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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI 
 

1.1. A vérmérséklet tulajdonság szerepe a szarvasmarha-tenyésztésben 

 

A nagyüzemek kialakítása és az intenzív technológiák bevezetése, a szarvasmarhákban 

gyakran kedvezőtlen élettani és viselkedésbeli reakciókat kelt, így a jóllétre és a termelésre is 

hátrányosan hat. A megváltozott környezethez ugyanis az állatok nem minden esetben, és nem 

azonos mértékben képesek alkalmazkodni szabályozó rendszereik segítségével (viselkedés, 

élettani folyamatok), ezek a környezeti hatások pedig hosszú távon stresszorként hatnak 

(JURKOVICH és mtsai, 2012). Azon állatok esetében, amelyek nehezen alkalmazkodnak egy-

egy környezeti tényezőhöz, a kihívásokra adott reakció több energiát és időt von el a termeléstől 

(JURKOVICH és mtsai, 2012). Azt, hogy az állatok hogyan reagálnak különféle 

stresszhatásokra, korábbi tapasztalatuk és idegrendszerük érzékenysége határozza meg, mely 

összefüggésben van a vérmérsékletükkel. A környezet különböző ingereire (pl. emberi 

bánásmód, tartástechnológia) adott válaszreakció jellegét, erősségét a vérmérséklet 

tulajdonsággal mérik, amely a szarvasmarhák személyiségét tükrözi (PHILLIPS, 2002).  

A tejtermelő tehenek vérmérsékletét leggyakrabban fejőházban értékelik, mivel az állatok 

fejés alatti viselkedése, a fejési technológiára adott közvetlen válaszreakciója (LEWIS és 

HURNIK, 1998; VAN REENEN és mtsai, 2002). A tehenek stresszes állapota a fejési folyamat 

során, toporgó viselkedésükben (sokszori lábemelgetésben) jut kifejezésre (BREUER és mtsai, 

2000). A fejés műveleteiből adódó stressz nagyobb hatással van a félős és ideges egyedekre, 

mert azok kisebb hatékonysággal birkóznak meg vele, szemben a nyugodt egyedekkel.  

A húsmarhák vérmérsékletének értékelésére a legtöbb kutató a szorító tesztet, mint kötött, és a 

menekülési sebesség mérését, mint kötetlen tesztet alkalmazza.  

A szarvasmarhák vérmérséklete összefüggésben van azok kezelhetőségével, így a 

veszélyességükkel, a tej- és hústermelő képességükkel, valamint a jóllétükkel. A nyugodt, 

megfelelő komfortérzetű állatok könnyen (FORDYCE és mtsai, 1988a), míg az ideges 

vérmérsékletű állatok nehezen kezelhetőek, így gondot jelent bármilyen kezelést végrehajtani 

rajtuk (RUSHEN és mtsai, 1999). Arról nem is beszélve, hogy viselkedésükkel társaikat is 

izgatottá teszik (GRANDIN, 2015). Ezen kívül veszélyt jelentenek saját magukra, a gondozókra 

és a technológiai berendezésekre is. Ez különösen az extenzíven tartott húsmarhák esetében igaz. 

Irodalmak szerint, az ideges állatokra kisebb súlygyarapodás jellemző a hizlalás során, és romlik 

a húsminőségük is (MCDONALD, 2003). A tejtermelés szempontjából is hátrányos az ideges 

vérmérséklet, ugyanis hatására növekszik a visszatartott tej mennyisége (VAN REENEN és 

mtsai, 2002) és a fejésidő (RUSHEN és mtsai, 1999), emellett, egyesek szerint a tej termelése is 

csökken (GUPTA és MISHRA, 1978, ROY és NAGPAUL, 1984, LAWSTUEN és mtsai, 1988), 

valamint a tej összetétele is romlik (ORBÁN és mtsai, 2011a,b, GULYÁS és mtsai, 2013, 

GERGOVSKA és mtsai, 2014). Mindez pedig tőgyegészségi problémákat és jövedelemkiesést 

eredményezhet. Az ideges vérmérsékletű állatok ezen kívül érzékenyebben reagálnak a 

környezet ingereire, így többször kerülnek stresszhelyzetbe, ezáltal a jóllétük is romlik.  

A szarvasmarha-tenyésztés hazai gyakorlatában a vérmérsékletet nem értékelik, 

ugyanakkor a skandináv államokban, Ausztráliában és Észak-Amerikában már több évtizede 

felhívták a figyelmet e tulajdonság jelentőségére a tenyésztői munkában, mind a tejelő, mind a 

húshasznosítású szarvasmarha ágazatban. 
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1.2. Célkitűzések 

 

Kutatásaim során az alábbi főbb célokat fogalmaztam meg: 

 

1. holstein-fríz és magyar tarka fajtájú állományok fejéskori vérmérsékletének meghatározása 

nagyjából egy teljes laktáción keresztül: 

 

- a reggel és este meghatározott vérmérséklet összevetése, a tőgyelőkészítés (fejés 

előtti) és a gépi fejés szakasza alatt (fejés alatti),  

- eltérő laktációban lévő (elsőborjas és többször ellett) tehenek vérmérsékletének 

(fejés előtti és alatti) összehasonlítása, 

- a fejésre történő előkészítés és a gépi fejés szakasza alatti vérmérséklet 

összehasonlítása, laktációs csoportonként, 

- a fejés előtti és alatti vérmérséklet időbeni változásának (állandóságának) 

vizsgálata a laktáció során, laktációs csoportonként, 

- fejés előtti vérmérséklet kapcsolatának meghatározása egyes tejtermelési 

mutatókkal (tejmennyiség, fejési sebesség) és a tej egyes összetevőivel (zsír %, 

fehérje % és szomatikus sejtszám), laktációs csoportonként, 

- fejés alatti vérmérséklet kapcsolatának meghatározása egyes tejtermelési 

mutatókkal (tejmennyiség, fejési sebesség) és a tej egyes összetevőivel (zsír %, 

fehérje % és szomatikus sejtszám), laktációs csoportonként. 

