsán Zsolt - PhD doktori értekezés



2. IRODALMI ATTEKII{TBS

- . { :ila+ ar libamáj áeazat hel}'zetéről általánosságban

l'1.;, -..rszág vezető Szerepe a világ libamáj termelésében a

;'.: :::}'at adatok tükrében nyilvánvaló. Az I. táb|ázatban az elmulrt tiz

:-. .':a:lai termelési adatait mutatjuk be, az export ár alakulásával

::::---J3lnOSan.

1. táb|áuat.
Llbamáj termelés és export alakulása

B,IROMFI TERMEK TANACS, iII. KOPINT DATORG, 19991

.\ libamáj termelés gyökerei a hagyományosan ilyen tevékenységgel

tbgla1kozó hazai kistermelés, majd később nagyüzemi feldolgozás

centrumai köré csoportosíthatóak. A legnagyobb feldolgozók: Debrecen,

Békéscsaba' orosháza, Szentes, Mezőkovácsháza, stb. környéken a

Tiszántúlra koncentrálódtak /TURC SAN, l992l .

r--^l-
E\Éi!

i 989
1 990
i 991

- 991

- 993
1 99+

1 995
1996
1991

1 998

Mennyiség
(t)

1 630
1615
r5t5
1610
Il10
2II6
1 849
r564
1 655
1 891

tlagtömeg
(g/db)
477
484
512
s26
518
516
549
531
5r7
531

A Export
(t)

1225
r304
121s
1 180
1370
I714
r320
1257
r236
r286

Atlagár
(USD/kg)

15 ?

28,2
)91
30,7
30,3
28,2
29,5
26,5
28,0
24,4
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1 ::á.llba aIapanyag előállítás mind a termelőre, mind az

:.:.:-. :]:n\ra r'onatkozóan nagy megterhelést jelent. Részben ez ls a

.:-..- ::.l::3 a magyar elsőségnek, hiszen egyrészt a hosszú évek

. -..-. relszaporodott tapasztalat nagymértékben hozzájáruIt aZ

:.:- j.;:.-Z. másrészt a világ számos országában á||atkínzásnak minősül,

- j "-.:. n a töméses takarmányozási mód /HORN , 1976l'

iz i. táblázatban ta|á|hatő adatok elemzésével képet kaphatunk az

:=:.Z3; ielenlegi helyzetéről. Az 1998-as év, illetve az 1990-es évek

:.;.ere lellemző konjukturális időszak a libamáj ágazatban a termelt

:::e:nr j5gg felfutását segítette elő. I994-ben minden addigi éves

::ernr i5g.qgt meghaladó nyers libamáj-export következett be /BoToS,

.J99 . A francia piac a nagy mennyiség ..levezényelésére,' dömping árat

.'r*inrazott, amely nem fedezte az eIóáIIítás során felmerülő költségeket

3I-iGE\FÜRST, 1999 l . Ene az idősza|<ra tehető több feldol soző váI\a|at

:.: ;.ie1r zetbe kerülése is.

.{ \Ía*qr.ar Lúdszövetség, mint a feldolgozók érdekvédelmi szervezete

::.(orlátozás bevezetésével (kvóta rendszer) próbált úná lenni a kritikus

:eir'7E1gn' azaz Iimitá|ta az exportálható májmennyiséget a francia piac

szr--rndázásával felállított prognózis alapján' Az I. táb|ázat adatai a|apján

'.'r1 látható, hogy az önkorlátozás bevezetése nem érte el a kívánt

e:edmén1.t.

.{z elohűtött libamáj eladási ára folyamatosan és megállítathatatlanul

csöktrlen. a libamáj előállítáSi költségei ezze| szemben folyamatosan

emelkednek /BOTOS. 19991.



;.ÜD.\LMI ÁrrprmrÉs

{ libamáj-export pénzügyi mutatóinak ilyen jelentős csökkenése

nt1gött természetesen objektív okok keresendőek. A francia fogyasztói

sz'-lkások megvá|tozásával, amely az egy1k fontos ok, a felnövekvő fiatal
.e:-zgd{l< a lényegesen olcsóbb kacsamáj készítményeket részesíti
:.ón1 ben iBoGENFÜnsr. 1999 /.

.]. iibamájból készült termékek csak az év végi ünnepek alkalmával

'e:esettek. A magyar feldolgozóipar folyamatos termelósre állt rá az évek
..'.lamán, így a szezonon kívül előállított libamájat fagyasztani
.enrtelen. A fagyasztott libamáj pedig az e|óhutött máj fuának csak 50-
-llolo-ért értékesíthető. Az eladási ár csökkenésének másik, és talán
ieglényegesebb oka a máj minőségének folyamatos romlása. Ennek fo
t-kai: a hazai májtermelés 25-30 éve kialakult hagyományos szerkezete

kistermelőkre, egyéni tömőkre épít, akik 50-100 liba kisüzemi töméses

:.:zlalásával foglalkoznak. Kistermelők nevelik a tömoalap anyag ludakat
.s. .{ saját maguk által meghatátozott technológiába beleszólást nem,
r ag\- csak korlátozottan engednek. A hagyományos szerkezetnapjainkra
nem tar1ható tovább a következő fontosabb indokok miatt:

. a ludak felnevelésének technológiája nem egységes, a tömő
ismeretlen anyagot kup, igazodnia kell a nevelőtől kapott állatok
el oké szítettsé géhez, e gé szsé gi á||ap otáho z. korához, stb.

. A ludak felnevelését végző termelők nem érdekeltek a tömés
l égső eredményében

. A ludak nevelése folyamán kimarad egy nagyon fontos fázis, a

betegség megelőző plogram. Napjainkban ez aZ egyik legjelentősebb

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés



'.:I \TTEK]NTES

_ : ]--]:.:" mert a ludak átgondolatlan kezelése a májat megterheli , ami a

'"'::. ::. ;::dménl'ekre negatív kihatással lesz.

o - :]Jltennelés sikere a jelenlegi struktúrában a tömő személyétől

. . =: G-' akoriottsága, tapasztalata, figyelme, szorga\ma,
; l..--;]..;litessége az aprő trükkök ismerete a\apján dől el a máira

'"-.:-.:.. . j :iedményessége.

:. ::e.g ielentős kockázatta| jár azalábbi indokok miatt:

. z r'tzlalás jövedelmezoségének csökkenésével egyre kevesebb a

-.'... .l.eriumoknak megfelelő jó tömő;

7 zz .'ahány tömo, annyiféle technológia'' kialakult rendszere a
:....;:hozata1i és minőségi eredményeket hullámzővá teszi. hiszen a

'.:::.k a májtermelő képességet befolyásoló tényezőket (genotípus, kor'
: ':.:szitettség, stb.) nem minden esetben veszik figyelembe;

Z -..:szágosan a májtermeléssel foglalkozók száma nagyobb, mint
.:lennr.ire valóban szükség lenne.

r" ?..za, májtermelés problémá1hoz tartozlk, hogy jelentős a
:::i.:ípusos eltérés is a töméses hizlalásra szánt ludak között. Ez egyrészt

=.. ielenti. hogy különböző genetikai állományú ludakkal kény.telen a
..:1t'] dtrlgozni, másrészt a sze|ekció hiány miatt a hazai á||ományok
. - ].sege a májtermelő képesség tekintetében igen szőrt. Ilyen
:.:.\eszan\agÍa pedig egységes technológiát nem lehet kidolsozni
tsC)GE\FÜRST, 1999/.

.\ ientiekben felsorolt okok miatt a francia konzervüzemeknek az
-.::bbl 6-8 évben jelentős problémái vannak a magya. libamáj
:..:trSégé\.el /BoToS, 1999l' Kifogásolják a magyaÍ libamái

.:..'...j,i Zsolt - PhD doktori értekezés

: -- j-

t0



.'-]l-]'Í] {TTEKINTES

:-.:. -:-::s.get. színét, tömegét, konzisztenciáját, valamint a tömeg

:'- . ].'i':.:. 3OGENFÜRST. 1999/.

-.-.::;.:Ttunek látszik az a tény, hogy a magyar libamáj a jelenlegi

:.:': 1. -,:etet csak jelentos minőségi javulás mellett képes megtartani.

-- :-:-:. i-nióhoz va|ó csatlakozás egyre élénkebben fog|a|koztafa a

*,1r j: 
":argazdaság valamennyi piaci szereplőjét, így a baromfi

:1,-;'r* - 11 --<

-:;;rjest nem lehet e|intézni azza|, hogy egy viszony1ag kevéssé

.-:;:.--.37\'r|[ szektorról Van szó, és ezért a csatlakozás könnyen

-';:;:.a'itratő' Az EU. baromfi, ágazatának esetében a közös agrárpolitika
-:-.].=].]. nem annyira a termelo, sokkal inkább a fogyasztó érdekeire

---;.-- ez..dik a hangsúly /BoToS, I999l.

z számunkra azt je|enti, hogy a piacon csak a vevők által keresett

;.".;.e:es minőségű termékeket lehet eladni. A szubvenciók leépítésével

;;::Ja:]osan csak az tgen tőkeerős, jó minőséget előállító termelők

!::ese.' megfelelően működni, és önmagukat fenntartani. A lúdhizlalók

j'-:.:en is várhatóan csak a folyamatosan jó minőséget produkáló

'e:::elok képesek majd rentábilisan működni /SZIGETI, 1999l'

.{z Európa Unióban rendkívül nagy hangsúl1.t helyeznek a gazdaságí

* :-. z onállatokkal való ..humánus'' bánásmódr a. Az áI|atv édő mozgalmak

'l e|múlt évek során igen komoly befolyásra tettek szert, és nézeteik

;:,re lán-ányosabban tükröződnek vissza az EU j ogalkotásában' A hazai

:.r;omfi ágazat szempontjából kiemelten fontos hizottmáj-termeléssel,

.l-en e tolltépéssel kapcsolatos kritikák várhatőan tovább erősödnek a

.J""Óben. Ameddig az uniós agrárpolitika egyik fő meghatározőjának

11
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::-1':.:. :ranclaország fenn kívánja tartani hizottmáj-termelését, addig e

';.' -l-;]." seg betiltása va|ősziníileg nem lesz napirenden, míg a tolltépéS

; jJ. -:':::nak folytatása érdekében Magyarországnak rendkívül

.:;:-'..:s.. és hatékony diplomáciára lesz sztiksége /BoToS' I999l'

'*..-':]-"" Európa Unióba történő integrációja rövidesen várható, ezért a

:::'::.:ruzáció keretén belül minden torvény és direktíva a felvétel

: '.-.":3itii Magyarországon is hatályba fog lépni. A felkészülést a

::;*:.!.,jzásra mi sem bizonyítja jobban, hogy az 1999 január l-jével

:.:.]'e .epett Állatvédelmi Törvény már azuniós előírásokat is figyelembe
-.--'

A tiancia nagyüzemi lúdhizlalás előtérbe kerülésével komoly kihívás

3 i 1éZ a magyar libamáj ágazat. Althoz, hogy a piacon tudjon maradni az

::j.Z3:. lényegesen jobb minőséget kell előállítania' mint jelenleg, és

. ;..:bban értékesíteni, mint a francia termelők. A kibontakozáshoz

:. "Seges genotípusra és egységes hizlalási technológiára\esz szükség. A

:"31ge minőséget eloállító hiz|a|őkat ki kell zární a termelői körből. A
.c1err1egi termelési struktúra átalakítását rövid időn belül (maximum 2 év)

", egre kell hajtani, mert ellenkező esetben néhány éven belül megszűnik

;z a tradicionálisan magyarnak számitő ágazat.

].]. A májludak néhány jellemzőie

A hízott máj nagyságának örökölhetőségi értékszáma igen magas

h::0,63) /HORN' 1976l, amely a genotípus fontosságára hívja fel a

.l-q-elmet a májliba a\apanyagkiválasztásánál /MIHóK, 1999l. Az elmúlt

..;et ér,.tizedben a szürke landesi májlibafajta térnyerése volt

.:,,:sán Zsolt - PhD doktori értekezés
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mneefig.elhető a tömő a|apartyag e|őá||ításában /BoGENFÜRST, 1992l.

Nrysetnkban használatos májhibrid ludak mind a szürke landesi faJtábő|

*frrrrrrt*narhatóak, báÍ a szelekciós és tenyésztési módszerek

kffifrlhrzósege a kiinduló állapottól eltérő jellegeket kölcsönöztek a

W@ék ludaknak /BOGENFÜRST' I999l.

Rendkíriil fontos, hogy a baromfifeldolgozók a piac igényeit és a
mfibilis termeltetés lehetőségeit is figyelembe vegyék a májhibridek

ktwilbsa.ísínril /TURCSÁN . 1994l .

.i .-l. Á landesi lúd

A landesi lúd két típusát különböztetik meg: a szürke tollszínűt' i11etve

a fehér tollszínűt.

Szthke landesi lúd

A toulousi lúd fajtán belüli szelekciójával tenyésztették ki mintegy 35-

40 etrel eze|őtt Franciaország Landes megyéjében /HoRN, 1976l. A
nemesítés során a kiinduló fajtáná| kisebb testű, mozgékonyabb, jó
legelóképességű, jobb szaporaságú fajtátkivántak létrehozni ugy, hogy a
toulousi lúd kiemelkedő máj termelő képessége megmaradj on.

A fajta az l960-as évek elején került be hazánkba /BoGENFÜRST,
rggrt.

Testtömege: a gúnaraké 7-8 kg' u tojóké 6-7 kg, A tojástermelő

képessége az e|mu|t 10-15 évben emelkedett, az e|ső tojóévben 35-38, az

idösebb állomrínyokban 40-50 db. Keltethetősége és termékenysége is
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.l-uult az eredetihez képest: 75-80yo, valamint 80-95%. Kotlásra erősen

-rlamos /BOGRE, 19901.

.\ landesi lúdfajta legfobb értékét jő hizoda|massága és májtermelő

..;:essége adja. A fajta 800-900 g-os máj e|őá||ítására képes. Ebből
..".nában 600-700 g-ot rea|izá|nak a hazai tömési technológiával

3 ÜGENFÜRST, I992l. Keresztezésben a májnagyság intermedier

:. - klódésmenetet követ /RÉDEI, 1987l.

.{ Iandesi lúd mája 800 g fölött hajlamos az űn. zsírmáj kialakulására.
.J".es egyedei 1000 g-ot meghaladó máj termelésére is képesek. Az i|yen

:'eitömegű máj csak Japánban értékesíthető magasabb étrért, a tobbi

::eportőr nem kedveli az ennyire elzsírosodott májat /HORVÁTH, Ig8gl.

Küllem: to||azata szürkésbarna, a has alján ezüstszürke. A csőr és a

...ba}i palaszürkék, a szemek barnák. A magyarországi lúdtenyésztésben a

:..ának fontos Szerepe van a töméses hizlalással történő megfelelő

-..r'rségű máj e|óá||itásában, valamint valamennyi hazai májhibrid

.:t'rehozásában meghat ároző fajta /BOGERFÜRST, I992l .

Fehér landesi lúd

Szintén Franciaországban áI|ították e|ő, a toulousi lúd világostarka

;:redeinek a kiválogatásáva| /HORN, 1976/, onálló fajtánakmintegy 25

e.' e tekinthető. Testtömege és értékmérő tulajdonságai a szürke
"- atrtozatéval közel azonosak. Szaporasága valamivel kedvezőbb,

rájtermelő képessége a tapasztalatok szerint egy kicsit gyengébb. Az
. a60.as évek végén került be hazárkba, jelenleg fqtatisztán hasznosítják

EOGENFÜRST. 1991/'
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' -:... -:i értéke ellentmondásosnak mondható, tekintettel arra. hogv

:::melők körében kialakult káros színformalizmus miatt csak a
-..*." .: ]. színű vá|tozatothiz|a|ják szívesen.

.' ':.].-.eozóipar számára megfelelőbb lenne ez a fajta, mive| az

:.*:!.:. :.:srészek bőrfelülete (mell, comb) nem pigmentált, ugyanakkor

:' :::' " - .1 rs jobban értékesíthető fehér színe miatt /TURCSÁN . |9g4l ,

: : : -': ilralunkvizsgált három májhibrid
.. :l.:"tl szürke landesi májhibrid

-'":ltll]ói Agrártudományi Egyetem lúdtenyésztési kutatóállomása a

:. :. -. Babat pusztán működik, innen szátmaz1ka lúdhibrid neve is.

-_ :-J\etem szellemi és a baromfifeldolgozók á|tal létrehozott

'" :':.;:.leti Társaság pénzugyi mentorkodásával működik azállomás, Az
..' ::..s :ltai eloállított és sokáig haszná|t Babati májhibrid egy rendkívül
lL l'j]'.:;á1t fajtának volt tekintheto /BoGENFÜRST, 1g92l, azonban a

-.,.- ::-ítert szürke színformalizmus miatt a hibrid apai vonalát lmagyar

'-:::..:zasú |ehér lúdvonalak/ lecserélték szürke landesi fajtára. tey
*- '.. .".atilag egy tisztavérű landesi hibridjött létre'

- lelsooktatás és a baromfiipat pénztelensége rányomta bélyegét a
;.-.'..<zl0 munkára is. A vérfrissítések elmaradása miatt a hibrid által

-: " :*.á1t termelési paraméterek gyengültek. Azonban az e|mu|t években

:: j' -., .:k.Zo szemléletváltozásnak köszönhetően a fajta ismét
, ':-:.-..Jalttá vált, és a termelési eredmények is javultak. Rendkívül
. 

... - . :.on1e a hibridnek' hogy mind a törzsa|apanyag, mind pedig az áru

,'^.''-': ]:-,,l . PhD doktori értekezés
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=n"-rsliba ebből a hibridfajtából szerezhetó be legolcsóbban a magyar

-:-.CL')n.

.j. naturális mutatók tekintetében a Babati szürke landesi májhibrid

::."esírménye a szürke landesi fajtáéhoz hasonló IBECZE, 1981l.

s"-l1os szürke máj hibrid

.j. májhibrid magyarországi forga|mazőja a Kolos Agro Kft. A
t..".SztéSben a kiinduló fajta itt is a szürke landesi volt, amelynek

.:lotípusos szelekciójával állították elő a Kolos hibridet. A szelekció

f;.l.inös tekintettel anagy májtömeg, illetve anagy melltömegre irányult.
:zekre a tulajdonságokra a szelekció sikeres volt. Végeredményben egy

-]t"T,em nagy májtömeget (900-1200 g) produkáló igen nagy testű

'.bidfajtát kaptak. A 9. élethéten a hibrid eléri a 4,8-5,2 kg-os tömeget'

u*Jlett korban pedig a gúnarak 7-8 kg-os, a tojók pedig a 6-7 kg-os

;..:tomeget. A fajta növekedési erélye igen nagy.

.{ nagy élőtömeg miatt jelentosen romlott a hibrid szaporasága, aZ egy

:;jóra az őszi ciklusban jutó tojásmennyiség 20-25 db, a naposliba

::ennl-iség 15-18 db. A tojások termékenysége sem kielégítő, mert a nagy

:esttömeg miatt a gúnarak pétrzási erélye is csökkent /BOGENFÜRST,
r./rJ,'

.V egyoldalú szelekció következtében a fajta rendkívül érzékeny a

:..öinr.ezeti hatásokra' és fogékony a betegségekre. Jó eredményekre csak
*i317f1' felnevelésse| számithatunk. A gyenge szaporaság miatt a törzs és

- arunapos lúd meglehetősen drága.

.{ rossz tulajdonságokat és jellemzőket ellensúlyozza aZ atény, hogy a

.briddel rendkívül leegyszerűsödik a libamáj előállítása. A megfelelően

]r:san Zsolt - PhD doktori értekezés
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dtlmgl€h tlmőalapanyagból még a közepes képességű tömő is képes

hu$úilm n4ieredményeket produkálni. Ennek kösz<jnhető, hogy a hibrid

ugmm hadredl-e|t a htzlalók körében. Tekintettel azonban arra, hogy a

Küilffi$ &ijhibrid tcjmésével a ÍIagy máj mellett egy ..hatalmas'' (nem

Í'íiiiÍlftmfrm lCI kg feletti élőtömegű) elzsírosodott testet is kapunk, az eladási

.il'Írhp."qryek miatt nem orülnek a feldolgozók a zsíros testnek.

