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1. fejezet - A populáció és kvantitatív 
genetika alapjai 

Szabó, Ferenc 

1. A mendeli-, a populáció- és kvantitatív genetika 
alapjai és állattenyésztési alkalmazása 

A mendeli genetika a génátvitel törvényszerűségeivel, a populációgenetika a gének populáción belüli 

viselkedésével, a kvantitatív genetika a komplex tulajdonságok öröklődésével, a genetikai és környezeti 

hatásokkal foglalkozik. 

1.1. A mendeli genetika alapjai 

1.1.1. Mendeli örökléselmélet egy lokusz estében 

Egy-egy tulajdonságot egy-egy allélpár alakít ki, amelyek egyike az egyik, másik a másik szülőtől származik. A 

diploid szülők egyik alléljukat adják át az ivadéknak, amelynek a genotípusa a két szülő egy-egy, azaz az ivadék 

két alléljától függ. A genotípus lehet homozigóta domináns (YY), illetve recesszív (gg), valamint heterozigóta 

(Yg). A fenotípust a domináns allél határozza meg. E felismeréshez Mendel borsókísérletei alapján jutott. 

1.1.2. Génhatások megnyilvánulása 

Dominancia 

A dominancia azt jelenti, hogy ugyanabban a lokuszban az egyik allél (domináns) hatása teljesen elnyomja a 

másikét (recesszív). A szuperdominancia (overdominancia) a heterozigóták fölényét jelenti a homozigótákkal 

szemben. Ennek a magyarázata a dózishatás, vagyis a domináns gén nemkívánatos mellékhatása (pleitrópia) 

heterozigóta állapotban nem jelentkezik. 

Pleitrópia 

A pleitrópia azt jelenti, hogy ugyanazon gén több tulajdonságot alakít ki. Az adott génnek mellékhatása lehet. 

Előfordulhat, hogy a két domináns allél együtt letális, vagy ivar átfordítást eredményez. 

Episztázis 

Az episztázis különböző génhelyek (lokuszok) közötti kölcsönhatás. Lehet olyan eset, amikor az egyik lokuszon 

lévő gén (episztatikus gén) elnyomja a másik lokuszon lévő gén (hiposztatikus gén) hatását, de előfordulhat 

intermedier (köztes) jelleg is. Lehet többszörös episztázis, amikor egy-egy tulajdonság poligén jellegű, azaz 

több gén hatására alakul ki. A gének kölcsönhatásba kerülve módosíthatják egymás hatását (komplementer 

hatás). 

Kapcsolt öröklés (linkage) 

A kapcsolt öröklődés (génkapcsolódás) két, vagy több tulajdonság együttes öröklődését jelenti. Ilyen eset pl. a 

sertés stresszérzékenységének öröklődése. 

1.2. A populációgenetika alapjai 

Az öröklődés, vagyis az adott tulajdonság szülőkről, ivadékokra történő átvitele a mendeli genetika szabályai 

szerint levezethető, ha a származás (pedigree) azonos. A populációkban azonban rendszerint különböző 

származási sorok találhatók. Ilyen esetekben milyen szabályok alapján megy végbe az öröklődés? Mi történik az 

allél-, illetve a genotípus gyakorisággal az egyik generációról a másikra? Ezekre a kérdésekre a 

populációgenetika ad választ. 
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A populációgenetika a mendeli szabályok továbbfejlesztésével vizsgálja a gének viselkedését nagy létszámú, 

különböző származású egyedekből összetett állományban. 

1.2.1. Allél- és genotípus gyakoriság 

Genetikai egyensúlyban lévő populációban a géngykoriság állandó (Hardy-Weinberg szabály). 

Ha egyik allél gyakorisága p, a másiké q, akkor 

p+ q =1 

amiből 

p= 1 - q, q = 1 - p. 

Az Ai allél gyakorisága (pi), nem más, mint az AiAi homozigóta gyakorisága és az Ai heterozigóta gyakorisága 

felének az összege, vagyis: 

pi= (Ai) gyakorissága = (Ai Ai) gyakorisága + 1/2Σ(Ai Aj)gyakorisága 

Az 1/2 azt fejezi ki, hogy az Ai allélok fele heterozigóta állapotban fordul elő. Ezzel az egyenlettel a genotípus 

gyakoriságból becsülhetjük az allélgyakoriságot. 

A Hardy-Weinberg szabály szerint, ha véletlenszerű párosítást alkalmazunk (a szaporodás pánmiktikus) és nincs 

drift, mutáció, szelekció, vagy migráció, akkor a populáció genetikai egyensúlyban van, vagyis a genotípus 

gyakoriság generációkon át fennmarad. 

1.2.2. Gaméta gyakoriság és kapcsolt öröklés 

Pánmiktikus szaporodás esetén a gaméták véletlenszerűen kombinálódhatnak. Például AABB genotípusú ivadék 

akkor jön létre, ha az apa is AB és az anya is AB gamétát ad át. Vagyis véletlenszerű párosításkor homozigóta 

állapotban 

(AABB) gyakorisága = (AB)gyak. az apai oldalon x (AB)gyak. az anyai oldalon 

Heterozigóta állapotban a gamétáknak több, mint egy kombinációja eredményezi ugyanazt a genotípust. 

Például: 

(AaBB) gyakorisága = (AB) gyak. apa x (aB) gyak. anya + (aB)gyak. apa x (AB) gyak. anya 

Ha egy lokuszt követünk nyomon, akkor a gaméta gyakoriság megegyezik az allélgyakorisággal, és annak 

értéke a Hardy-Weinberg szabály alapján generációkon át nem változik. Ha a gaméta kettő, vagy több lokuszból 

áll, a rekombináció változást okozhat a gaméta gyakoriságban még véletlenszerű párosítás esetében is. 

1.2.3. Egy lokusz hozzájárulása a tulajdonság fenotípusos értékéhez 

A mennyiségi tulajdonságok esetében a fenotípust, vagy fenotípusos értéket (P) a genetikai hatás, vagy genetikai 

érték (G) és a környezet hatás, vagy környezeti érték (E) határozza meg. 

Vagyis: 

P= G + E 

A genetikai érték (G) egy adott genotípus átlagos fenotípusos értéke, amennyiben azt különböző környezetekben 

képes megismételni. Az előbbi állítás akkor igaz, ha a genotípus és a környezet hatás között nincs kapcsolat 

(nincs genotípus x környezet kölcsönhatás). 

Az esetek nagy részében azonban a genotípus és a környezet egymással kapcsolatban áll, hiszen pl. a nagyobb 

termelőképességű állatoknak nagyobb a táplálóanyag igényük is. 

Ilyen esetben a modell 
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P= G + E + Cov(G,E) 

1.2.4. A genotípusos érték Fisher féle felbontása 

Fisher (1918) lefektette a kvantitatív genetika alapjait és kifejlesztette a variancia analízis (ANOVA) módszerét. 

Két alapelvből indult ki. Az egyik, hogy a szülők nem adják át a teljes genotípusos értéküket az ivadékoknak, 

csupán csak a lokuszon lévő allélpár egyikét. Így a szülő genotípusos értéke (G) két részből áll, amit átad és 

amit nem ad át az ivadékainak. A másik alapelv, hogy a rokonok közötti fenotípusos korreláció felhasználható a 

genetikai variancia (G) komponenseinek becslésére. 

Fisher szerint egy Gij genotípus (gentikai) értékű, QiQj genotípus egyértelműen számszerűsíthető az allélok 

átlagos hatásával (α) és a dominacia okozta eltéréssel (δ). A dominancia miatt ugyanis az egyes allélok alapján 

becsült, és a tényleges genetikai érték különbözik egymástól. 