 

2. charolais és aubrac fajtájú állományokban: 

 

- a vérmérséklet időbeni változásának (állandóságának) vizsgálata, módszertani 

szempontok tisztázása érdekében, 

- a fajta és az ivar hatása a vérmérsékletre, 

- a választáskori vérmérséklet hatása az állatok választási teljesítményére, valamint 

hízékonysági és vágási tulajdonságaikra. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

 

2.1. Vizsgálatok a tejtermelő szarvasmarha tenyészetekben 

 

A temperamentum vizsgálatát négy hazai tejtermelő − három holstein-fríz (Péterimajor, 

Újmajor, Józsefmajor) és a kocséri magyar tarka – szarvasmarha tenyészetben végeztem el. A 

vizsgálat idején, a tejtermelő szarvasmarha tenyészetek különböző állománylétszámmal és 

termelési színvonallal rendelkeztek, továbbá a tenyészetekben különböző tartás- és 

fejéstechnológiát alkalmaztak. 

A kísérletemben szereplő teheneket, a 100 nap alatti tejelő napok számával rendelkező, 

látszólag egészséges, közepes kondícióban lévő elsőlaktációs és többlaktációs tehenek közül 

véletlenszerűen válogattam ki. Az elsőborjas és többször ellett egyedek száma a vizsgálat 

kezdetén: Péterimajorban 21 és 19, Újmajorban 17 és 38, Józsefmajorban 19 és 18, míg a kocséri 

magyar tarka tenyészetben 16 és 18. Az állatokat a kísérlet alatt ugyanazon személyek gondozták 

és fejték mindegyik tenyészetben, kivéve Péterimajort, ahol a vizsgálat közepén a fejő 

személyzetet lecserélték. A teljes vizsgálati időszak alatt, párhuzamosan két személy fejte a 

teheneket, a budapesti Péterimajorban és a kocséri magyar tarka tenyészetben, míg a csomádi 

Újmajorban és a kerekharaszti Józsefmajorban összesen két személy, fejésenként egy fő, napi 

váltásban. A vizsgált tenyészetekben, ugyanabban az évben történt a vizsgálat, januári kezdettel 

(kivéve Józsefmajort), és nagyjából egy teljes laktációra terjedt ki. A megfigyeléseimet az adott 

laktációban havonta egy napon, a holstein-fríz állományokban nagyjából egy héttel a hivatalos 

tejtermelés-ellenőrzés előtt, míg a magyar tarka állományban a tejtermelés-ellenőrzéssel 

egyidőben végeztem. A tehenek vérmérsékletét a reggeli és az esti fejések alkalmával, 

fejésenként kétszer, a tőgy fejésre történő előkészítése során, valamint a gépi fejés szakaszában 

pontoztam a holstein-fríz állományokban, viszont a magyar tarka állományban csak a fejés alatt 

tudtam értékelni a viselkedésüket reggel és este. A holstein-fríz tenyészetekben minden 

vizsgálati napon, fejésenként gyűjtöttem össze az alkalmazott telepirányítási rendszerből a 

tejmennyiség és az átlagos fejési sebesség adatokat tehenenként. A magyar tarka tenyészetben 

csak a tejmennyiség adatokat tudtam begyűjteni a termelésellenőrtől. A havi termelésellenőrzés 

során vett egyedi tejmintákból mért tejösszetételi adatokat (tejzsír %, tejfehérje % és szomatikus 

sejtszám) az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. bocsátotta rendelkezésemre. 

A fejéskori vérmérsékletet, az összes tejtermelő tenyészetben, 1-5 pontos skála alapján 

[VISSCHER és GODDARD (1995), valamint SEWALEM és mtsai (2010, 2011)] értékeltem: 

 

   1= nagyon ideges, folyamatos és erőteljes lépések, rúgások 

   2= folyamatos és erőteljes lépések, de nem rúg 

   3= alkalmankénti erőteljes lábmozgások 

   4= nyugodtan áll, csak kevés könnyed lábmozgás jellemzi 

   5= teljes nyugalomban áll, nincsenek lábmozgások sem. 

 

Az adatok statisztikai feldolgozását az SPSS STATISTICS 22.0 programmal végeztem, 

mindegyik tenyészet esetében. A következő statisztikai próbákat alkalmaztam: Mann-Whitney U-

teszt, Spearman-féle rangkorreláció, Kruskal-Wallis teszt, Friedman teszt, Kolmogorov-Smirnov és 

Shapiro-Wilk teszt, Levene-féle teszt, Multivariate GLM, egyutas ANOVA, Welch teszt, Post Hoc teszt 

(Tamhane’s T2 teszt és Tukey-teszt). 
 

2.2. Vizsgálatok a húshasznosítású szarvasmarha tenyészetben 

 

A temperamentum vizsgálatát egy charolais és aubrac szarvasmarhát tartó szarvasmarha 

tenyészetben (Mezőnagymihályon) végeztem el. 