A húsreszek eladási gondjait kompenzálhatják a japán piacra

mrffiesÍtett |ibamájak magasabb eladási arai.

Gourmaud máihibrid

A megl.á{tozott piaci kc;rtilmények miatt a két legnagyobb feldolgozó

amport a Bábolna Rt és a ConAvis Rt az l990-es évek közepén törzslúd

mrysrtot hajtott végre Franciaországból. Az import ideológiája az volt,

@' a májlúd alapanyagául szolgáló ludakat a legnagyobb libamáj

l@ommtol kell beszerezni, hiszen a francia tenyésáő cégek jobban

.trymretenik a francia libamáj feldolgozóipar kívánalmait /TURCSAN,

i99+ _

A legtöbb ludat a Gourmaud Selection nevű francia cégtől

@oruílt.ík.
Az import célja mindkét feldolgozó csoport esetében a nagyszülőpár

szinfii terryészetek megteremtése volt, a későbbiekben történő

rnrÉbbten1'észtési cé|zatta|. Az import csak a Bábolna Rt esetében volt

srkres.

A ConAvis Rt esetében pénzijgyi gondok miatt meghiúsult az

Emállófajta előállítására valő törekvés. Az ágazatnak annyi haszna

I7
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!:-.ian \.olt a behozatalokból, hogy megismertük a legfontosabb francia

::- "' e s zlúd elő állító társaságot a Gourmaud S election -t. Azőta hazánkban

's -:ulödik a cégnek vezérképviselete. Jelen pillanatban tcibb magyar

;*'l.*ság is vásárol évente a Gourmaud cégtől árunapos előá|Iítására

l i.' nas törzsludakat. Jelen pillanatban a cég SI 14-es számmal je|zett

'' : -;ll3 a legismertebb és a legkeresettebb.

á ten1.észtés kiinduló pontja ebben az esetben is a szürke landesi liba
'i:.--" .{ tenyészcélok között szerepelt az egy tojóra jutó naposliba

:.J;J.LrIulat megnövelése, valamint az íntenziv (több ciklus/év)

:-.:t..ierme1ésre való alkalmasság megteremtése a fontos naturális

:.::atók (májtömeg, comb és melltömeg) megtartásával.

.{ ten'vésztő munka elérte a cé|jat. A végtermék lúd fontosabb mutatói

: c..retkezők: a 9. élethéten a testtömeg 4,6-5,0 kg/lúd, a várhatő

:;..:L1meg 700-900 glliLd. A hibrid rendkívül igényes a tartást és

"ifur.:lnányo zásí viszonyokra. Kifo gástalan végtermék csak kifo gástalanul

:::-er elt és hizlalt madaraktól várható.

.{ hibrid termelékenységére jellemző, hogy a két ciklusban termeltetett

:::zsek évente 100 db tojás/tojó mennyiséget meghaladó szinten

:s:nnelnek. A Haker Plusz Kft tcjrzstelepén téli ciklusban nem ritka az 5

!'e.ien keresztül folyamatosan 50%o-ot produkáló perzisztencia sem. A
'.:rí'J esetében az e|érhető naposliba számot nem a tojás, hanem a

;.narak párzóképessége határozza meg. A Kft telepén kísérleti jelleggel

:e"- ezették a mesterséges termékenyítés módszerét is.

.{ törzsalapanyag viszonylag magas beszerzési árát kárpőtolja az
.;3l.lzít. termelés.

]:u'-..l-jrr Zsolt - PhD doktori érÍekezés
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':ruzla1ás élettani vonatkozásai

'' ::: ::..dalmi feldolgozása rendkívül szegény. A Mezőgazdasági

: .rL' ' : lR-\A. I982l csak néhány sorban említi a |1bamájat, Az

:' 1 . : -.:a.ioknak megfelelő minőségű libamáj e|őá|Litásához

:..i..].:*.:.:.].it alkalmas á|Iatá||ományra és adekvát takarnányozási

:] :"':.::-..:- \'an szükség /KOMMENDER, 1990l. Egyes vizsgálatok

.:*': .-;.:':.t. hogy a lúd tömőa|apanyag felnevelése állati eredetű fehérje

' 
*'! ;-i .:t:ort növényi fehérjehordozók nélkül is jól mego|dhatő. Ad

' : : '::-:eherjét tarta|maző abraktakarmánnyal, amely 1 MJ

:::]i:" .-nlható energiára számítva 0,94 g lizínt és 0,85 g

::: ", -:-:isztint tartalmaz.

-. : -: ..:cernát ad libitum fogyaszto állatok zuzőgyomrának tömege

:: ]-:]:-: : testtömeghez viszonyítva nagyobb volt, mint a tisztán

*,-.'ir .- ::ielt ludaké /VETÉSI' 199Ol, Az á||ati eredetű fehérjeforrás

L|..',.]] *"i--:':'ese a takarmányokból a végtermék eladhatóságának

- ; ] ] - :.t. i:ól rendkívül fontos. Gondoliunk csak a szivacsos

:.- _ - -;. :lladást okozó prionokra. Jelen pillanatban az eladónak

:j*.-.s. xell adnia arról, hogy nem használt a felnevelés során állati

::::.:* .;mékeket /CANON' I998l.

r. :-.j .ucerna magas karotin tartalma ellenállóbbá teszi a ludat a
. 
' :.: j;! :.:zlalás megpróbáltatásaival szemben iS /VETÉSI , I99Ol.

l. .:.::aj termelésének fiziológiai és élettani alapjait napjainkban Sem

-' ..-=l-'.i ieilóképpen /HoRVÁTH' l989/. Elsősorban a fajta genetikai

::. -j..;i döntik el a máj nagyságát, azonban a gyorsütemű

' PhD doktori értekezés
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::;. + alapodáS káros anyagcsere folyamatnak tekinthető, amely nagy

' -.zrnűséggel a kolin, a metionin és a biotin hiányos

.liu--=::nányozásának köszönhetően jön létre /KARSAI, I974l. Ú3auu

rr';.'-ísok szerint a tömésre szánt a|apanyag nevelése során igényli a

I:Ü.3.etes takarmányozást, ame|yben az összes esszenciális aminosav,

'i.:nint az összes vitamin megtalálható. Ennek hiányában nem fejlődik

,* :regfelelően a máj parenchimája' és emiatt a tömés során nem lesz

::ienetes a mal növekedése /BOGENFÜRST, I992l. Az egyes

:-'armánykomponensek májgyarapodásra gyakorolt hatása sok esetben

::n egyértelmű, a különböző adalékanyagok minőségét és arányát pedig

'r előállítók (tömők) nem hozzék nyilvánosságra. Nincs egységesen

:.:osadott tömőrecept|)Ía, a hizlalók a legkülönbózőbb anyagokat is

-{-FeS€k kipróbálni a jobb eredmény, a nagyobb mértékű profit elérése és

::ir am61g5 biztosítása érdekében /Boo, 1996l.

'\ libamáj minőségszabáIyozását tulajdonképpen a külföldi

negrendelők által támasztott követelményrendszer biztosítja A{AGY,
- 990l. Az importőr megadj a azoknak a szereknek a listáját, amely

:zszná|ata tilos, és amelyre a felhaszná|ő vizsgálni fogja a májat' A
:eldolgozó az export papírok mellé köteles egy hatósági állatorvos által

.liadott igazolást mellékelni, amely tanúsítja' hogy a libamáj nem

-ntalmaz káro s és ve szélye s szermaradványokat.

Saját vizsgálataink elvégzése során affa aZ eredményre jutottunk, hogy

:TuzIaIás rendkívüli mértékben megterheli a lúd egész szetvezetét.

A teljes tömés fázisára jel|emző, hogy a lúd a kényszerhíz|a|ás során a

:lziológiás takarmány mennyiség mintegy 5-7 szeresét veszi fel /Boo,

20
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*,.| R.áadásul a tömést a legnagyobb energiaforrású takarmányra, a

l '*rl . . i"iá aIapozzák. A megterhelés hatására a lúd keringési rendszere is

":.1l:...." -:ii mértékben károsodik, és kcivetkezményes szívelégtelenség

'-'-fu'.' -.- ki. koszorúsér szűkületekkel együtt. A myocardialis ischemia

;:::l:"r1:1 anyagcsere termékek felhalmozódása figyelhető ffi€g, amely

.'"-..-;enti a koronáriás áramlás nagyságát, és jelentősen csökken az

' -:.:\ anyagcsere mértéke is.

- .eginkább figyelemre méltó akkumulálódó anyagcsere termékek a

]' '::- j szénláncú acil-CoA és az acil-karnitin. Megfigyeltek továbbá

:'-.j-H és laktát felszaporodást is. Az ATP glikolitikus úton tör1énő

: '....tását gáto|1a ez utóbbi két vegyület AIEELY, 198Il.

:. mitokondriális funkció megváltozhat acil-CoA és karnitin acil-

:::].:.;].k hatására. A mitokondriális membránok Stfuktúrája eltorzulhat,

.::::áet, és lipid tartalmú amorf tömörülések jelennek meg a

::. t:.-rL,an,

j ' i-t mgitestömeg kg L-karnitin adagolásával a szérum karnitin szint és

'_ :cetil-karnitin szint emelkedett, a szérum triglicerid és a szabad

-.:-.Sa\. koncentráció csökkent. A szív és a máj esetében az elzsírosodás

; . s'! kkent, norma|izá|ódott. Az L-karnitin serkent ette az acil csopor1ok,

. : .. - kanritinként történő kiválasztás át a v ize|ettel /MACCARI, 1 9 8 5/.

. RIDDLE és munkatár sai l 199 1 l á|tal v é gzett vizsgáIatok kimutatták,

: -:' L-karnitin adagolása a patkányok izo|á|t szívében koszorúér tágítő
.....t t-eit ki. A 20 szénatomnál hosszabb karnitin acil-észterek esetében

.'_ ::iáeító hatás kifeiezettebb.
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,J *.:: ':jiuk. hogy a zsírsavak celluláris anyagcseréjéhez a citoszol-

l-;*:'.,",-* :.'!..;.i és a mitokondriális béta-oxidációs ciklus szükséges. A

'-l:.;.-.-:' ' :.-.sá szénláncú acil-CoA belső mitokondriális membránon

, ]:'-..: .--. .-:.e1.. ezésének kozéppontja /PONS, 1995/.

- ,-*_ .-:- huányos táp|áIás az erck átjárhatőságának csökkenésével a

,L :,j^'l': ;' j : ;:jszer elégtelen működéséhez vezet. A libatömés alkalmával

]ul]] ,]:'!_;.:':runk karnitin hiányos táplálásról' A karnitin relatív hiánya

*: : :r:. i1agy mennyiségű takarmánybevitel következménye.

._.::.:.-]'ER ll995l megállapította, hogy a karnitin és prekurzorai

, .'-',' '-, :: "tl.lrurr,.- 
jelentősen csökkentették aZ abdominális zsír

::..-:,....-: baromfik esetében. Szintén ezze| a vizsgá|attal kimutatta,

1 :" . ' :::ek állatok esetében a karnitin a|ka|mazása serkenti az izom

: .::l''; -S tömegének növekedését is. Karnitin szegény diéta

;][.''.-:.': j:.,ai a növendék madarak csököttekké váltak, és jelentősen

j\ 
-,Jr

.::.- .::üatjuk, hogy a kifogástalan minoségúhizottmáj termelésére

. ,'.r|' .- . lrd képes, amelyet kellőképpen felkészíteLtek az előnevelés

"'":- = :jzlalás megpróbáltatásaira' A tömőalapanyag májának

ü:l.:.1:1]3 keil minden olyan anyagot (vitaminok, aminosavak, stb.),

'* :. : ..:s.lbbi novekedéséhez elengedhetetlen.

: =;.:. <tizismert tény, hogy a jól értékesíthető libamáj a máj zsíros

... -: -;].].-' eltqulásával jön létre /KARSAI, I974l.
.' :s.:.'al..k történtek annak eldöntésére, hogy a kényszerhíz|alás

:: --::l.Ssággal bír a máj elzsírosodására /FELIX, 1980/. 30 szürke

;'':.!' '; agrában műtéti úton kiiktatták az éhségközpontot, és ad
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i:'":."*í etették. Ezek a ventromediális hipotalamikus \éziova| rendelkező

u*'':.,k jobban hiztak, mint a hagyományosan (adagoltan) etetett kontroll
.!lL.... árrr-. de lényegesen gyengébben, mint a kényszer hizlalt csoport.

-.- .gásuk után mérték a májakat, amely a kényszer hiz|a|t csoport
ysÉ:-ben volt csak megfelelő. A műtött állomány májai is szignif,rkánsan

r:.-- trbbak voltak, mint a kontroll csoport egyedeinél megfigyelhető
_.;ak tömege /FELIX, 1980l.

Eiokémiai vizsgálatok kimutatták, hogy a trigliceridek, mint nagyon
: .csony denzitású lipoproteinek (VLDL) szabadulnak fel a májbő|, az

..-::ahepatikus szövetek általi raktározásta és hasznosításra. A VLDL a

:.rzmában átalakul LDL-é (alacsony denzitású lipoproteinné), és a
:.... amatban koleszterin -észterászban gazdagok lesznek. A magas

:::zitású lipoproteinek (HDL) felveszik a szövetekből és más p|azma

-.:."rproteinekből a koleszterint.

Áz extrahepatikus zsilraktéttak feltoltődésével a máj sejtjeiben

:aradnak a lipoproteinek /SpECTOR, I9g4l.

.\ liba plazma lipoproteinjét is vizsgálták a májzsírosodás potenciális

rodellezése céljából /HERMIER, 1988/. Az analitikai
:ltracentrifugálással a HDL túlsúlyát mutatták ki, kb. 45O mgld| p|azma
.agyságrendben"

A HDL alfrakciók jelentős sűrűség heterogenitást mutattak.

A további vizsgálatok elvégzése során aÍra a következtetésre jutottak,

fogy a libák hízott mája a túletetés válaszaként, egy megnövekedett

:epatikus lipogenezis eredményeként jön létre /HERMIER, I994l' A
.' izsgálatok során orotsavat és ösztrogént haszná|tak, amelyek a

^az)

]arcsiin Zsolt * PhD doktori értekezés



', /1LA

:i:jtányok esetében megváltoztatták a Zsíranyagcserét, Az orotsav nem

.:ukált máj elzsírosodást. A kontroll, valamint a kezeIt állományok

.:etében a májtömeg 100 g-ró1 800 g-ra növekedett 14 nap alatt, ami egy

::ecifikus triglicerid akkumuláció következménye volt. Az ösztrogén

.: jsítette a triglicerid szintézist.

..\ kényszerhizlalás hatására létrejövő elzsírosodott máj zsírsav

- sszetétele nem különbözik lényegesen a ftzio|őgiástőL, E'zze| szemben a

::ájcinózisban szenvedő betegek esetében alacsonyabb a linolénsav

.!:.rncentráció, amelyet magasabb olajsav koncentráció helyettesít

.GLESIAS, T9961.

Vizsgálatok azt is kimutatták, hogy az é|etkor és az elhízottság

::ertéke módosítja a vétp|azmában talá|hatő lipoprotein frakciók

- sszetételét. Az elzsírosodás előrehaladtáva| a HDL frakció csokkenése

.:5-elhető meg. E'zze| párhuzamosan növekszik a koleszterinben gazdag

.naDL frakció aránya /HERMIER, I998l. Táp|á|kozásélettani

szempontbóI ez aztjelenti, hogy a lábon hiz|alt ludak húsa lényegesen

{.r esebb koleszterint tarta|maz' mint az a kényszerhiz|a|t egyedek

"setében kimutatható. Tehát a reformtáplálkozásban nem ajánlhatő a

. trleszterinben gazdaghizla|t ludak húsa.

.\ hízott libamáj termelés egyik kulcsfontosságutényezője a megfelelő

.enotípus kiválasztása /HERMIER, I999l.

A landesi lúd, illetve egy lengyel húshasznosítású fajta

:.:;nr.sz9fhizlalása után eltérő eredményeket kaptak. A nem májtípusú lúd

::zlalása során alacsonyabb máj triglicerid szintet mértek nagyobb máj

.:edetű foszfolipid kiürüléssel együtt /RENOU, 1996l'

|;r:sán Zsolt * PhD doktori értekezés
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Ahizla|ásba nem fogott egyedek esetében nem volt különbség amétlak

nagysága között, bár a máj foszfolipid tartalma a landesi lúd esetében

magasabb volt. Úgy tűnik tehát, hogy a landesi ludak nagyobb

fogékonysága a májzsírosodásra, eltérő foszfolipid-csatornával

kapcsolatos, amely elengedhetetlenül szükséges a máj sejtjeinek

hipertrófiájához /HERMIER, 1 999l.

Napj ainkb an, Franc i aor szágb an e lterj e dten a|ka|mazzák a hízott |1b a-,

és kacsamáj termékek sajátos jellemzőinek meghatátozásához

kifejlesztett mágneses rezonancia elvén AIMR/ működő szén 13 ízotőp
identifikáló módszert /DUFOUR, 1996l.

Az elért eredmények azt mutatják, hogy a hizott máj összetétele
jelentősen váItozhat aZ egyes országokban haszná|thiz|a|ási módoktól és

technológiáktól fiiggően /DURAND , I9g2l,

Nagyon pontosan ki tudják mutatni, hogy milyen váItozások jöttek

létre a hizlalás során, amelyek esetlegesen károsítják a végtermék

minőségét. E'zze| a módszerrel technológiai optim a|izáciőt is végeznek

iBIRAN, 19971.

DUFOUR és munkatársai 11996l az NMR módszerrel figyelemmel

kísérték ahíz|a|ás során a libamájban végbemenő változásokat is.

Azt figyelték meg, hogy a teljes májzsír tartalom a tízszeresére

e me lke d e tt, a v íztarta|o m ezze| fo rdíto tt ar ányb an c s ö kkent.

A máj protein tartalma is csökkent, kb. a kezdeti érték S}oÁ-ára.

olvasztási próbák a|ka|mazásával meghatározták a hízott máj

összetevőinek azon szintjét, amely a legalkalmasabb a tovább feldolsozás
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szempondából. Módszerüket M objektív májosztá|yozás céIjara

fejlesztették ki.

BIRAN és munkatársai lI997l kimutatták' hogy a zsírbeépülés a májba

a Iud hízIalása során a víz rovására megy. YizsgáIata\k azonban azt is

bebizonyították, hogy ez a kicserélődés nem tart a híz|a|ási periódus

i,égéig. A híz|alás befejező fazisában van egy olyan pont, amely

elérésekor i smételten a víz beépilése domin á| a máj sej tj eibe.

BIRAN 11997l szerint ahíz|a|ást ennél a pontnál kell befejezni, mert a

további takarmány bevitel már számottevően ronthatja a máj minőségét

és eladhatóságát. Tekintettel arra, hogy ez apont az esetek többségében a

bízlalási periódus 15-18. napja között következik be, a magyarországi
..kőbevésett'' 

2 1 napos technológia revíziőra szorulhat.

A fejezetben bemutatott módszerekből és elért eredményekből

következik, hogy a zsíros májelfajulás tudományosan jól körülhatárolható

tényezőkön múlik. A magyarországi májliba hiz|a\ás egyre gyengülő

eredményei arra a miszticizmusra vezethetőek vissza, hogy a kevéssé

mrívelt libatömők inkább csodaszerekben hisznek, nem pedig a tudomány

elért és publikált eredményeiben.