Vagyis: 

Gij = μG + αi + αj +δij 

A becsült genetikai érték pedig: 

Ĝij = μG + αi + αj amiből Gij - Ĝij = δij: 

A μG a genotípusos értékek egyszerű számtani átlaga, vagyis: 

μG = Σ Gij x (QiQj )gyakorisága. 

Mivel a feltételezett környezet hatások átlaga nulla, az átlagos genotípusos és fenotípusos érték megegyezik 

egymással (μG = μP). Így az α és a δ értéke is nulla, mivel azok az átlagos eltérést fejezik ki. 

1.2.5. Átlagos hatás és a tenyészérték 

A Q1 allél átlagos hatását az αi fejezi ki. Az α és a δ az allél gyakoriság, amelyek értéke a gyakoriságtól függően 

változó. 

A tenyésztőket az adott állat tenyészértéke (TÉ, vagy BV = Breeding Value) érdekli, amelyet az átlagos 

génhatás tükröz. A tenyészérték (BV) tulajdonképpen az állat genotípusa (Gij). 

A Gij genotípusú állat tenyészértéke: 

BV (vagy TÉ)(Gij) = αi + αj 

Ha a lokuszok száma n, a tenyészérték az alábbi: 

BV (vagy TÉ)(Gij) = Σ(αi
(k) + αk

(k) 

A tenyészérték tehát az allélok átlagos hatásának összege. Természetesen a tenyészérték is változik, ha az 

allélgyakoriság a populációban változik. 

Ha egy apát használtunk, az apai x és y allélok állandóak maradnak, az anyai w és z véletlenszerűen kerülhet át 

az ivadékokba. 

Így az apai ivadékok értéke: 

μO = μG = (αx + αy)/2 =TÉ(apa)/2 

Ebből az apa tenyészértéke: 

TÉ(apa) =2(μO - μG) 

Vagyis az apa tenyészértéke az ivadék teljesítmény és a populáció átlag különbségének a kétszerese. Azért a 

kétszerese, mert az ivadékok az apának csak fele genotípusával (alléljaival) rendelkeznek. 
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Természetesen, ha ismerjük mindkét szülő tenyészértékét, becsülhetjük az ivadék genetikai értékét (várható 

tenyészértékét) az alábbiak szerint: 

μO - μG = TÉ(apa)/2 + TÉ(anya)/2 

1.2.6. Genetikai variancia 

Statisztikából ismert, hogy a variancia az átlagtól való négyzetes elérés, amely az állatállományban lehet 

genetikai és környezeti eredetű. A kettő együtt adja a fenotípusos varianciát. 

A genetikai variancia az alábbiak szerint értelmezhető: 

A genetikai érték (Gij = μg + αi + αj +δij) képletében szereplő μg +( αj + αj) megfelel a G-nek, a δ pedig a maradék. 

A becsült érték és a maradék különbség egymással nincs kapcsolatban. Mivel a μG konstans, az α és a δ nem áll 

kapcsolatban, a genetikai variancia az alábbiak szerint írható fel: 

σ2(G)= σ2(μg + (αi + αj) + δij) = σ2(αi + αj)+ σ2(δij) 

A populációban kapcsolódási egyensúlyt feltételezve, összeadhatjuk a lokuszokat. 

σ2(G) = Σσ2(αi
k + αj

k) + Σσ2(δij
k) 

Egyszerűbben kifejezve 

σ2
G = σ2

A + σ2
D 

ahol: 

σ2
G teljes genetikai variancia, 

σ2
A additív genetikai variancia, amely a populáció tenyészérték varianciáját fejezi ki, 

σ2
D dominancia okozta genetikai variancia. 

Egy lokusz két alléja esetén a két variancia komponens értékét az alábbi összefüggések adják: 

σ2
A = 2p1p2a2[1 + k(p1 - p2)]2 

σ2D = (2p1p2ak)2 

Felhasznált irodalom 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 

W., Bruce Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 
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2. fejezet - A rokonok közötti 
hasonlóság 

Szabó, Ferenc 

Az állattenyésztésben gyakran szükségünk van arra, hogy egy egyed genetikai (tenyész-) értékét ismerjük. A 

tenyészérték becslése során a rokonok közötti hasonlóságból indulunk ki, vagyis a rokon egyedek teljesítménye 

alapján igyekszünk következtetni az adott állat genetikai értékére. 

A kvantitatív genetikában az adott tulajdonság örökölhetősége (h2), amely a populáció egyedei additív genetikai 

(tenyészérték) varianciájának részaránya a fenotípusos varianciából, alapvető fontosságú. 

h2=VA / VP 

ahol: 

VA = Additív genetikai (tenyészérték) variancia 

VP = Fenotípusos variancia 

Mivel az egyedek fenotípusos teljesítménye közvetlenül mérhető, a fenotípusos variancia is meghatározható a 

véletlenszerűen párosított populációkban. Ugyanakkor az egyedek genetikai értékét (tenyészértékét) nem tudjuk 

közvetlenül meghatározni. Erre leginkább az ivadékok átlagteljesítményéből, vagy ismert más rokon egyedek 

fenotípusos értékéből következtethetünk. 

Az additív genetikai variancia (VA) becsléséhez szükség van a rokonok ismeretére. A rokonok teljesítményének 

felhasználása során az esetek legnagyobb részében szülő-ivadék teljesítmény, vagy testvér teljesítmény 

összehasonlításokat végzünk. 

A rokonságban, rokoni kapcsolatokban két fő esetet különböztetünk meg: 

• felmenő (származási) rokonság (szülő, nagyszülő-ivadék), 

• oldalági rokonság (testvér, féltestvér). 

A felmenő (származási) rokoni kapcsolatokban az egyik, vagy mindkét szülő és az ivadékok (k) fenotípusos 

teljesítményét értékeljük. Az oldalági rokoni kapcsolatok esetén a szülők teljesítményét nem vizsgáljuk, csak az 

ivadékokét (k), a testvérekét, a féltestvérekét, vagy mindkettőét. 

A rokonok közötti fenotípusos hasonlóság adott tulajdonságban lehetőséget teremt a tulajdonság genetikai 

varianciájának becslésére. Ha a fenotípusos variancia genetikai eredetű, akkor minél közelebbiek a rokonok, 

annál jobban hasonlítanak egymáshoz. Ezt az összefüggést használjuk a genetikai variancia becslésére, ugyanis 

az előbbi szerint minél jobban hasonlítanak egymáshoz a rokonok adott tulajdonságban, annál nagyobb a 

tulajdonság genetikai varianciája. 

1. A rokonok közötti fenotípusos hasonlóság 

A hasonlóságra matematikai, statisztikai értelemben a regresszió, a kovariancia, a korreláció is utal. 

1.1. Szülő-ivadék regresszió 

A szülő-ivadék regressziónak három formáját alkalmazhatjuk: 

• Apa (Pf) - ivadék (k) regresszió 

• Anya (Pm) - ivadék (k) regresszió 

• Szülői átlag(Pf + Pm)/2) - ivadék (k) regresszió. 
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1.2. Oldalági rokonok varianciája 

Az oldalági rokonok esetében az előbbi módszer két ok miatt nem alkalmazható. Az egyik ok, hogy rendszerint 

kettőnél több oldalági rokonról van szó. A másik, hogy a rokonok sorrendje tetszőleges, hiszen nincs közöttük 

akkora távolság, mint a szülők és ivadékok között. 

Másként fogalmazva, az oldalági rokonok ugyanabba a generációba tartoznak, ellentétben a szülőkkel és 

ivadékaikkal, amelyek más-más generációjúak. A szülők és ivadékok közötti kovariancia "oszályközi" 

(interclass, vagy between-class) kovariancia, amíg az oldalági rokonok közötti kovariancia "osztályon belüli" 

(inraclass, vagy within - class) kovariancia. 

