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Összefoglalás 

 

A tanulmány célja két független bíráló (A és B személy) kondíciópontszámainak elemzése (Abaúji Charolais Rt. 

Állománya, Dichháza, 2011. tavasza) kihajtás elıtt charolais tehenek esetében (n=213, élısúly: 695,6±73,18 kg, 

életkor: 5,9±2,06 év). A kondíció megítélésére Whitman (1975) pontozási rendszerét használták (1- 9 pont). Az A 

és B személy átlagos kondíció pont értékei csak a második tizedes jegyben különböztek egymástól (A: 5,76, B: 5,74 

pont). A medián és a módusz, a minimum és a maximum értékek megegyeztek, viszont szórás érték a B bíráló 

esetében, nem számottevı mértékben, de nagyobb volt (A: 0,544, B: 0,610) a másik bírálóhoz viszonyítva. A 

Pearson Khi négyzet teszt eredményei szerint (319,24, df: 9, P=0,0001) bizonyítható volt, hogy az A és B személy 

kondícióbírálati adatait egymástól statisztikailag nem függetlenek, ugyanis eredményeik nagyon hasonlóak 

egymáshoz. A Spearman korreláció értékét r=0,76 nak (P=0,0001) számították, amely ugyancsak igazolja a két 

bíráló nagyon hasonló eredményeit. Ezek az eredmények kedvezıen hathatnak a hazai kondíció bírálat további 

gyakorlati elterjedésére. 

Kulcsszavak: kondícióbírálat, független bírálók, charolais tehén 
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Analisys of the body condition scores given by independent judges in a Charolais beef 

cattle herd 

 

Abstract 

 

The aim of the study is to compare the scores given to the condition of Charolais cows (the herd of Abaúj Charolais 

Corp., Dichháza, Hungary, spring of 2011) (n=213, live weight: 695.6±73.18 kg, age: 5.9±2.06 years) before the 

grazing season by two independent conformation judges (person A and B). The scoring system (1-9 points) 

according to Whitman (1975) was used for evaluating the condition. The average condition scores given by the two 

judges were different only in the second decimal place (A: 5.76, B: 5.74 points). The median, modus, minimum and 

maximum values were equal, but the standard deviation was higher (although not significantly) in case of the B 

judge (A: 0.544, B: 0.610). By Pearson Chi2 test it could be proved that the condition scores given by the two 

persons are statistically not independent (319.24, df: 9, P=0.0001), cause their results are highly similar. The value 

of Spearman correlation is r=0.76 (P=0,0001), which also indicates the similarity of the scores given by the two 

judges. These results may support spreading the practice of condition judgement further in Hungary. 

Keywords: body condition scoring, independent judges, Charolais cow 

 

 

Bevezetés 

 

A kondícióbírálatnak nagy jelentısége van a húsmarhatenyésztésben, ugyanis az elléskor 

tapasztalt kondíció szoros összefüggésben áll az állat várható szaporodásbiológiai teljesítményével, az 

újra vemhesüléssel, tehát a gazdálkodás hatékonyságát alapvetıen befolyásolja. A kondíció nyomon 

követésére a megalapozott menedzselési döntések elıkészítése érdekében (legelı váltás, kiegészítı 

takarmány biztosítása, állatok átcsoportosítása stb.) van szükség. A cél az, hogy a tehenek ellésre 

optimális kondícióba kerüljenek (Domokos és mtsai, 2011). 

A kondíciópontozásos rendszert külföldön széleskörően, hazánkban egyre inkább alkalmazzák a 

gyakorlatban. A módszerek sajnos nem egységes megítélésen alapulnak, ugyanis többféle skála létezik, 

de a szélsı értékek a soványságra, ill. az elhízásra utalnak minden rendszerben.  

A szarvasmarhák tápláltsági állapotának (kondíciójának) értékelésére az elmúlt évtizedekben számos 

módszert dolgoztak ki (Evans, 1978; Frood és Croxton, 1978; Nicoll, 1981). 

A tejelı szarvasmarha fajták esetében az Egyesült Államokban, Írországban és Angliában 5 

pontos skálát használnak (Wildman és mtsai, 1982), míg Ausztráliában 8 pontos (Earle, 1976), Új-
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Zélandon 10 pontos az értékelés rendszere (Grainger és mtsai, 1982). Az is érthetı, hogy a tapintásos 

módszerek nagy állományméret esetén nehezebben kivitelezhetık, mint a vizuálisak.  