Y lzs gálataim s o rán k é tfe l e híz|a|ási mó ddal fo g l alko zt am :

. hagyományossal, amelyet dcintően Magyarországon haszn á|nak;

- nagyizemi tömési technológiával, amely Izrae|bő| származik és

Franc iaorsz ágb an is ezt a te chno l ó giát adaptálták.
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2.4,I. Hagyományos tömési mód

A ..hagyományos,', vagy tradicionális elnevezés teljesen önkényes a

do|gozat esetében, és azt jelenti, hogy a legjobban elterjedt, illetve a

leghosszabb ideje hasznáIt gépi tömési mód. Ebben az esetben a

takarmányozás döntoen SZemeS kukoricára épül /BOGRE, 1968l. A
kukoricát áztatássa|, vagy párolással készítik elő' Az áztatás áIta|ábanféI

napos idotartamú.

A vizet közvetlenül a tömés előtt ontik le a kukoricáról, és ekkor

kevernek hozzá mintegy O5%o-ban konyhasót, valamint |Yo zsir adékot.

A konyhaső azért kell, mert egyrészt a kukorica teljesen izte\en, így a

liba megunja, ..megcsömörlik'' tőle, másrészt a gyomorsósav egyik

összetevője, így adagolása fiziológiás hatású is /Boo, 1996l.

Bizonyos területeken a kukoricát különböző fehérj etakarmányokkal is

kiegészítik. Ez fóként idősebb libáknál vált be, igy a májnövekedés

intenzívebbé tehető /BOGRE, 1969l' Azonban a landesi vérségű libák

esetében nem ritka a 850 g feletti zsírmáj kialakulása sem. Ezek a májak

alacsonyabb minőségi osztá|yba kerülnek, tehát kevesebbet fizetnek

értük. A tulzott fehérje-kiegészítés másik problémája, hogy az 1|yen

májakból készült konzerv elszíneződ1k, fehér lepedék képződlk rajta,

levet ereszt /PÁLFFY' 1980/.

Ezért ajánlások formájában a következő fehérje kiegészítőket

javasolják: lóbab, szőja: I\Yo,takarmányborsó:30-4O%o (a tömés elso 10

napján) lBoÓ, 1996l.

A tömőgépet az esetek többségében elektromos motor hajtja, a

takarmányt a meghajtott spirál szerkezet továbbítja a lrrrtá|ybő| a
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tömőcsőbe. A tomő a tömőcsövet bevezeti a lúd nyelőcsövébe, és így

juttatja a takarmán7t. a nyelőcső tágu|atába /HORN, 1981/. Problémát

jelent az esetek többségében, hogy a fem tömőcső felsértheti a lúd

nyelocsövét, amely kaput nyithat a másodlagos fertőzéseknek (nyelőcso

mycosis) /SZIGETI, 19891.

A tömőgép stabil, tehát helyhez van kötve, a tömés előtt hajtják a

géphez a ludakat, ez sok időt vesz igénybe, ugyanakkor sérülhetnek is a

libák, főleg a tömés befejező szakaszában. Az esetek többségében a

ludakat ketrecben tartják mélyalmon, egy ketrecbe 20-30 lúd kerül.

A tömés igen sok időt igényel' egy gyakorlott tömő óránként 100 ludat

tud megtömni. Tehát az optimális állománylétszám kb. 150 db lúd
/HORVATH, I98gI.

Ezze| a tömési móddal a híz|a|ás 15.2I napig tart, a következő

megoszlásban: aZ elso nap nem tömnek, csak szoktatják a ludakat az űj

helyhez, ezután két napig napi háromszor, három napig ötször, és a
maradék időben naponta hatszor. A takarmány mennyiségét folyamatosan

emelik, a tömési napok előrehaladtávaI. Az utolsó három napban a ludak

20-30 dkg szárazanyag tartalmú SZemeS kukoricát kapnak tömésenként
1BOGENFÜRST, 1992l.

Problémát jelenthet ennél a tömési módnál' hogy a tömők a saját

maguk áIta| kitalált recept a|apján dolgoznak, és nem engedélyezett

anyagokat is belekevernek a takarmányba /GIPPERT, I998l .

A feldolgozők szigoru és következetes vizsgálatokkal próbálnak gátat

r.etni a ..csodaszerek'' alkalmazásának. Különösen veszélyesek azok az

antibiotikumok, amelyeket humán győgyászatban is használnak. A liba
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:lájában akkumulálódva ezek a szerek kereszt rezisztenciát okozhatnak, a

:nájat elfogyaszto emberek esetében is. Ezér1 a feldolgozók folyamatosan

:negadják a ..tiltott'' szerek listáját, amelyek aIka|mazása esetén a termelő

azonnali termelésből való kizárást kockáztat. A francia piacon csak a

szermaradványoktól mentes libamáj adható el. Természetesen a magyaÍ

i.izsgálati eredményeket szúrópróbaszerű kontro11 vizsgálatokkal aZ

:mpor1orök is ellenőrzik, és pozitív minták esetén meghatározott időre

;izárják az exportból a kérdéses vágóhidat. Napjainkban ténykérdéssé

l ált, hogy az I|yen..delicatesse'' terméket csak kifogástalan minőségben

szabad és lehet értékesíteni /PALLóNÉ. tggst,

),4.2. A nagyüzemi tömési mód bemutatása

1 984-ben, IzraeIben kifejlesztettek egy olyan hízlalási technológiát,

amely forradalmi újításnak számít a lúd, illetve kacsa hízlalásban. A
napjainkban használatos nagyüzemi technológiák kiindulópontja ez a

technológia.

A módszer lényege, hogy az állomány ketrecekben van elosztva,

kétféle mód szerint. Amennyiben a tömő állva tomi a ludakat, akkor a

ketrecben kettesével, ha beül közéjük, akkor a ketrecekben 20-30 ludat

helyeznek el. A ketrecek nagyságát itgy alakítják ki, hogy a ludak a lehető

legkevesebbet mozogjanak. Ez is hozzájáru| atthoz, hogy a

iakarmányhasznosításuk optimális legyen, ugyanakkor a mechanikai

sérülések kockázatát is lecsökkenti. Újdonság az is, hogy a ketrecek elé

itatóvályúkat szerelnek, és így a ludak előtt mindig Van friss tiszta víz,

eltérően a hagyományos technológiától, ahol adagolt itatás a jel|emző.
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Különosen szerencsés eZ nyári időszakban, amikor a hőség ellen

védekezni tudnak a ludak, a folyamatos pancsolással ..fiirdésse1,,. A

ketreceket téglaépületekben helyezik €l, a légcserét ventillátorok

biztosítják. A ketrecsorok kozött betonjárda fut' amely a gondozók

közlekedését megkönnyíti.

A tömőgép mobil rendszerű' van egy 100 literes műanyag tartá|ya,

amely kerekeken gurul. A:artállyba egy keverő berendezés van beépítve'

amely a takarmány közel azonos összetételét hívatott biztosítani a tömés

ideje alatt /BOGENFÜRST, |999l, A takarmányt nagynyomású levegő

szá||itja a tömőpiszto|yba, amit egY' aZ épületen kívül elhelyezett

légkompresszor ál|it elő. A nagynyomású levegőt csövon vezet1k a

tartáIyhoz. Ez a cső a sátor légterében lévő dróton görgőkön csúszva

végig ér azegész ketrecsoron.

A tartá|yra kereszt irányban van felszerelve a szívócső, amelynek a

tetején működik egy pneumatikus munkahenger' ebbe a munkahengerbe

van bele vezetve a nagynyomású levegő. A levegő hatására munkahenger

elmozdul felfelé és szívóhatást fejt ki a szívócsőben. A munkahenger

lefelé haladva nyomja a takarmán1- a tömőpisztolyba' A takarmány

adagot a munkahenger lökethosszával lehet állítani'

Ez a mődszer rendkívüli módon felgyorsítja a tömést, egy tömő 1 perc

a\att akár 8-10 ludat is meg tud tömni, természetesen eZ a tömő

gyakorlotts ágátő| is fiigg.

A takarmányt a tömő pelletált formában kapja. A takarmány

összetételét szabadalom védi. Azt azonban tudni lehet róla, hogy a

t.ehérjeforrás a szója' és semmilyen káros anyagotnemtartaImaz.
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R.endkírüli eiőnye ennek a tömési módnak, hogy a tömés előtt a

:.''::rnán1. előkészítést nem igényel, csak vízze\ kell keverni, igy

l^'üszöböihetoahagyományostömésnéla|ka|mazotttöbbórás

:.: o'eszületi ido.

.\ hízlalás Izraelben 28, nálunk 22 naptg tart, ez azért van, mert aZ

-:aelikisgazdaságokrendeikeznekfeldolgozóval,alassabbanhízó

.Ja}rat tovább tudják tartani. Ytzsgá|atainkhoz az izraeli technológia

':."ncia kutatók áItaI módosított vá|tozatéú használtuk, mert ezze|

.-T'egesen le tudtuk rövidíteni 20-22 napÍa ahíz\alási periódus hosszát.

\ nagyüzemi technológia további előnye a hagyományos

.;;hnológiával szemben az, hogy egy gyakorlott tömő akár 400 db ludat

,- :.rd hizlalni.

.\ nagyüzemi hízlalási technológiát BOGENFÜRST l1999l kísérelte

:-g adaptálni magyar viszonyokra, Kaposváron' Eredményeikről a

l.,:.' etkezőképpen számolt be az Elso Nemzetközt Yízl Szárnyas

S impó ziumon me gtar1ott előadásában:

-MunkatársaivalkialakítottákaZegészévenátfolyamatos

::itermelésre alkalmas épület prototípusát. Az ilyen típusú épület

:..:tLiető, ftrtheto, automatikus szabáIyozásu szeL\őztetési rendszerc akát

.::b ezer lúd egyidejű tömésére teszi alkalmassá. Továbbfejlesztésre vár

. :első légkeverés megoldása.

- Létreh ozták a ludak csopottos elhelyezésére alkalmas ketrecek

: : ttr totípusai t, Hozzékezdtek a hidrauiikus-pneumatikus keverő -tömo gép

:l]g\.ar váLtozatánakkifejlesztésltez, ame\y lényegesen olcsóbb lesz, mint

.'ülföldön előállított.
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1 5. A probiotikumokról általánosságban

Mrár korábban bebizonyosodott, a magasabb rendű állatok esetében

tgarv-asmarha' Sertés, stb.), hogy van néhány olyan mikroorganizmus'

mel-v- tuléli a gyomor 1,5 körüli PH-ját és átjut a vékonybélbe /I(AKUK,

1988/. A vizsgáIatok kiderítették azt is, hogy azok az állatok, amelyek

rcndelkeznek ezzel a bélflórával, sokkal ellenállóbbak a betegségekkel

wmben és' növekedésük is kiegyensúl y ozoÍtabb.

Elkezdődtek a kutatások, hogy a baromfik esetében is ki lehet-e

filesáeni egy ilyen bélflórát /SZIGETI, I989l.

a 5.1. A probiotikumok

- Lactobacillus vagy

- Streptococcus fajok,

- esetleg sar,tűrő élesztők. Ezek az élesztők álta|ában csak sliikóZt

fsrmentiilnak, de pH 2,0 alatt is szaporodnak.

Ezeket a mikrobákat természetes tartású szárnyasok ürülékéből

izolálták (valószínűleg ennek köszönhetik ezek a baromfiak a nagyobb

€ileníílló képességüket)'

5.2. A probiotikumok kritériumai

. az adott gazdaállat testhőmérsékletén jól szaporodik,

- be tud épülni a bélflórába.

Hatásukat tekintve:

- fontos aminosavakat szabadítanak fel' olyan aminosavakat,

mel-veket nem tud szintetízá|ni a szervezet.

aaJZ
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- a bél belső felületét vonják be, meggátolva a nem kedvező

:'.i:o organizmusok e1szaporodását,

- feltárja a fehérjét, de megakadáIyozza az aminosavak tovább

: .:::lását; nem szabadul fel ammónia, ami mérgezést okozhatna, valamint

. : :ilamérgek /putreszcin, kadaverin/ fe|szabadulását is meggátolj a.

SZIGETI ll989l kimutatta' hogy a hiz|a|ás alatt történő elhullások

:." 3 része a tulzott takarmánybevitel miatt megbomlott bélflórára

:zetheto vissza. Ennek a dysbioticus folyamatnak az elhullások

.:"mának növekedésén kívül, a Iibamáj minosége is kéLrát Iátja.

-:leménye szerint a dysbioticus állapot legjobb jelzője a növekvő

'.larmán1terhe1és, és a napi tömések számának növelésekor a libákban

:.:rtigyelhető emésztési problémák jelentkezése. A probléma

:. 
= 

s s zünteté s ére b é l fl ó r a stabi|izáló takarmányba keveré s ét j avaso lj a

Kísérleteink során egy potenciálisan probiotikus mikroorganizmussal

'' .t c t o b a c i l l u s p l an t ar um.ma| vé geztük vizs gál atainkat.

- .i'-1' A Lactobacillus plantarumfcíbb jellemzői

\ nemzetközi génbankban elhelyezett Lactobacillus plantarum L.I,

::..ipari starterkultúra) azonosítőszáma: NCAIM B1415, főbb

" :.Jonságai az a|ábbiakban összegezhetőek. A Lactobacillus plantarum

:.-.€il€S. lekerített végű pálcika. Altalában 0,9-I,2 pm széles, 3-8 pm
.. sszú. Előfordulása egyesével' párokban, vagy rövid láncban figyelhető

:.-:. Alapvetően hidegen erjesztő mikroorganizmus. Szaporodik és

.-::rentál *15oC-on. Szaporodási optimuma 3O-32oC. Nem szaporodik

-: C feletti hőmérsékleten. Néhány törzs képes redukálni a nitrátot.

JJ
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:timális szaporodási pH igénye 6 körüli. Savas irányban magas pH

-*:esű. Megfelelő puffer viszonyok között 2,5%o-os tejsav koncentráció

. - 'iitt is képes működni. Tekintettel arÍa, hogy a Lactobacillus

.:::dophylus-szal együtt a legsavtűrobb tejsavfermentáló

::'kroorganizmus, túléli a gyomorban uralkodó rövid idejű (1-3 óra) igen

..:csony (pH 1,0-2,5) értéket /KOVÁCS ,I991l'
\ Lactobacillus plantarum cukor és cukoralkohol hasznosítása a

;qszélesebbkörű /BERGEY , I990l.

Célszerű a Lactobacillus plantarumotmindenképpen homofermentatív

::lkroorganizmusként nyílvántartani. Jól lehet a pentózokból tejsav

-eilett ecetsavat is képez, de erjedési gázt soha, és hexózokból csak

...] sa\.at /SZIGETI, 1993 l, A vizsgálatainkhoz szükséges mikrobakultúrát

Pannon Agrártudományi Egyetem' Mosonmagyaróvári

|ezőgazdaságtudományi Kar Élelmiszertechnológia és Mikrobiológia

. anszék törzsgyűjteményéből kaptam.

- 6. A vizsgált kábítási módokról általánossáeban

\-izsgálataink során háromféle kábítási móddal dolgoztunk. Az
..ek1romos kábítáSi móddal, azon belül is a hagyományos frekvenciával
jl't Hz) működő, valamint azun. nagyfrekvenciás kábítást (50 Hz feletti

::ekvencia). Vizsgáltuk továbbá a gázza| történő kábítást is.

- 5.1 . Az elektromos kóbítós

.\ vágóhídra kerülő állatokat annak érdekében, hogy eszméletlen és

::zéketlen állapotba kerüljenek a nyak átvágása előtt, elkábítják. Ennek
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- ...:potnak megfelelő időtartamúnak keil lenni, hogy az állat ne térjen

:.:^'eletére kivérzés során /PooLE', 1998l.

r.r.ogadott tény, hogy aZ elektromos kábítás epileptikus hatást

.::::len1 ez. A hatás eléréséhez minimális áramerősség szükséges.

: *:::ában azonban olyan áramerősségi szintet ajánlanak, amely megöli a

:::.nilt. az állatvédelmi szempontok miatt /WQRMUTH, 1981,

:.1ÜTT-ABRAHAM, 1982, GREG9RY, I990l. Ez a nagyobb

.:':l:rTsség azonban a húsbevérzések nagyobb gyakoriságát

.:::::ién1.ezheti /VEERKAMP' 1987, GREGORY, I989l. Napjainkban a

:.,:lt'ltt baromfi mennyisége folyamatosan növekszik. A növekvő

-:::r iséggel párhuzamosan nő a húsbevérzések száma is. Ez az

.';etíkai hiba ér1ékesítéSi, és ezen keresztül gazdasági nehézséget is

:'.Z A feldolgozóknak /FRICKER, 1981/.

{ hag-vományos vízflirdős kábítás soÍán aZ elektromos áram átba|ad az

.. .r ieljes testén, kozvetlen izom ingerületeket okozva. Azizmoklnl|zott

, ':.:akciója, valamint az áIiiat abnormális helyzete a kábítás során

;.::.éseket, és izomrost károsodásokat okozhat /LEET' 1977 ,

. .ERKAMP, 1987, LAMBOOY, 1988, HILLE,BRAND, 19931.

' .: t ainkban, a baromfi feldolgozó üzemekben a legá|ta|ánosabb kábítási

: :.dszer az elektromos vízflirdős kábítás /BILGILI, I992l.

\ szigorodó állatvédelmi előírások és a hús minőségjavítása

. -:.ségessé teszi a kábítási alternatívák keresését. A magasabb

:..'r enciák az izomgörcsök csökkenő tntenzitását eredményezhetik, és

; lobb lehet a húsminőség /KRANEN, 1996l.
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{ brojlercsirkék 150 Hz-el történő kábítása kevesebb csonttörést

::edményezett, mint 50 Hz esetén /GREGORY, I990l. Gigant pulykák

=setében 300 Hz vo|t az optimális éÍték IHILLEBRAND, 1993l , A teljes

.;.t elektromos kábításának egyik alternatívája lehet, a csak fejen történő

l::bítás /GREGORY, 1990l .

Sertéseknél a mechanikus kábítási módszer kisebb mértékű szöveti

:el'érzést eredményezett, mint az elektromos /BURSoN, 1983, ILGERT,
r85/.

.{ halál utáni glikolízis mértékét a különböző kábítási módok

:]entosen befolyásolják. Eltéro lehet a hús minősége a szin, és

:.'.'rhanyósság tekintetében /WAKEFIELD, 1989. RAJ. 1990.

--ONOVER, 1980, RISTIC, 1978, PETERSEN, 19821.

HILLEBRAND és munkatársai 11996l megállapították, hogy a

:echanikus kábítás, valamint a csak fejen történő elektromos kábítás,

*:s\.obb bevérzéseket eredményezett a broj lercsirkék mellhúsában, mint

' teijes test elektromos kábítása'

.\ növekvő elektromos feszültség 150 V felett jelentősen ronda a
: -.lrkék húsminősé gét l ALI, 1996l,

.{ nehezebb testű baromfik esetében nagyobb kábítási feszültség

:zükséges annak érdekében' hogy a madarak a nyakvágás pillanatától a

---r érzés végéig eszméletlenek maradjanak.

SCHÜTT-ABRAHAM és munkatársai l1987l pulyka kakasoknál

.:-t0-350 V-ban |.ntározták meg a kívánatos feszültség értéket. Pulykák

l.:bítása után az agy aktivitásának időtartama a nyaki artériák átvágásátő|

-:ge és nem a szív leállásának idejétől. Tehát a szívmegállás indukálása a
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*tnumrinusabb'' kábítás szempontjából nem lényeges a pulykák esetében

GREGORY. 1988/.

WEISE és munkatársainak vízsgáIatal' lI987lrámutattak ana,hogy a

furo'flercsirkék humánus kábitása csak a szív fibrilláció és az

n*zméIetvesáé s e gyidej ű fellépé sével bizto sítható.

l50 V-os kábítási feszültség és 120 mA áramerősség esetén avizsgáIt

nnoruiny 9O%-ná| mutattak ki fibrillációt. A húsban látható bevérzések

*9áma azonban jelentősen megnőtt, a 70 Y, illetve 80 V kábítási

fusalltsége n tapaszta|ható mértékhez képest /WEISE, I 987 l .