Az osztályon (csoporton) belüli kovariancia variancia analízissel (ANOVA) értékelhető, amit először Fisher 

javasolt 1918-ban. 

A variancia analízis legegyszerűbb módszere szerint a teljes varianciát két komponensre, csoportok közötti 

(between-group, vagy among group), pl. ivadék csoportok közötti variancia komponensre, és csoportokon belüli 

(wihin-group), pl. ivadék csoporton belüli variancia komponensre bontjuk fel. A teljes (T) variancia a csoportok 

közötti (B) és a csoportokon belüli (W) variancia összege az alábbi szerint: 

Var (T) = Var(B) + Var(W) 

A variancia analízis alapja, hogy a csoportközi variancia egyenlő a csoportokon belüli kovarianciával (Var(B) = 

Cov(W). Ebből következik, hogy minél nagyobb a kovariancia egy család tagjai között, a teljes varianciának 

annál nagyobb hányada mutatkozik meg a családok átlagai közötti különbségben. 

1.3. A rokonok közötti fenotípusos kovariancia okai 

A rokon egyedek mennyiségi tulajdonságaikban két okból is jobban hasonlítanak egymáshoz, mint a velük 

rokonságban nem állókhoz. 

• A rokonoknak közös génjeik vannak. Minél közelebbi a rokonság, annál nagyobb a közös gének aránya. 

• A rokon állatok nagyobbrészt azonos környezetben születnek, nevelkednek és élnek, pl. egy alomból 

származó malacokat azonos tartási és takarmányozási körülmények között, feltehetően ugyanazon a telepen 

nevelik, hizlalják. 

2. A rokonok közötti genetikai kovariancia 

A genetikai kovariancia két egyed (az x és y egyed) között (Cov(Gx,Gy) egyenlő a két egyed genetikai értékének 

kovarianciájával. A genetikai kovariancia abból adódik, hogy a rokonságban lévő egyedeknek nagyobb 

valószínűséggel van közös alléljuk, mint a rokonságban nem lévőknek. A közös allél azt jelenti, hogy azok 

származás szerint azonosak (identical by descent, IBD). Nevezetesen a rokon egyedeken előforduló azonos allél 

a közös ős alléljának egy-egy másolata, vagyis a közös allél visszavezethető a közös ősre. (Itt jegyezzük meg, 

hogy az allélok állapotuk szerint is lehetnek azonosak, de nem biztos, hogy származás szerint is azonosak.) 

2.1. Ivadék és egyik szülő kovarianciája 

Milyen a Go ivadék és a Gp szülő kovarianciája? Feltételezzük, hogy az adott szülő az adott tulajdonságra A1A2, 

az ivadéka A1A3 genotípusú. Egy-egy szülő egy-egy allélt adott át az ivadékának. Így az A1 allél a szóban forgó, 

az A3 pedig a másik szülőtől származik. Figyelembe véve a szülő hozzájárulását az ivadék genotípusához, a 

szülő genetikai értéke GP = A + D. Figyelembe véve a szülői allélok hozzájárulását az általános tenyészértékhez 

(A,) azt ketté bonthatjuk, vagyis A = α1 + α2. Így a szülő genotípusos értékét a következőképpen írhatjuk fel: GP= 

α1 + α2 + δ12. Ahol a δ12 az A1A2 genotípusban mutatkozó dominanciát fejezi ki. 

2.2. Féltestvérek kovarianciája 

A féltestvérek az egyik szülő alléljával rendelkeznek, a másik szülő alléljai véletlenszerűen fordulnak elő a 

féltestvér csoportban. Ekkor a genetikai kovariancia a féltestvérek között az o1 és o2 ivadék genetikai értéke 

közötti kovariancia. Ezt egy lokuszt figyelembe véve a kovariancia meghatározásánál a következőkből 

indulhatunk ki: az o1 és o2 ivadékok az apjuk egy közös allélját hordozhatják, és nincs közös anyai alléljuk. 
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Annak az esélye, hogy az o1 és o2 ivadékok az apjuktól ugyanazt az allélt kapják 50% (1/2). Ebben az esetben a 

két ivadék egy közös alléllal rendelkezik, és a genetikai varianciához való hozzájárulása Cov(α1,α1) =Var(A)2. 

Ha a két ivadéknak, az o1 és o2-nek nincs közös allélja, akkor nincs genetikai varianciája sem. 

2.3. Teljes testvérek kovarianciája 

A teljes testvérek mindkét szülője közös. Az előbbiekből kiindulva látható, hogy a teljes testvérek 0, 1, illetve 2 

közös allélt hordozhatnak. Ha ugyanazt a logikát követjük, mint a féltestvérek esetén, akkor meghatározhatjuk 

minden lehetőség valószínűségét és hozzájárulásukat. 

Mindegyik teljes testvér anyai és apai allélt is örököl. Annak a valószínűsége, hogy mindegyik teljes testvér 

ugyanazt az apai allélt kapja, 50% (1/2), és ugyanekkora a valószínűsége annak is, hogy ugyanazt az anyai allélt 

kapja. 

3. A rokonok közötti hasonlóság környezeti okai 

A környezeti hatások, beleértve a közös anyai környezetet is, szintén hozzájárulnak a rokonok közötti 

hasonlósághoz. A genetikai érték (tenyészérték) becslése során emiatt különös gonddal kell eljárnunk, hogy a 

genetikai és a környezeti kovariancia között különbséget tegyünk. 

Ha a rokonokat (testvéreket, féltestvéreket) közösen neveljük fel, a csoport mindegyik tagjára ugyanaz a közös 

környezet (Ec) hat. Ha a közös környezeti feltételek rokoni csoportonként eltérnek, vagyis a különböző család, 

vagy ivadékcsoportokat különböző környezetben tartjuk, akkor a rokoni csoporton belüli hasonlóság, valamint a 

különböző rokoni csoportok közötti különbség még kifejezettebb lesz. Vagyis a rokoni csoportok közötti 

különbség nagyobb lesz, mint amit a genotípus különbözősége eredményez. Tehát a környezet varianciája (VEc) 

felerősíti a testvér (ivadék) csoportok közötti fenotípusos kovarianciát, és az nagyobb lesz, mint a genotípusos 

kovariancia. 

Ahogy a teljes genetikai éréket komponensekre bontottuk, ugyanúgy felbonthatjuk a környezethatásokat is. A 

teljes környezet hatást (E) felírhatjuk a közös környezet hatás (Ec), az általános környezet hatás (Eg) és a 

specifikus környezet hatás (Es) összegeként, vagyis E = Ec + Eg + Es. Ebből adódóan a környezeti variancia: 

VE= VEc + VEg + VEs 

4. Komplex kapcsolatok a pedigrében 

Az állattenyésztésben a származási (pedigré) adatokra a nemesítés szempontjából szükségünk van. A gyakorlati 

tenyésztésből származó adatok rendszerint komplexek, egy-egy egyed adata mint szülő, mint oldalági rokon 

(testvér, vagy féltestvér) és mint ivadék is megjelenhet. 

Ugyanakkor rokontenyésztett állatok is előfordulhatnak, és olyanok is, amelyeknek több közös őse van. A 

genetikai értékelést, a tenyészértékbecslést az esetek legnagyobb részében ilyen komplex adatbázisokon kell 

elvégeznünk. Ehhez nyújt segítséget a rokonsági koefficiens (Θ) és a beltenyésztési koefficiens (f) ismerete. 