A bírálatok megbízhatóságának megbecsülésére egyes szerzık ismételhetıséget számítottak. 

Veerkamp és mtasi, (2002) r=0,90-es, Trachsel és mtasi, (2000) r=0,85-ös, Agabriel és mtsai, (1986), 

r=0,82-es, Ferguson (2002) r=0,89-0,92 közötti ismétlıdhetıségi értékeket határoztak meg munkáikban. 

A bírálók munkájának értékelésére ugyanakkor más statisztikai módszerek is alkalmasak lehetnek pl. 

alapstatiszikai jellemzık értékelése, kereszttábla, χ2 teszt. 

Munkánkban két független bíráló pontozási eredményét értékeltük kihajtás elıtt egy charolais 

tehénállományban annak érdekében, hogy megállapítsuk vajon a két bíráló eredményei mennyire esnek 

egybe. 

 

Anyag és módszer 

 

Az Abauji Charolais Rt. állományában (Dizháza), 2011. tavaszán kihajtás elıtt lévı tehenek (n= 

213, élısúly: 695,6±73,18 kg, életkor: 5,9±2,06 év) kondícióbírálatát két bíráló (A, és B személy), 

egymástól függetlenül értékelte. A bírálatokat végzı két személy megismerte a bírálati rendszert, ill. kellı 

gyakorlottságra is szert tett, amelyet „szemegyeztetı bírálat” során ellenıriztünk.  

Vizsgálatunkban az amerikai 9 pontos rendszert (Whitman 1975, Richards és mtsai, 1986, Bullock 

2000) alkalmaztuk, amelynek lényege a következı: 

– Az értékelés vizuális és esetleg, ha mód van rá, a tapintásos módszer kombinálása a gerinc, a csípı és a 

bordák területére koncentrálva. 

– Sovány kondíciónak számít az 1-3 pont, amelyen belül nagyon sovány, gyenge és vékony 

– kategóriákat különít el a gerinc, a farbúb és a bordák élessége alapján. 

– Határesetként tartják számon a 4-es pontszámú egyedet, amelynél a bordák már egyesével nem 

– láthatók, ugyanakkor a gerinc még kiálló. 

–  Optimális kondíciónak az 5-6 pontok számítanak: jó megjelenés, szivacsos tapintású bordák, erıs nyomás 

szükséges a gerinc megérzéséhez. A faggyúlerakódások jól látszódnak. 

– Felsı határ kondíciójú a 7-es pontszámú állat. A tövisnyúlvány csak nagyon erıs nyomásra érzékelhetı. 

Határozott foltokban bıséges faggyúborítás van az ülıgumónál. 

– A túlkondíció kategóriáinak a 8-9 pontszám felel meg: a gerinc kitapinthatatlan, jelentıs faggyúlerakódás 

található a bordákon és a péra körül, a csípıcsontok is teljesen fedettek, az ilyen állat mozgása gyakran 

akadályoztatott.  

A biometriai elemzésre az SPSS 18. programcsomagot használtuk (alapstatisztikai jellemzés: átlag, 

medián, módusz, szórás, minimum, maximum és a kvartilisek, kereszttábla és a Pearson χ2 teszt, valamint 
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a Spearman korreláció, α=0,05).  

 

Eredmények és értékelés 

 

A független bírálók a tehenek kondíciójára adott pontértékeinek statisztikai leírását az 1. 

táblázatban összegeztük. Szembetőnı, hogy az A és B személy átlagos kondíció pont értékei csak a 

második tizedes jegyben különböztek egymástól (A: 5,76, B: 5,74 pont). A medián és a módusz, a 

minimum és a maximum értékek megegyeztek, viszont a szórás érték a B bíráló esetében, nem 

számottevı mértékben, de nagyobb volt (A: 0,544, B: 0,610) a másik bírálóhoz viszonyítva. A 

kvartiliseket vizsgálva szembetőnı, hogy a B személy - alsó kvartilis (Q1: 25%, 5,00 pont) számadatát 

kivéve - az összes értéke 6,00 pontnak adódott, tehát a két bíráló szinte azonos módon ítélte meg 

ugyanazokat az állatokat. 

