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1. CÉLKITŰZÉS 

1. 1. Az évszak hatása az ikerellések gyakoriságára 

Vizsgálatom célja az volt, hogy megállapítsam az ikerellések számát és 

meghatározzam azok arányát, valamint évszaktól való függését néhány 

jellegzetes hazai nagyüzemi tehenészeti telep adatai alapján. 

 

1. 2. Szaporodásbiológiai mutatók az egyed életére vonatkozóan 

Egy hazai nagyüzemi tehenészeti telep adatait alapul véve kívántam 

megállapítani az ikret és egyet ellő tehenek egész élethosszára vonatkozó 

szaporodásbiológiai értékeit. 

 

1. 3. Szaporodásbiológiai mutatók az ellés előtt és után 

Vizsgálataim további célja volt, hogy egy hazai nagyüzemi tehenészeti telep 

adatait alapul véve megállapítsam az ikret és egyet ellő tehenek ellés előtti 

és utáni szaporodásbiológiai mutatóit. 

 

1. 4. Termelési mutatók összehasonlítása 

Vizsgálataim célja az volt, hogy összehasonlítást végezzek az egyet és az 

ikret ellett tehenek termeléseiben, továbbá a csak ikret ellő anyák laktációs 

termeléseiben. Valamint, vizsgáltam az ikerellésből született tehenek 

laktációs termelését az egyes ellésből született tehenekéhez viszonyítva. 

 

1. 5. Ikerellésből született üszők tenyésztésbevétele és első vemhesülése 

Vizsgálatom célja, hogy az egyes- és ikerellésből született üszők 

tenyésztésbevételi és első vemhesülési ideje közötti eltéréseket elemezzem. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZERTAN 

2. 1. Az évszakok hatása az ikerellések gyakoriságára 

A vizsgálathoz 5 tehenészeti telep adatát gyűjtöttem össze 2001-2010 

közötti évekből. Az ellések megoszlását évszakokra bontva vizsgáltam 

(chi
2
-teszt). 

 

2. 2. Szaporodásbiológiai mutatók az egyed életére vonatkozóan 

A leválogatás 2000-2010 között született minden nőivarú egyed és anyjának 

származási, termelési és szaporodásbiológiai adatát tartalmazta. Vizsgáltam 

a tenyésztésbevételi-, első vemhesülési-, első ellési életkort és a teljes 

élettartam hosszát (Kolmogorov-Smirnov teszt, GLM – general linear 

model, Tukey-féle post hoc teszt /Statistica ver. 13/ Dell Inc., 2015). 

 

2. 3. Szaporodásbiológiai mutatók az ellés előtt és után 

Vizsgáltam az ellést megelőzően és követően a pihenési időszakot, 

üresenállás hosszát, vemhesség hosszát és a két ellés közti idő hosszát 

(Kolmogorov-Smirnov teszt, GLM – general linear model, Tukey-féle post 

hoc teszt /Statistica ver. 13/ Dell Inc., 2015). 

 

2. 4. Termelési mutatók összehasonlítása 

A 305 napos termelési adatok lekérése a RISKA programból történt. 

Összehasonlítást végeztem egyet és ikret ellő tehenek tejtermelésében. 

Vizsgáltam ikret ellett tehenek ellést megelőző és ellést követő laktációs 

termelési adatait, valamint ikerellésből született tehenek tejtermelését a 

kortársaikéhoz viszonyítva (lineáris modell, Tukey-féle post hoc teszt 

/Statistica ver. 13/ Dell Inc., 2015). 

 

2. 5. Ikerellésből született üszők tenyésztésbevétele és első vemhesülése 

Vizsgáltam az ikerellésből született üszők tenyésztésbevételi életkorát és az 

ikerellésből született üszők első vemhesülési életkorát (Kolmogorov-

Smirnov teszt /Statistica ver. 13 /Dell Inc., 2015).  
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3. EREDMÉNYEK 

3. 1. Az évszak hatása az ikerellések gyakoriságára 

A legtöbb ikerellés a nyári hónapokban (4,80%) volt jellemző. Ezt követően 

a tavaszi (4,05%), majd az őszi hónapokban (3,83%) is jelentős volt az 

ikerborjak születése. Gazdaságonként tekintve az ikerellés leggyakrabban az 

A gazdaságban (4,35%) volt megfigyelhető, ezt követte a C, majd E, B, s 

legvégül a D (3,43%). Az ikerellések gyakoriságának évszakonkénti 

változása szignifikánsnak tekinthető (P=0,002). 