4.1. A rokonsági és a beltenyésztési koefficiens 

Feltételezzük, hogy az x és y egyedek alléljai véletlenszerűen kombinálódnak. A rokonsági koefficiens (Rxy 

vagy Θxy) annak a valószínűsége, hogy a két allél származásilag azonos. Más megközelítésben, ha az x és y 

szülőknek feltételezünk egy (z) ivadékát, akkor az előbbiek szerint Θxy annak a valószínűsége, hogy az egyed 

egy lokuszán lévő két gén származásilag azonos. Ez tulajdonképpen a Wright (1922) féle beltenyésztési 

koefficiens (fz), vagyis az egyed beltenyésztési koefficiense egyenlő a szülők rokonsági koefficiensével, fz = Θxy. 

A rokonsági koefficiens két rokon egyedre, a beltenyésztési koefficiens pedig egy egyedre vonatkozik. 

Beltenyésztési együtthatóra (koefficiensre) (fx.)vonatkozó bővebb információ a 3. fejezetben található. 

4.2. Genetikai korreláció 

Az előbbiekben vizsgált rokonok közötti hasonlóság, vagyis, hogy azok egy, vagy két közös allélt hordoznak, 

azt sejteti, hogy kovariancia áll fenn a nem beltenyésztett rokonok között. 
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A rokonok közötti genetikai korreláció (rxy) a kettőt egyesíti. Magába foglalja annak a valószínűségét, hogy a 

rokonok egy közös alléllal rendelkeznek, és annak a valószínűségét is, hogy két közös alléllal rendelkeznek. 

Vagyis 

Cov (Gx,Gy) = rxyVA + uxyVD, 

ahol 

rxy= 2Θxy , uxy = Δxy 

Felhasznált irodalom 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 

W., Bruce Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 
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3. fejezet - Rokontenyésztés 
(beltenyésztés) 

Szabó, Ferenc 

A rokontenyésztésen a rokon egyedek párosítását értjük, azt beltenyésztésnek (inbreeding) is nevezzük. A rokon 

egyedek párosítása a véletlenszerű párosításhoz képest gyakran eredményez változást a populáció adott 

tulajdonságának átlagában. A rokontenyésztés eredménye a beltenyésztettség, ami rendszerint hátrányos, mert 

csökkenti az életképességet, emellett gyakran csökkenti azoknak a tulajdonságoknak az átlagát, amelyek a 

reprodukcióval és életképességgel kapcsolatosak. 

Ennek ellenére a rokontenyésztést a gyakorlatban időnként két okból is szándékosan alkalmazzuk: 

• genetikailag azonos (pl. laboratóriumi célú) állatállomány létrehozására, 

• beltenyésztett állományok (vonalak) létrehozására a keresztezéshez és hibridizációhoz. 

A beltenyésztés önkéntelenül, akaratunk ellenére is bekövetkezhet: 

• kis populációkban, 

• a szelekciók során. 

A genetikai drift, a génvesztés a beltenyésztés speciális esete. Minél kisebb a populáció, annál inkább válhat 

beltenyésztetté, mert a kis létszámú populáció tagjai előbb-utóbb egymással rokonságba kerülhetnek. A 

szelekció során is bizonyos rokoni csoportokat gyakran előnyben részesítünk, ezért azok meghatározóvá 

válhatnak a populációban. 

1. Beltenyésztettségi koefficiens (F, vagy f) 

A beltenyésztés mértékét, amint azt korábban tárgyaltuk, Wright nyomán F (f) értékkel (beltenyésztési, v. 

beltenyésztettségi koefficienssel, vagy együtthatóval) fejezzük ki. Értéke 0-1, vagy 0-100% 

Az F annak a valószínűsége, hogy a két allél az egyed adott lokuszán származásilag azonos. Az adott egyed F 

értékkel jellemezhetően beltenyésztett, ha a véletlenszerűen kiválasztott lokusz F valószínűséggel homozigóta. 

Beltenyésztettségi (rokontenyésztési) koefficiens (együttható), F, számítása: 

Fx= Σ[(1/2)n+n’+1(1+FA)] 

ahol 

Fx = X egyed beltenyésztettségi együtthatója 

n és n’ = a generációk száma a közös ősig az apa és az anya részéről 

FA = bármelyik ős esetleges beltenyésztettségi együtthatója 

Beltenyésztettségi együttható néhány tenyésztési módszer esetében. 
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2. Géngyakoriság és a tulajdonság változása a 
beltenyésztés hatására 

A beltenyésztés hatásának értékelésénél véletlenszerűen kiválasztott lokuszból induljunk ki. Tételezzük fel, 

hogy az A1 allél gyakorisága p, az A2 allélé pedig q. F valószínűséggel a két allél az adott lokuszon 

származásilag azonos, így az allél mindig homozigóta, következésképpen az A1A1.gyakorisága = p, az A2A2 

gyakorisága = q. Ebből adódóan q = 1- p. Ha az allélok nem azonosak származásilag, a genetikai varianciájuk a 

Hardy-Weinberg szabály szerint alakul. Így a rokontenyésztés során a várható genotípus gyakoriság az alábbi: 

 

Ha az A1A1, A1A2, A2A2 genotípusok a, d, -a értékűek, akkor a beltenyésztettség hatására a tulajdonság átlag 

értéke az alábbi: 

µF = a(p2+ Fpq) + d(1-F)2pq – a(q2+ Fqq) 

= a(2p -1) + 2(1-F)pqd 

Véletlenszerű párosítás (F = 0) esetén 

µF = a(2p -1) + 2pqd 

Beltenyésztés esetén 

µF= µ0.- 2Fpqd 

Általánosságban, ha a lokuszok száma k 

µF = µ0 - 2F∑p1q1d1 = µ0- BF 

ahol a B = 2∑p1q1d1 p, az átlag csökkenése teljes beltenyésztettség esetén (F = 1). 

Ezekből következik, hogy 

• csak akkor változik a populáció átlaga, ha d≠ 0. 

• ha d > 0, akkor a beltenyésztés csökkenti az átlagot, 

• ha d < 0, akkor a beltenyésztés növeli az átlagot, 

• több lokusz esetén a csökkenés (beltenyésztéses leromlás) a dominanciától függ, 

• a változás mértéke a géngyakoriságtól függ, és akkor a legnagyobb, ha p + q = 0,5. 
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3. Beltenyésztéses leromlási koefficiens (B) 

A beltenyésztéses leromlási koefficiens, B, a beltenyésztésből adódó leromlás mértékét fejezi ki, ami az alábbi 

összefüggésből adódik. 

µF= µ0.-BF 

ahol a 

µ a populáció átlag véletlenszerű párosítás esetén, µF az átlag beltenyésztés esetén, 

F a beletenyésztési koefficiens, B a beltenyésztéses leromlási koefficiens. 

Ha episztázis nem érvényesül, akkor a leromlás lineáris, episztázis esetén pedig nem lineáris. 

A beltenyésztéses leromlás magyarázatára két elmélet létezik: 

• A szuperdominancia (overdominancia) elmélet szerint heterozigóta állapotban az életképesség és szaporodó 

képesség nagyobb, mint homozigóta állapotban. Mivel a rokontenyésztés csökkenti a heterozigóta 

gyakoriságot, és növeli a homozigóta gyakoriságot, így rontja az előbbi tulajdonságokat is. Van olyan eset, 

hogy a beltenyésztett vonalak életképessége azonos az alap populációéval. Ekkor ez az elmélet nem 

igazolható. 

• A dominancia elmélet szerint léteznek ártalmas recesszív allélok, amelyek kedvezőtlenül hatnak az 

életképességre és szaporodóképességre. Ha ezek heterozigóta állapotban vannak jelen, akkor a hatásuk nem 

érvényesül, mert a domináns párjuk azt elnyomja. A beltenyésztés hatására ezekből az allélokból egyre több 

fordul elő homozigóta formában, amikor a kedvezőtlen hatások meg tudnak nyilvánulni. 