Az adatok statisztikai feldolgozását az SPSS STATISTICS 22.0 programmal végeztem.  
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2.2.1. Az aubrac és charolais üszők vérmérsékletének meghatározása és állandóságának 

vizsgálata 

 

A vizsgálatomban összesen 94 szarvasmarha szerepelt, amelyből 54 aubrac és 40 

charolais üsző volt. A vérmérséklet értékelését három (aubrac: n= 5, charolais: n= 18 esetében), 

illetve négy (aubrac: n= 49, charolais: n= 22 esetében) alkalommal végeztem el, a 

mérlegelésekkel egyidőben. 

A temperamentum meghatározására a mérlegtesztet alkalmaztam. Az üszőknek 30 

másodpercig kellett a mérlegen tartózkodniuk, mialatt a viselkedésüket pontoztam 1-től 5-ig 

terjedő skálán (GRANDIN, 1993, TRILLAT és mtsai, 2000): 

 

   1= nyugodt, nem mozog 

   2= nyugodt, néhány esetleges mozgás 

   3= nyugodt, kicsit több mozgás, de nem rázza a mérleget 

   4= hirtelen, alkalomszerű mozgások, de nem rázza a mérleget 

   5= folyamatos hirtelen mozgások, rázza a mérleget 

 

Az adatok elemzésekor a Friedman tesztet, a Wilcoxon tesztet, valamint a Spearman-féle 

rangkorreláció számítás módszerét alkalmaztam. 

 

2.2.2. A charolais és aubrac borjak vérmérsékletének meghatározása, valamint a választási 

teljesítménnyel való összefüggései 

 

A vizsgálatom egy adott év február, március és április hónapjaiban született, valamint 

szeptember végén elválasztott aubrac és charolais borjak választási teljesítményére terjedt ki. A 

vizsgálatban összesen 89 borjú vett részt, ebből 64 aubrac, 25 charolais volt, az ivar szerint pedig 

49 bika és 40 üsző. Választáskor értékeltem a borjak vérmérsékletét, a 2.2.1. fejezetben 

ismertetett mérlegteszttel, súlyát pedig elektronikus mérleggel (TRU-TEST SR2000) mértük. 

Választáskor az eltérő fajtájú és ivarú borjak különböző életkorúak voltak (választási életkor: 

aubrac: bika: 194,28±26,53 nap, üsző: 193,29±20,42 nap; charolais: bika: 171,31±16,13 nap, 

üsző: 180,75±12,35 nap). 

Az adatok feldolgozásakor a Mann-Whitney U-tesztet, a Kolmogorov-Smirnov tesztet, a 

Levene-féle tesztet, az egyutas ANOVA-t, a Tukey tesztet, valamint a Spearman-féle 

rangkorreláció számítás módszerét alkalmaztam.  

 

2.2.3. Az aubrac és charolais hízóbikák vérmérsékletének és hízékonyságának, illetve vágási 

tulajdonságainak összefüggései 

 

Az utolsó elemzéshez, az aubrac és charolais bikaborjak előző vizsgálatban 

meghatározott választáskori vérmérsékletét használtam fel. A választott állatok közül 18 aubrac 

és 8 charolais bikaborjút egy olaszországi hizlalótelepre szállítottak, ahol azonos takarmányon 

hizlaltak. A hízóbikák vágására, csontozására és az adatok felvételére – azonos életkorban: 

aubrac: 570,94±5,92 nap, illetve charolais: 568,63±7,58 nap – egy olaszországi vágóhídon került 

sor. A hízóbikák súlyát a hizlalótelepen és a vágóhídra történő érkezés után is mérték. A hasított 

féltesteket az EUROP rendszer alapján hivatalos bíráló értékelte. Vizsgálatomban a hizlalás alatti 

súlygyarapodást és a következő vágási tulajdonságokat vettem figyelembe: vágási %, hasított 

meleg féltestek súlya, pisztolycomb súlya, színhús össztömege, faggyú össztömege és életnapra 

jutó színhústermelés. 

Az adatok elemzésekor a Kolmogorov-Smirnov tesztet, a Levene-féle tesztet, a kétmintás 

t-próbát, az egyutas ANOVA-t, a Tukey tesztet, a Mann-Whitney U-tesztet, a Kruskal-Wallis 

tesztet, valamint a Spearman-féle rangkorreláció számítás módszerét alkalmaztam.  
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3. EREDMÉNYEK 
 

 

3.1. A fejési temperamentum vizsgálatának eredményei a tejtermelő szarvasmarha 

tenyészetekben 

 

3.1.1. A reggel és este meghatározott vérmérséklet összehasonlítása 

 

Nincs különbség a reggel és az este meghatározott vérmérsékleti pontok között, sem a 

fejés előtti, sem a fejés alatti értékeléskor (P>0,05), a holstein-fríz tenyészetekben. A reggel és 

este megállapított temperamentum pontok: Újmajorban 3,91 és 3,95 pont, Józsefmajorban: 4,68 

és 4,66 pont, Péterimajorban: 4,60 és 4,56 pont. Ezzel szemben a magyar tarka állományban, 

szignifikáns eltérés mutatkozott a reggeli és esti fejés alatti viselkedésben. A reggeli fejéskor 

nyugodtabbak (4,38 pont) voltak az állatok, mint az esti fejés idején (4,23 pont) (P<0,05). 