Vizsgálatok rámutattak arra, hogy a baromfiak esetében vannak egyedi

cherések a szükséges kábítási paraméterekben. Ezek a paraméterek az

adott baromfi ellenállásától fiiggenek /WoTToN, I99Il.

A vízfiirdőbe kevert NaCl és KCl só alkalmazásával kedvezőbb

hfrbítási eredményekhez jutottak. Valószínűleg a közeg megnövekedett

e|.el-tromos vezető képessége miatt /KETTLEWEL' Í990l.

A húsrészek, fóleg a mell-, és a combhúsok esetén tapasztalhatő

her.Érzések okai között szerepetjátszik a rossz nyakvágás és a túl erélyes

knpasztas is. A bevérzések problematikájátÍehát komplexen kell kezelni

]GREGORY, I99OI.

A bevérzések mértéke fugg az elektromosan kábított baromfi faJátőI.

Fecsenyekacsáknál csak nagy (250 mA) aramerőség esetében mutattak ki

gzÍrfibrillációt és bevérzéseket. Az alacsonyabb aramerősség esetén

megfigyelt bevérzések technológiai hibá{<ra vezethetőek vissza

GREGORY. I99OI.

3t
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A kábító kád megfelelő méretezése rendkívül fontos. A nem megfelelő

:aelységű kábító berendezésekből a nagyobb madarak ki tudják emelni a

:esttiket, így megnő azoknak az egyedeknek a száma' amelyeket kábítás

lelkül kell levágni. Így mind állatvédelmi, mind pedig minőségi

szempontokat is figyelembe véve nem megfelelő a kábítás /KNAUER-

IiRAETZL,I992I.

SCHÜTT-ABRAHAM és munkatársai ll992l bebizonyították, hogy

.udak esetében a minimális kábítási feszültsés csak akkor hatásos. ha

negfelelő mélységű a kábító kád'

Szintén megállapították, hogy megnő a ludak kábítással szembeni

ellenállása abban az esetben, ha nagy tollas testfelülettel érintkeznek a

kábító kád vizével' Ilyen esetben számításaik szerint növelni kell a

cábításra haszná|t áram erőségét. A 2. táb|ázatban bemutatjuk az áItaluk
.al asolt áramerőség értékeket. A vizsgálatokat l00 lúd át|agában

r egezték el.

2. tábllázat.
A kábítási áramerőség vá|tozása ludak esetében akábítő kádba merülő

testrészek fliggvényében
l SC HÜTT_AB RAHAM, 1 9 9 2 l

^{ kábító kádba merült
testrész
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Számított
áramerőség

mA
44-117

63-92
65-92
82-r20

Javasolt kiizépérték
(mA)

59

77
\Íindkét szem

\Íindkét szárn

76
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.{z elektromos kábítás élettani vonatkozásai

.\ kábított á||at eszméletlenségét nehéz objektíven mérni. Az á||at

:agatartásának és reflexeinek vizsgá|ata nem megbízhatő módszer a

l;ábítás hatékonyságának a megítélés éhez' A vízfiirdős elektromos kábítás

*:án a baromfi a következő fizikai tüneteket mutatja: a szemek szélesre

:;"ílnak, a nyak behajlik, a lábak mereven kinyúlnak' és a szárnyak

::j:eszülnek. Amikor a szívműködés leáll, ezek a tünetek kevésbé

:r értelműek lehetnek /LAMBOOY, 1994, GREGORY , I990l .

Fiatal állatoknál a szaruhártya reflexek az agy4evékenység leállása

*:án is működhetnek még rövid ideig /LAMBOOY, 1981/.

A kábítás :után az á||at érzékelheti a külso ingereket, de nem képes

'zemmel láthatőan reagálni rájuk, mivel bénult állapotban Van a kábítást

.*;"iretően. Az elektromos kábítás hatékonyságát, valamint a központi

:egrendszerre gyakorolt hatását aZ agytevékenység működésének
-- izsgálatával csak elektro-enkefalográffal (EEG) lehet objektíven mérni

\GOKA, 19821.

\z EEG-vel történő mérések vá|aszt adnak arra' hogy a kábítő fuam

:araméterei elegendőek voltak-e az eszméletlenség kiváltásához, az

..talános epileptikus hatás eléréséhez /UYTTENBOOGAART, 1997l' Az
:pileptikus hatás nem fizio|őgiai tevékenység, mivel az agy stimulált
. ]apotban van. Az elektromos kábítás a neuronok depolarizáciőját

.,kozza az agyban, amit az agyműködés ZayaÍa követ' epileptikus roham

. rrnájában /FRICKER, l987l.

A nem ingerelt agyban a neuron kcilcsönhatás magas szinten integrált

:s rendezett módon megy végbe. Amikor az agyban |évó neuront
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stimuláljuk, kétfáztsil reakción megy keresztül. Először van egy rövid

:t'rsászinaptikus potenciál (EPSP)' amit egy hosszabb lappangó

:osztszinaptikus potenciál (PSP) követ /PETERSEN, 1986l'

Amennyiben az EPSP eléri a kritikus depo|arizációs küszöböt, egy

;selekvési potenciál (AP) jön létre és a neuron múködésbe lép /SANCES,

i985/' Amennyiben az EPSP nagyobb lesz, vagy az IPSP gátolva yan, a

Jepolarizációs időszak meghosszabbodik, és egymást követő cselekvési

.:otenciálok jönnek létre, amelyek az epileptikus működés forrásának

:ekinthetőek /GREGORY, 1 989/.

Az EEG-n négy hullámtípust lehet megkülönböztetni: alfa-hullámok

>I3 Hz) és béta-hullámok (8-13 Hz) ezek a normális agytevékenységet

.elzik, valamint béta (4_8 Hz) és delta (<4 Hz) hullámokat, amelyek az

:szméletlenséget mutatják /HOFMANS' 1977 l. Az á|ta|ános epileptikus

:atás külső megjelenését görcsös tónusos izom összerándulás fázisáva|

.ehet jellemezni, amít klonikus izommozgás követ, és végül Van egy

iiengedő fénis, izomelernyedéssel. Ezen három fázis során az á||at

eszméletlen állapotban van. Egyidejűleg az á|ta|ános epileptikus hatás

.-sökkenésével az oxitocin és vasopressin hormonok mennyisége is

;sökken a vérben. Megállapításra kerül, hogy ezen neurohipofizis

:ormonok kiválasztása törölheti a memóriábőI az averuív tapasztalatokat

LAMBOOY, 1994, GREGORY, 19921.

Egy másik lehetőség a kábítás hatékonyságanak értékeléséhez azon

rdo meghatározása, amely a koordinált fiz]kai tevékenység

"'.isszanyeréséhez szükséges a kábítást követően, pl. a nyak helyzetének,

llletve izomtónusának a normális szintre történő visszaállása. A ritmusos
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.:-zés visszatérése szintén jó jelzés lehet az adott madár esetében, mivel

-sökkenésével. Ezek az egyszerű módszerek alkalmasak arra, hogy

::.dolgozói szinten figyelemmel kísérhetővé váljon a kábítás

::tékonysága /DICKENS, 1 993/.

.{ nagyfrekvenciás elektromos kábítás szintén egy alternatíva a

::pjainkban használt kábítási módok között. Már a század elején

-, zsgálták a frekvencia emberekre gyakorolt hatását. Valamennyi kísérleti

'anr- egyhangúlag bizsergő érzést tapasztalt, és hőérzetet a behatolás

::lrén. 100'000 Hz-es rezgésszámná| izom összehúzódás nem volt

:regfigyelhető. Amikor a frekvenciát 50.000 Hz-ig csökkentették,

:.kezdődött az izom összehúzódás.

Baromfi fajokkal történo vizsgálatok kimutatták' hogy 10 KHz_en

:5.anazon ideghártya poIarizáciőjához (az eszméletlenség

'*:ehozásához) kb. az áramerőség haromszorosa szükséges, mint a

:e5-ományos 50 Hz-es kábítás esetén /XIA' I995l,

Az 50 Hz frekvenciával és 120 mA-eL végzett elektromos

-'zfiirdos kábítás a broilercsirkék esetében 99oÁ-ban szívmegállást

: rozOtt.

.\ gigant pulykák esetében ez aZ áramerőség érték 250 mA

GREGORY, I99OI.

A kábítás során a szív\eáIIás elony az á||atvédelem szempontjából,

*lr.el gyorsabban okoz agykárosodást. Ennek következtében az állat nem

., alószínű, hogy visszanyeri aZ eszméletét, és a folyamatos

:szméletlenség nem függ többé a kivérzéstől. Mivel a nagyfrekvenciás
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t-'íbítas a csirkéknél a szívkamra fibrilláció csökkenését eredményezi, a

tyak áÍvágását közvetlenül a kábítás után el kell végezni, mert a madarak

viszonylag hamar magukhoz térhetnek a kábításből /GREGORY, 1 992 l'

ZELLER és munkatársai l|989lkísérleteztek mikrohullámú öléssel is,

mely laboratóriumi körülmények között (2450 MHz+4,5KW) két

másodperc a|att megö|te a szárnyasokat. Jelenleg azonban az ipari

n|kalmazás nem tűnik mesoldhatónak.

2.6.2. Módosított atmoszferával történő kabítás

Az 1990-es évek elején felerősödtek az állatvédők aggodalmai a

kábítáSi módok embertelenségei miatt. Ezért a kábítóberendezések

grártásában érdekelt cégek új technológirík és módszerek kifejlesztésén

gondolkoztak. Az állatvédők megerősödésével párhuzamosan az Európa

Unió irányelvet adott kozre, amelyben a vágóhídon leölt állatok

alumánus'' kábítását írja elő' Ez az iriányelv 93lII9lEC számon jelent

meg /LANKHAAR, 19981.

Az iriínyelv előírásainak megfelelően elkezdődtek a kísérletezések. Az
€ryik legígéretesebb írányzat a humián anasztézia eredményeit átvevő

gázos ölőberendezések kifejlesztése volt. A technológia lényege: az

állatokat gán' 1lletve gázok kombinációjával megölni. A kidolgozott

módszereket a3. táb|ázatbarl mutatjuk be.
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.t.
+J

ZoS kábítáSi_ölési technol

.{ módszer e|nevezése

.S 
. ORK'' C.A.S. SYSTEM

-:nrolled AtmosPhera
>:":nning/

'\4,tÍhlázatbanbemutatjukakábításrahasznáLtgazokelőnyeités

:itrányait iLANKHAAR, 1 998/.

RAJ és munkatársai l|998l 6 hetes brojlercsirkékbe ültettek be EEG

;]ektródákat, és ezek után két percre 90oÁ Ar,30oÁ Co2+ 60yo Ar és 30%

)l:+4O,ÁCozatmoszféránaktettékkiacsopor1okat.Azelsőkét

.:zkeverékben mindegyik brojler elhullott. A harmadik gázkeverékben

;sak három állat hullott el a 17-ből /RAJ' I998l,

Agázoskábításizombevérzésekregyakorolthatásáttekintve

.;nr.egesen kedvezőbb, mint az elektromos kábítás /FLEMING' I99I,

a\J, 1992l.

A brojler csirkék esetében a Coz-dal, illetve Ar-nal végzett ölés esetén

:postmortemvizsgálatoklényegesenkevesebbbevérzéstmutattaka

nellhúsban. Ugyanakkor a hús porhanyósabbá is vált' mint az elektromos

..lábítás esetén. A hús pH csökkenése is jóval gyorsabb és nagyobb

nértékű volt /RAJ, I990l.

A technológia lén

Az oxigén gáz kicseré]és argonnal' vagy n

e'xnaio*ia koncentráció megnövelése

@ és a széndioxid koncentráció

l. ruo,. ,q, oxigén gáz és a széndioxid gáz

koncentrációj ának megnovelése.

II' fázis: Az oxigén gáz koncentráció csökkentése és a

széndioxid gáz koncentráció további növelése.
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átrán

4, táblázat.

osszehasonlításokat végeztek az elektromos kábítás, illetve a gázos

kábítás között a nyakvágás után az eItávozott vér mennyiségének

tekintetében.

Azt ta|á|ták, hogy 45oÁ Coz + 20Á 02 + 53oÁ Ar atmoszférában leölt

állatok kivérzését összehason|ítva az elektromos kábítás utáni kivérzéssel

t80 V + 104 mA + 5 Hz, 4 másodpercig)' szignifikánsan több vér

I.ávozott az első 60 másodpercben az elektromos kábítás esetében. 140

másodperc után a különbség kiegyenlítődött /RAJ' 1991l.

ZELLER és munkatársai /1988l megá||apították' hogy a madarak

koruktól ftiggően kül<jnbözőképpen reagálnak a CO2-dal történő

kábításra.

Az anesztéziátahaszná|t sázok előnvei és hátránvai
A sáz tÍnusa E|őn Hátránv

Coz olcsó Szigoru előírások a|apján használható
Görcsöket okoz az izmokban
A hús elszíneződését okozza

Ar A legkevésbé szigorúbb
törvényi előírások
vonatkoznak rá

Drága
Görcsöket és elszíneződést okoz

CO2+Ar olcsóbb, mint a l00%
argon

Szigoru előírások
GÓrcsök és elszíneződések

o2+co2 olcsó, nem figyelhetőek
meg izomgörcsök
Esztétikai szempontból
ideá1is

Szigorú előírások
A megvalósítás technikai
szempontból komplikált
Az ö|éshez két fázis szükséses

N. olcsó Technikai megvalósítása nagyon
kompIikált
Görcsök előfordulnak
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RAJ és munkatársai lI990,I994la kábítás utáni nyakátvágás idejének

hosszát vizsgálták a kivérzés intenzitásának és a vér mennyiségének

fiiggvényében. Úgy b|áIték, hogy nem volt szignifikáns különbség az

azonnali nyakátvágás és aZ anasztéziát követő 5 percben történő

ny akátv ágás között az e|táv o zott vérmennyi s é g tekintetéb en.

Kimutatták, hogy a Coz által okozott görcsök 70% Coz és 30oÁ oz

grízkeverékkel kiküszöbölhető /HOENDERKEN, I99 4 l .

45
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3. ANYAG ES MODSZBR

Kísérleti elrendezés

j.l.1. A hizlalási kísérletek végrehajtása.

Kísérleteimhez az alapanyagokat a Merian Finom Szárnyas

Különlegességek Részvénytársaságtól kaptam. Három májhibrid ludat

r-izsgáltunk: a Kolos-, a Babati- és a Gourmaud májhibridet. Az

eredmények összehasonlíthatósága érdekében a hibrideket mát naposliba

koruktól teljesen azonos körülmények között nevelték fel. A kísérletben

mindhárom hibridből 1000-1000 egyedet vontunk be. Az egyedeket a

ké s őbbi me gkülönb öztethető sé g érdekéb en me gj e löl tt|k, az tszőhárty ák

három helyen történo bevágásával.

A naposludakat azonos istállóban telepítettük |e, azonban a fajtákat

külön helyre rekesztettük le. Az állatok gyógykezelését azonos program

alapján végeztiJk a keltetőben szérumozáson estek át a Derzsy fele

betegséggel szemben, amelyet a 12, életnapon megismételtünk.

Gyógyszeres kezelésben aZ állományok nem részesültek. Heti egy

alkalommal kombinált vitaminos kezelést hajtottunk végre,,,Vitasol

combi'' nevű anyagga|. Az ásványi anyag pótlása érdekében az etetők

mellett műanyag táIcán ,,Zeovitot,, helyeztünk el, valamint apró kavicsot

a zűzőgyomor ellátására és az emésztés elosegítésére.

A madarak takarmányozását a Magyar Takarmánykódexben ll992l

eloírt beltartalmi értékek alapj án gyártott táptakarmányokkal végeztük.

Turcsán' Zsolt - PhD doktori értekezés
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A kódexben szereplő beltartalmi értékeket az 5. táb|ázatban mutatom

be.

A takarmányozásban a hazánkban megszokott három féaisil

takarmányozási mődszert követtük az a|ábbiak szerint:

47

- indítótáp:

- nevelőtáp:

-hiz|a|őtáp:

3 kg/lúd

6 kg/lúd

ad libitum a száI|ítás napjáig.

A nevelés 62 napig tartott. A nevelés időtartama a|att történt

eseményeket a nevelési naplóban rögzítettük. A 6. táb|ázatbart

bemutatom a hibridek felnevelésének fontosabb naturális mutatót.
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Táptakarmányok előírt beltartalmi értéker

Indítótáp Nevelőtáp Híz|alótáp Tojólúdtáp

----0---?-t--rep-q'--\-or\e1q1!) -(-?t---:-Jrylt-) Q!-:i-9ryple)
Egység Szükséglet Szükséglet Szükséglet Szükséglet

mln. min. min. mtn.

Yo

%
MJ/kg

%
%
%
%
%

86,0
18,0
12,0
15,0

4,5
0,9
0,7
0,42
0,4J
0,2
0,8
0,6
0,14
0,12
25,0
0,8
o')

70,0
0,1 1

10,0
8000,0
2000,0

10,0
2,0

10,0
30,0
)5
0,02
1,0

500,0
0,4
0,3
0.8 7 1.0

%
%
%
%
%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
NE
NE

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

%

86,0
2r,0
It s

16,8

3,0
1,1

0,9
0,5
0,55
0,2
0g
0,7
0,14
0,12
25,0
1)
)5
80,0
0,15
70,0

t0 000,0
2000,0

15,0
2,0
4,0
10,0
50,0
3,0
0,0s
t5

500,0
0,5
0,5
1,0

86,0
16,0
12,0

0,'J
055
0,3
0,4

0,1.7

0,7 5

0,55
0,14
0,1,2

20,0
0,6
t\

60,0
0,1 1

60,0
4000,0
600,0
J,0
t\

)5
7,0
25,0
2,0
0,01
0,6

500,0
0,4
0,25

86,0
15,5
1 i,5
t{a

5,0
0,8
0,6

o 35

0,5
0,19

0,6
0,l4
0,12
30,0
0,6
3,0

10,0
0,1 1

'10,0

l2 000,0
2500,0

15,0
2,0
3,0
10,0
40,0
4,0
0,03
2,0

s00,0
0,4
0,7s

5. táb|ázat.

ar Tak

\4egnevezés

-\z'arazaÍ|yag
\'.'ersfehérje

'lt
;:hérje-energia
Tany

)lgrsrost

\tel. + ulszltn
\Íetionin ..

ti reontn

:'jo**"
..

[t '

l"
a{-

Se

-{-vitamin
D.-vitamin
r -\.ltamtn
Tia:nin (B,r), 

,

R.iboflavin (B2)
Ia-pantoténat
\íacin
Firidoxin (86)
ts,,-vitamin
f rllSaV
Kolin
K3-vitamin
Biotin
Linolsav
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A három máihibrid felnevelésének fontosabb naturális
A mért paraméterek

Takarmányfogyasztás (kg)
lndító
:eve1ő
:;.zlalő

Osszes tak.

6. tábl.ázat.
mutatói
Gourmaud
máihibrid

aJ

6
)rZ

T2

62. napos élősúly átlag 4,56
(kg/lúd

Faj lagos tak' fogyasztás 2,67
(kg/lúd/tak.k

Elszállított lúdmennvisés 969
db

Elhullás mértéke
%

A libákat hizlalőkhoz szállítottuk ki. A hiz|alást két féle

:echnológiával, az un. hagyományos technolőgiával és a nagyüzemi

izraeIí eredetű/ technológiával hajtottuk végre. A teljes felnevelt

állomán1.t kihelyeztük hízla|ásra, A tömők mindhárom hibridből

egforma mennyiséget kaptak. A hagyományos hizlalók száma öt volt,

míg a nagyüzemi technológiát kéthlz|a|ő képviselte.

A tömőknek nem volt tudomásuk arról, hogy többféle hibridet

hnzlalnak, így próbáltuk elkerülni azt, hogy ne egyformán hiz|al1ák az

egyedeket.

Ennek ellenére minden tömőnél tapasztalható volt, hogy a Babati

májhibrid nem bírta olyan intenzíven ahiz|a|ást, mint a másik két hibrid.

