
TECHNIKA ÉS TÁRSADALOM 

Tudományos állatnemesítés 

Az utóbbi években számos újságcikk, hosszabb-rövidebb tanulmány, sőt szá
mos szakkönyv foglalkozott a világ népességének rohamos növekedésével, a demo
gráfiai robbanással és néhány olyan kérdéssel, amelyeket ez a jelenség felvetett. 
Sajátságos módon a problémahalmaz első helyén a népélelmezés áll. A közzétett ada
tok szerint a világ népességének kétharmada már ma is hiányosan táplálkozik, s 
ez éppen a fejlődésben levő országokat érinti legsúlyosabban, éppen azokat, ahol 
a szaporaság a legnagyobb. Az elmúlt évtizedekben az ipar gyors ütemű fejlődése 
a gazdasági vonatkozású érdeklődés homlokterében állt, s az élelmiszertermelő me
zőgazdaság háttérbe szorult, úgy látszik azonban, újabban — a sorrend felcserélése 
nélkül — ez utóbbi fajsúlya növekszik. A kérdést így teszik fel: képes-e a világ 
élelmiszertermelése lépést tartani a népesség szaporodásával, illetve túlhaladni a 
szaporodás ütemét, hogy az elkövetkező évtizedekben egyfelől megszűnjenek a je
lenlegi hibák, másfelől kielégíthetők legyenek a növekvő igények? Nyilvánvaló, 
hogy ha évszázadunk végéig a jelenlegi népesség megkétszereződik, akkor az élel
miszertermelést is meg kellene kétszerezni, sőt meg is haladni ezt az ütemet. 

Az elemzésekből az is kitűnik, hogy elsősorban az állati eredetű fehérjék — 
a tej, hús és tojásfehérje — fogyasztásában mutatkoznak hiányok, ebből kifolyólag 
az állattenyésztés fejlesztésének fontossága túllép a termelők üzemgazdasági keretein, 
országos, sőt világgazdasági problémává nő mind a termelés, mind a forgalmazás 
vonatkozásában. Az ember kenyere a mezőgazdaságilag hasznosítható területen 
terem, de ugyanott terem az állatok élelme is. A szaporodó lakosság több kenyeret 
kér, de több élelmet igényel a szaporodó állatállomány is, s adott pillanatban úgy 
alakul a helyzet, hogy az állatállomány lineáris növelése háttérbe szorul, s előtérbe 
jut a termelő hatásfok, a hozamképesség javítása, hogy korlátozott létszámmal is 
megoldhassuk a növekvő szükségletek kielégítését. Az állattenyésztés fejlesztése te
hát világszinten is fontos feladat. 

Hazai vonatkozásban nagyfontosságú az Országos program Románia Szocialista 
Köztársaság állattenyésztésének fejlesztéséről és az állati termelés növeléséről 1970— 
1980 között, amelyet a Roman Kommunista Párt Központi Bizottsága 1970. március 
17—19-i plenáris ülésén vitatott meg. E program a műszaki és szervezési kérdéseken 
kívül kitér a nemesítés feladataira is mint a termelékenység növelésével kapcsolatos 
feladatok megvalósításának alapvető feltételére. 

A feladat megfogalmazása — a hozamképesség növelése, új fajták előállítása — 
világos és egyszerű, teljesítése azonban szerteágazó bonyolult folyamat, amelyben 
az eredmények lassan születnek meg, és nem annyira látványosak, mint az iparban 
elért sikerek. Még a világviszonylatban ritka csúcsteljesítmények is, amilyen pél
dául az alsózsuki Állattenyésztési Kísérleti Állomás „Zána" nevű tehenéé (305 napos 



laktációja folyamán 12 815 liter 4,09%-os zsírtartalmú tejet adott), többnyire csak 
a szakemberek körében ismeretesek. 

A csúcshozamokat az örökletes képességek és környezeti tényezők szerencsés 
összhatásának tekintjük, és rendszerint úgy értékeljük, mint a sportban elért világ
rekordokat. Nagyon jók arra, hogy az érdeklődést ébren tartsák, de a tömegteljesít
mény szempontjából nem túl jelentősek. Az ember, a társadalom számára szük
séges termékmennyiséget a milliós állatlétszámok átlaghozama biztosítja. A te
nyésztő és nemesítő elsőrendű feladata tehát nem a csúcshajszolás, hanem az átlag
teljesítmény fokozása. Ehhez az egyszerű megállapításhoz meglehetősen hosszú és 
rögös úton jutott el mind a tudomány, mint a tapasztalat. 