Mindegyik tenyészet esetében pozitív, szignifikáns összefüggés mutatkozott a reggel és este 

meghatározott vérmérsékleti pontszámok között, a fejés előtti és alatti megfigyelés esetében is 

(rrang= 0,19-0,52). 

 

3.1.2. Az elsőborjas és a többször ellett tehenek vérmérsékletének alakulása 

 

 Újmajor kivételével, a holstein-fríz tenyészetekben a legtöbb fejési alkalomkor (92,3-96,8 

%) nyugodtan viselkedtek az elsőborjas és a többször ellett tehenek is, a tőgyelőkészítés alatt. A 

fejés alatti megfigyeléseket tekintve, a fejési alkalmak nagy százalékában (82,5-95,9 %) nyugodt 

viselkedést mutattak az első- és többlaktációs tehenek is, a holstein-fríz és a magyar tarka 

tenyészetekben. 

 Szignifikáns különbséget igazoltam (P<0,0001) az eltérő laktációs csoportok között, a 

fejésre történő előkészítés során meghatározott temperamentumban, mindhárom holstein-fríz 

tenyészetben. Újmajorban és Péterimajorban, az elsőborjas tehenek idegesebben viselkedtek 

(3,45, illetve 4,49 pont) a tőgyelőkészítés alatt, mint a többször ellett tehenek (4,13, illetve 4,67 

pont). Józsefmajorban pedig a többlaktációs tehenek voltak valamivel idegesebbek (4,59 pont) az 

elsőlaktációs társaikkal szemben (4,76 pont). A fejés alatt értékelt temperamentum tekintetében 

nem tapasztaltam szignifikáns különbséget az elsőborjas és többször ellett tehenek között, sem 

Újmajorban (4,48 és 4,46 pont), sem Péterimajorban (4,52 és 4,56 pont), sem pedig a kocséri 

magyar tarka tenyészetben (4,28 és 4,32 pont) (P>0,05). Ugyanakkor Józsefmajorban a több 

laktációval rendelkező tehenek a fejés alatt is nyugtalanabbak (4,28 pont) voltak fiatalabb 

társaikhoz képest (4,57 pont) (P<0,0001).  

 

3.1.3. A tőgyelőkészítés és a gépi fejés alatti vérmérséklet összehasonlítása 

 

Szignifikáns különbséget mutattam ki a fejést megelőző és a fejés alatti vérmérsékleti 

pontszámok között (P<0,0001), Újmajorban és Józsefmajorban. A fejésre történő előkészítéskor 

idegesebben viselkedtek a tehenek Újmajorban (3,93 pont), míg nyugodtabban Józsefmajorban 

(4,67 pont), mint a fejés alatti szakaszban (Újmajor: 4,47 pont, Józsefmajor: 4,42 pont). 

Péterimajorban nagyon hasonlóan viselkedtek az állatok a fejés előtti (4,58 pont) és a fejés alatti 

(4,54 pont) szakaszban.  

Megvizsgáltam az egyes laktációs csoportokban is, hogyan alakul a fejést megelőző és a 

fejés alatti vérmérséklet, tenyészetenként. Arra jutottam, hogy Újmajorban és Józsefmajorban 

szintén szignifikánsan különböznek a fejés előtt és alatt meghatározott temperamentum 

pontszámok, mindkét laktációs csoport esetében (P<0,0001). A tőgyelőkészítés időszakában 

Újmajorban idegesebbek voltak az elsőborjas (3,45 pont) és a többször ellett tehenek is (4,13 

pont), míg Józsefmajorban nyugodtabbak (elsőborjasok: 4,76 pont, többször ellettek: 4,59 pont), 

összehasonlítva a fejés alatti időszakkal (Újmajor: elsőborjasok: 4,48 pont, többször ellettek: 
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4,46 pont, Józsefmajor: elsőborjasok: 4,57 pont, többször ellettek: 4,28 pont). Péterimajorban az 

elsőborjas tehenek esetében nem volt különbség a fejés előtti és alatti viselkedésben (4,49 és 

4,52 pont, P>0,05), ugyanakkor a többször ellett egyedek a fejés előtt nyugodtabban viselkedtek 

(4,67 pont), mint a fejés alatt (4,56 pont) (P<0,01). 

Mindegyik tenyészetben, az elsőborjas és többször ellett tehenek esetében is pozitív, 

gyenge, illetve közepesen szoros (rrang= 0,19-0,43) szignifikáns összefüggéseket számítottam. 

 

3.1.4. A fejéskori vérmérséklet állandóságának vizsgálata 

 

Az elsőlaktációs tehenek esetében, csak Újmajorban igazoltam szignifikáns különbséget a 

tőgyelőkészítés szakaszában, havonta meghatározott vérmérsékleti pontszámok között a laktáció 

során (P<0,001). A többi holstein-fríz tenyészetben nem különböztek a tőgyelőkészítés alatt a 

tehenek havi temperamentum pontszámai a laktáció folyamán (P>0,05). Az elsőlaktációsok a 

fejés alatti pontszámban is igazolhatóan különböztek a laktáció során, Újmajorban (P<0,05), 

Péterimajorban (P<0,0001), valamint a kocséri magyar tarka állományban is (P<0,05).  

A többlaktációs tehenek esetében egyik tenyészetben sem tapasztaltam különbséget a havi 

temperamentum pontszámok között, sem a fejés előtti, sem a fejés alatti szakaszban (P>0,05). 