4. Az effektív populáció méret (Ne) 

Az állattenyésztők törekednek a beltenyésztettség mértékének minimalizálása. Kicsi, elkülönült populációkban 

óhatatlanul jelentkezik a génsodródás, a drift. Minél nagyobb a populáció, annál inkább elkerülhető a 

rokontenyésztés. Az effektív populáció mérte (Ne) a beltenyésztettséggel van összefüggésben. Egyik 

meghatározás szerit a maximális effektív populáció méret akkora, hogy abban az egyes egyedeknek egyformán 

van esélyük arra, hogy a következő generáció létrehozásában részt vegyenek. Másik megközelítés szerit az 

effektív populáció méret akkor maximális, ha a hím és a nőivarú állatok azonos létszámú ivadékot hozhatnak 

létre Gowe és mtsai (1959) az effektív populáció méretet az ivararánnyal hozták összefüggésbe. Szerintük a 

populáció méret akkor effektív, ha r nőivarú állat jut egy hímre, minden hímnek legalább egy fia és r lánya, és 

minden nőivarú állatnak legalább egy lánya és 1/r fia születik. Wang (1977) ezt a módszert továbbfejlesztette. 

Általános megfogalmazás szerint az effektív populáció méret olyan létszámú állomány, amely még nem 

veszélyeztetett, fenntartható, hatékony és szaporodóképes. 

Ne = 4(Nm x Nf)/(Nm + Nf) 

ahol 

Ne = effektív populációméret 

Nm = hímek (apák) száma 

Nf = nőstények (anyák) száma 

4.1. A variancia változása a rokontenyésztés során 

A rokontenyésztés megváltoztatja a vonalakon belüli, és a vonalak közötti varianciát. Feltételezzük, hogy a 

genetikai variancia a populációban additív genetikai varianciából adódik. 
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Vagyis a rokontenyésztés növeli az additív genetikai varianciát a vonalak között, és csökkenti a vonalakon belül. 

Ha dominancia is jelen van, ezt még a géngyakoriság módosítja. Ha nem additív variancia is érvényesül, akkor a 

beltenyésztettség (F) növekedése növeli az additív genetikai varianciát. 

A fentiek alapján a rokontenyésztett populációban az örökölhetőség is változik a véletlenszerűen párosított 

populációhoz képest. 

h2
t = (1-Ft) σ2

A/(1-Ft)σ2
A + σ2

E) = h2
0 (1-Ft)/(1- h2

0Ft) 

ahol 

h2
t = örökölhetőség a beltenyésztett populációban (vonalban) 

h2
0 = örökölhetőség az alap populációban 

Ft = a vonal beltenyésztettségi koefficiense 

σ2
A = additív genetikai variancia 

σ2
E = környezeti variancia 

Felhasznált irodalom 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 

W., Bruce Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 
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4. fejezet - Keresztezés, heterózis 

Szabó, Ferenc 

Keresztezésen általában azt értjük, hogy különböző fajtájú, esetleg fajú szülők párosításával hozunk létre 

ivadékokat. A hibridizáció kettő, vagy több vonal, vagy populáció keresztezése. A hibridizáció abban 

különbözik a szokásos keresztezéstől, hogy a szülői vonalakat, populációkat speciálisan keresztezési célra 

tenyésztik, nem, vagy nemcsak additív génhatásokra, hanem kombinálódó képességre is szelektálják. 

1. A keresztezés célja 

Keresztezéseket két fő céllal végzünk. 

Az egyik cél, hogy a különböző vonalak, populációk, fajták előnyös tulajdonságait ötvözzük. Ez azonban nem 

mindig sikeres, mert a hátrányos tulajdonságok is kombinálódhatnak. (Pl. a holstein-fríz nagy tejtermelését és a 

jersey nagy tejzsír tartalmát szeretnénk keresztezéssel kombinálni, de a nagy hozamú, nagy zsírtartalmú tejet 

termelő utódok között olyan kombináció is létrejöhet, amelyben az ivadékok kevés tejet termelnek, alacsony 

tejzsír tartalommal.) 

A másik cél, hogy hasznosítsuk a heterózis hatást (hibrid vigort). A heterózis a keresztezett egyedek fölénye a 

szülőkkel szemben bizonyos tulajdonságokban. Olyan két vonal keresztezése estén is lehet heterózis hatás, 

amelyek egymáshoz nagyon hasonlóak. Ilyen esetben a hibrid létrehozásának nem az a célja, hogy a különböző 

tulajdonságokat ötvözzük, hanem, hogy felfedjük azokat a kedvező géneket, amelyek akár domináns, akár 

episztatikus hatást mutatnak. Az F1 generációban tapasztalt heterózis hatás rendszerint csökken az F2-ben, ami 

arra utal, hogy a két generáció között csökken a heterozigozitás. Ez arra ösztönzi a tenyésztőket, de főleg a 

növénynemesítőket, hogy olyan beltenyésztett vonalakat alakítsanak ki, amelyekből a legjobb hibridek hozhatók 

létre. A vonalakat gyakran heterotikus csoportoknak hívják, hiszen a különböző vonalba tartozó egyedek 

keresztezése során jelentős a heterózis hatás, ugyanakkor az azonos vonalba tartozó egyedek párosítása nem 

mutat fölényt. 

A heterózis hatás tulajdonképpen a beltenyésztéses leromlás fordítottja (recovering from inbreeding). 

Ha nagy számú vonalat kiválasztunk egy nem beltenyésztett populációból, amelynek F értéke 0, minden egyes 

vonal átlaga kisebb lesz, mint az eredeti populáció átlaga. Ez a rokontenyésztés eredménye. 

Az összes beltenyésztett vonal átlaga, µF= µ0.-BF. 

Ha valamennyi vonalat véletlenszerűen keresztezünk egymással addig, amíg elérjük az F=0 értéket, akkor a 

keresztezettek átlaga ismét akkora lesz, mint a kiinduló populációé volt ( µ0). 

Természetesen heterózis nemcsak a beltenyésztett vonalak keresztezése, hanem beltenyésztés nélküli (nem 

rokon) populációk véletlenszerű párosítása során is jelentkezik, de annak mértéke az előbbinél rendszerint 

kisebb. 

2. A keresztezések típusai 

A keresztezéseket sokféleképpen csoportosíthatjuk. E helyen olyan megközelítésben tárgyaljuk, ahogy azok a 

végtermék génarányát befolyásolják. 

A legegyszerűbb az egyszeres (kétvonalas) keresztezés (single cross, SC), amely során két vonalból, vagy 

fajtából F1-et állítunk elő. Az F1-ben az egyes vonalak (fajták) génaránya 50-50%. 

Ha több vonal áll rendelkezésünkre, milyen módszerrel választhatjuk ki a legelőnyösebben kombinálódókat? 

Egyik lehetőség a diallél elrendezés (diallél párosítás, amelynek során mindegyik vonalat mindegyikkel 

keresztezünk. Ha n vonalunk van, és minden lehetőséget ki akarunk próbálni, akkor a keresztezések száma n(n-

1)/2. Ezzel az a probléma, hogy igen nagyszámú keresztezést kell végezni (pl. 20 vonal esetében 190 

keresztezést). 
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A teljes diallél keresztezést egyszerűsíthetjük úgy, hogy meghatározzuk minden vonal általános kombinálódó 

képességét (GCA), majd a speciális kombinálódó képességet (SCA) mindegyik keresztezés esetében. De hogyan 

határozhatjuk meg a GCA-t a diallél keresztezés összes lehetőségének elvégzése nélkül? Egyik lehetőség a 

topcross elrendezés (párosítás), amelynek során az adott vonalból egy közös apát (teszt apát) választunk ki, és 

azzal végzünk termékenyítést az egyes vonalakban. A másik lehetőség a polycross elrendezés (párosítás), amely 

során a nőivarú egyedeket hagyjuk véletlenszerűen párosodni minden más vonal hímjével. Mindegyik esetben 

értékeljük az F1 generáció teljesítményét, és elit vonalaknak azokat tekintjük, amelyek keresztezettjei a legjobb 

eredményt adják. 