A hizlalási technolósiákat a7 . és 8, táblázatban mutatom be.

3,1

máihibrid máihibrid

J

6
It\

13,5

aJ

6
2,8
1 1,8
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A nagyüzemi technolőgiánáI a táp minőségileg a Techna francia cég

:lta1 javasolt összetételű volt. Ez a komponens kukoricadarát, ásványt

.nr agokat, é s vitaminokat lartalmazott,

A hagyományos tömés esetében minden tömő természetesen haszná|t

nintegy 0,5-0,JoÁ konyhasót, lszárazanyagra vonatkoztatval és 1-2%

:'<iradékot.

A szemes kukoricát mindkét módszernél párolással készítették elő. A
:árolást üstökben végezték: a kukoricát éppen ellepő vizet forralásig

nelegítették, majd hagy.ták lehűlni. Egyéb más anyagokat a termelők

:em adtak a takarmányokhoz.

50

7. táb|ázat.
lúdhizlalás techno

Tömési napok Tömések száma Száraz kukorica
mennyiség
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8. táb|ázat.

A i hizlalás
Idő Darab 660 db Átlagsúly 4,56

ks/db
Fajta Gourmaud

SI14

\ap Töm.
Idő

Om.
Adag

(dks/db)

Táp
(száraz)
(dkp/db)

Kukorica
(sz)

(dke/db)

Ossz.
(kg/db)

Liba
(db)

Tak. Ossz.
(ke)

I 17.00 10

10

2,18
2.18

)4) 4,6 200
4,6 200

9
,,

2 8.00
l3.00
18.00

IJ

IJ
l3

2,83
2,83
2.83

3,15
115
3.15

6,0
6,0
6,0

200
200
200

t1,96
t1,96
r1,96

59 12.84 14,30 27.1 200

J 7.00
13.00
18.00

15

15

l5
1)6
3.26

3,64
3,64
764

6,9
6,9
6,9

200
200
200

13,80
13,80
13,80

45 9.79 10.91 20,7 200 4l
,1 s.00

10.00
15.00
20.00

11

1',l

11
l'7

170
3,70
3,',70

3;70

4,
4
Á+,

4,

2
2
2

2

'7,8

'7,8

7,8
7,8

200
200
200
200

\h4

5,64
5,64
\64

Osszesen 68 | 4,80 l ó'48 31 200 6

) 5.00
10.00
I 5.00
20.00

20
20
20
20

A '],\

4 {\

4 i5
rI {\

4,85
4,85
4,85
4.85

ot
9,2
q')
q)

200
200
200
200

18,40
18,40
18,40
18.40

80 |7,4| |2,10 2a2 zffi 8,ű
6 s.00

10.00
15.00
20.00

23
z3
L.)

,2..)

5,00
5,00
5,00
5,00

5,5 8

5,58
5,58
5.58

10,6
10,6
10,6
10,6

200
200
200
200

21,16
21,16
21,16
2t ^16

200 84,64Osszesen 92 ', 1) lz
7 5.00

10.00
15.00
20.00

26
26
26
26

5,66
5,66
5,66
5,66

6,30
6,30
6,30
6.30

2,0
2,0
tn
2.0

200
200
200
200

)7 9')
)7 q)
?? o?
)1, q)

" 104 22,63 25,21 47,80 200 95'68
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8. tá'b|ázat.

(kg/db)

27,60
27,60
27,60

20 26,11 29,09 55,20 200 110,40
9 5.00

10.00
15.00
20.00

34
)+
34
34

7,40
7,40
7,40
7.40

8,24
8,24
8,24
8.24

l5Á
15,6
15,6
15.6

200
200
200
200

3

3

3

J

,28
)R

,28
.28

36 200 125.12t5
l0 5.00

10.00
1 5.00
20.00

31
3',7

JI

31

8,05
8,05
8,05
8.05

8,91
8,9',7

8,9'7

8.9',1

17,0
ll ,0
11,0
1',7.0

200
200
200
200

34,04
34,04
34,04
34.04

48 0 200,20 68,1 6
t1 5.00

10.00
15.00
20.00

40
40
40
40

8,70
8,70
8,70
8,70

9,70
9,70
9,70
9.70

8,40
8,40
8,40
8.40

200
200
200
200

36,80
36,80
36,80
36.80

n 160 79 73.60 200 1473,60
I2 5.00

10.00
1 5.00
20.00

40
40
40
40

8,70
8,70
8,70
8.70

9,70
9,70
9,',70

9.70

8,40
8,40
8,40
8.40

200
200
200
200

36,80
36,80
36,80
36,80

n 1ó0 79 73.60 200 r473,60
13 5.00

10.00
1 5.00
20.00

+5
A''

9,36
9,36
9,36
9.36

0,42
0,42
0,42
0,42

9,80
9,80
9,80
9.80

200
200
200
200

39,s6
?o {Á
?o 5Á

39.56
72 3I 41.70 79.10 ztJl) 158,24

L4 5.00
10.00
1 5.00
20.00

9,'79
919
g'7q

9;79

0,9
0,9
0q
0.9

20,1
20,'7

20,'7

20,'7

200
200
200
200

4
A

A

A

,40
,40
,40
.40

80 6 62 200
'80

43,6439' ó5'60
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8. táh|ázat.
A mi hizlalás technológtá m.

Idő Darab 660 db Átlagsúly 4,56
kp/db

Fajta Gourmaud
sI14

\ap Töm.
Idő

Om.
Adag

(dke/db)

Táp
(száraz)
(dke/db)

Kukorica
(sz)

(dks/db)

Ossz.
(kg/db)

Liba
(db)

Tak. Ossz.
(kg)

15 s.00
10.00
1 5.00
20.00

50
50
50
)U

10,88
10,88
10,88
10.88

)1)
)1)
)1)
2,t2

23,00
23,00
23,00
23,00

200
200
200
200

46,00
46,00
46,00
46,00

Osszesen 200 43 92,00 200

lo 5.00
10.00
1 5.00
20.00

50
50
50
50

0,88
0,88
0,88
0.88

2
2
2
z

2
2
2
z

23,00
23,00
23,00
23.00

200
200
200
200

46,00
46,00
46,00
46.00

Osszesen 200 48,48 9

t7 5.00
10.00
I 5.00
20.00

50
50
50
50

0,88
0,88
0,88
0.88

12,12
12,12
12,12
12.12

23,00
23,00
23,00
23,00

200
200
200
200

46,00
46,00
46,00
46.00

200 84,00

Osszesen 200 43,52 200
t8 5.00

10.00
1 5.00
20.00

50
50

50

10,88
10,88
10,88
10,88

2

2

2

2

2

2

2
2

23,00
23,00
23,00
23,00

200
200
200
200

46,00
46,00
46,00
46,00

n 200 43 92,00 200 I

t9 s.00
10.00
i 5.00
20.00

50
50
)U
50

0,88
0,88
0,88
0.88

l2
12

12
12

z
2
2
I

23,00
23,00
23,00
23,00

200
200
200
200

46,00
46,00
46,00
46,00

200 43,52 48,48 92,00 200 184,00

20 5.00
10.00
1 5.00
20.00

50 10,88

,00
,00
,00

12,12

,00
,00
,00

23,00

,00
,00
.00

200
200
200
200

46,00

,00
,00
.00

50 10.88 12,12 23,00 200 46,00

1,1 5.00
10.00
1 5.00
20.00

00
00
00
00

00
00
00
00

00
00
00
00

200
200
200
200

00
00
00
00

200
'00,00 '00 '00

Osszesen 560.10 616.00 1176,00
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A nagyuzemi technológia esetében annyiban módosítottuk a tömési

:ecepturát, hogy az előkészített /összekevert, kihűlt/ takarmányt a

'elhasználás elott 72 őráva| Lactobacillus plantarum statlerkultúrával

:ltottuk be. A beoltást 0,5oÁ inokulummal végeztük el. Mivel a környezet

:r:1aghőmérséklete meghaladta a 15oC hőmérsékletet, a fermentáció

:laosított volt.

Az i|y módon történő hizlalást az egyik termelő 90 lúdjával hajtottuk

.. egre /30 Kolos, 30 Babati, 30 Gourmaud/. Nagyobb egyedszámmal nem

.. olt célszeru a vizsgá|atot végezni a nagy gazdaságossági kockázat miatt,

:uvel nem tudtuk garantálni előre a kifogástalan májminőséget.

A hizlalási periódus a hagyományos tömés esetében 16 napig, a

ragyüzemi tömés esetében pedig 20 napig tartott. E'zek a számok

nregfelelnek az ágazati átlagnak.

A szállítás megkezdése előtt mind a három májhibridet minden

:ermelőnél különböző orrjelzovel láttunk el, a későbbi azonosítás

negkönnyítése érdekében'

Ezután kö vetke z ett a hizott l ib ák fe l d o I go ző üzemb e szá||itás a.

A hagyományos módon tömo termelők közül kiválasztottunk hármat,

akik eloző eredményeik alapján az ijzemi átlagot produkálták. Ezen

nárom termelő á|ta|hiz]ra|t ludakból különítettünk el termelőnként 30 db-

Üt /10 db Kolos, 10 db Babati, 10 db Gourmaud hibrideti. osszesen tehát

a hagyományosan tcimött libák közül 90 db-ot vizsgáltunk. A nagyüzemi

:echnológiáva| hiz|a|ő termelők közül az egyík, a már említett 90 db

starter kultúrával kezelt ludat száIlította a vízsgá|athoz, valamint

kiválasztottunk a másik termelőállománvából 90 db-ot. 30-30 db-ot a

hibrideknek megfelelően.
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A madarakat abeszá||ítás után, de még avágás előtt megmértük. Majd

<öl'etkezett avágás és kopasztás, végül a12 őrás előhűtés'

Az előhűtött állatokat másnap kora reggel bontották ki. A bontás során

r következő paramétereket jegyeztem fel hibridenként és tomési

midonként:

- hiz|a|ás alatti tömeggyarapodást,

- májtömeget,

- a máj minőségi osztályt,

- comb tömegét,

. mell tömeget.

\ libamájak minosítését az ágazati szabványnak megfelelően hajtották

régre. A 9. táblázatban bemutatom a Merian Rt ,hizott liba''

sp ecifi kációj ában szerepelő máj minősítési kritériumokat.

A mell és a combtömeg meghatározásáná| a bontási módot az export

kritériumainak megfelelően alakítottuk ki. Az esetleges kopasztásból

adódó, illetve a tollváltás miatti felületi hámsérüléseket az egyedi

mérlegelés után távolították csak el, ezzeI is biztosítva a standardabb

eredményeket.
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A libamái inósítésének kritér Merian Rt-nél
9. táb|áuat.

neK Kiltenulnal atn
}1inőségi
ieltemzők

Állomány szín Epség I Tömeg

}linőségi
osztá|ü

KöveteImény

I. Arányosan fejlett
lebenyek gittes
tapintású'
rugalmas, érett
állományú, kissé
puha és kissé
tésztás.

Kizáro tényezők:
Túl puha' kemény
máj.

Egységesen világos,
fehéres, kissé
rózsaszínű. Vágást
nem igényló felületi
rózsaszín
elszínezódés_amely
jegelés után
megszűnik_
megengedett.

Kizáró tényezők:
Felületi bevérzésnél
mélyebb, a máj
szrjveteibe behatoló
bevérzés (élénk
piros, bordó színű).

Sértilés mentes, ép
máj, sima feltilet.

Kizáró tényezők:
Tafiástechnológiai
hibából eredő
felületi sértilés
eltávolításából
adódó vágás.

500-850 g/db,
amennyiben az
elso három
kritériumnak

II. A teljes máj
állománya az I.o.-
tól abban tér el,
hogy kevésbé
gittes tapintású. A
kislebeny 1/3-ad
része enyhén húsos
tapintású lehet.

Kizáró tényezók:
Túl puha' kemény
mái.

Az I.o. terméktól
abban különbözik,
hogy az összfelület
1/10-én enyhén barna
színelváltozás
lehetséges
(foltokban).

Az I.o. terméktől
abban különbözik'
hogy
tartástechnológiai
hibából eredó 1

mm-nél nem
mélyebb felületi
sérülés vágással
töfténo eltávolítása
.-.^.^ ^.á^+ÍIItuÉv|'ÉUu!tl'

450-850 g/db,
amennyiben az
első hárium
kritériumnak
megfelel.

III. Lazább szerkezetű,
ill. szívósabb,
tömöttebb
állományú májak ís
megengedettek. A
nagy lebeny vége
is kissé húsos
tapintású lehet. A
kemény májak
csak ebbe a
kategóriába
sorolhatóak!
Kizárő tényezők:
Az a kemény máj,
amely
állományából
adódóan töredezett.

Kevésbé egyenletes:
sötétebb sárgás,
foltokban enyhén
barna színelváltozást
(a máj felületének %
részén).

A sérült' bevérzett
részek vághatóak,
csonkolhatóak a
máj maximum 1/3

részéig,

400 g/db feletti
máj'
amennyiben az
első három
kritériumnak
megfelel.

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés



\NYAG És iraóoszBn

3.]'.2. A lúdhizlalási adatokfeldolgozása

Az adatokat két szempontos /fajta és tömési technológia/

i'arianciaanalízissel értékeltük, a májtömeg, a májminőség, a comb és a

melltömeg vonatkozásában. A fontosabb mutatók kozött konelációt

számítottunk és ezt lineáris regressziós fuggvénnye| ábrázoltuk /SVÁB,

1981l. Ezek a fontosabb mutatók, ahiz|a|ás alatti tömeggyarapodás és a

májtömeg, valamint a tömeggyarapodás és a májminőség és ezek egymás

közötti konelációja.

3.2. A kábítási kísérletek végrehajtása

Irodalmi adatok rámutattak arta, hogy az elektromos kábítás a

hagyományos háIőzati frekvencia a|ka|mazásáva| izomgörcsoket és

szívfibrillációt is okoz.

Addig, amig a brojlercsirke és a gigant pulyka esetében ez kevéssé

aggályos, a májliba vonatkozásában viszont problémákat vet fel. A
1ibamáj ereinek kiürüléséhez elengedhetetlenül szükséges a jól működő,

és nem fibrilláló szív. A vérrel telített libamájat az I' ábrán mutatom be.

Ezért a Merian Rt megoldást keresett annak érdekében, hogy

megtalálja a megfelelő minőségű libamáj előállításához

elengedhetetlenül szükséges kábítási módszert.
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1. ábra. Yérrel erőteljesen teliten,libamáj lhagyományos kábítás utárr/

Az álta|unk kipróbált kábitási eljárások a következők voltak:

-,'CAs'' (Controlled Atmosphere Stunning) ga"os kábítás

lsroRK/.

- Nagy frekvenciás kábítás íLinko GMBH/,

- Nagy frekvenciás kábítás /STORK/.

A vizsgált kábító berendezések kontrolljaként a Merian Rt-nél régőta

működő hagyományos normál szinkron frekvenciás kábito berendezés

szo|gÍt|t.

Világviszonylatban nem tÖrténtek kísérletek viziszárnyasok

kábítására gÍnza|. A STORK AG elsőként, végzett modellüzemi gáeos

kábítást a Merian Rt-nél májlibákon. A CAS módszer esetében nemcsak

a libamájra, de a hús minőségére is kiterjesztettük a minőségi értékelést.
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A vizsgálatoknál kontrollként a Merian Rt-nél haszná|t hagyományos

kábító berendezés szolgált l50 Hz,50 V, 75 mAl.

A vizsgálatokat öten végeztük el' a l. mellékletben látható minosítő

j egyzőkön1,vek segítségével. A későbbiekben felsorolásra kerülő minden

paraméteft kül<jn osztályoztunk, és az ü értékelés számtani átlagáből

kaptuk meg a végső minőséget.

A kísérletel<hez a vizsgá|t és a kontroll egyedeket egy ugyanazon

t-armról származő libákból választottuk ki.

Egy-egy farmról 2-2 egyedet vizsgáltunk' osszesen 60 libát,

amelyek 15 termelőtó| származtak. A viszonylag kis egyedszámot a

modell berendezés lassú üzemmódja miatt nem tudtuk növelni.

A I0. táb|ázatban bemutatom a Merian Rt májliba feldolgozó

r.onalának termelési folvamatát.

A Merian Rt máiliba v nalának működése

59

Májliba feldolgozó
gyártósor

'V első kopasztógép előtti
;o"'ryry

Hűtés

a- -; ;-őonlas

Eljárásjellemzők

Kér fug"gg91toh9]y.

50 V négyszÖghullámú
váltóáram

TényIeges
e|járásidő

l0 ill. 90 s----:------lís

Fs'-ilvgliyeegl 5s
Kllt91-1' Y9re?t91ő h9|yiség
6I-62'C. mechanikus
fli1dőm-o1g.4{q
Manuális, 3

Légbefúvásos
hűtőberendezés
0 --+2" c
,qz etotrtiiéi titan
Á r'eg1ietny1iiis utan
Csomagolva és jégen hűtve,
továbbfeIdoIgozó üzem

llrn
---'.-";-- --) n'l

-;-;

A kovetkező napig

---------------; --
.......... m$l3-P.

e-.l.-v-l-e4l 
-ut-411. I, I lp-

A levágás utáni 2' nap

1l pers
I 6 perc

I nap

{ mái felbontasa kierezése Továbbfeldo|

10. táb|ázat.

iA vonal kapacitása 600 db lúd/óra/
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A kísérlet során a vizsgáIt egyedeket a beszállító autó ketrecéből

egyenesen a gázos kábító berendezéshez vittük. Ugyanabból a ketrecből

választottuk ki a kontroll vizsgá|at egyedeit is. Így u libákat ért

stresszhatások is közel azonosak voltak. A géuos kábító berendezés

működési sémáját a2. ábránmutatjuk be.

Második fázis: 807o Coz - tDoÁ 02 - |0"/" N2 (2 perc)

- Kábított baromfi

Baromfi be

Első fázis párásítással:
40o/o Co2- 30oÁ o:-
307o N2 (1 perc)

2. ábra. A gázos kábító berendezés működési sémája. (CAS-Prinzip,
Stork)

Mint az a 2' ábrán Iátbatő, hogy a CAS rendszer két lépcsőből áll, a

bevezető fátzisban a libákat egy a|tatő atmoszferába helyeztük viszonylag

alacsony széndioxid és megnövelt oxigén tar1alommal la szabáIyozott

atmoszféra nedvesség tartalma a normál relatív párataftaIoml' A
szabáIyozott atmoszféra többi része nitrogénből á11.

A befejező fázisban az e|kábitott libákat megnövelt széndioxid és

csökkentett oxigén tartalomnak tetttik ki. A befej ező fázist gyakorlatilag

60
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:1ó atmoszférának is tekinthetjük, mive| az á|Iat ez

:lpusztul, normál atmoszférába helyezve sem térne

3 akorlatiiag me gful ladt'

A két fázisbanhasntáIt gázok koncentrációjáról a

::j ékoztatást'

után a fázis vtán

többé magáű:roz,

Í. táb\éaat ny$t

11. tábllázat.
leírása

Abevezetőfázisbanigenfontosagázokmegfelelőpáta1artalma,mert

a környezeti páratartalomnál alacsonyabb gáznedvesség tafialom

kiszárítjaanyáIkahártyákat,amiszinténstresszkéntfoghatófel.

AMerianRt-nélműködő,,CAS''berendezésta3.és4.abrákmutatják

be.

A hál o7Ótt s kábítás technológtat

Tartózkodás
lu9 l!

Gaz atmoszféta

LIómérséklet

-FA"t"tt"1.m

Bevezetó Íázis Befeiező fázis

Minimum l Perc Minimum 2 Perc

Kb.30% OzGt-2%)
Kb. 40% CO2 (t- a%)

Kb. 30% N2 (fennmaradó
rész)

Kb. 5-150Áoztl-2%)
Kb. 80 oÁ Coz eL 4%)

N2 (fenn maradó rész )

20oCi+i-s"c; 20 
oC 

1+l- s "c;

60-65%
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3. áb ra. A szab ályo zatt atrn: szfér ás kábitási technoló gia beállítása

4.ábra. A ,,CAs'' berendezés alkotó elemei

,l
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Az e|őzőekben bemutatott berendezéssel elvégzett kábítás után a

következő termék minőség vizsgálatokat hajtottuk végre.