Maga a nemesitési tevékenység tulajdonképpen egyidős magával az állatte
nyésztéssel, de a pusztán empirikus alapon végzett munka évszázadok, sőt évezre
dek alatt teremtett fajtákat, mint például az arab telivér ló, a finomgyapjas merinó 
juh. Bizonyos tenyésztői elvek rögzítése azonban, különösen a XVIII. század végén 
és a XIX. elején, a fajtaképző folyamatot meggyorsította. A nemesítés ősi elve 
egyszerű: „Válogasd ki a javát, és azt szaporítsd tovább." Ennek az elvnek az 
alapján — amely tulajdonképpen ma is érvényben van — a kiválónak minősített 
egyedeket törzskönyvezték, s ezek ivadékainak szakszerű párosításával igyekeztek 
a kiváló csoportokat kialakítani, tulajdonságaikat rögzíteni. Előtérben tehát a szár
mazás állott. 

A kérdés, hogy melyik a jó, a jobb, a legjobb állat, egyre bonyolódott. Ha 
ugyanis a csúcshozamot felmutató egyedeket válogatták ki, azt várva, hogy — nem 
esik messze az alma a fájától — hasonló ivadékot kapnak, gyakran tökéletes csa
lódás volt az eredmény. A túlhajszolt szervezet gyenge, életképtelen vagy nagyon 
is átlagos utódokat adott. Sok esetben a gondosan összeválogatott szülőpárok ivadé
kai annyira elütöttek a szülőktől, és egymás közt is olyan változatosak voltak, hogy 
elvet, módszert, gyakorlatot felül kellett vizsgálni e jelenségek okainak felderítése 
végett. Nyilvánvaló volt, hogy megfelelő elvi alap kidolgozása nélkül nem lehet a 
nemesítés lassú ütemét felgyorsítani, de rengeteg keresztezés és kiválogatási munka 
is kudarcra van ítélve. 

Először Gregor Johann Mendel osztrák genetikusnak sikerült bizonyos alak
tani tulajdonságok öröklődési mechanizmusára elfogadható, kísérletileg igazolható 
magyarázatot találnia. Bár eredményei feledésbe mentek, és csak újrafelfedezésük 
után váltak közismertté, elvei annyira világosak s a század eleji sejttani ismeretek
kel annyira összeegyeztethetők voltak, hogy a kutatók ezrei igyekeztek minden örök
lődési jelenséget ezekkel magyarázni. Mendel szerint az alaktani tulajdonságok (szí
neződés, foltosság, szarvaltság) öröklődés tekintetében többé-kevésbé magyarázhatók. 
Kézenfekvő volt tehát a hipotézis, hogy ha az alak öröklődik, akkor a funkció is. 

Genetika 

Hamarosan kitűnt azonban, hogy növénynek, állatnak éppen a hozamaikkal 
legszorosabban összefüggő tulajdonságai — tehát a gazdaságilag legfontosabbak — 
általában nem öröklődnek az egyszerű, Mendel-féle szabályok szerint. Az alaktani és 
élettani tulajdonságok összefüggése lehet szoros, lehet laza, egyikről a másikra nem 
tudunk minden esetben biztosan következtetni. Így például az állat külsejéből hús
hozamára akármelyik mészáros biztosan következtet, de a tejhozamra, tojásterme
lésre vagy akár a szaporaságra vonatkozólag a képzett szakember is csak óvato
san mond véleményt. E tekintetben nagy segítséget nyújtott a matematikai statisztika 



fejlődése, amely lehetővé tette az összefüggések — korrelációk — szám szerinti 
kifejezését s ezen az alapon a kvantitatív genetika kifejlődését. 