Az állattenyésztők gyakran a F1-nél komplexebb hibrideket hoznak létre. A hármas (háromvonalas) 

keresztezés (triple vagy tree-way cross, 3W) során az F1-et egy további fajtával, vonallal keresztezzük. A x (B 

x C). A végtermékben a gének 50%-a az A, 25%-a B, 25%-a a C-ből származik. A négyes (négyvonalas) 

keresztezés (four-way cross (4W), vagy double cross, DC) két F1 keresztezése (AB x CD = (A x B) x (C x D). 

A végtermékben az egyes vonalak (fajták) génaránya 25-25%. 

A módosított keresztezés során egymással két közeli rokont párosítunk. Ez is lehet egyszeres (A x A*), hármas 

(A x A*) x B, és négyes (A x A*) x (B x C) módosított keresztezés. 

3. A heterózis mértéke, változása a keresztezés során 

Tételezzük fel két különböző fajtából, vagy vonalból származó szülő (P1 és P2) párosítását. Az ivadékokban 

tapasztalható heterózis függ a szülők géngyakoriságában meglévő különbségtől, továbbá változik az F1 és az F2 

között is. 

Heterózis az F1 állományban: 

HF1 = µF1 - (µP1 + µP2)/2 

ahol 

HF1 = heterózis az F1-ben 

µF1= F1 átlagteljesítménye 

µP1 és µP2 = a szülők átlagteljesítménye 

Heterózis az F2 állományban: 

HF2 = µF2- (µP1 + µP2)/2 = HF1/2, 

vagyis az F2 állományban fele akkora a heterózis hatás, mint az F1-ben. 

Megkülönböztethetünk egyedi (individuális) és anyai heterózist. Az előbbi a keresztezett egyed nagyobb 

teljesítményében, az utóbbi a keresztezett anya kedvezőbb szaporulati eredményében, ivadéknevelő 

képességében mutatkozik meg. Az anyai heterózis gyakran nagyobb, mint azt egyedi. 

 



 Keresztezés, heterózis  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az anyai és egyedi heterózis hatást kombinálhatjuk három (vagy több) fajtás (vonalas) keresztezésekben (A x B 

x C). Ilyenkor az árutermelő anyák F1 generációjúak, és jelentős anyai heterózist mutatnak, az F1 és a harmadik 

fajta keresztezéséből származó ivadékok teljesítményében pedig kifejezett egyedi heterózis jelentkezik. 

Elvileg létezik apai heterózis is, ha keresztezett apákat használunk. Ez az előny azonban nem mindig 

egyértelmű a gyakorlatban. 

Felhasznált irodalom 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 

W., Bruce Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 
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5. fejezet - Örökölhetőség, 
ismételhetőség 

Szabó, Ferenc 

1. Örökölhetőség (h2) 

Az örökölhetőség a szülők és ivadékok hasonlóságának mértékét fejezi ki adott tulajdonságban. Ismerete 

rendkívül fontos, mivel meghatározza a tulajdonságban elérhető szelekciós előrehaladást. Az örökölhetőség 

elméletileg a genotípus és a fenotípus kapcsolata (Lerner szerint a kettő korrelációjának négyzete). Más 

értelmezésben a szülői átlag-, és az ivadék teljesítmény közötti regresszió. Az örökölhetőséget leginkább az 

adott tulajdonság genetikai és fenotípusos varianciájának hányadosával fejezzük ki (h2= VG /VP). Abból indulunk 

ki, hogy a teljes fenotípusos (VP) variancia a genetikai (VG) és a környezeti variancia (VK) összege. Ennélfogva 

az örökölhetőség a genetikai variancia részarányát mutatja a fenotípusos varianciából, vagyis a varianciának azt 

a részét, amely örökletes különbségnek tulajdonítható. A genetikai variancia szűkebb értelemben az additív 

genetikai varianciát (VG=VA), tágabb értelemben emellett a dominancia (VD) és az episztázis (VI) okozta 

varianciát is magába foglalja. Így a teljes genetikai variancia: 

VG = VA + VD + VI 

a teljes fenotípusos variancia: 

VP = VG + VK = VA + VD + VI + VK 

(Megjegyzés: a variancia jele többféle lehet, pl. σ2
p is). 

Az örökölhetőség értéke 0 és 1 közötti, de kifejezhetjük 0 - 100% intervallumban is. Ha egy tulajdonság, például 

a laktációs tejmennyiség h2 értéke egy adott állományban 0,3, akkor az egyedek közötti fenotípusos különbség 

30%-a genetikai, 70%-a környezeti eredetű. 

Az örökölhetőség mértékétől függően megkülönböztethetünk 

• gyengén (h2< 0,15), 

• közepesen (h2=0,2-0,5) és 

• jól (0,5< h2) öröklődő tulajdonságokat. 

1.1. Az örökölhetőség populációgenetikai szerepe, sajátossága 

Mivel az örökölhetőség mind a genetikai, mind a fenotípusos varianciát magába foglalja, így a populáció 

sajátosságát fejezi ki. Különböző populációkban, még ha azok egymáshoz hasonlók is, különböző 

örökölhetőségi értékekkel találkozhatunk. Az örökölhetőség a populáció állandó genetikai varianciája, így a 

nulla érték nem azt jelenti, hogy az adott tulajdonság genetikailag nem meghatározott. Például, ha egy 

beltenyésztett vonal különbsége egy másiktól genetikai eredetű, de az adott tulajdonság genetikai varianciája a 

vonalon belül nulla, így a h2 értéke is nulla. 

A h2 értéke csökken abban az esetben, ha az adott tulajdonság fenotípusos varianciája (σ2
P) növekszik. Ebből 

következik, ha csökkentjük a környezeti varianciát, például a vizsgálat azonos környezetben történik, a h2 érték 

növekszik. Az örökölhetőség értelmezése során azonban óvatosan kell eljárnunk. Annak az értéke ugyanis 

nemcsak a populáció genetikai természetére utal, hanem kifejezi a környezeti hatások változatosságát is, ami a 

populációban megmutatkozik. Ebből adódik, hogy az örökölhetőségi érték, amelyet laboratóriumi körülmények 

között tartott állományon határozunk meg, nagymértékben különbözik attól, amely természetes körülmények 

között, különböző környezetben tartott populációra vonatkozik. Ez nem jelent gondot a populációk értékelése 

során abban az esetben, ha a genotípus x környezet kölcsönhatás kicsi. Mivel a környezet sokféle és változó, ha 

jelentős a genotípus x környezet kölcsönhatás, akkor változhat a genetika (tenyész) érték, és a genetikai 

variancia is. 
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Ahogy már említésre került, a h2 érték a teljes fenotípusos variancia tenyészértékre (genetikai értékre, genetikai 

varianciára) visszavezethető hányada, továbbá az örökölhetőség a fenotípus érték és a tenyészérték közötti 

regressziós együttható. Ebből adódóan egy egyed tenyészértéke az alábbi szerint írható fel: 

A = σ(P, A)/σ2
P(P - μP) + e = h2(P - μP) + e 

ahol 

A = tenyészérték 

P = fenotípusos érték 

σ2
P.= fenotípusos variancia 

μP= fenotípusos regresszió 

e = hiba 

Az összefüggés a regresszióból és abból következik, hogy a regressziós egyenes áthalad mind az A, mind a P 

átlagán. Ha a P-ből történő tenyészérték (A) becslés hiba (e) átlaga nulla, akkor a hiba variancia: 

σ2
e.= (1- h2) σ2

A 

Minél nagyobb az örökölhetőségi érték, annál nagyobb az egyedek tenyészértékének változatossága az átlagos 

tenyészérték, a h2(P - μP) körül. 

