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TÉZISEK

l. A KUTATÁS ELÓZInÉNYEI. cÉrxrrÚzÉsnt

A világ nyerslibamé$ e|őá|Iításában Magyarország az első helyen ál1.

Libamáj-exportunk a teljes francia import mintegy 65-70%-át teszi ki.

További exportőrök még Bulgaria, Románia és lzrae|. Figyelemre méltó

viszont az a tény, hogy évről-évre növekszik a nagyizemi hizlalási

technológiával előállított francia libamáj mennyisége.

Ez a növekedés a kereslet csökkenésével jar' ami rendkivül negatívan

hat a magyar libamáj előállítására. A Franciaországban megfigyelhető

libamáj termelés növekedése egyértelműen a magyar libamáj gyenge

minőségének tudható be. Ez rendkívül komoly probléma, hiszen az

exportár folyamatos gyengülése mellett az előállítási költségek

folyamatosan nőnek, néhány éven belül akár ki is szorulhatunk a piacról.

A francia állam igen jelentős pénzugyi támogatást n}.ujt olyan

kutatásokhoz' amelyek a lúdhizlalás nagyüzemi technológiájának

ki alakítását céIo zzák me g.

Dolgozatom megírása során konkrét gyakorlati célokat tűztünk ki

olyan komplex módszer kidolgozását, amely lehetővé teszi a libamáj

legfontosabb minőségrontó tényezőjének, a máj ereinek a vágás és bontás

utáni, vértelítettség csökkentését. A feladat megvalósítása érdekében

vizsgáltuk:

o Az a|ka|mazott lúdfajta májminoségre gyakorolt hatását.

o A tömési mód hatását a máj méretére' minőségére'

o A tömési mód hatását az exportra kerülő egyéb gazdaságosságot

javitő testtáj ak (mell, comb) kitermelhetőségére.
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TÉZISEK

o Védő starterkultúrák haszná|hatőságát a tömő alapanyagok

e1őkészítéséné1.

o A májbev&zések során fellépő erezési veszteségek csökkentésének

lehető sé gét a v ágási stre ssz csökkentése révén.

Vizsgálatainkat a Merian Finom Szárnyas Különlegességek

Részvénytársaság orosházi izemében hajtottuk végre, amiket részben az

országos Műszaki Fej lesztési Bizottság /OMFB/ finanszírozott.
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TÉZISEK

2.r.

2. AI\YAc És vróosznn

Kísérleti elrendezés

2.I.I. A hizlalási kísérletek végrehajtása.

Három májhibrid ludat vizsgáltunk: a Kolos-' a Babati- és a
Gourmaud máj hibridet. Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében

a hibrideket már naposliba koruktól teljesen azonos körülmények között

nevelték fel. A kísérletben mindhárom hibridből 1000-1000 egyedet

vontunk be. Az egyedeket a későbbi megktilonböztethetőség érdekében

megjelöltük és elkülönítettük. Az állatok gyógykezelését azonos progÍam

a|apján végeztük: a keltetőben szérumozáson estek át a Derzsy fele

betegséggel szemben, amelyet a 1,2. é|etnapon megismételtunk. Heti egy

alkalommal kombinált vitaminos kezelést hajtottunk végre. Az ásványi

anyag pótlása érdekében az etetők mellett műanyag táIcán ,,Zeovitot',

helyezttink el, valamint apró kavicsot a zuzógyomor ellátására és az

emésztés elősegítésére.

A madarak takarmányozáséú. a Magyar Takarmánykódexben előírt

b e ltartalmi értékek a|apj án gy ártoll- táptakarmányokkal vé g eztük.

A takarmányozásban a hazfutkban megszokott három fázisu

takarmányozási mődszert követtük az a|ábbiak szerint:

- indítótáp:

- nevelőtáp:

- hiz|alőtáp:

3 kg/lúd

6 kg/lúd

ad libitum a száI|ítás napjáig.
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A neveléS 62 napig tartott. A
eseményeket a nevelési naplóban

bemutatom a hibridek felnevelésének

nevelés időtartama a|att történt

rögzítettük' Az I. táblázatban

fontosabb naturális mutatót.