3.3. Libamáj minőség vizsgálatok

A májminőség felmérése során a következő paraméterek kerültek

rögzítésre:

3.3.1. Külső, vizuólis májosztályozás

Az osztá|yozás kritériumrendszere az előző fejezetben már bemutatott

9, táb|ázatl specifikációra épül. A termelési folyamat során a maJ

külsődleges minősége kétszer kerül meghatátozásra. Az első osztá|yozás

a vágást követő napon történt, a bontás során. A második osztá|yozás a

konzerv üzemben történt a bontást követő második napon. Az
osztá|yozást mindkét helyen 21 nagy tapaszta|atta| rendelkező

máj o sztá|y oző v é gezte.

3 '3.2. A libamáj kulső színének meghatározása

A ktilső szin meghatározása érdekében egy pontszámos skálát

aiakítotturrk ki, 1-3 közötti értékekkel. Az I : világos, a 3 : sötét szín

megjelöléssel. A minősítést a specifikáció alapján felállított standard

alapjánvégezték, a két minőségi osztáIyozást követően.

3.3.3. A máj kjlső szoveti vértelítettségének meghatározása

A külső szövetvérzés meghatározását a második májosztá|yozás

végeztük, egy pontszámos skála segítségéve| l0 : nincs vérzés,

elfogadható mértékű bevérzés,2 : kifogásolható méretű bevérzésl.

Turcsán Zsolt r PhD doktori értekezés
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Természetesen minden paraméter vízsgá|atát a hozzátartozó kontroll

mintával összehasonIítv a v épeztük el.

'r.3.4. A mdj tömegének meghatározósa

Az egész máj lnagy és kislebeny/ tömegének mérése az elsődleges

r.ágóüzemil és a másodlagos /továbbfeldolgozó üzemil májminősítés

során egyaránt megtorténik, és egyike az áIta|ános külsődleges minőséget

meghatároző legfontosabb tényezoknek. A tömeghatárokról a 9.

táblázatb an kaphatunk táj ékoztatást. A máj töme gének me ghattr o záséú'

e gyedenként, hitelesített di gitális mérle gen végeztük.

J. J. j. Az erezési veszteség nagysógának meghatítrozása

Számunkra a legfontosabb mutatószám. Az erezés során

eltávolítottunk minden olyan eret /vénák, kapillárisok/, amelyek szemmel

láthatóan vérrel telítettek voltak. Ezek az erek alkalmatlanná teszik a

libamájat a tovább feldolgozásra. Abban az esetben, ha a konzerv

készítményekben maradnak, e|színezhetik azt. Az erek eltávolítását a

nagy és a kislebeny felnyitásával végeztük eI. EIőzetesen megmértük a

teljes máj tömegét, majd az erezés után is. Az erezési veszteséget a teljes

máj tömegéhez viszonyítva százalékos formában számítottuk ki.

3.4. Húsminőségvizsgálatok

A húsminoségi vizsgálatokat hasonló elven hajtottuk végre, mint a

számunkra legfontosabb májminőségi vizsgálatokat. A vizsgálatok

kontrollja a Merian Rt hagyományos kábító berendezése volt.
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3.4.1. A mell és a comb szöveti bevérzésének meghatórozása

A mell és a comb izomszoveti bevérzésének meghatátozását szintén

pontszámos skála segítségével végeztük /0 : nincs bevérzés' 1 : nem

kifogásolható bevérzés, 2 : kifogásolható mértékű bevérzés l.

3'4.2. A mell és a comb erekben megmaradó vér mennyiségének a
vizsgáIata

A vizsgáIatokat a combcsont és a mellcsont eltávolítása után egy

pontszámos skála segítségével hajtottuk végre /0 : nincs pangó vér, 1 :
nem kifogásolható vérmennyiség, 2 : kifogásolható mennyiségrí' pangó

r érl.

3'4.3. A mell és a comb hússzínénekvizsgólata

A mell és a comb hússzínének meghatározását előzetes standardok

f-elállításával pontszámos skála bevezetésével hajtottuk végre /1 : világos

szín,2: nem kifogásolható hússzín, 3 : kifogásolhatóan sötét hússzírV.

3'5. A ludak viselkedési paramétereinek vizsgálata a CAS el.iárás

alkalmazása során

Mivel még májlibákat sohasem kábítottak gázza|, ezért cé|szerúnek

láttuk a kábítás során j elentkező viselkedésformák vizsg á|atát'

A kísérletek végrehajtása folyamán a gázos kábítást videokamerával

folyamatosan rögzítettük és később visszanézve elemeztük a

viselkedésformákat.

A viselkedési paraméterek kiértékelése a következő kategóriák alapján

tortént.
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3'5.1. Lihegés, mély légzés, fejrázás és kismérvíí szárnycsapkodás

b ekövetkezé s i időpontj a

A vi s elke dé sformák a következőképpen def,rniálható ak :

- Lihegés: a lúd mély |éIegzetet vesz /rcivid fejmozdulattal/.

- Mélylégzés: a lúd mély lélegzetet vesz a nyak kinyújtásával

egyidejűleg.

. Fejrázás: alűd rázza a fejét.

- Kismérvú szárnycsapkodás: a szárnyak mozgása az anasztézia

eiőtt, vagy után.

3,5,2. Az egyensúlyvesztés és a nyakelernyedés bekövetkezési időpontja

A következő viselkedési paraméterek aZ enyhe anasztézia

bekövetkeztét je|zlk

- Egyensúly vesztett testhelyzet: a lúd nem tud megállni a |ábain, és ülő

helyzetében is dülöngél.

- Nyakelernyedés: a lúd nem tudja fenntartani afejét, a fej lefelé mozog,

lekonyul.

- Az enyhe anasztézía egyik további /és legmegbizhatőbbl je|e az is, ha a

madár leül.

Mivel azonban az á|ta|unk végzett kísérletek többségében a lúd már a

gázlégkörbe való behelyezés pillanatában ü1ő helyzetben volt, így ezt a

testhelyzetet ebben az esetben nem tekintettük a gáz|égkör okozta

viselkedési paraméternek. A ,,leülés'' nem került besorolásra az enyhe

anasztézia ielei közé.
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3.5.3' Remegés, illene kisebb görcsok bekövetkezése a második fázis

végén

A legtöbb lúd esetében a fartő tájékán, illetve a szárnyak téi1ékán

kisebb mérvű izomgörcsök, illetve testremegés volt észlelhető a második

tázis végén. E'z az idopont' mint a visszafordíthatatlan érzéstelenség,

illetve a halál beálltának időpontjaként került meghatározásra.

A ,,CAS'' gázos kábítási kísérletek adatainak a kiértékelése után aÍra a

követkeáetésre jutottunk, hogy az e|ért eredmények nem váltották be

reményeinket a legfontosabb területen, a libamáj erezési veszteségének

csökkentése szempontj ábőL Ezért új kábítás technológiai alternatívákat

kerestünk.

3.6. Nagyfrekvenciás elektromos kábítás

A libamáj erezési veszteségének csökkentése érdekében két

nagyfrekvenciás kábító berendezést próbáltunk ki:

a.) A Linco GMBH á|tal gyártott frekvencia generátort és szabá|yoző

egységet szereltünk fel a Merian Rt hagyományos kábító berendezésére.

b.) A STORK AG által 1998-ban kifejlesztett nagyfrekvenciás kábító

berendezést.

A 4-5. ábrán|áthatő a Linco GMBH által előállított kábító berendezés.

Az 5-6. ábrán|áthatő a STORK AG által előállított berendezés.

A ,,Linco'' berendezés maximális kábító frekvenciáj a: 200 H4 a

STORK berendezés 50-700 Hz-es tartományban működik.

A 12. tábLázatban bemutatom a kísérletek során hasznáIt kábítási

paramétereket.
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Az egyes kísérleti paraméterek kialakításánál figyelembe vettük a

gyártó javaslatait is.

Az egyes paraméter csoportok szerint kábított májlibák kísérleti

egyedszámát 30 db-ban állapítottuk meg, hogy a gázos kábítás libamáj

erezési veszteség eredményeivel is össze tudjuk hasonlítani.

12. táb|ázat.

A nagyfrekvenciás kísérleti kábító berendezéseknél beállított főbb

Minden egyes paraméter csoporthoz hozzátendeltük ugyan abból a

falkából a hagyományos kábítóval kábított kontroll csoportot is. A
kibontott májakat kiereztettük és megállapítottuk az erezésl veszteség

százalékos mértékét.

A munkafolyamatok végrehajtása teljesen analóg volt a CAS módszer

esetében leírtakkal.
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3.7. A kábítási adatok feldolgozása

A gázos kábítás adatainak kiértékelésekor a kontroll és a géuza|

kábított egyedek paramétereinek számt ani át|agát hasonlítottam ossze.

Az erezési veszteség, mint legfontosabb paraméter vonatkozáséban az

eltérő kábítási módokat egy szempontos varianciaanalízissel (ANoVA)

értékeltük.

A kap ott eredményeket o szl opdiagram formáj ában ábr ázoltuk.
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4. EREDMEI{YEK ES ERTBKELESUK

.{' 1. Lúdfajták és tömési módok vizsgálata

1.I.1. A mtijtömeg és a májminőségi osztály alakulósa, hilanbaző

lúdhibridek és tömési módok fuggvényében

A májtömeg átlagok alakulása a három vizsgált lúdhibrid és a három

tömési technológia hatásátra az 73. táb|ázat szerint alakult.

13. táb|ázat.
A májtömeg alakulása különböző fajták és tömési módok hatására

Máitomeg átlae (g) és szórás (n: 30)

70

Tömési mód Faita
KoIos Gourmaud Babati

66J,5+',74,2 590,4+133,3 482,5t1t5,9
59',7.91139.7 484.51111.1

Izraeli starterral,
előfermentált 665,4+120,5 541 q+l?5 ? 500,4+101,9
takarmánnvaI

A két Szempontos varianciaana|ízis elvégezhető volt, mivel a Bartlett

próbával szóráshomogenitást tapasztaltunk. A variancia alapadatokat a

I 4. táb\áza|' szemlélteti.
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A 14. táblázatbollátható, hogy a fajtátőI és a tömési módtól fuggő

legkisebb szignifikáns differencia 34,7 E, 95oÁ-os megbízhatósági

szinten.

14. táblázat.
A májtömeg alakulása különböző fajták és tömési módok hatására

Y ariancia táb|Íuat

7l

Négyzetösszeg
Szabadságfok

438783 1,75
251

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Kezelés
I 306996,03
8

163374,504
12,886r r54

sD 95%:60.186226

Négyzetösszeg
Szabadságfok

Párhuzamosok
3080835,72
243

Szórásnégyzet |2678'3363

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Sorok között
11405,5925
2
5702,78125
0,449805173

sD 95%: 34"7485338

Négyzetösszeg
Szabadságfokok
Szórásnégyzet
F.érték

oszlopok között
1251717 ,4'.7

z
625858,734
49,3644213

sD 95%: 34.7485338
Maradék
Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-éfték
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A hibridtől és a tömési módtól is fiiggő legkisebb szignifikáns

differencia 65,4 g májtömeg átlageltérés. A kapott májtömeg átlagokat a

95%-os konf,rdencia intervallumokkal az 5. ábrán mutatiuk be.

Fajták szerint

Tömési mód szerinl

72

Itrl
IL

700

6 coo

B0 500

É ]till

- tott

800

@ooo 
'Ü

E400,

0l ffintu
Hagyományos Nagylizemi Stfferral

elófermentált
tömési mód takfumánnyal

Fajta és tömési mód szerint

800
700

;:6001
Bo 500

E4001.: 300 l

100.
0l

trKolos tllCourmud trBabati
eIőfenrentált

ti'mésimód takaminnyal

Hagyonúnyos Nagyüami staftetral

S.ábra. A májtömeg át|ag alakulása ktilonboző libafajták és tömési
módok esetében
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Mint az a 13. és 14. táb|ázatból' valamint az 5. ábrából kitűnik, a

tömés alatti májtömeg gyarapodásra kizárőIag a lúdhibrid Van

szignifikáns hatással' míg a tömési mód csupán a munka hatékonyságát,

illetve gazdaságosságát befolyásolj a.

Jóllehet a májtömeg az export esetében is igen lényeges szempont, de

ennél lényegesebb a májtömeget is figyelembe vevő minőségi osztályba

sorolás.

Így a vlzsgáIatokat a májtöm eghez hasonló elrendezésben

kiterjesztettük a minőségi osztá|y meghatározására is.

A májminőségi osztályba sorolás' hibridek és tömési módok szerinti

adatainak átlagát és szórását 15, táb|ézatban tüntettük fel.

15. táh|ázat.
A máj minőségi osztáIy alakulása különböző lúdhibridek és tömési

módok esetében.
Máj minőségi osztály és szórás (n: 30)

Fajta
Gourmaud

2,07+1,38
1.01l0.26 1,32+0,67

Starterral
előfermentált

1a
I)

Tömési mód Kolos

1,61+0,91
takarmánnva1

A variancia alapadatait 16' táb|ázatbanmutatjuk be.

Az átIagértékek alaku|ását 95%o-os konfidencia intervallumokkal a 6.

ábta szem|élteti'
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|6. táb|ázat.
A máj minőségi osztá|y alakulása különböző lúdhibridek és tomési

módok esetében
Variancia táb\ázat

l4

\égyzetösszeg
Szabadságfok

t98,98412',7
251

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Kezelés
28,1984121
8

3,52480158
5,01521329

sD 95% :0,448t14102

Négyzetosszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet

Párhuzamosok
110,185714
z+3
0,70282187

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-éfték

Sorok között
3,17460322
z
1,58730161
2,2584693

sD 95% : 0,258718198

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

oszlopok között
23,6269841
2
I t,8134921
I 6,8086575

sD 95% - 0,258718798
Maradék
Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték
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Mint a 15. és 16. táb|ázatból, valamint a 6. ábrábő| kitűnik. a

májminőség, ahogy az várhatő is volt, szintén elsősorban a hibridtől fligg,

bár határozott tendencia mutatkozlk a nagyizemi tomési mód esetében,

hogy bizonyos átalakítással ezzel a technológiával májminőség javulást

lehet elérni. A probiotikus hatású takarmány (módosított nagyüzemi

technológia) a Kolos májhibrid esetében szignifikánsan rontja a

májminőséget, ami a fokozott tejsar,.termelésnek tudható be, így ezt az

eljárást starterkombinációkkal meg kell iavítani.

75
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2
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Nagyüzemi startetral e|őállitott
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4,I.2. A rcmés alatti testtömeg gyarapodás, kapcsolata a mőjtömeggel

és a máj minőségi osztóIlyal

A testtömeg gyarapodás alatt a továbbiakban a tömésbe fogott ludak

.,induló'' tömege és a vágás e|őttihizlalt tömeg különbségét értjük.

A fenti paraméter alakulását a már ismert elrendezésben a 17.

tábIázatb an mutati uk b e.

17. táb|ázat.
A tömés alatti testtömeg gyarapodás alakulása, hibridek és tömési módok

szennt
Testtömeg-gyarapodás (kg) és szórás (n: 30)

Fajta
Gourmaud

3.40+0.26 3,76+0,32 3,0110,l9
Nagyüzemi 3,40r0,36 ? ?r+o ?s 3,08+0,21
Starterral

előfermentált 3,50+0,51 3,09+0,36
takarmánnvaI

A két szempontos varianciaana|ízis a|aptáb|ázata a 17. táb|ázat. Az

átlagértékek a konfidencia intervallumokkal a7. ábrán láthatóak.
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18. táh|ázat.
Tömeggyarapodás a tömés alatt, hibridek és tömési módok szerint

Variancia táblázat

77

Négyzetösszeg
Szabadságfok

198,984t2',7
251

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet
F-érték

Kezelés
28,1984121
8

3,524801 5 8

5,01521329
sD 9s%:0.4481 14102

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet

Párhuzamosok
110,785714
243
0,10282187

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Sorok között
3,17460322
2
1,58730161
2,2584693

sD 95% :0.2s8718798

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

oszlopok között
23,6269941
z
t1,9134921
1 6,8086575

sD 95% :0,258118798
Maradék
Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték
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Az ábrákbőI és téhlázatokból kitűnik, hogy a híz|a|ás alatti testtömeg

gyarapodás is elsősorban a hibridtől, és nem a tömési módtól fugg.

Megállapítható, hogy a három lúdhibrid ráhízási tömege jóllehet

kismértékben, de mégis szignifikánsan különbcjzik. A korábbi májtömeg

és májminőség vizsgálati adatok sejtetni engedik, hogy a ráhízási

tömegnövekedés a tömés alatti májtömeg növekedéssel arányos' Ezt

a\átámaszt1a a májtömeg és a ráhízási tömeggyarapodás közötti

korrelációs zámitás (8. ábra).

78

Fajták sreúnt 5

Ú

.él

0

Tön4si mód srerint

w[ffi
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o OKolos &Gomud trBabatiÚ

É

3

M
startemal elóállított

takamámyal
Hagyományos NagyűZmi

7. ábra.Híz|a|ás alatti tömeggyarapodás avizsgált lúdfajták és tömési
módok esetében
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79

Rt:0.9836

1t
3,43

Tömeggyarapodás (kg)tut

8. ábra. Koneláció a májtömeg és ahíz|a|ás alatti t.l*"ggyu.upod.í.
között

A 8' ábrán 2]0 adatpár kiértékelése történt ffieg, aminek
eredményeként igen szoros összeftiggés (r=0'98) mutatkozik a végső
májtömeg és a úbízási tömeg kozött. Az ábrábő| az is kiolvasható, hogy
avizsgá|t intervallumban kb. 20 dkg tömeggyarapodás, 10 dkg májtömeg
gyarapodással hozhatő kapcsolatba. Az érdekesség kedvéért
kiszámítottuk az egyenes egyenlete a|apján, hogy extrém 1000 g_os
tömegű máj e|őá||ításához mintegy 4,|6 kg_os hiz|alás a|atti
tömeggyarapodás sztikséges. Ezek az adatok azéft hasznosak' mert a
híz|a|ásra kiadott és a vágás előtti lúd tömegéből számolt külcinbség
alapján a várhatő májtömeg elég jól prognosztizá|hatő. Bár elméletileg
lehetne a májtömegre vágás előtt is felvilágosítást kapni ultrahangos vagy
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röntgentomográfiás vizsgá|atta|, de a vizsgálati és az eszkozháttér

költségei rendkívül magasak lennének.

Hasonlóan SZoroS összefiiggés mutatkozik a máj minőségi osztály és a

tömeggyarapodás között (9. ábra). Ami érthető' mert mint azt már

korábban említettiik amáj minőségi osztá|y döntő tényezóje a májtömeg,

ezen kívül befolyásolj a a máj külleme (bevérzés, szín, konzisztencia

stb.).

R2 = 0,9801

0r3,06 3p 3,43

1ö-"ggry-!:$.!kg)
9. ábra. osszefiiggés a májminőség és ahíz|a|ásalatti tömeggyarapodás

között

A híz|a|ás alatti tömeggyarapodás a lúdhibrid ismeretében előzetes
tét1ékoztatástadhatavárhatőosztáIyozottmájszortimentekre.
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Ez kulcsfontosságú lehet a szezonális időszakban' amikor a |ibamáj

vevők naponta szá||ítanak. és egy nappal a száIlítás előtt már kérik a

várhatő libamáj mennyiségét és minőségét.

Kétszeri lhíz|alás kezdetén és a levágás előttil tömegméréssel jó

közelítéssel megadhat ő a v árhatő máj mennyiség és máj minősé g.