Mivel az örökölhetőség genetikai variancia, annak az értéke az allélgyakoriság változásával (szelekció, drift 

stb.) változik. A szülő-ivadék regresszió mértéke a szelekció során szintén változik, ezért a szelekciós 

előrehaladás becslése a szelektálatlan populáción megállapított örökölhetőségi értékkel csak néhány generációra 

érvényes. 

Az adott populáción megállapított örökölhetőség a populáció genetikai potenciáljának csupán olyan mértéke, 

amely a szelekciós előrehaladást rövid távon határozza meg. A h2 értéke csak néhány generációra érvényes 

információt szolgáltat. Az örökölhetőségi érték az allélgyakorisággal együtt változik. Ezért abban a 

populációban, amelyben adott tulajdonságra magas örökölhetőségi értéket állapítottunk meg, az érték gyorsan 

nullára csökkenhet, ugyanakkor egy másik populációban, ahol a h2 kicsi volt, a szelekció hatására az értéke 

növekedhet abból adódóan, hogy a kevésbé gyakoribb gének nagyobb gyakoriságúvá válnak. Így az 

örökölhetőség nem alkalmas a hosszú távú szelekciós előrehaladás becslésére. 

Az előbbiekből következik, hogy a két, átlagos teljesítményben különböző populációban megállapított 

örökölhetőségi érték nem nyújt információt arra nézve, hogy a különbség genetikai eredetű-e. Csupán a két 

populációban meglévő aktuális varianciát fejezi ki. A nagy örökölhetőségi érték nem azt jelzi, hogy a 

populációk közötti különbség genetikai eredetű, és a kis örökölhetőségi értékből sem az következik, hogy a 

különbség oka a környezeti hatásban keresendő. Mindkét populációban kapott örökölhetőségi érték változhat a 

szelekció során. Összefoglalva, az örökölhetőség a populáción belüli varianciát fejezi ki, és nem tükrözi a 

populációk közötti különbséget. 

1.2. Az örökölhetőség becslése 

Az örökölhetőség becslése a rokonok közötti hasonlóságon alapul, így azt kifejezik mindazok a mutatók 

amelyek a hasonlóság mértékét tükrözik. 

A h2-re utalnak az alábbiak: 

• átlag alatti és átlag feletti szülők és ivadékaik teljesítményének aránya, 

• szelekciós előrehaladás és a szelekciós differenciál hányadosa, 

• rokonok közötti (főleg szülő-ivadék) regresszió, 

• rokonok közötti korreláció, 
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• a genetikai és a fenotípusos variancia hányadosa. 

Az örökölhetőség becslésének módszerei 

a. Örökölhetőség becslése az átlag alatti, és az átlag feletti teljesítmények alapján 

Ez a módszer akkor használható, ha a szülők és az ivadékok azonos környezetben termelnek, és ismerjük 

mind a szülők, mind az ivadékok teljesítményét. 

b. Örökölhetőség becslése szelekciós differenciál és szelekciós előrehaladás alapján 

E módszerhez is szükséges mind a szülői, mind az ivadék teljesítmény ismerete. 

h2 = SE/SD 

ahol 

SE = szelekciós előrehaladás 

SD = szelekciós differenciál 

c. Örökölhetőség becslése ivadékok és a szülők teljesítménye közötti regresszió alapján 

Ez a módszer akkor használható, ha az egyes ivadékok és szüleik teljesítménye ismert. A becslésnél abból a 

feltételezésből indulunk ki, hogy a szülő és ivadék teljesítmény közötti kapcsolat lineáris. Ekkor a regressziós 

függvény az alábbi: 

y = a +b x 

ahol 

y = ivadékok teljesítménye, 

x = a két szülő teljesítményének átlaga 

b = regressziós koefficiens 

a = regressziós konstans 

h2 = b 

Ha csak az egyik szülő teljesítménye áll rendelkezésre, a másik szülőé nem mérhető (pl. a bika nem termel 

tejet), vagy nem ismert, akkor 

x = az egyik szülő teljesítménye 

ekkor 

h2 = 2b 

(azért szorzunk 2-vel, mert csak az egyik szülő teljesítménye ismert) 

d. Örökölhetőség becslése korreláció számítással 

Az örökölhetőséget kifejezi az apaállatonkénti leány-anya párok teljesítménye közötti korreláció, a 

féltestvérek közötti korreláció, a teljes testvérek korrelációja, és az egypetés ikrek korrelációja. Ha ismerjük a 

populáció egyedeinek fenotípusos és genetikai (tenyész) értékét, akkor ezen értékpárok között is 

számolhatunk korrelációt. Ebben az esetben az örökölhetőségi érték a genotípus és a fenotípus közötti 

korreláció négyzete (h2 = r2
fp). 

e. Örökölhetőség becslése variancia analízissel 

A variancia analízis alkalmazásával meghatározzuk a tulajdonság fenotípusos, genetikai és környezeti 

varanciáját, majd ebből a h2 értéket. 
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A fenotípusos variancia a genetikai- és környezeti variancia összege 

VF = VG + VK 

Amint korábban láttuk, az öröklődhetőségi érték egy mennyiségi tulajdonság (pl. tejtermelés, testsúly) teljes 

fenotípusos varianciájának azon hányada, mely a genetikai varianciának tulajdonítható, tehát egy 

varianciahányados. 

Képletben: 

h2 = VG /(VG +VK) 

Ha egy generációba tartozó, különböző apai féltestvér ivadékcsoportok teljesítmény adatai állnak 

rendelkezésünkre, akkor az ivadékcsoportok közötti variancia a genetikai (VG, vagy σ2
g), az ivadék 

csoportokon belüli variancia pedig környezeti (VK, vagy σ2
k), a kettő összege a fenotípusos variancia (VP = VG 

+ VK, vagy σ2
p = σ2

g + σ2
k). 

Ekkor a 

h2 = 4VG/VP = 4VG/(VG + VK,) 

vagy 

h2 = 4σ2
g/σ2

p = 4σ2
g/σ2

g + σ2
k) 

2. Néhány tulajdonság h2 értéke (M.B. Willis, 1991 
alapján) 
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3. Ismételhetőség (R) 

Az örökölhetőséggel szorosan összefüggő mutató az ismételhetőség. 

Vannak olyan tulajdonságok, melyek egymást követő termelési ciklusokban megismétlődnek. Ilyen például a 

laktációs tejtermelés, egy tehén több laktáción keresztül termelhet tejet; az éves gyapjúhozam, a juhot több 

évben nyírjuk. Ezek a tulajdonságok az egyed élete folyamán többször kifejeződnek. 

Ha az egyes egyedek több termelési ciklusban mért átlagteljesítménye közötti különbséget vizsgáljuk, akkor ez a 

különbség részben az egyedek közötti genetikai, és az egyedeket érő állandó környezeti hatás különbsége. 

Állandó környezeti hatás például, ha a 3 (A, B, C) egyed egész élete során ugyanabban az istállóban termelt, az 

egyes istállókban eltérő, de az istállóra jellemző környezeti hatások érvényesülhettek. Ha az egyed egymást 

követő teljesítményeit vizsgáljuk, különbözőséget tapasztalunk, melyet ideiglenes környezeti hatásra vezetjük 

vissza. Ez a hatás csak az adott ciklusban éri az állatot, például gondozó, rövid lefolyású betegség stb. 

A tenyésztőt az érdekli, hogy az egyedek teljesítménye közötti különbség mennyiben változik az egyes termelési 

ciklusokban. Ennek mutatószáma az ismételhetőség, 

mely 0 és 1 között változik. 