A három máihibrid fel lésé k fontosabb naturáli
|. táblázat.
tutatói

A híz|alást két féle technológiával, aZ ún. hagyományos

technológiával és a nagyüzemi liztae|i eredetrÍ/ technológiával hajtottuk

végre. A kényszerhizlalás során megállapítható volt, hogy a Babati

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

A nagyúzemi technolőgiánáI a táp minőségileg a Techna francia cég

által javasolt összetételű volt. Ez a komponens kukoricadarát, ásványi

anyagokat, és vitaminokat tartalm azott.

m mal nrono relnevelesene 15 mutatol
A mért paraméterek Kolos

máihibrid
Babati

máihibrid
Gourmaud
máihibrid

Takarmányfogyasztás (kg)
indító
nevelő
hiz|aIő

osszes tak. fosv. íks)

J

6
4t1

13,5

aJ

6
2,8
I 1.8

3

6

-)-
12:.

62. napos élősúly átlag
íks/lúd)

4,83 4,18 4,56

Fajlagos tak. fogyasztás
(ke/lúd/tak.ks)

)79 2,82 2,67

Elszállított lúdmennyiség
(db)

947 953 969

Elhullás mértéke 5?- )- 4,7 3,1
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A hagyományos tömés esetében minden tömő természetesen használt

mintegy 0,5_0,70Á konyhasót' lszárazanyagra vonatkoztatva/ és |-2%

zsiradékot.

Egy újabb variánsként a nagyüzemi technológián annyit

módosítottunk, hogy az e|őkészített /összekevert' kihűlt/ takarmányt a

felhasználás előtt 12 őráva| Lactobacillus plantarum startetkultúrával

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

átlaghőmérséklete meghaladta a 15oC hőmérsékletet, a tejsavas

fermentáció biztosított volt.

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

végre /30 Kolos, 30 Babati, 30 Gourmaud/. A hizlalási periódus a

hagyományos tömés esetében 16 napig, a nagyizemi tömés esetében

pedig 20 napigtartott.

A szállítás megkezdése előtt mind a három májhibridet minden

termelőnél különböző onjelzovel láttunk €l' a későbbi azonosítás

megkönnyítése érdekében.

Vágásra beszállítás után' de még vágás előtt a madarak tömegét

megmérttik. Vágás' kopasztás és 12 órás előhűtés utiín történt az á||atok

bontása. Hibridenként és tömési módonként az a|ábbi paramétereket

rögzítettük:

- hiz|alásalatti tcimeggyarapodást,

- májtömeget,

- amáj minőségi osztáIyt,

- comb tömegét,

- mell tömeset.
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A libamájak minősítését az ágazati szabványnak megfelelően hajtották

végre. A mell és a combtömeg meghatérozásáná| a bontási módot az

export kritériumainak megfelelően alakítottuk ki.

2,2, A kábítási kísérletek végrehajtása

Az általunk kipróbált kábítáSi eljárások a következők voltak:

- ,,CAS'' (Controlled Atmosphere Stunning) gázos kábítás /STORK/,

- Nugy frekvenciás kábítás /Linko GMBH/,

- Nagy frekvenciás kábítás /STORK/ különböző frekvenciák és

feszültségérték kombinációkkal.

A vizsgálatoknál kontrollként a Merian Rt-nél haszná|t hagyományos

kábítő berendezés szolgált l50 Hz,50 V, 75 mAl'

A CAS rendszer két lépcsőbő| áI|, amit a2, táb|ázat szemléltet'

2. táb|ázat.

As:zabá kábítás eÍaSa
Bevezető fázis Befeiező fázis

Tartózkodás
ideie

Minimum l oerc Minimum 2 oerc

Gáz atmoszféta Kb.30% 021+t-zv,y
Kb.40% CO2(+l- !o7s1

Kb' 30% N2 (fennmaradó
rész)

Kb. 5-15% 021+t-zNy
Kb. 80 ,Á Coz Gl- 4%)

N2 (fenn maradő rész )

Hőmérséklet 20oC1+t-s"c; 20 oC 
1+l- s "c;

Paratartalom 60-65%
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Az elektromos kábítási kísérletek alapvető paramétereit a 3.

táb|ázatb an mutato m b e.