A havi temperamentum pontszámok közötti összefüggéseket is megvizsgáltam, laktációs 

csoportonként és tenyészetenként. Az elsőborjas tehenek tőgyelőkészítés alatti pontszámait 

tekintve, Újmajorban a legtöbb hónap adata között pozitív, közepesen szoros, illetve szoros, 

szignifikáns korrelációs együtthatót (rrang= 0,52-0,92, P<0,05) számítottam, míg Józsefmajort és 

Péterimajort vizsgálva, csak nagyon kevés esetben tapasztaltam szignifikáns kapcsolatot a havi, 

fejés előtti pontszámok között (rrang= 0,52-0,68, P<0,05). Az elsőlaktációsok havi, fejés alatti 

temperamentum pontszámai között csupán pár esetben kaptam szignifikáns korrelációs értéket, a 

legtöbb tenyészet esetében (rrang= 0,44-0,69, P<0,05). Tehát a legtöbb esetben nem volt 

összefüggés a havi adatok között.  

A többször ellett tehenek esetében, a havi fejés előtti adatok között sok esetben pozitív, 

közepesen szoros, illetve szoros, szignifikáns összefüggést számítottam, Újmajor és Péterimajor 

esetében (rrang= 0,36-0,80, P<0,05). A havi fejés alatti pontszámok között közepesen szoros, 

illetve szoros szignifikáns összefüggést igazoltam jópár esetben, a legtöbb tenyészetben (rrang= 

0,45-0,80, P<0,05). 

 

3.1.5. A fejési vérmérséklet kapcsolata egyes tejtermelési tulajdonságokkal 

 

Újmajorban, az elsőlaktációs teheneket vizsgálva, szignifikáns különbség mutatkozott a 

tejmennyiségben a fejés alatt ideges és nyugodt temperamentumú egyedek között (F= 5,601, df= 

1, P<0,05). A nyugodt állatok átlagosan több tejet adtak le (15,34 kg), mint ideges társaik (13,06 

kg). A többlaktációs tehenek esetében nem tapasztaltam eltérést a két vérmérsékleti csoport 

között, egyik tejtermelési mutatóban sem (P>0,05).  

Józsefmajorban, az elsőlaktációs tehenek fejés előtti és alatti temperamentuma nem volt 

statisztikailag igazolható hatással sem a tejmennyiségre, sem a fejési sebességre (P>0,05). 

Ellenben a többlaktációs tehenek esetében, a fejésre történő előkészítés során eltérő 

vérmérsékletű egyedek szignifikánsan különböztek a tejhozamban (F= 5,340, df= 1, P<0,05). A 

nyugodt egyedek átlagosan több tejet adtak le (11,26 kg), ideges társaiknál (6,97 kg).  

Péterimajorban, az elsőlaktációs tehenek esetében, szintén nem tapasztaltam szignifikáns 

különbséget a kétféle vérmérsékletű csoport között egyik tejtermelési tulajdonságban sem 

(P>0,05). Ugyanakkor a többlaktációs teheneket vizsgálva, szignifikáns eltérés mutatkozott a 

tőgyelőkészítés alatt idegesen és nyugodtan viselkedő állatok között a fejési sebességben (F= 

8,981, df= 1, P<0,01). A nyugodt egyedek gyorsabban adták le a tejet (2,81 l/perc), mint az 

ideges tehenek (1,93 l/perc).  
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A kocséri magyar tarka tenyészetben az elsőlaktációs tehenek esetében, a fejés alatti 

temperamentum hatását nem tudtam bizonyítani a tejhozamra (P>0,05), továbbá a 

többlaktációsokat vizsgálva is csak tendenciaszerűen tapasztaltam, hogy a fejés alatt nyugodtabb 

tehenek több tejet adnak le (Chi
2
= 4,521, df= 2, P=0,10). 

 

3.1.6. A fejési vérmérséklet kapcsolata a tej egyes összetevőivel 

 

Újmajorban, az elsőlaktációs teheneket vizsgálva, a tőgyelőkészítés alatt eltérő 

temperamentum pontszámmal jellemezhető egyedek különböztek a tej fehérje %-ában (Welch-

érték= 4,434, P<0,01). A nyugodt tehenek teje átlagosan 0,25 %-kal több fehérjét tartalmazott, 

mint az ideges egyedeké. A fejés alatt eltérően viselkedő tehenek között pedig a zsír %-ban 

mutatkozott szignifikáns különbség (Chi
2
= 9,702, P<0,05). A 4,5-ös, illetve az 5-ös 

temperamentum pontszámmal jellemezhető egyedek nyerstejének átlagosan 0,34 %-kal, illetve 

0,49 %-kal nagyobb zsírtartalma volt, mint a 3-as pontszámú társaiknak. A többlaktációs tehenek 

esetében, a tőgyelőkészítés és a fejés alatti vérmérsékleti pontszámok nem voltak hatással egyik 

vizsgált tejösszetevőre sem (P>0,05). 