Az állat alaktani tulajdonságaiból tehát csak bizonyos esetekben és bizonyos 
határok között következtethetünk élettani sajátosságaira, s ezért az alaktanra ala
pított szelekció csak bizonyos esetekben (húshozam, gyapjú) nyújthat többé-kevésbé 
megbízható eredményt. Még ilyenkor is szükséges azonban a teljesítmények tárgyi
lagos mérése, még inkább a tej- és tojástermelés esetében, ahol az alaktani tulaj
donságok és a fiziológiás teljesítmények összefüggése laza. Az egyedi hozamok pon
tos meghatározása után azt kellett eldönteni, hogy ezek milyen mértékben örök
lődnek. 

Az ősök és utódok különbségeinek elemzése már a mendeli szabályok fény
korában a genotípus és fenotípus fogalmának kialakulásához vezetett. A fenotípus 
— az állat alaktani és élettani sajátosságainak konkrét megjelenése — nem jelenti 
mindig az öröklődő alapot: a genotípust. Hiába örököl valamely élőlény hatalmas 
növekedésre hajlamot, ha a környezeti tényezők mostohák, csenevész marad, mint 
fenotípus viszont ivadékaira átörökítheti a nagyranövés hajlamát. Ugyanakkor átla
gos teljesítőképességű egyed kedvező körülmények között az átlagosnál jobb ered
ményt mutathat fel. 

A kérdés tehát így alakul: mennyiben fedi a fenotípus a genotípust, a kettő 
milyen mértékben egyezik? 

A genetika ágazatainak, különösen a kvantitatív és populációs genetikának a 
kifejlődése lehetővé tette, hogy megállapítsuk a genotípus és fenotípus szám sze
rinti összefüggését. Más szavakkal: minden egyes tulajdonságra nézve meg tudjuk 
állapítani, hogy milyen valószínűséggel öröklődik. A módszerek többé-kevésbé bonyo
lultak, de általában a rokonságban levő állatok (anya—leány párok, féltestvérek, 
ikrek) csoportjainak összehasonlításán alapulnak, a számítási alap pedig a kor
relációs, illetve a regressziós érték kimutatása. Az értékszámot öröklődési együtt
hatónak nevezzük, egyezményes jele a h 2 (h = az angol heritability rövidítése). 

Minél magasabb az öröklődési együttható értéke, annál biztosabban öröklődik 
a tulajdonság, kibontakozását annál kevésbé befolyásolják a környezeti tényezők. 
Így például tejhozam esetében h 2 = 0,3, azaz csak 30%-ban öröklődik, ugyanakkor 
a tejzsír esetében az értékszám 0,7. Ha tehát ez utóbbira szelektálok, gyorsabban 
és biztosabban érek el eredményt, mintha a mennyiséget akarnám növelni. 

A populációs genetika értelmében azonban nemcsak az egyeddel, hanem tömeg
gel, populációval dolgozunk. Erre pedig a változékonyság törvényei érvényesek. 
Bármilyen tulajdonságot vizsgáljunk, sohasem találunk két tökéletesen egyforma 
egyedet. Az egész állományra vonatkozólag azonban megállapíthatunk egy közép
értéket, az átlagot. E körül találjuk a legtöbb egyedet. Vannak azonban kb. egyenlő 
számban átlag alatti és átlag feletti egyedek (plusz- és mínuszvariánsok), s ugyanak
kor megállapíthatjuk azokat a határokat is, amelyek között a tulajdonság értéke 
a populációban ingadozik. Így például bizonyos tehénállomány átlaga lehet 3000 
liter, 1000 és 6000 literes határokkal. Azt is kifejezhetjük, hogy milyen a szóródás 
mértéke a középérték körül, s ezt szigmával jelképezzük. Ha az átlaghoz hozzá
adjuk, illetve levonjuk ezt az értéket, olyan határokat kapunk, amelyek közé a 
populációnak kb. kétharmada tartozik, a szélső értékek pedig az átlagtól kb. három 
szigmatávolságban vannak. Nemesítés szempontjából a kérdést így tehetjük fel: 
eltolható-e a populáció átlaga három szigmával? Konkrétan: ha az átlag 3000 liter 
és a szélső érték 6000, feltornászhatjuk-e az átlaghozamot 6000 literre? Erre a célra 
nyilvánvalóan a pluszvariánsokat válogatjuk ki. Ezeknek az átlaga különbözik az 
egész populáció átlagától, s a különbséget nevezzük szelekciós differenciálnak. Csak-