3. táb|ázat.

Az elektromos kísérleti kábító berendezéseknél beállított főbb
iterek

2,3' Libamáj minősée vizsgálatok

A májminőség felmérése során a következő paraméterek kerültek

rögzítésre:

(a) Ktilső, vizuális májosztá|y ozás

(b) A libamáj külső színének meghatározása

(c) A máj külső szöveti vértelítettségének meghatározása

(d) A máj tömegének meghatározása

(e) Az erezési veszteség nagyságának meghatározása

rame
Kábító berendezés Frekvencia

(ÍIz\
Feszültség

ív)
Aramerőség

(mA)
Kontroll 50 50 75
Linco 200 100 75

STORK 1 50 50 75
STORK 2. 200 90 75-85
STORK 3. 200 t10 89-90
STORK 4. 350 50 60-'70
STORK 5. 3s0 70 75-80
STORK 6 350 90 80-85
STORK 7. 350 110 85-90
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2,4. Húsminőségvizsgálatok

A húsminőségi vizsgálatokat az a|ábbi paraméterek jellemezték:

(a) A mell és a comb szöveti bevérzésének meghatározása

(b) A mell és a comb erekben megmaradó vér mennyiségének vizsgá|ata

(c) A mell és a comb hússzínének vizsgálata

A kísérleti eredmények feldolgozását egy és kétszempontos

varianciaanalízissel konelációszámítássa| és lineáris regresszió

számítással végeztük.
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3. BREDvrnNynr És ÉnrÉxnlnsÜx

3.1. Lúdfajták és tömési módok vizsgálata

3,I'I. A mójtömeg és a májminőségi osztály alakulása, kalanbaző
lúdhibr i de k é s tömé s i mó do k fuggv ényéb e n

A májtömeg átlagok alakulása a három vizsgá|t lúdhibrid és a hiárom

tömési technológia hatására az 1. ábra szerint alakult. A hibridtől és a

tömési módtól is ftiggő legkisebb szignifikáns differencia 65,4 g

májtömeg átlageltérés.

Fajták szerint Tömési mód szerint

10

illl
6 n,u, 'É,.-'] | |!r,r1 | I€ rou. l I:í'uu l It,un 

| |

o+l I

Kolos (K)

W
Gourmaud (G)

ffi r-lffi ll_
Haglomántos Nag!,Íizemi

800

E 400

i9 zoo

0

|ffiil il'' I

&t_
":ffi:Íl. i
bkmánn].a|tömési mód

Fajta és tömési mód srerint

}lagyomnyos Nagyü4m

Kolos E Cíumud tr Babati tömési mód

M
előfercntált
takamánnya|

800
700

6 600
Ú )UU

84001

E 2001
100 l

0l

t,á ra. A májtömegát|ag alakulása különböző libafajták és tömési
módok esetében

Mint az I' ábtábo| kitűnik, a tomés a|atti májtömeg gyarapodásra

kizárőLag a lúdhibrid van szignifikáns hatással' míg a tömósi mód csupiín
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11 TEZISEK

a munka hatékonyságát, illetve gazdaságosságát befolyásolja. A

májminőségi osáályba sorolás, hibridek és tömési módok szerinti

adatainak át|agéú. és a 95oÁ-os konfidencia intervallumokat a 2. ábtán

tüntettük fel. Mint a2. ábrábőlkitűnik a májminőség szintén elsősorban a

hibridtől fligg, bár határozott tendencia mutatkozik a nagyizemi tomési

mód esetében' hogy ez bizonyos átalakítással a májminőség javulását

eredményezheti. A probiotikus hatású takarmány a Kolos májhibrid

esetében szignifikánsan rontja a májminőséget, ami a fokozott

tej sar,'tartalomnak tudható be.