 

3. 2. Szaporodásbiológiai mutatók az egyed életére vonatkozóan 

A gazdaság tenyésztésbevételi életkor átlaga egyet- és ikret ellőknél 17,91 

hónap volt. A borjúszámnak (egyet ellett vagy ikret) nem volt szignifikáns 

hatása a vizsgált életkorra, azonban a fajtakonstrukciónak igazolt hatása volt 

(p<0,001).  

Az első vemhesülési életkort 18,34 hónaposan érték el a telepen lévő üszők. 

A borjak számának nem volt igazolt hatása a vizsgált életkorra, azonban a 

fajtakonstrukció szintén szignifikáns hatása volt (p<0,001).  

A telepen tartott tehenek átlagos első ellési életkora 27,46 hónap volt. A 

borjúszám nem mutatott igazolt eltérést. A fajtakonstrukció szignifikáns 

hatást mutatott (p<0,001). 

A tehenek átlagos élethossza 68,05 hónap volt. Az élettartam hosszára a 

borjúszámnak (p<0,001) és a fajtakonstrukciónak (p<0,001) szignifikáns 

hatása volt. Az egyet ellő teheneknek 2,23, ikret ellőknek 2,75 volt az átlag 

elléseinek száma (p<0,001). 

 

3. 3. Szaporodásbiológiai mutatók az ellés előtt és után 

A tehenek ellést megelőző pihenési időszaka átlagosan 74 nap volt. Az 

időszakra a borjak számának, a fajtakonstrukciónak, az ellés sorszámának és 

a borjak nemének nem volt szignifikáns hatása. Az évszakoknak igazolt 

hatása volt a pihenési időszakra (p=0,002). 

A tehenek ellést követő pihenési napjainak száma átlagosan 76 nap volt. A 

vizsgált napokra a borjak számának (p=0,043) és az ellési évszaknak 
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(p<0,001) szignifikáns hatása volt. A fajtakonstrukciónak, az ellés 

sorszámának és a borjak ivarának nem volt szignifikáns hatása. 

A tehenek ellést megelőző üresenállásának átlagos hossza 107 nap volt. Erre 

az időszakra a borjak számának (p=0,047), a fajtakonstrukciónak (p<0,001), 

az ellési évszaknak (p<0,001) és az ellés sorszámának (p<0,012) igazolt 

hatása volt. A borjak ivarának nem volt szignifikáns hatása. 

A tehenek ellést követő üresenállásának átlagos hossza 116 nap volt. A 

vizsgált időszakra a borjúszámnak (p<0,001), a fajtakonstrukciónak 

(p<0,001), ez ellés évszakának (p<0,001) és az ellés sorszámának (p<0,008) 

igazolt hatása volt.  A borjak ivarának nem volt szignifikáns hatása. 

Az tehenek ellést megelőző vemhességi hossza 276 nap volt. A borjak 

számának (p<0,001), az évszaknak (p<0,001), az ellés sorszámának 

(p<0,001) és a borjak nemének szignifikáns hatása volt a vemhesség 

hosszára. A fajtakonstrukciónak nem volt igazolt hatása a vizsgált hosszra. 

A vizsgált ellést követően a vemhesség hossza átlagosan 279 nap volt. Az 

ellési évszaknak (p<0,001) és az ellés sorszámának statisztikailag igazolt 

hatása volt a vemhesség hosszára. A borjak számának (nem történt 

ikerellés), a fajtakonstrukciónak és a borjak nemének nem volt szignifikáns 

hatása erre az időszakra. 

A gazdaság tehénállományának átlagos ellést megelőző két ellés közti ideje 

398 nap volt. A borjak száma (p<0,001), a fajtakonstrukció (p<0,001), az 

ellési évszak (p<0,001) és az ellés sorszáma (p<0,007) szignifikáns hatást 

mutatott. A borjak ivarának nem volt szignifikáns hatása. 