Józsefmajorban, az elsőborjas teheneket vizsgálva, sem a tőgyelőkészítés során, sem a fejés alatt 

eltérően viselkedő egyedek között nem mutatkozott különbség egyik mért tejösszetevőben sem 

(P>0,05). A többlaktációs teheneket értékelve, a fejésre történő előkészítés alatt eltérő 

temperamentumú egyedek szignifikánsan különböztek a fehérje %-ban (F= 3,518, P<0,05). A 5-

ös pontszámmal rendelkező tehenek esetében a nyerstejnek átlagosan 0,37 %-kal nagyobb 

fehérjetartalma volt, mint a 3-as pontszámú társaiknak. A fejés alatt eltérően viselkedő állatok 

között szignifikáns különbség mutatkozott a zsír %-ban (Chi
2
= 11,609, P<0,01). A 4,5 és 5 

pontszámmal jellemezhető tehenek fölénye volt kimutatható (0,52 és 0,88 %-kal), a 3-as 

pontszámot kapott egyedekkel szemben.  

Péterimajorban, az elsőlaktációs tehenek esetében, a fejésre történő előkészítés során és a fejés 

alatt adott temperamentum pontszámok nem befolyásolták a tej egyik vizsgált alkotórészét sem 

(P>0,05). A többlaktációs tehenek esetében, a fejés alatt eltérően viselkedő tehenek között 

viszont szignifikáns különbséget igazoltam a zsír %-ban (Chi
2
= 10,218, P<0,05) és a fehérje %-

ban (Chi
2
= 9,246, P<0,05). A különbség egyik esetben sem volt szakmailag egyértelműen 

értelmezhető a kisebb vagy nagyobb pontszámú tehenek javára.  

A kocséri magyar tarka tenyészetben, az elsőlaktációs és a többlaktációs tehenek értékelve sem 

tapasztaltam szignifikáns különbséget a fejés alatt eltérően viselkedő egyedek között a vizsgált 

tejösszetevőkben (P>0,05). 

 

3.2. A temperamentum vizsgálatának eredményei a húshasznosítású szarvasmarha 

tenyészetben 

 

3.2.1. A vérmérséklet állandóságának vizsgálata 

 

Az aubrac és charolais üszők vérmérsékletét négy mérés során határoztam meg. A négy 

mérés során megállapított vérmérsékleti pontszám szignifikánsan különbözött egymástól (Chi
2
= 

19,53, df= 3, P<0,0001). Amennyiben fajtánként elemeztem az adatokat, arra az eredményre 

jutottam, hogy az aubrac üszők temperamentumának négy mérése között statisztikailag 

igazolható különbség van (P<0,0001). Az aubrac üszők a legidegesebbek a 2. és 3. vizsgálatkor 

voltak, míg a legnyugodtabbak az utolsó mérésnél. A charolais üszők vérmérsékleti pontszáma 

ezzel szemben nem különbözött a négy mérés során (P>0,05). A négy vizsgálat alatt 

meghatározott vérmérsékleti pontszámok között szignifikáns összefüggést nem igazoltam 

(P>0,05), sem az aubrac, sem a charolais üszők esetében. 
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3.2.2. A fajta és az ivar hatása a vérmérsékletre 

 

Az aubrac és charolais üszők vérmérsékleti pontszáma között szignifikáns különbség nem 

mutatkozott az 1. és a 3. mérés során, ellenben a 2. és a 4. mérésnél statisztikailag különbözött az 

aubrac és charolais üszők vérmérsékleti pontszáma (P<0,01 és P<0,0001). A 2. vizsgálatkor a 

charolais üszők voltak a nyugodtabbak, míg a 4. vizsgálatkor az aubrac egyedek. 

Az aubrac és charolais borjak vérmérséklete szignifikánsan különbözött választáskor (U= 402,0, 

P<0,0001). A charolais borjak idegesebbek voltak, aubrac társaikhoz képest.  

Az ivar hatását vizsgálva, nem mutattam ki különbséget az üsző- és bikaborjak választási 

temperamentumában (P>0,05), sem az aubrac, sem a charolais fajtában.  

 

3.2.3. A választáskori vérmérséklet hatása az állatok választási teljesítményére 

 

Az eltérő vérmérsékletű charolais és aubrac borjak esetében sem mutattam ki szignifikáns 

különbséget a választási súlyban, a 205 napra korrigált súlyban, és a súlygyarapodásban 

(P>0,05). A választási vérmérséklet és a választási tulajdonságok között nem igazoltam 

szignifikáns összefüggést, egyik fajta esetében sem (P>0,05). 

 

3.2.4. A választáskori vérmérséklet hatása az állatok hízékonyságára és vágási teljesítményére 

 

A charolais fajtában a hizlalás alatti súlygyarapodásban, illetve egyik vágási mutatóban 

sem volt különbség az eltérő választási temperamentumú borjak között (P>0,05). Az aubrac 

fajtában viszont a választási temperamentum hatással volt a pisztolycomb súlyára (P<0,05), 

valamint P<0,10 szinten a többi vágási tulajdonságra, kivéve a vágási %-ot. Mindegyik esetben a 

mérsékelten ideges egyedek értek el nagyobb értéket, a nyugodt társakhoz viszonyítva. Az 

aubrac fajtában a pisztolycomb súlya és a temperamentum között pozitív, közepesen szoros 

kapcsolatot igazoltam (rrang= 0,52, P<0,05).  
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

 

4.1. A tejtermelő szarvasmarha tenyészetekben végzett vizsgálatok alapján 

 

A kutatásom eredményeiből megállapítható, hogy a vizsgálatok során használt 5 pontos 

teszt alkalmazható a tejelő tehenek fejéskori temperamentumának meghatározására. A pontozási 

rendszer könnyen megtanulható, ugyanakkor – a pontozások során szerzett tapasztalataim 

alapján – a könnyebb és következetes alkalmazhatóság érdekében javaslom a skála pontosabb 

leírását és bővítését. 