3r

z 2,5',

.:-.$._

-0,5 
1

0+

Fajták srerint

,ffitjt ffiffittffiffiffil___l ffiffi

TönÉsi mód srerint

--l
ll
L]

HasoEintos NagYü^tri staíemle|óállitoil
táhnúnnyal

tömési mód

i út" és tömési -uo,'".,.. l

>3
N')- | -3 , -+ , ,I
:$.i ffiMM

lotr,rr *q9!oor!o sp4"ul tőmési mód 
.-:'*'" 

]

2. ábra, A májminőség alakulása (osztály) afajta és a tömési mód
szermt
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TÉZISEK

3.I.2. A tamés alatti testtömeg gyarapodás, knpcsolata a májtömeggel
és a máj minőségi osztóllyal

A testtömeg gyarapodás alatt a továbbiakban a tömésbe fogott ludak

,,induló'' tömege és a vágás előtti hizlalt tömeg különbségét értjük.

A fenti paraméter alakulását a már ismert elrendezésben a 3. ábrán

mutatjuk be. Az ábrából kitűnik, hogy a hízla|ás a|atti testtömeg

gyarapodás is elsosorban a hibridtől, és nem a tömési módtól fiigg.

Megállapítható, hogy a három lúdhibrid ráhízási tömege jóllehet

kismértékben, de mégis szignifikánsan különbözik.

t2

5 Fajták srerinl

$: 1 ffifl
Kolm Courmud Babati

5 
1Fajta és tömési mód sreÍint

í; trKolosEGomudtrBabatri4

0
Haglományos Nagyüemi stanerÍa|előállitott

tömési mód hkarmánnya|

3. áhra. Hizla|ás alatti tömeggyarapodás a vizsgá|t lúdfaj tak és tömési
módok esetében

Tömési mód s4rint

&

41

irffi
Hagyományos

l---l ffilit M#l| | ffiffi-l

.ll l. l
NagyüZmi startetra|e|őá||itoÍ

t.imési mód bkarmánnyal
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A 4. ábrán 270 adatpár kiértékelése történt ffieg,

eredményeként igen szoros összefiiggés (r:0,98) mutatkozik

májtömeg és aráhízási tömeg között.

aminek

a végső

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Rt : 0,9836

éo

éo

2

3,2

Tömeggyarapodás (kg)

4. ábra. Koneláció a májtömeg és ahizla|ás alatti tömeggyarapodás
között

Hasonlóan Szoros összefuggés mutatkozik a máj minőségi osztály és a

tömeggyarapodás között' ami érthető, mert mint azt már korábban

említettük, a máj minőségi osztály döntő tényezóje a májtömeg.

3.1.3. A vítgási mell és combtömeg alakuldsa

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 ízs gá|atátó 1 a to váb b i akb an e lte ki ntetttink.

A melltömeg alakulását a 4. tábIázatban mutatjuk be.

Turcsán Zsolt . Doktori GhD Értekezés



TÉZISEK 14

A melltömeg (gts) alakulása hibridek és tömési
(n:30)

4. táh|ázat.
módok fuggvényében

mód
Fajta

Gourmaud Babati

5. táb|ázat.
lúdhibridek és

814.5x4.7 840,2+4,4 803,1+6,5
828.016.6 842,2+4,1 812.0l.3.2

Az egyes hibridfajták fajtán belüli melltömeg adatainak szőrása

mindrjssze négy gramm' ezért a hibridek közötti viszonylag kis

átlageltérések minden esetben szignifikánsak.