A 6. ábrából kiolvasható, hogy I. osztályú libamáj 3,52 kg feletti

ráhízás esetén várhatő, igen nagy valószínűséggel (r:0,97)'

4.I.3 , A vágási mell és combttmeg alakulása

Tekintettel arra, hogy a korábbi vizsgálatok bizonyították, hogy a

módosított nagyüzemi tömési mód nem eredményez szignifikánsan

pozitiv hatást, a testtömeg gyarapodás vonatkozásában, így ennek

v izs gáIatátó l a to v ább i akb an e lte kintettünk.

A melltömeg alakulását a 19. táb|ázatban mutatjuk be.

19. táb|ázat.
A melltömeg alakulása hibridek és tömési módok függvényében

Melltömeg alakulása (g) és szőtás
Fajta

Gourmaud
814,5+4,7 803.1
828,0+6,6 842,2+4,1 812.0r3

A variancia értékeit a 20. táb|ázat. a srafikus ábrázolását 10. ábra

szemlélteti.
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A 19. és 20. táb|ázatokból, valamint a 10. ábrábőI kitűnik, hogy bár a

vizsgáIt lúdhibridek között lényeges különbségek vannak, a melltömeg

ingadozás sokkal kisebb. Az egyes hibridfajták fajtán belüli melltömeg

adatainak szőrása mindössze négy gramm, ezért a hibridek közötti

viszonylag kis átlageltérések minden esetben szignifikánsak.

Szigni|rkánsak a tömési módok hatására mutatkozó átlageltérések is.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Gourmaud hibrid melltömeg át|aga

felülmúlja mindkét másik vizsgá|t fajtáét, ami egyébként tenyésztési

célkitűzés is volt.

A combtömegek alakulásával kapcsolatos átlagértékeket a 2I.

tábIázat, a variancia analízissel kapcsolatos alapadatokat a 22. táb|ézat

szemlélteti.

Az adatok grafikus megjelenítése a 11. ábriín látható.
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20. táb|ázat.
A melltömeg alakulása különböző lúdhibridek és tömési módok esetében

Variancia táblázat

83

Négyzetösszeg
Szabadságfok

42783,7813
179

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Kezelés
3 83 15,5
5

7663,1
298,409909

sD 95% :2,616855',701

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet

Párhuzamosok
4468,28125
174
25,6',797773

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

Sorok között
3025,78125
I

3025,78125
117,927394

sD 95%: 1,5108431

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

oszlopok között
34268,4063
2
l',t 134,2031
66',7,225534

sD 95% :1,85039734
Maradék
Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-érték

1021,3125
2
510,65625
I 9,8855404
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10. ábra. A melltömeg alakulása tömési módok és fajtrík hatására

A 2I. és a 22. táb|azatokból és a 11. ábrából jól látszik, hogy a

combtömeg esetében mind a hibridek' mind a tömési módok szignifikáns

átl ageltéré seket eredm ény eznek, b ár ezek a különbsé gek minimáli sak.

Turcsán' Zsolt * PhD doktori értekezés
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2|. táh|ázat.
A combtöm eg át|agérÍékeinek alakulása különböző lúdhibridek és tomési

módok esetében
Combtömeg (e) és szórás (n:30)

Fajta
Gourmaud

85

Tömési mód Kolos
755.3t15 761.8x6.9 739,2+4,8

Nagyüzemi 760,4+13,2 771,4+8,4 744,9+5,3

osszességében vizsgálataink a|apján megállapítható, hogy a hazai

méqltba feldolgozás |eggazdaságosabban a Gourmaud típusú

májhibriddel valósítható meg.

A hibrid májtermelő képessége megfelelő, ugyanakkor az értékes

húsrészek kihozatala is ennél a hibridnél a legjobb.

Tekintettel arra, hogy az egy törzstojóra jutó naposliba szaporulat

vonatkozásában is a Gourmaud hibrid a legjobb, bátran kijelenthetjük,

hogy ezzeI a hibriddel lehet a vizsgá|thibridek közül a legkisebb fajlagos

költséggel libamáj at eIő á||itan|

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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22. táb|ázat.

Négyzetösszeg
Szabadságfok

A combtöm eg analízis vadanca táblázata

37593
r79

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet
F-érték

Kezelés
20819,3125
5

4t63,9625
43,1933691

sD 95% :5,07018145

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet

Párhuzamosok
16773,6915
174
96,4005029

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F-éfték

Sorok között
2074,03125
1

2074,03125
21,5147348

sD 95% :2,92727409

Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szórásnégyzet
F.érték

oszlopok között
18573,4375
z
9296,71975
96,3347542

sD 95%:3,58516393
Maradék
Négyzetösszeg
Szabadságfok
Szőrásnégyzet
F-érték

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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NagyürerniHagyományos

11. ábra. A combtömeg alakulása, lúdhibridek és tömési módok hatására

4.2, A szabálvozott légkörű gázos kábítás /C.A.S./ és a hag}uomán}'os

elektromos kábítás vizsgálata

A lúdhibridek termelési paramétereinek vizsgáIatáv a| kiv á|asztottuk a

|eggazdaságosabban termeltethe tót, a Gourmaud hibridet. Továbbiakban

avizsgá|atainkatezze|af qtáva|hajtottukvégre.

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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4.2.1. A libamáj színének, külső szöveti bevérzésének, valamint erezési
veszteségének alakulása avógást kovető 2. napon

A kiilső szín átlag értéke mindkét kábítási mód esetéb en 2,2. Tehát
nem lehet különbséget tenni a két kábítási mód májszínre gyakorolt
hatása tekintetében.

/\
qJ

\q)

\q)
00

Na

l5

I

tt \
" )r

U

máj kü|ső színe a vágás utáni 2. napon

[1elekhomos kábírás r C.A.S. grízos kábftás

|2. ábra. A libamáj színének alakulása különböző kábítások során

Turcsón Zsolt - PhD doktori értekezés
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A libamáj külső szöveti bevérzéseinek átlag éftékét 13' ábránmutatiuk
be.

Ebben az esetben minimális eltérés tapaszta|ható a hagyományos
kábító berendezés javára (Elektromos kábító berendezés:l.1.
C.A.S.:1,2).

q)

\()

\q)
o!

Na

7,4

lrl

I

0,9

0,6

0,4

n)
0

a máj külső sziiveti bevérzése a vágás utánt2.
napon

13. ábra. A libamáj külső szöveti bevérzéseinek átlagos pontszámértéke

A leglényegesebb paraméter, az erezési veszteség alakulásáró| a 14,
ábra ad számunkra felvilágosít ást. Az átlagér1éke k vizsgá|ata megmutatta
számunkra, hogy a C.A.S. eljárás nem fejt ki pozitív hatást, az erezési

Turcsán Zsolt " PhD doktori értekezés
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veszteség csökkentése tekintetében (C.A.S.:11,7oÁ, elektromos

kábítás:l0.5%).

3456789101112
erczesi veszteség (7o)

14. ábra. A libamáj erezési vesztesége a vágást követő 2. napon

4'2.2, A húsminőség /mellfité, comb/ vizsgálata a két kábítási eliárás
vonatkozósában

A mellfilé húsminőségének alakulásáról 15. ábra ad felvilágo sitást. Az
izombevérzés átlagpontszámai a C.A.S. eljárás tekintetében voltak
kedvezőbbek, jól lehet csak minimális mértékben (C.A.S.:0,0,
Kontroll:0,3).

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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Hasonlóan aZ e|őző paramétethez a mellfilé ereiben

vérmennyiség tekintetében is minimális mértékben a C.A.S.
produkált j obb eredményt (C.A. S.: 1,0, Kontroll: 1,2).

A mellÍilé hússzíne azonban a kontroll esetében bizonlult
(C.A.S.: 1,6, Kontroll: i,3).

maradó

módszer

jobbnak

ire 
"l"r.r'o."* 

[auit'i. r ó-+ í ga'os tauitás

1,6

1,4 )

1),

1l

0,8l

0,6:

0,4

o'2 
l

g r'.*lli.Í'i.

szöveti mell ereiben
bevérzések maradó nussztn

vérmennyiség

i..;';". Á *"rrnre r'.i..i"*e gJ;;t ur ur...r a,u r.urá i,a o.akábítá j
eljárások során

A két kábítási eljárás hatását a comb húsminőségére a 16. ábrán

mutatjuk be.

Turcsán Zsolt r PhD doktori értekezés
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A comb izombevérzéseinek tekintetében minimális mértékben a

C.A. S. elj árás produkált j obb eredmén1t (C.A. S.:0, 1, Kontroll:O,3 ).

A comb ereiben maradó vérmennyiség vonatkozásában gyakorlatilag

nincs különbség a két eljárás kozött (C.A.S.:0,9, Kontroll:O,8).

Szintén minimális eltérést tapasztaltunk a comb hússzínének

átlagpontszám alakulásai között (C.A. S': 1,2, Kontroll: 1'3 ).

pontsámok
átlagértéke

1,8

t5

1aI.L

0,9

A comb húsminősége

E elektronios
kábítás

IC.A.S. gázos
kábÍtás

hússzín

rc. áb,;;.a 
"o-u 

úffioi,.ffi jrár.,ra," 
t.tii.i,'utl'o kábítási

eljárások során

Bár a kísérletek kiértékelésének szubjektivitása (a májak erezései

veszteségeinek kivételével) nem tette lehetővé szignifikáns különbségek

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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megá||apítását, a C.A.S. eljrárás nem gyakorol lényegesen jobb hatást sem

a libamáj, sem pedig a húsrészek minőségére.

4.2.3, Májludak viselkedési paramétereinek vizsgólata a C.A.S. eljárás

alkalmazása során

Mivel a világon még ezideig sehol nem végeztek vizsgálatokat a gázos

kábítás hatásaival kapcsolatban a májlibákra, sztikségesnek láttuk a fobb

vi selkedé si paraméterek vizs gálat át és az eredmények bemutatását.

93

i 2oo

=o.:L:: & r50
.oE
Ü'i 'E 100otr>v

É50

ú. áb;". A
E!4l.r.e1;-"r"@_'";q4
viselkedési paraméterek átlageredméyei

Az egyensúlyvesáés bekövetkezésének időpontja a C.A.S. eljárás első

fázisában átlagosan a ludak szabá|yozott légkörbe helyezését követően

15,4 másodperccel következett be (standard eltérés 5,2 másodperc).

Turcsán Zsok - PhD doktori értekezés
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A nyakelernyedés bekövetkezési időpontja a ludak behelyezését

követően 25,2 másodperc átlagidőnek mutatkozott (standard e|térés 7.7

másodperc).

A C.A.S. eljárás második szakaszában bekövetkező testremegés

(halálpont) átlagosan a kábítás kezdetét követően 236,2 másodperccel
következett be (standard eltérés: 35,8 másodperc).

A kísérleti C.A.S. eljárásról összességében elmondható, hogy nem
váltotta be a hozzáfuzitt reményeket. A libam áj erezési veszteségének
vonatkozásában gyengébb eredmén5,t produkált, mint a kontroll
(hagyományos elektromos) berendezés. A húsminőségben bekövetkező
minimális javulás nem áll egyensúlyban a C'A.S. módszer igen nagy
beruházási igényével.

4.3.

erezési veszteségére

Az e|őző fejezetben bemutattuk' hogy a gázos kábító berendezés a
legfontosabb paramétert, a libamáj erczési veszteségét nem csökkentette
megfelelo mértékben. Ezért o|yan kábítási technológiai alternatívákat
kerestünk, amelyek pozitiv, javító hatást fejthetnek ki a ]ibamáj
minőségére, és megfelelo szintre csökkentik aZ erezési veszteség
métékét. A kísérletbe két nagyfrekvenciás elektromos kábító
berendezést vontunk be. A vizsgá|atok kontrolljaként a Merian Rt

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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hagyományos hátőzati frekvenciás kábító berendezése szolgált. A
beállítási paramétereket a 12, táb|éuatban már szemléltettük. A
vizsgálatok objektivitása érdekéb en a génos kábítás erezési veszteség
paramétereit is összehasoniítottuk a többi berendezés hasonló
paramétereivel. A paramétereket egy szempontos variancia analízissel
vizsgáltuk, és oszlop diagram formájában ábrázo|tuk a konfidencia
interval lum feltünteté s é v e|, 9 5%o- os me gb ízható sági szinten.

4,3.l. A ,,Linco,, cég által gyártott berendezés hatása a libamái erezési
veSzÍeSé8re

A vizsgá|at eredménye it a 23. táb|ázatban és a 1 8. ábrán mutatjuk be.
A kísérleti és a kontroll állományok módusz és a medián értékei kozött
jelentős eltérést tapaszta\turnk, amely sejtetni engedte, hogy a Linco cég
által gyártott berendezés nem javíd a a kivérzés hatékony ságát. Az
eredmények komplex kiértékelése alapján |áthatő, hogy a ,,Linco,,
berendezés szignifikránsan gyengébb eredmény.t produkál, mint a kontroll
berendezés.

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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23. táb|ázat.

Linco cég á|ta| gyártott berendezéssel végzett vizsgálatok statisztikai
értékelése

Turcsán Zsolt r PhD doktori értekezés

LINCO KONTROLL
Várható érték 15,62604167 Várható érték 10.9645 83 33
Standard hiba 1.787376081 Standard hiba 0.499749892
Medián l7 55 Medián 9.6
Módusz 10,5 Módusz 7.7
Szórás 11.51263751 Szórás 4.896528935
Mirrta varianciáia 306.6924126 Minta varianciáia 23.97599561
Csúcsosság 68.2821s486 Csúcsosság 4.30s522s6
Ferdeség 7.690483492 Ferdeséq 1 ,6 1 089s 79
Taftomány 171 Tartomány 32.9
Minimum Minimum I
Maximum t72 Maximum 33.9
Osszeg I 500,1 Osszeg 1052.6
Darabszám 96 Darabszám 96
Konfidenciaszint
(es.000)

3,503 r 87559 Konfidenciaszint
(95.000")

0,97490339
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18. ábra. Linco berendezéssel végzett kábítás hatása az erezési
veszteségre

4'3.2' A gázos (C.A.S.) kábító berendezés hatása az erezési veszteségre

A variancia ana|ízis alapadatait a 24. táblazatban mutatjuk be' Az
eredményeket 19' ábrán szemléltetjük. A kontroll és a kísérleti egyedek

medián értékei majdnem azonosak, és ez igaz a minták varianciájára is.

Az előbbiek miatt nem volt meglepő, hogy a C.A.S. módszer és a
kontroll berendezés eredményei között nincs szignifikríns különbség.

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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24. táb|ázat.
C.A.S. gázos kábító berendezéssel végzett vizsgálatok statisztikai

értéke1ése
c.A.s. KONTROLL

Várható érték t1,40565217 Várható érték r0.43591826
Standard hiba 0.s8006339 l Standard hiba 0.57608863 I
Medián 9.89 Medián 9.61
Módusz 9.39 Módusz 1

Szórás 5 56111)5q6 Szórás 5.525648102
Minta varianciája 30.9555655 Minta varianciája 30.532',78694
Csúcsosság 2,3223',70588 Csúcsosság 2,440384403
Ferdeség r,333586234 Ferdeség r.117616852
Tartomány 28.23 Tartomány JZ
Minimum Minimum
Maximum 29.23 Maximum JJ
Osszeg 1049.32 Osszeg 960. I r
Darabszám 92 Darabszám 92
Konfidenciaszint
(95.000")

r.t36901672 Konfidenciaszint
(e5.000)

r,r29l I l31l

-t.a.s. ga^.
kábÍtás

@ Kontroll

19. ábra. C.A.S kábító berendezés hatása az erczési vesztesésre

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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4.3.3. 50V és 50 Hz hatása a libamáj erezési veszteségére

A továbbiakban a SToRK A.G. á|ta| kifejlesztett vá|toztathatő

paraméterekke l rendelkező kábítő berendezé s hatás ait vizs gáltuk.

Az 50 V és 50 Hz paraméterekkel végzett vizsgálatok adatait a 25,

tábIázatban és a20, ábrán szemléltetjük. Atáb|ázatban szereplő módusz

és medián adatok lényegesen nagyobbnak mutatkoztak a kezelt állomány

esetében' A két minta között szignifikáns különbséget sejtettek.

25. táb|ázat.
Az 50 V 5OHz kábító berendezéssel végzett vizsgálatok statisztikai

értékelése

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés

50V50Hz KONTROLL
Várható érték r4.71333333 Várható érték 9,945833333
Standard hiba 0.428720149 Standard hiba 0,680126245
Medián r4.6 Medián g)s
Módusz r6.4 Módusz 1.7
Szórás 2,100291215 Szórás 3.331924521
Minta varianciáia 4,411223199 Minta varianciáia 11.10112101
Csúcsosság -0.3042004 Csúcsosság 1.8 1 88390s8
Ferdeség 0,47054999 Ferdeség 1,254493452
Tartomány 1.8 Tartomány 14.1
Minimurn 11.4 Minimum 4.7
Maximum 19.2 Maximum 18.8
9$!es 353.12 Osszeg 238.1
Darabszám 1/1 Darabszám .,Á

Konfidenciaszint
(95.000")

0,840274807 Konfidenciaszint
(95.000")

1,333020971
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20. ábra.50 V és 50 Hzhatása a|ibamáj erezési vesztesésele

Az adatok komplex kiértékelése után valamint a
hogy a keze|t állomány szignifikánsan gyengébb
mint a kontroll állomrínv.

20. ábrán jőI láthatő,

eredményt produkált,

4.3.4. 90 V és 200 Hz hatósa az erezési veszteségre

A varianciaanalízis adatait a 26. táblázatban szemléltetjük és az
eredményeket 21. ábrán jelenítettük meg grafikusan. A táb|azatban
|áthatő, hogy a keze|tállomány kozépső értéke (medián: 72,l%o),valamint
a leggyakrabban előforduló értéke (módusz: 14,3yo) lényegesen nagyobb,
mint a kontroll esetében számított (medirín:9,8 oÁ, mődusz:7,7%o). Ezek az

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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éftékek megmutatták számunkra, hogy akezelt állomány esetében a 90 V
és 200 Hz pataméterek nem csökkentik, hanem növelik az erezési

veszteséset.

26. táb|ázat.
90 V és 200 Hz kábítás ered

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés

101

statisztikai ér1ékelése
90 V 200 Hz KONTROLL

Várható ér1ék rr.77208333 Várható ér1ék 11.29166661
Standard hiba 0,6778r6448 Standard hiba 0.830987641
Medián t2.l Medián 9.8
Módusz 14.3 Módusz 11
Szórás 3320608874 Szórás 4.0'70991404
Minta varianciá|a r1.0264433 Minta varianciája 16,51597101
Csúcsosság 4,36126557 5 Csúcsosság -0,1 s0532824
Ferdeség 1.1 3s62993388 Ferdeség 0.91120746
Tartomány 18 Tartomány 13.8
Minimum I l.4t Minimum 6
Maximum l9 Maximum I9
9!y.g 282.53 Osszeg 2',7 r
Darabszám 24 Darabszám .,4

Konfidenciaszint
(95.000")

r,328493859 Konfidenciaszint
(95.000")

r,628103436
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21. ábra.90 V és 200 Hz kábítás hatása az erczésivesztesésre

A grafikus kiértékelés is azt mutatta, hogy nincs szignifikríns

különbség a két kábítási mód között.

4'3.5. ] 10 V és 200 Hz erezési veszteségre kifejtett hatása

A vlzsgáIt paraméterek adatait a 27. táblázatban és a 22. ábrán

szemléltetji'ik. A kezelt állomríny statisztikai adatai azt mutatták. hogy a

fenti beállítási paraméterekkel rendelkező kábítáSi iáram nem fejtett ki
erezésiveszteség csökkentő hatást. Különösen a leggyakrabban

előforduló értékek ktizött volt jelentős eltérés a kontroll állomríny javára

(kezelt: II,\yo, kontroll: 1,IoÁ). A komplex kiértékelés után aZ

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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eredmények azt mutatták' hogy nincs szignifikáns különbség a két

módszer között.