 Az eredményeim alapján arra jutottam, hogy nincs különbség a holstein-fríz tehenek 

reggel és este értékelt temperamentuma között, sem a tőgyelőkészítés, sem a gépi fejés alatt. 

Ugyanakkor a magyar tarka fajtában a reggeli fejés alatt nyugodtabban viselkedtek a tehenek. 

Ennek oka feltehetően az volt, hogy a vizsgálattal egyidőben zajló havi tejtermelés-ellenőrzés az 

esti fejések alkalmával kezdődött, és ezért, mint ismeretlen környezeti inger, este okozott 

nagyobb stresszt az állatoknak, amelyek emiatt idegesebbek voltak. A holstein-fríz és a magyar 

tarka állományokban is csupán gyenge és közepesen szoros összefüggéseket mutattam ki a 

reggel és este meghatározott vérmérsékleti pontszámok között. Ebből pedig arra következtetek, 

hogy nem elég csak az egyik alkalommal értékelni, hanem minden egyes fejéskor indokolt 

megfigyelni a tehenek viselkedését. 

Az eredményeim alapján elmondható, hogy a holstein-fríz fajta esetében, a fejésre történő 

előkészítés során az elsőborjas tehenek nyugtalanabbak, többször ellett társaikhoz képest. A gépi 

fejés alatt azonban már hasonlóan viselkednek az eltérő laktációjú állatok, a holstein-fríz és a 

magyar tarka fajta esetében is. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ismeretlen környezet és 

technológia nagyobb stresszt okoz az elsőlaktációs egyedeknek, mint a többlaktációs 

teheneknek, amelyek már egy megtapasztalt környezetben, egy ismert munkaműveletben 

vesznek részt. Annak érdekében, hogy az elsőlaktációs tehenek félelmét csökkentsük a fejés 

során, javaslom a vemhes üszők fejőállásokkal való megismertetését, több fejés alkalmával is. 

 Az eredmények alapján az is megállapítható, hogy az elsőlaktációs és a többlaktációs 

holstein-fríz tehenek viselkedése is különbözik a tőgyelőkészítés és a gépi fejés alatt. Ebből arra 

következtetek, hogy az állatokat különböző eredetű és erősségű ingerek érik a tőgyelőkészítés és 

a gépi fejés során, amelyekre így eltérő viselkedésbeli válaszreakciót adnak. A fejésre történő 

előkészítés során az emberi bánásmód tükröződhet a viselkedésükben, míg a gépi fejés alatt az 

állatok fejőállásokban való komfortérzete. Mindez arra utal, hogy el kell különítenünk a fejés 

előtti és alatti szakaszát az állatok viselkedésének megítélése szempontjából. 

 Az eredményeim az elsőborjas és a többször ellett tehenek vérmérséklete közötti 

különbségre, a temperamentum laktáció alatti változása tekintetében is rávilágítanak, a holstein-

fríz és a magyar tarka fajta esetében is. Az elsőlaktációs állatok valódi temperamentuma 

nyilvánulhat meg a tőgyelőkészítés és a gépi fejés szakaszában is, ezzel szemben, a többlaktációs 

tehenek viselkedése állandóságot mutat a laktáció során, a tőgyelőkészítés és a gépi fejés 

szakaszában is, amely a tapasztaltságukra utal. 

 Az eredményekből továbbá arra következtetek, hogy a holstein-fríz és a magyar tarka 

elsőborjas tehenek esetében sem egyértelműen bizonyított a tőgyelőkészítés, illetve a gépi fejés 

alatti vérmérséklet és a tejmennyiség, illetve a fejési sebesség kapcsolata. Jóllehet, néhány 

esetben – a holstein-fríz és a magyar tarka fajtában is – igazoltam azt, hogy minél nyugodtabbak 

az elsőlaktációs tehenek, annál több tejet adtak le, illetve annál gyorsabban adták le a tejet. 

Magyarázatul az elsőborjasok egész laktációban mutatott egyedileg változó viselkedése 

szolgálhat. A többször ellett teheneket illetően, több esetben – a holstein-fríz és a magyar tarka 

fajtában is – kimutatható volt a fejéskori temperamentum és a tejmennyiség, illetve a fejési 

sebesség közötti pozitív kapcsolat, az eltérő telepi körülmények ellenére is, melynek okát a már 

tapasztalt tehenek laktációban mutatott kiegyenlítettebb vérmérsékletében látom. 
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Az eredmények arra utalnak, hogy a tőgyelőkészítés alatti viselkedés leginkább a fejési 

sebességgel van kapcsolatban, míg a fejés alatti viselkedés a tejhozammal. Ez azt jelenti, hogy 

minél nyugodtabban viselkednek a tehenek a tőgyelőkészítés szakaszában, annál gyorsabban 

adják le a tejet, illetve minél nyugodtabbak a gépi fejés szakasza alatt, annál több tejet adnak le.  

Eredményeim alapján megállapítható, hogy létezik valaminemű kapcsolat a fejéskori 

temperamentum és a tejösszetevők koncentrációja között, bár ez nem minden tenyészet esetében 

kifejezett, valószínűleg amiatt, hogy a tej zsír- és fehérjetartalmára sok tényező jelentős hatással 

van, ami a tenyészetek között is nagyon különböző. Két tenyészetben azonban kimutattam, hogy 

minél nyugodtabbak a tehenek a fejésre történő előkészítés alatt, annál nagyobb a 

fehérjekoncentráció a leadott tejükben, valamint minél idegesebbek a tehenek a fejés alatt, annál 

kisebb a zsírkoncentráció a leadott tejükben.  