A Gourmaud hibrid melltömeg át|aga feltilmúlja mindkét másik

vizsgált fajtáét, ami egyébként tenyésztési célkitűzés is volt. A
combtömegek alakulásával kapcsolatos átlagértékeket az 5. táblazat

szemlélteti' Az 5' tábLázatbő| jól látszik, hogy a combtömeg esetében

mind a hibridek, mind a tömési módok szignifikáns átlageltéréseket

eredménye znek, b át ezek a különb sé gek minimáli sak'

A combtömeg (gts) átlagértékeinek alakulása különböző

Tömési mód

tömési módok esetében ín:30
Fajta

Gourmaud Babati
Hagyomán 76r.8+6.9 739,2+4,8

Nagyüzemi 760,4+13,2 771,4+8,4 -744 g+5 ?

osszességében vizsgálataink a|apján megállapítható, hogy a hazai

máj liba feldol gozás |e ggazdaságo sabban a Gourmaud típusú máj hibriddel

valósítható meg. A hibrid májtermelő képessége megfelelő, ugyanakkor

Turcsán Zsolt . Doktori PhD Ertekezés



15 TÉZISEK

aZ értékes húsrészek k1hozatala is ennél a hibridnél a legjobb.

Elmondhatő ez a fajlagos előállítási költségekkel kapcsolatban is.

3.2. A szabályozott légkörű gázos kábítás /C.A.S./ és a hagyománvos
elektromos kábítás vizsgálata

A májvéresség csökkentés és így a májminőség javítása érdekében

összehason|itő vizsgálatokat végeztünk különböző kábítási eljárások és

paraméterek összehasonlításával. A kísérletekhez a korábbi vizsgálatok

eredményeként kiválasztott Gourmaud hibridet használtuk.

3,2.I. A libamáj színének külső szöveti bevérzésének, valamint erezési
veszteségének alakulása a vdgdst követő 2, napon

A külső szín át|ag értéke mindkét kábítáSi mód esetében 2,2

(pontszámok a gyári minősítési eljárás szerint). Tehát nem lehet

különbséget tenni a két kábítási mód májszínre gyakorolt hatása

tekintetében.

A libamáj külső szöveti bevérzéseinek átlagértékét az elektromos

kábító berendezés hatására 1'i; a gáuos kábítás esetén I,2 érték

(pontszámok a gyári minősítés szerint)'

A leglényegesebb paraméter, az erczési veszteség alakulásáró| a 6.

ábra ad felvilágosítást. Az ábrábő| kitűnik, hogy a gázos kábítás nem fejt

ki pozitív hatást, az erezési veszteség csökkentése tekintetében

(C.A. S.: 1 I,J yo, elektromos kábítáS: 1 0,5%).
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12

erezési veszteség (70)

Ie.q.q'""1guia, -q.n'q. ea^. tauitá, l

6. ábra. A libamáj erezési vesztesége avágást követő 2. napon

3.2.2. A húsminőség /mellfilé, comb/ vizsgálata a két kábítási etjárás
vonatkozásában

A húsminőség tekintetében úgy a mellf,rlé, mind a comb

izombevérzések, az ezekben maradó vérmennyiség és a szín

vonatkozásában is a C'A.S. eljárás kismértékben' de szignifikánsan

előnyösebbnek bizon1ult, mint az elektromos kábítás.

A gázos (C.A.S.) kábítással kapcsolatban megállapítható volt, hogy

összességében nem eredményez o|yan mértékű minőségjavulást, hogy

elektromos kábítóberendezésnél aZ lényegesen magasabb költségű

berendezés telepítése gazdaságos lenne.

3.3. Különböző kábítási paraméterek hatásainak vizsgálata a libamáj
erezési vesáeségére

Az e|őző fejezetben bemutattuk, hogy a gázos kábítő berendezós a

legfontosabb paramétert, a libam áj erezési veszteségét nem csökkentette

megfelelő mértékben. Ezért olyan kábítási technológiai alternatívákat
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kerestünk, amelyek pozitív, javító hatást fejthetnek ki a libamáj

minőségére, és megfelelő szintre csökkentik az erezési veszteség

mértékét. A kísérletbe két nagyfrekvenciás elektromos kábító berendezést

vontunk be. A vizsgálatok kontrolljaként a Merian Rt hagyományos

há|őzati frekvenciás kábító berendezése szolgált. A beállítási

paramétereket és a kapott erezési veszteségeket a 6. táb|azatbanmutatjuk

be.