27. táb|ázat.
110 V és 200 Hzkábitás statisztikai ér1ékelése

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés

110 V 200 Hz KONTROLL
Várható érték 12.15916661 Várható érték 1r.29166667
Standard hiba 0,695165218 Standard hiba 0,83098764 1

Medián 12,205 Medián 9.8
Módusz I 1,8 Módusz 7.1
Szórás 3.40s600141 Szórás 4.070991404
Minta varianciáia I).,59811232 Minta varianciáia r6.57297101
Csúcsosság 4,021101141 Csúcsosság -0.1s0s32824
Ferdeség -1,727 596595 Ferdeség 0.91120146
Tartomány 15.4 Tartornány 13.8
Minimum I Minimum 6
Maximum t6.4 Maximum 19.8

Q$."g 291.82 Osszeg 271
Darabszám 1A Darabszám .,Á

Konfidenciaszint
(95.000")

1,362496773 Konfidenciaszint
(95.000")

1,628703436
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ffil K ontroll

22. ábra. |l0 V és zno u)tauita, nutá,u u r,uuÁa: ..",J.i u..'t..ene,.

4.3.6' Vizsgálat 50 V-tat és 350 Hz-el
Az adatokat a már jól ismert módon táb!ázatos @.taaazat) formában

és graÍikus ábrázo\ással mutatjuk be @_ehrB), Az értékek statisztikai
elemzésével világossá vált, hogy a keze|t és a kontroll állományok
erezésiveszteség értékei között nincs lényeges különbség. A kezelt
állomány módusza (9,6%) kevesebb volt, mint a kontroll á||ományé
(|0,7%io), amely megmutatta számunkra, hogy jó úton halad unk az
adekvát kábítási paraméterek meghatár ozása felé.

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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28. táh|ázat.
50 V és 350 Hz kábítási eljárás során mért paraméterek statisztikai

értékelése

,,. *,* o' só v e. sso ll,iaui.a,i p*u*e..,.t< traiasá az erczési
veszteség alakulására

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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50 V 350 Hz KONTROLL
Várható érték 10.5497 s Várható érték t0.625
Standard hiba 0,407953008 Standard hiba 0.963373639
Medián r 0.46 Medíán 9.6
Módusz 9.6 Módusz 10.7
Szórás I .9985534 1 7 Szórás 4,719s47 694
Minta varianciája 3,9942157 61 Minta varianciája 22.27413043
Csúcsosság 1.23035 I 336 Csúcsosság 0,873980428
F erdeség 0.496522512 Ferdeség 1,299268181
Taftomány 9.1 r Tartomány 16.8
Minimum 6.R Minimum 5.4
Maximum t 5 ql Maximum 22.2
Osszeg 2s3.05 Osszeg 255
Darabszám 24 Darabszám )Á
Konfidenciaszint
(95.000")

0,799572019 Konfidenciaszint
(e5.000)

1,888 r 7484
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4.3.7 ' Vizsgálat 70 V- al és 350 Hz-el

A variancia adatokat a29. táblázatban ábtázo|tuk a grafikus ábrázo|ás

a24' ábtán látható. A 70 V feszültség és a 350 Hz frekvencia paraméter

csoport statisztikai ér1ékelése során megállapítottuk, hogy a keze|t

állomány mind a medián, mind a módusz' valamint a várhatő érték

vonatkozásában lényegesen kedvezőbb értékeket produkált, mint a

kontroll csoport. A libamájak kierezése során szemmel |áthatőan

makro szkopikusan i s j obb eredmény't mutatott a keze|t ál1 omány.

70 350 Hz kábítás mód ran ékek
29. táb|áuat.

ikai értékelése

Turcsán Zsol't - PhD doktori értekezés

V CS soran kapott ertékek statisztikai értékelése
70v 150 Hz KONT ROLL

Várható érték 8.66916661 Várható érték 10.625
Standard hiba 0,3442403sr Standard hiba 0.963373639
Medián 8,7 Medián 9.6
Módusz 6.5 Módusz 10.7
Szórás 1.6864264t6 Szórás 4,719547 694
Minta varianciája 2.844034058 Minta varianciáia 22.27413043
Csúcsosság 1.092619274 Csúcsosság 0,873980428
Ferdeség 0,083 730s68 Ferdeség r,299268181
Tar1omány Tartomány 16,8
Minimum 6,2 Minimum <A
Maximum 11.92 Maximum 22.2
Osszeg 208.06 Osszeg 255
Darabszám .Áz+ Darabszám )Á
Konfidenciaszint
(95.000")

0,6769769 Konfidenciaszint
(9s.000")

1,88917494
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A komplex vizsgálatok elvégzése után szignifikáns különbséget

találtunk. A nagyfrekvenciás berendezés szignifikánsan jobb

eredményeket produká|t (8,67%-os erezési veszteség vs. 10,63%). A
feszültség értékét tovább növeltük.

áiov l

350112

ffil Kontroll

24. ábra.70 V és 35O Hzkábítási -óJ hutá,u a libamái erezési
veszteségére

4.3.8. 90 V és 350 Hz hatása a libamój erezési veszteségére

A fenti paraméterekkel elért eredményeket 95%o-os megbízhatósági

szinten a 30. táblázatban és a 25 , ábrán mutatjuk be.

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés

107

14t

12,

l0

98
bo\é)
tn-oÁ
Nr,
q)
>4
a.o
N
,4, )

0



EREDMÉNYEK ÉS ÉnrÉrplÉsÜr

Az adatok statisztikai értékelése igazolta előzetes elképzeléseinket. A
két minta medián értékei sejteni engedték, hogy jelentős minőségi

különbség van a kezelt és a kontroll állomány között (kezelt: 8,4,yo,

kontroll: 9,25yo). A statisztikai adatok táb|ázatos és grafikus kiértékelése

megmutatta, hogy a 90 V feszültséggel és a 350 Hz frekvenciával kezelt
egyedek májainak erezési vesztesége szignifikánsan kevesebb volt
(7,680Á), mint a kontroll egyedeké (9,95%).

90 V és 350 Hz kábítási mód mért ík
30. táblázat.

ikai vi

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés
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eneKelneK statlsztl V aÍa
90 V 350 Hz KONTROLL

Várható érték 7,675 Várható érték 9.94s733333
Standard hiba 0,'707 s99191 Standard hiba 0.68012624s
Medián 8.4 Medián 9.2s
Módusz Módusz 7.1
Szórás 3.4665168s9 Szórás 3,331924521
Minta varianciáia t2.01613913 Minta varianciáia I 1,10172101
Csúcsosság 0.219526345 Csúcsosság I,8 1 8939058
Ferdeség -0"956404995 Ferdeség 1.2544934s2
Tar1omáIry l)) Tartomány 14.1
Minimum I Minimum 4.1
Maximum 13,2 Maximum 18,8
Osszeg 184.2 Osszeg 238.',I
Darabszám 24 Darabszám .,Á

Konfidenciaszint
(95.000")

1,3 86868052 Konfidenciaszint
(95.000")

1,33302097l



EREDMÉNYEK ÉS ÉnrÉrpr-ÉsÜr 109

20

l8

^16o- 1/vlT
OD.o I,)(, tL

010
q)

.:8
U).q)s6
o4

2

0

TqoV I

350Llz

m Kontro!

25. ábra.90 V és 350 Hz kábítási mód hatása a libamái erezési
veszteségére

4,3'9, 110 V és 350 Hz paraméterek hatása a libamái erezési

veszteségére

Az eredményeket a már megszokott módon táblazat és grafikus

ábréuo|ás formájában mutatjuk be .A 32. táb|ázatban láthatő értékek

összehasonlítása megmutatta, hogy az elektromos feszültség értékének

110 V-ra történő emelése nem csökkentette a libamáj ereinek

vértelítettségét. A keze|t állomány medián (1I,75%) és módusz (14%)

értékei lényegesen meghaladták a kontroll állomány esetében tapaszta|t

9,25oÁ-os illetve 7 ,7%o-os értékeket.

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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Az eredmények komplex kiértékelése megmutatta, hogy a keze|t

állomány az erezési veszteség nagyságának vonatkozásában

szignifikánsan gyengébb minőséget produkált, mint a kontroll állomány.

Az elektromos feszültség emelése 90 V felett már nem javította, hanem

rontotta a libamáj minőségét. Ezért a feszültség értékének további

növelésétől eltekintettünk.

110Vés350

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés

110

32. táb|ázat.
Hz kábítási mód kapott értékeinek statisztikai elemzése

110 V 350 Hz KONTROLL
Várható érték 11.75419997 Várható érték 9.945733333
Standard hiba 0.446523515 Standard hiba 0.680126245
Medián 11.7 5 Medián q)5
Módusz 1AIT Módusz 1.7
Szórás 2.t87s09834 Szórás 3.331924s21
Minta varianciáia 4.78s19927s Minta varianciáia 11.10172101
Csúcsosság -0,651741463 Csúcsosság 1,8 1 8839058
Ferdeség 0,400390325 Ferdeség 1.254493452
Tartornány I Tartomány 14.1
Minimum 7.3 Minimum A'7
Maximum l5 ? Maximum 18,8
Osszeg 282,1 Osszeg 238,7
Darabszám 24 Darabszám ,,Á

Konfidenciaszint
(95.000")

0,875 I 6883 Konfidenciaszint
(95.000")

1,3330209
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T

!110V
350tlz

ffi Kontroll

26. ábra.l l0 V és 350 Hz kábítási mód hatása a libamái erezési
veszteségére

A különböző kábítáSi paraméterekkel kapott erezési veszteség

eredményeket a 33. táb|ázatban mutatjuk be összefoglalóan, a jobb

áttekinthető ség érdekében.

Turcsán Zsolt , PhD dolaori értekezés
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all erezesl
]réEbsi Vésiiésée (./*) :;] :::::a:a./*.til

Linco i t I,456* Kontro 10.97c.A.s. i 11,41 Kontro r0,44
Stork 50V 50Hz i 14,77* Kontro 9.95

90Y 200H2 II,77U Kontrol 11.29
l10V 200H2 T2,I6V Kontrol TI,29
50 V 350 Hz 19, Kontrol 10.63
70Y 350H2 8,67 Kontro 10.63

" 2QY ?l_-QHz j 7,Q-s**
r 10 V iso Hil- r r.zs-

Kontro 9,95
Kontroll 9,95

33, táb|ázat.
Különböző kábítási módok hatása a|ibamá

Atáb|azat jelölései a következők: 95%-os megbízhatősági szinten
* : akezelt szignifikansan rosszabb,

0 : nincs szignifikans különbség,
*'1' : & kezelt szignifikansan jobb, mint a kontroll.

A 33. táb|azatbő| |áthatő, hogy az optimális kábítáSi paraméterek a

70V és 90V és 350Hz.

Turcsán Zsolt * PhD doktori értekezés
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s. Ú.r TUDoMÁnvos EREDMnNynx

Megállapítottuk' hogy a kísérletbe bevont három lúdfajta (Kolos,

Gourmaud, Babati) kozül a Kolos májhibrid produkálja tömési módtól

ftiggetlenül a legnagyobb tömegű és legjobb minőségű hízott

libamájat. A különbségek a Gourmaud fajtáva| összehasonlítva

szignif,rkánsak, de nem Ielentősek.

A hagyományos tömési mód fajtától fiiggetlenül jobb májminőséget és

magasabb májtömeget eredményezett, mint a nagyüzemi tcimési mód.

A nagyizemi tömési módnál a takarmány starterku|tűráva| történő

előfermentálása nem eredményezett javítő hatást sem a májminőség

Sem a májtömeg vonatkozásában.

Megállapítottuk, hogy Szoros pozitiv koneláció mutatható ki a

kényszerhízlalásba fogott lúdfajtától és tömési módtól fiiggetlenül a

kényszerhízlalás alatti testtömeggyarapodás és a májtömeg' valamint a

májminőség között'

A kényszerhízlaIás után levágott májhibridek (Kolos, Gourmaud,

Babati) a Gourmaud fajtának mértük a legnagyobb tömegű forrnázott

mell- és combtömeget. Bár az át|age|térés szignifikáns volt az abszo|ut

átlagok között az eltérés nem volt ielentős.

Turcsán Zsolt - PhD doktori értekezés



UJ TUDoMÁNYoS EREDMÉNYEK

} osszehasonlító vizsgá|atÍ'al megállapítottuk' hogy a világviszon yiatban
eddig még víziszárnyasoknál nem a|ka|mazott gázoskábítás (C'A.S.)
nem csökkenti a hízott máj erezési veszteségét a nagyÍiekvenciás
elektromos kábítási módhoz, mint kontrollhoz viszonyítva. Kis
mértékben de szignifikánsan javít1a azonbana mellfilé és a formázott
comb három minőségi je||emzőjét (szöveti bevérzés, az erekben
visszamaradó vérmennyiség, hússzín).

> Két különböző elektromos kábítóberendezés kábítási paramétereinek
v á|toztatásával m egállapítottuk, hogy a vágási sztresszcsökkentő hatás
szempontjából - ami egyben a májbevér zés százalékos csökkenést is
eredményezi _ a STORK cég á\ta| gyfutottbaromfikábító berendezés
70 vagy 90 V feszültségen és 350 Hz-en 80-85 mA áramerosséggel
üzemeltetve biztosítja a legkedve zőbb májerezési veszteséset.

It4
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0. ossznFoGLALÁS

Munkánk során a libamáj exportképességet javítő tényezói közül

vizs gáltuk a 1 e gfrekv entáltabb hazat f qták máj tcime g e|ő áL|itő képe s sé gét'

Egy másik lénr.eges tényezőként a kényszerhízlalási módok minőségre

gyakorolt hatását tanulmányoztuk. Harmadik tényezőként a gázos és

különböZő elektromos kábítási módokat hasonlítottuk ossze abból a

szempontból. hogy a megtermelt minőségi máj minőségmegőrző módon

melyik kábítási mód eredményeként termelhető ki |eggazdaságosabban a

bontás és a feldo1-eozás során. Kiegészíto vizsgálatokat végeztünk még

abban a vonatkozásban. hogy a minőségi májtermelés összekapcsolható e

májlibák esetében a húslibákra je||emzó nemes húsrészek előállításával'

Vizsgálataink elvégzése során meghatároztuk a Magyarországon

legelterjedtebb három májtípusú lúdhibrid: a Kolos, a Gourmaud, és a
Babati, va1amint három tömési mód: az ún. hagyományos, a

nagyüzemi(izraeli típusú) és egy takarmányfermentációval kombinált

nagyüzemi technolósia hatását néhány mutatóra májtömeg, máj minőségi

osztá|y, hizlalási tomeggyarapodás, melltömeg és combtömeg

vonatkozásában.

Az eredméni ek alapján az alábbi főbb megállapításokat tehetjük.

Faj ta kiválasaással kapc solatosan:

. Az általunk l izsgált három lúdhibrid az ót paraméter vonatkozásában

szignifikánsan különbözött egymástól.

Turcsiin Zsolt . PhD doktori értekezés
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. Májtömeg és máj minőség vonatkozásában a Kolos hibrid produkálta

a legjobb eredményt.

. Legnag1.obbnak adódott a Kolos hibrid hizla|ás alatti

tömeggr-arapodása is.

. Az értékes húsrészek /mell és comb/ kihozatali mutatói és ezze| a

fajlagos költségek a Gourmaud hibrid esetében voltak a legjobbak.

. A Babati hibrid mind az öt vizsgált paraméter vonatkozásában

szignifikánsan a leggyengébbnek bizonyult.

Fajtától fi'iggetlenül igen SZoroS összeftiggést találtunk az űn. *ráhízási

tömeg'' és a máj tömeg. illetve a máj minőségi osztály kozött.

Szignifikáns külonbséget tapasztalunk a nagyüzemi tömési mód

javára, a me]l és a comb tömeg vonatkozásában' de az átIage|térések

kismértékűek r oltak.

Tekintettel arra. hog1.a Gourmaud hibrid májminősége alig maradt el

a Kolos hibridetől mell és combtömege viszont kedvezőbb volt és a

termelési paraméterei (ezek a paraméterck., az egy törzstojó lúdra jutó

tojás és naposlúd menn1.iség. a jobb keltethetőség, kedvezőbb fajlagos

takarmánvhasznosítás és növekedési erély) pedig egyenletesebbek

voltak, ezt y álasztotfuk ki a hízott mái e|ő á||ításának eenetikai hátteréül'

kapcsolatos r-izs qálatok:

A vizsgálatba -{ kábító berendezést vontunk be: kontrollként a mát

meglévő hag1-omán1os berendezést (50 V, 50 Hz); a világon a májliba

esetében elsőként kipróbálva a STORK A.G. által kifeilesztett sázos

116
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(C.A.S.) kábító berendezést; a Linco GMBH á|ta| gyártott nagy

frekvenciás berendezést (100V, 2OO Hz); valamint a STORK A.G. által

e lő áll ított v á|to ztatható frekvenciáj ú é s fe szültsé gű berendezé st.

Az eredmények kiértékelésével aZ alábbi főbb megállapításokat

tehetjük:

- A libamáj színét, a szöveti bevétzést, az erezésiveszteség alakulását

nem befolyásolja minőség javítő módon a génos kábítási

technológia.

- A mell és a comb esetében minimális mértékben jobb minőséget

eredményez a gázos kábítás.

- A máj erezési veszteséget a gázos (C'A.S.) kábítás nem

csökkentette.

- Az elektromos kábítóberendezések közül szignifikánsan kisebb

erezési veszteséget mértünk a STORK AG áItaI kifejlesztett

baromfikábító berendezéssel 70 és 90 V feszültség 350 Hz
frekvencia és 80-85 mA áramerősség mellett. Igy amal minősége és

kitermelési mutatója vonatkozásában ezen berendezés az adott

paraméterek a|kalmazásáva| javasolható kényszerhizlalt

v íziszárny asok vágás áho z.
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SUMMARY

Liver weight production of the most popular goose breeds bred in

Hungary were examined. Effect of force-feeding methods on liver and

meat quality was also studied. Controlled atmosphere stunning and

various electrical stunning methods were compared in the view of the

most beneficial production and liver quality production during

slaughtering. Complementary studies on relationship in quality liver and

fine meat production of geese were also examined.

Effects of goose-hybrids (Kolos, Gourmaud and Babati) and force-

feeding methods (traditional, large-scale feeding and fattening with

fermented fodder) on following parameters were examined:

. Liver weight-

. Liver quality'grade,

. Body ueight gain during fattening,

r Thigh and breast weights.

Evaluating our results we can conclude that:

were si gnifi cantly different.

most favorable results.
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the specific costs were the highest in the case of Gourmaud goose-

hybrids.

parameters examined.

A close relation between both body weight gain during fattening and

liver weight or liver quality grade was noticed independently from

breeds.

In vieu of meat rveights, differences in mean deviations were small

but significant in the case of the large-scale fattening method.

Although Kolos hybrids had slightly better liver quality than

Gourmaud had. meat quality and breeding parameters (egg and baby-

goose/1a1'er: better hatchability, more advantageous fodder-utilization and

growth ratei ot the latter breed were more favorable. Thus Gourmaud

goose-h1'brid uas selected for further examinations.

Studies on stunnine methods for decreasing liver hemorrhaqe and stress

Four stunning s\ stems lvere applied:

o Traditional stunning s)-stem (50V, 50Hz) as control;

. sroRK -{.G. Controlled Atmosphere Stunning system that was used

in this studl tbr the r-ery first time in the world,

o High fiequencl stunning system (100V, 200H2) produced by Linco

GMBH:

ll9
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o Stunning system by sroRK A.G. with variable frequency and

voltage.

Appraising the results the followings can be concluded:

cAS method deceased neither the loss of liver weight during removal
of blood vessels nor tissular hemorrhage. Not even improvement in
liver color was not detected.

cAS produced better but not significant thigh and breast quality.

Loss of liver weiglrt was significantly ress apprying sroRK A.G.
stunning system with voltage of 70 and 90v and frequency of 350H2,
applied ÍImp€Íirge was 80-85mA. With respect to liver quality and
economical indexes, this stunning system with the mentioned
parameters is recommended for stunning fattened water-fowls.

120
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