Összességében elmondható, hogy az eredményeim – a szakmai körökben gyakran kiemelt 

– szakszerű és kíméletes fejési eljárás jelentőségére világítanak rá. Ennek mindenkori megléte és 

az ideges tehenek kiválogatása, együttesen, a fejés hatékonyságának növelését, valamint a 

tehenek jólléti állapotának javulását eredményezheti.  

Eredményeim alapján megállapíthatom, hogy a vérmérsékletnek helye van az értékmérő 

tulajdonságok között a tejelő tehenek tenyésztése során. Ennek következtében javaslom a tejelő 

tehenek fejési vérmérsékletének értékelését a második laktációtól kezdődően, továbbá javaslom 

az ideges temperamentumú tehenek tenyésztésből történő kizárását. 

 

4.2. A húshasznosítású szarvasmarha tenyészetben végzett vizsgálatok alapján 

 

A kutatásom során kiderült, hogy a mérlegteszt alkalmas a húsmarhák 

temperamentumának meghatározására. A teszt egyszerűen és gyorsan kivitelezhető a 

mérlegeléssel egyidőben, a pontozási skála ugyanis könnyen megtanulható és alkalmazható. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a vizsgálat közel két éve alatt nem mutatott 

állandóságot sem az aubrac, sem a charolais üszők vérmérséklete, a mérlegteszttel 

meghatározva, ezért javaslom a vérmérséklet több alkalommal történő meghatározását, a 

húsmarhák temperamentumának pontos megítélése érdekében. 

A vizsgálatom eredményei alapján az is elmondható, hogy különbség van a charolais és 

aubrac borjak vérmérséklete között választási korban. Az aubrac borjak nyugodtabbak charolais 

társaikhoz képest. Ugyanakkor az aubrac és charolais üszők vérmérséklete közötti különbséget 

egyik fajta javára sem tudtam egyértelműen igazolni, a mérések alapján. Ennek az oka 

valószínűleg az üszők mérésenként változó viselkedése lehet.  

Megállapítottam továbbá, hogy az ivar nincs hatással a borjak választási 

temperamentumára, sem az aubrac, sem a charolais fajtában. 

 Az eredmények arra is rávilágítanak, hogy nincs összefüggés a borjak választáskori 

temperamentuma és választási súlya, illetve választásig tartó súlygyarapodása között, sem az 

aubrac, sem a charolais fajtában. Ebből arra következtetek, hogy a borjak választási 

teljesítménye legfőképpen az anyatehenek tejtermelésétől és viselkedésétől függ. 

Vizsgálatom során pozitív összefüggést találtam a borjak választási temperamentuma és a 

pisztolycomb súlya között, aubrac fajta esetében. Ezt az összefüggést szakmai szempontból nem 

tartom releváns eredménynek, mivel csak nyugodt és mérsékleten ideges egyedek voltak a 

csoportban, amelyek viselkedése között nincs nagy különbség. A vérmérséklet és a hizlalás alatti 

súlygyarapodás között ugyanakkor nem tudtam összefüggést kimutatni, több tanulmánnyal 

ellentétben. 

Eredményeim alapján megállapítható, hogy érdemes foglalkozni a vérmérséklet 

tulajdonsággal a húsmarhák tenyésztése során is, ugyanakkor további vizsgálatokat tartok 

szükségesnek a választáskor, illetve a hizlalás kezdetén meghatározott temperamentum és a 

hizlalás alatti, illetve a vágási teljesítmény közötti kapcsolatok pontosabb feltárása érdekében, 

valamint a gyakorlati munkához megfogalmazható javaslatokhoz.  
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5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

 

1. Elsőként állapítottam meg, hogy a holstein-fríz tehenek reggel és este értékelt fejési 

temperamentuma között nincs különbség, sem a tőgyelőkészítés, sem a gépi fejés 

szakasza alatt. Ugyanakkor a holstein-fríz és a magyar tarka tejelő állományokban, a 

reggel és este meghatározott fejéskori vérmérsékleti pontszámok között számított gyenge 

és közepesen szoros összefüggések azt jelzik, hogy minden egyes fejéskor indokolt 

értékelni a tehenek viselkedését. 

 

2. Elsőként határoztam meg, hogy a magyar tarka fajtájú, első- és többlaktációs tehenek 

fejéskori temperamentuma között nincs különbség a fejés szakasza alatt. 

 

3. A holstein-fríz és magyar tarka fajtájú tehenek fejési vérmérsékletének változását 

csaknem egy teljes laktáción keresztül végigkövetve, egyedülállóan mutattam ki, hogy 

különbség van az első- és többlaktációs tehenek fejéskori viselkedésének alakulásában a 

laktáció során. 

 

4. Másfél éven felüli növendéküszők, mérlegteszttel meghatározott vérmérséklete – közel 

két éven keresztül nyomon követve –, nem mutat állandóságot, sem az aubrac, sem a 

charolais fajtában.  

 

5. A charolais és aubrac fajtájú borjak mérlegteszttel meghatározott vérmérséklete 

különbözik választási korban. Az aubrac borjak nyugodtabbak charolais társaikhoz 

képest.  
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