hogy ez a különbség nem öröklődik át teljes egészében, hanem csak a szelekciós 
együttható arányában. Ha tehát a tejhozamban a szaporításra kiválasztott elitállo
mány és az egész populáció átlaghozama között a különbség 1000 liter tej, az iva
dékok nem ennyivel, hanem csak 1000 X 0,3 = 300 literrel nyújtanak szüleiknél na
gyobb teljesítményt. Hasonló módon számíthatjuk ki a hús-, tojás-, gyapjúhozam 
vagy bármely más, mennyiségileg kifejezhető tulajdonság nemzedékváltáshoz kötött 
alakulását. 

Határértéket jelentenek azonban az extrémvariánsok. Ezt a határt átlagban 
meg lehet közelíteni, de nem tudjuk átlépni, ha nincs hozzá genetikai alap. A 
hiányzó gént vagy géneket rendszerint idegen populációból hozzuk be, s különböző 
keresztezésekhez folyamodunk, amelyek a nemesítési lehetőségeket tágítják, de a 
munkát bonyolítják. 

Törzskönyvezés — nemzedékváltás 

A nemesítés ütemét azonban nemcsak az anyák, hanem a tenyészhímek is be
folyásolják, s mivel egynek-egynek sokkal több ivadéka van, mint bármely anyá
nak, kiválogatásuk jóval igényesebb munka. Elsősorban származásukra alapozunk, 
fontos tehát a törzskönyv. A származást nem hanyagolhatjuk el, de minthogy 
nagy számokkal, nagy állományokkal dolgozunk, s a teljesítményeket pontosan és 
tárgyilagosan ellenőrizzük, a törzskönyvezés munkája meghaladja egyetlen ember 
munkalehetőségeit, s világviszonylatban éppúgy, mint hazánkban, hivatalos szerve
zetek végzik. E feljegyzések annyira fontosak, hogy nélkülük a szelekció csak vak
tában mehet végbe. Így hát elmondhatjuk: a hivatalos teljesítményellenőrzés és 
törzskönyvezés 12 éves múltja hazánkban is kellőképpen megalapozta a tudományos 
szelekciót. 

A pusztán az ősök ismeretén alapuló szelekció azonban — mint már említet
tük — nem mindig és nem eléggé hatékony, mert édestestvérek ivadékai között is 
nagyok lehetnek a különbségek; keveset akarunk kockáztatni és kerülni óhajtjuk 
a fölösleges fáradságot. Pontosan akarjuk tudni, mit ér egy tenyészállat, mit ad 
át ivadékainak. Ki kellett tehát dolgozni az ivadékvizsgálat módszereit s ezek alap
ján megállapítani, hogy valamely tenyészállat milyen mértékben javitja — vagy 
rontja — ivadékaiban a vizsgált tulajdonságot. A javítónak mutatkozó tenyészhím 
mesterséges termékenyítés révén jelentősen hozzájárulhat az állomány gyors ütemű 
feljavításához. 

A nemesítési munka nemzedékhez kötött. Annál gyorsabban érjük el a kívánt 
eredményeket, minél gyorsabb a nemzedékváltás. Világos, hogy nagyon gyorsan 
lehet javítani a baromfit, mert egy éven belül kéznél az új nemzedék. Ezzel szem
ben lassan halad a szarvasmarha feljavítása, mert a nemzedékváltás üteme 5—6 
esztendő. Gyorsabb a nemesítés a szapora fajoknál (sertés), lassúbb azoknál, amelyek 
egyszerre csak egyet ellenek. Valóban talán csak a baromfi esetében értek el olyan 
eredményeket, amelyek — legalábbis a szakemberek körében — látványosnak szá
mítanak. A híres sütnivaló csirke — a broiler — esetében ezelőtt 20 évvel még 
nagyon jó eredménynek számítottuk, ha kéthónapos korára elérte a fél kilót; 
ezelőtt 10 évvel már 1 kg-nál tartottunk, ma már bizonyos vonalak hathetes korukra 
elérik a két kilót. Könnyű belátni, hogy a többmilliós létszámot előállító nagyüzem 
szempontjából mit jelent, ha a termelési ciklust 20—25%-kal lerövidítjük, s a vég
súlyt ugyanakkor megkétszerezzük. Tojáshozam tekintetében sikerült olyan állo
mányokat kitenyészteni, amelyek átlagosan biztosan termelik meg az évi 250 tojást, 
sőt ennél többet is. Az is természetes, hogy baromfikombinátjaink gyors ütemben 



elérték a világszínvonalat, s ezt az ütemet már saját kitenyésztésű állománnyal 
tudják tartani. 