A telepi tehénállomány átlagos ellést követő két ellés közti ideje 404 nap 

volt. A borjak számának (p<0,001), a fajtakonstrukciónak (p<0,001), az 

évszakoknak (p<0,001) és az ellés sorszámának igazolt hatása volt a vizsgált 

időszakra. A borjak ivarának nem volt szignifikáns hatása. 
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3.4. Termelési mutatók összehasonlítása 

Az egyet-, valamint az ikret ellő tehenek 305 napos standard tej-, zsír- és 

fehérjetermelésében szignifikáns különbséget nem kaptam. 

Csak az ikret ellett tehenek termelését vizsgálva látható, hogy a vizsgált 

egyedek első 100 napos tejtermelése minden esetben csökkent az ikerellést 

követően. Az ikerellést megelőző és követő termelési időszak hatása 

mindhárom termelési mutatóra statisztikailag igazoltan egyaránt 

szignifikáns: p<0,001. A csökkenés tényét a tejmennyiség vonatkozásában a 

2. és 3., a zsír- és fehérjemennyiség vonatkozásában pedig csak a 3. 

laktációban post-hoc teszttel igazolni is tudtam. A 305 napos standard 

laktációs termelési eredményeket vizsgálva szignifikáns eltéréseket az 

ikerellés megelőző- és követő termelések között nem kaptam: a 305-napos 

tejmennyiség p-értéke 0,091, a 305-napos zsírmennyiség p-értéke 0,371, a 

305-napos fehérjemennyiség p-értéke pedig 0,093 volt. 

Az egyes ellésből született és termelésbe állított tehenek, valamint azok 

ikerellésből született kortársainak 305 napos standard laktációs tej-, zsír- és 

fehérjetermelési eredményeiben nem kaptam statisztikailag igazolt 

különbséget (p=0,574) a két csoport egyedei között. 

 

3. 5. Ikerellésből született üszők tenyésztésbevétele és első vemhesülése 

Az egyes ellésből született 3862 üsző átlagos életkora ekkor 512 nap, 

kortárs, azonban ikerellésből született 171 üsző életkora 521 nap. 

Szignifikáns eltérést azonban nem kaptam a kért csoport eredményei között 

(p<0,10). Az ikerellésből született üszők sikeres vemhesülése 562, egyes 

ellésből született kortársaik első vemhesülése átlagosan 546 napos korban 

következett be. A két csoport egyedeinek eredményei között szignifikáns 

különbség tapasztalható (p<0,005). 
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4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. Az ellést megelőző termékenyítési időszakban, az üresenállás hossza 

(elléstől a sikeres vemhesülésig eltelt napok) igazoltan rövidebb volt 

ikret ellő anyáknál (109 nap helyett 105 nap) (p<0,001). 

 

2. Az ellést követő termékenyítési időszakban, a pihenési időszak 

hossza, valamint az üresenállás hossza lényegesen megnőtt 

ikerellések után (74 nap helyett 78 nap, 109 nap helyett 123 nap). 

 

3. Az ikret ellő tehenek, ikerellést megelőző két ellés közti ideje 

igazoltan rövidebb volt, mint az egyes ellésű teheneké (404 nap 

helyett 392 nap) (p<0,001).  

 

4. Az ikret ellő tehenek teljes élethossza és az elléseinek száma 

igazoltan meghaladta az egyet ellőkét (61,1 hónap helyett 76,0 

hónap, valamint 2,23 ellés helyett 2,75 ellés). 

 

5. Az ikret ellő tehenek első 100 napos tej-, zsír- és fehérjetermelése az 

ikerellést megelőző laktációban szignifikánsan több mint az 

ikerellést követően (2934 tej kg, 104 zsír kg, 93 fehérje kg helyett 

3121 tej kg, 110 zsír kg, 96 fehérje kg) (p<0,001). 

 

6. Az egyes- és ikerellésből született üszők tenyésztésbevételi 

életkorában (512 nap, valamint 521 nap) nem tapasztalható 

szignifikáns különbség, azonban az első vemhesülési életkorukat az 

ikerellésből született üszők igazoltan később érik el (546 nap, 

valamint 562 nap) (p<0,005). 

 

7. Az egyes- és ikerellésből született tehenek tej-, zsír- és 

fehérjetermelésében nem tapasztalható szignifikáns különbség. 
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