6. táb|ázat.
Különböző kábítási módok hatása a libamái erezési veszteséséreffi

A táb|ázat 1e|ölései a következők: 95%o-os megbízhatósági szinten
x : a kezelt szignifrkánsan rosszabb'
0 : nincs szignifikáns különbség,
** : a kezelt szignifikánsan jobb, mint a kontro|l.

A 33. táb|azatből |áthatő, hogy az optimális kábítási paraméterek a

70V és 90V és 350Hz,

Linco
sÍ gi

I 1,456* Kontroll r0,97
c:A.s. i I l.4l Kontroll r0,44
Stork 50V 50Hz | 14,71* Kontroll 9,95

90 V 200 Hz | 11,7 Kontroll 11.29
1 l0v 200H2 I r2.t6v Kontrol 11.29
50 V 350 Hz | 10.s4 Kontrol 10,63
70 V 350 Hz I 8.67 Kontrol 10,63

. 90V 359t-Iz | .. - 7,6*8**

" 110 V 350 HzJ 11,7-5*

Kontrol 9,95
Kontrol 9,95
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l. u l TUDoMÁNyos EREDMÉNynx

r Megállapítottuk' hogy a kísérletbe bevont három lúdfajta (Kolos,

Gourmaud' Babati) közül a Kolos májhibrid produkálja tömési

módtól fiiggetlenül a legnagyobb tömegű és legjobb minőségű hizoÍt

libamájat. A különbségek a Gourmaud fajtával összehasonlítva

szignifikánsak, de nem jelentősek.

r A hagyományos tömési mód fajtától fuggetlenül jobb májminőséget és

magasabb májtömeget eredményezett, mint anagyizemi töméSi mód.

A nagyúzemi tömési módnál a takarmány starterkultúrával történő

előfermentálása nem eredményezett javitő hatást sem a májminőség

Sem a májtomeg vonatkozásában.

Megállapítottuk, hogy szoros pozitív korreláció mutatható ki a

kényszerhíz|a|ásba fogott lúdfajtától és tömési módtól fiiggetlenül a

kényszerhízlalás alatti testtömeggyarapodás és a májtömeg, valamint

a májminőség között.

A kényszerhíz|a|ás után levágott májhibridek k<jzül (Kolos,

Gourmaud, Babati) a Gourmaud fajtának mértük a legnagyobb

tömegű forméaott mell- és combtömeget. Bár az átlageltérós

szignifikáns volt az abszo|ut átlagok között az e|térés nem volt

jelentős.

18
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t o sszehasonlító vtzsgá|attal megállapítottuk' ho gy a világviszonylatban

eddig még víziszárnyasoknál nem alkalmazott géaos kábítás (C.A.S.)

nem csökkenti a hízott mtt1 erezési veszteségét a nagyfrekvenciás

elektromos kábítáSi módhoz' mint kontrollhoz viszonyítva. Kis

mértékben, de szignifikánsan javítj a azonban a mellfilé és a formázott

comb három minőségi jellemzőjét (szöveti bevérzés, az erekben

visszamaradó vérmennyiség, hússzín).

. Két különböző elektromos kábítóberendezés kábítáSi paramétereinek

vá|tozÍatásáva| megállapítottuk, hogy a vágási sztresszcsökkentő

hatás szempontjából ami egyben a májbevérzés száza|ékos

csökkenését is eredményezi a SToRK cég á|ta| gyártott

baromfikábító berendezés 70 vagy 90 V feszültségen és 350 Hz-en

80-85 mA áramerősséggel üzemeltetve biztosítja a legkedvezőbb

máj erezési veszteséget.
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5. OSSZEFOGLALAS

Munkánk során a libamáj exportképessóget javító tényezői közül

vizsgáltuk a legfrekventáltabb hazai fajták májtömeg előállító képességét.