 

1. táblázat. Két független bíráló (A és B) kondícióbírálati eredményei charolais tehenekben 

Tulajdonságok (1) 
A 

bíráló(2) 

B 

bíráló(3) 

Egyedszám, N (4) 213 213 

Átlag (5)  5,76 5,74 

Medián (6)  6,00 6,00 

Módusz (7)  6 6 

SD (8)  0,544 0,610 

Minimum érték (9)  4 4 

Maximum érték (10)  7 7 

25 6,00 5,00 

50 6,00 6,00 

Kvartilisek

(11)  

75 6,00 6,00 

 

Table 1: Results of body condition scoring of two independent scorers (A and B) in Charolais cows 

Traits (1), Judge (A)(2), Judge (B)(3), Number of individuals (4), Mean (5), Median (6), Mode (7), Standard 

Deviation (8), Minimum value (9), Maximum value (10), Percentages: 25, 50, 75% (11). 

 

 

A 2. táblázat a két bíráló eredményeinek alakulását mutatja külön-külön, ill. együttesen is 

pontszám kategóriák szerinti bontásban. Látható, hogy mindkét bíráló 6 pontot (n=140) az esetszám %-
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ban kifejezve, 90%, ill. 93%-ban, 5,00 pontot (n=32) 71%. ill. 73%-ban adott. Az A bíráló 4.00-es 

pontszámot (n=6) 100%-ban, a B személy pedig 60%-ban állapított meg. A vizsgálatban a legmagasabb 

pontszám (7 pont, n=5) aránya az alábbi volt: A bíráló, 83%, B bíráló, 56%. 

 

2. táblázat. Kereszttábla a két bíráló eredményeivel 

B bíráló (2) 

 

4 5 6 7 

Mindösszese

n (3)  

(A bíráló) 

Esetszám/ Count 6 0 0 0 6 

A bíráló %-ban (4) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

4 

B bíráló %-ban (5) 60,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

Esetszám/ Count 4 32 9 0 45 

A bíráló %-ban 8,9% 71,1% 20,0% 0,0% 100,0% 

5 

B bíráló %-ban 40,0% 72,7% 6,0% 0,0% 21,1% 

Esetszám/ Count 0 12 144 4 156 

A bíráló %-ban 0,0% 7,7% 89,7% 2,6% 100,0% 

6 

B bíráló %-ban 0,0% 27,3% 93,3% 44,4% 73,2% 

Esetszám/ Count 0 0 1 5 6 

A bíráló %-ban 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

A bíráló (1) 

7 

B bíráló %-ban 0,0% 0,0% 0,7% 55,6% 2,8% 

Esetszám/ Count 10 44 150 9 213 Mindösszesen(3) 

B bíráló %-ban 4,7% 20,7% 70,4% 4,2% 100,0% 

 

Table 2: Results of crosstabulation of two independent scorers  

Judge (A)(1), Judge (B)(2), Total (3), BCS % Within judge (A)(4), BCS % Within judge (B)(5) 

 

 

Mindkét bírálatot együtt értékelve a következı volt 213 egyed pontszámmegoszlása:4 pont 

(2,8%,) 5 pont (15,0%), 6 pont (65,7%), 7 pont (2,3%). 

A két bíráló adatainak függetlenségét a Pearson χ2 teszttel értékeltük (Ho hipotézis: a két adatsor 

egymástól független). A statisztikai próba eredményei alapján (319,24, df: 9, P=0,0001) egyértelmően 

bizonyítható volt, hogy az A és B személy kondícióbírálati adatait egymástól statisztikailag nem 

függetlenek, ugyanis eredményeik nagyon hasonlóak egymáshoz. A Spearman korreláció értékét rs=0,76 -

nak (P=0,0001) számítottuk, amely ugyancsak igazolja a két bíráló nagyon hasonló eredményeit. 
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A vizsgálatok alapján beigazolódott, hogy ugyanazon charolais tehenek legelıre történı kihajtása elıtti 

kondícióját értékelı két független személy (A, B) értékítélete szinte teljesen azonos. Ezek az eredmények 

kedvezıen hathatnak a hazai kondíció bírálat további gyakorlati elterjedésére, hiszen a kondícióbírálat 

módszerét kevés gyakorlattal rendelkezı emberek is könnyen megtanulhatják és képesek azt nagy 

biztonsággal alkalmazni. 
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