A század elejétől kezdve a szarvasmarhaállomány tej hozama a fejlettebb orszá
gokban — különösen a második világháború után — általában megkétszereződött, 
s elérte országos átlagokban a 3000—4000 litert. Igaz, hogy ebben a fejlődésben 
nagy szerepet játszott a tartási és takarmányozási viszonyok rendszeres javítása, 
de a parlagi fajtákkal ilyen eredményeket a legjobb körülmények között sem értek 
el. Hazai viszonyok között a környezeti tényezők feljavításával az átlagos hozamo
kat gyorsan fokozhatjuk, de a jobb üzemek már ezt a lehetőséget kifutották, s a 
további fejlődés útját csakis a nemesítés körvonalazza. 

A nemesítéssel kapcsolatosan más problémák is felvetődnek. Az egy irány
ban túlhajtott szelekció rendszerint csökkenti a szervezet ellenállóképességét, s a 
túlfinomult állományban a különböző betegségek (TBC) kontraszelekciót végeznek. 
Vannak olyan tulajdonságok, amelyek egyetlen fajtában összeférnek, mások egymást 
kizárják. Így például a koránérő állatok rövidéletűek, a hízékony állatok általában 
rossz tejelők (és viszont), a tojáshozamra kitenyésztett tyúkfajták húshozama nagyon 
gyenge, a finomgyapjú rövid, ha növeljük a hosszát, csökken a finomsága. 

A kialakított kedvező tulajdonságokat rendszerint beltenyésztéssel rögzítjük 
Ez viszont felszínre hozhatja a letális, szubletális, illetve szubvitális géneket, ame
lyek az ivadék pusztulásával, illetve elsatnyulásával járnak. Emiatt értékes fajták 
egész vonalai tűntek el hihetetlen gyorsasággal. 

A nemesítés egyik fontos problémája az idő. Mennyi idő alatt mérhetjük fel 
kellő pontossággal valamely egyed vagy állomány teljesítőképességét (a potenciált)? 
A teljesítmény következetes ellenőrzése nagy állományok esetében hatalmas hiva
tali apparátust igényel, költséges és fáradságos feladat, a begyűjtött adathalmaz 
feldolgozására ma már hazánkban is elektronikus számítógépeket használnak. 

Számos kutató igyekszik összefüggést találni a szervezet mikrostrukturális fel
építése és teljesítőképessége között. Vérszérum-elemzések, vércsoportok, szövetvizs
gálatok alapján igyekeznek a várható teljesítményre vonatkozólag mind külföldön, 
mind hazánkban tudományosan megbízható információt szerezni. Ha ez sikerül, ak
kor már az újszülöttről meg lehet állapítani a termelési potenciált, s ezúton a sze
lekció hatékonyságát gyors ütemben lehetne növelni és költségeit csökkenteni. 

A nemesítés tehát alapos szakértelmet igénylő, bonyolult feladat, ami számos 
szűkebb szakma együttműködését feltételezi. Ezt Nicolae Ceauşescu elvtárs az emlí
tett plenárison mondott beszédében is hangsúlyozta: „Az állattenyésztésben is 
egyesíteni kell a biológusok, a genetikusok és a többi állattenyésztési kutatók erőit, 
hogy nagytávlatú kutatási terv alapján biztosítsuk az állatfajok feljavítását, új nagy 
termelékenységű fajták létrehozását. A hazai állattenyésztés fejlesztése szempont
jából ez elsőrangúan fontos kérdés." 

Népélelmezési, gazdasági, társadalmi, politikai szempontok egyaránt arra ösz
tökélnek, hogy az elméleti vitákon túl gyors ütemben ültessük át a gyakorlatba, amit 
már biztosan tudunk, ügyesen használjuk a fegyvert, amelyet a tudomány kezünkbe 
adott. 

Pap István 