Egy másik lényeges tényezőként a kényszerhiz|aIási módok minőségre

gyakorolt hatását tanulmányoztuk. Harmadik tényezőként a gázos és

külonböző elektromos kábítási módokat hasonlítottuk össze abból a

szempontból, hogy a megtermelt minőségi máj minőségmegőrző módon

melyik kábítáSi mód eredményeként termelhető ki |eggazdaságosabban a

bontás és a feldolgozás során. Kiegészítő vizsgálatokat végeztünk még

abban a vonatkozásban, hogy a minoségi májtermelés összekapcsolható e

májlibák esetében a húslibákra je|Iemzó nemes húsrészek előá||ításáva|'

Vizsgálataink elvégzése során meghataroztuk a Magyarországon

legelterjedtebb három májtípusú lúdhibrid: a Kolos, a Gourmaud, és a

Babati, valamint három tömési mőd: az ún' hagyományos' anagyizemi

(izrae|i típusú) és egy takarmányfermentációval kombinált nagyüzemi

technológia hatását néhány mutatóra májtömeg, máj minőségi osztá|y,

hizl alási töme ggyarapo dás, melltöme g és combtöme g vonatko zásában.

Az eredmények alapján az alábbi főbb megállapításokat tehetjük.

Fajta kiválasztással kapcsolatosan:

. Az általunk vizsgá|t harom lúdhibrid az ot paraméter vonatkozásában

szignifikánsan különbözött egymástól.

| Májtömeg és máj minőség vonatkozáséhan a Kolos hibrid produkálta

a legjobb eredményt.

20
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. Legnagyobbnak adódott a Kolos hibrid hiz|a|ás alatti

tömeggyarapodása ts.

. Az értékes húsrészek /mell és comb/ kihozatali mutatói és ezze| a

fajlagos költségek a Gourmaud hibrid esetében voltak a legjobbak.

. A Babati hibrid mínd az öt vizsgált paraméter vonatkozásában

szignifikánsan a leggyengébbnek bizonyult.

Fajtától fiiggetlenül igen szoÍos összefliggést találtunk az un. ,,ráhízási

tömeg'' és a máj tömeg, illetve a máj minőségi osztály között.

Szignifikáns különbséget tapasztalunk a nagy'Jizemi tömési mód

javára, a mell és a comb tömeg vonatkozásában, de az át|age|térések

kismértékűek voltak'

Tekintettel arra, hogy a Gourmaud hibrid májminősége alig maradt el

a Kolos hibridétől mell és combtömege viszont kedvezőbb volt,

termelési paraméterei (ezek a paraméterek: az egy törzstojó lúdra jutó

tojás és naposlúd mennyiség, a jobb keltethetőség, kedvezőbb fajlagos

takarmányhasznosítás és növekedési erély) pedig egyenletesebbek

voltak, ezt v á|asztottuk ki a hízott máj előállításának genetikai hátteréül.

kapcsolatos vizs gálatok:

A vízsgáLatba 4 kábító berendezést vontunk be: kontrollként a már

meglévő hagyományos berendezést (50 V, 50 Hz); a világon a máj|iba

esetében elsőként kipróbálva a STORK A.G. által kifejlesztett gézos

(C.A.S.) kábító berendezést; a Linco GMBH á|ta| gyártott nagy
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frekvenciás berendezést (100V, 200 Hz); valamint a SToRK A.G' által

e l ő ál l ított v áIto ztatható frekvenc i áj ú é s fe s zült s é gű berende z é st.

Az eredmények kiértékelésével az alábbi főbb megállapításokat

tehetjük:

. A libamáj színét, a szöveti bevérzést, az erezési veszteség alakulását

nem befolyásolja minoség javító módon a gézos 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 szignifikiínsan kisebb

erezési veszteséget mértünk a STORK AG á|ta| kifejlesztett

baromfikábító berendezéssel 70 és 90 V feszültség 350 Hz

frekvencia és 80-85 mA aramerősség mellett' Igy amáj minősége és

kitermelési mutatója vonatkozásában ezen berendezés az adott

paraméterek a|ka|mazásáva| iavasolható kénvszerhizlalt

v tziszárny as o k vágásáho z.

22
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