Az állandó környezeti hatás varianciájának jele VÁK, az ideiglenesé VIK. 

Az R képlete (VG + VÁK)/ (VG + VÁK + VIK ). Az ismételhetőséget – eltérően a h2 értéktől - abban az esetben is 

számíthatjuk, ha nincs a származásról ismeretünk, csak az több termelési ciklus egyedi teljesítményéről. Viszont 

az R a h2 felső határa, mert a számlálóban a teljes genetikai variancia, és azon fölül az állandó környezeti 

variancia szerepel. Ha nagy az ismételhetőség, az jelenti azt, hogy az egymást követő ciklusokban kis mértékben 

változik az egyedek közötti különbség, tehát már az első termelési ciklusok alapján a tenyészkiválasztás 

elvégezhető, továbbá azt is, hogy ha az egyedek közötti különbség lényegesen nem változik, akkor az adott 

tulajdonságot későbbi ciklusokban nem szükséges mérni. 
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6. fejezet - Tulajdonságok 
összefüggései 

Szabó, Ferenc 

A tulajdonságok összefüggését a korreláció (r) fejezi ki. A korreláció két tulajdonság együttes változásának 

mérőszáma, ami azt mutatja, hogy az egyik változó változása milyen mértékben és irányban befolyásolja a 

másik változót. 

Két változó között akkor számíthatunk korrelációt, ha közöttük az összefüggés lineáris. A linearitásról egy 

koordinátarendszerben való ábrázolással győződünk meg. Ha nem húzható lineáris egyenes a ponthalmazra, 

akkor transzformációt, általában logaritmikus transzformációt végzünk az alapadatainkon, a korrelációt a 

transzformált adatokból számítjuk. 

Ábrázoljuk az alomsúlyt a malacszám függvényében (1. ábra). 

Látjuk, hogy a két változó között lineáris az összefüggés, és a pontok kis mértékben térnek csak el a halmaz 

pontjaira húzott lineáris regressziós egyenestől. Ez jelzi számunkra a malacszám és az alomsúly közötti 

összefüggés szorosságát. 

A korreláció képlete: 

 

A korrelációnak nincs mértékegysége. A korreláció könnyebben értelmezhető, mint a kovariancia értéke. 

A korreláció -1 és +1 között változik. Ha a kovariancia 0, a korreláció 0. 

Az összefüggés szorossága szerint a korrelációt osztályozzuk: 

laza: r < |0,4|, 

közepes: |0,4| < r < |0,7|, 

szoros: |0,7| < r < |0,9|, 

igen szoros: r > |0,9|. 

Fenotípusos (rF), genetikai (rG), környezeti korrelációk (rK) 

Ahogyan a tulajdonság fenotípusos értéke felbontható genetikai és környezeti értékre. ugyanilyen alapon 

különböztethetünk meg fenotípusos, genetikai és környezeti korrelációkat. Két tulajdonság fenotípusos értékei 

között számítjuk a fenotípusos (rF), genetikai értékei között a genetikai (rG), és környezeti értékei között a 

környezeti korrelációt (rK). A korreláció genetikai alapja a kapcsolt gének illetve a pleiotrópia. Ha két 

tulajdonság közötti korreláció közel van az egyhez – egyik tulajdonságbani egységnyi szórásváltozáshoz a 

másik tulajdonságban egységnyi szórásváltozás járul - akkor a két tulajdonságot ugyanazon gének határozzák 

meg. Ha közel van a nullához, akkor kevés közös gén határozza meg a két tulajdonságot. A környezeti 

korrelációból látjuk, hogy a környezet változása hogyan hat a két tulajdonságra. Ha ez közel van az egyhez, 

akkor a környezetváltozás a két tulajdonságra közel azonos módon hat. 

A fenotípusos korrelációt 

 

egyenlettel számítjuk, és ennek megfelelően a genetikai és a környezeti korrelációt is. Ha átrendezzük az 

egyenletet, akkor a két tulajdonság kovarianciája 
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σF1F2 = rF1F2 * σF1 * σF2. 

amire a szelekciós index számításánál lesz szükségünk. 

A 0 kovariancia esetén 0 a korreláció. A feno-, genotípusos és környezeti korrelációk egymástól eltérnek. Smith 

szabályaként ismerjük az rG=1,2 * rP képletet, ami kis közelítéssel a mi példánkban is igaz. Ha pl. a fenotípus és 

genotípus közötti korreláció egy tulajdonság esetén 0,894, ennek a négyzete 0,8, ami a tulajdonság h2 értéke. 

Általános szabályként mondhatjuk, hogy nagy h2 esetén szoros az összefüggés a fenotípus és genotípus között. 

A korrelációkat szám szerint a közvetett szelekciós előrehaladásnál és a szelekciós indexben használjuk fel. Az 

állattartó számára a fenotípusos korreláció a fontos, mert ő az egyedek fenotípusa alapján jut árbevételhez. A 

tenyésztő számára a genetikai korreláció a fontosabb, mert az megmutatja, hogy két tulajdonság közötti 

kapcsolat hogyan érvényesül az ivadékokban, s különben is a gének kerülnek át a következő generációra, nem a 

fenotípus. 

Két tulajdonság közötti korreláció a h2 értékhez hasonlóan nem állandó szám. Mivel ez is hányados, az 

összetevők állományonkénti, időszakonkénti változásával a hányados is változik. Ezért kell ezt is 

időszakonként újraszámolnunk. Ha sorrendet kellene felállítanunk a három korreláció között, azt mondhatjuk, 

hogy legváltozékonyabb a környezeti korreláció, majd kevésbé a fenotípusos és a genotípusos. Nem 

mondhatjuk azt, hogy pozitív korreláció előnyös, negatív korreláció hátrányos. Például a tejfehérje és a 

tejzsírmennyiség közötti korreláció pozitív, ez számunkra előnyös. A testsúly és a nehézellés gyakorisága 

közötti korreláció szintén pozitív, de számunkra hátrányos. Sertésben a testhosszúság és hátszalonna vastagság 

korrelációja negatív, ez előnyös, míg a tojásszám és a tojássúly közötti negatív korreláció hátrányos. 

 

Előfordulhatnak az egyes állományokban olyan egyedek, melyeknél a két tulajdonság közötti összefüggés eltér 

az állományra jellemzőtől. Ha például az állományban a tejfehérje és a tejzsír között pozitív a korreláció, tehát 

tejfehérjében átlag fölötti termelésű egyedek tejzsírban is átlag fölöttiek, és van néhány egyed, amely átlag alatti 

tejfehérjéjéhez átlag fölötti tejzsír tartozik, ezeket az egyedeket korrelációtörő egyedeknek nevezzük. Ha 

számunkra a pozitív korreláció volt az előnyös, akkor a korrelációtörő egyedeket kiselejtezzük (mint például az 

előbb említett egyedeket). Ha a pozitív korreláció hátrányos volt, a korrelációtörő egyedeket továbbtenyésztjük. 

A nemesítés szempontjából a korrelációt először a tenyészcél kiválasztásakor használjuk fel. Ha két tulajdonság 

közötti kapcsolat számunkra előnyös, a két tulajdonságot együtt tudjuk fejleszteni. Ha két tulajdonság közötti 

korreláció szoros, és ez számunkra hátrányos, s a két tulajdonságot a korreláció ellenében szeretnénk javítani 

(negatív korreláció esetén mindkettőt azonos irányban szeretnénk javítani), akkor specializált vonalakat kell 

kialakítanunk. Ilyen például a fitnesz és a gyarapodási, vágási tulajdonságok csoportja. Külön hozunk létre anyai 

vonalakat, amelyekben a szaporaságot, a tejtermelést, az anyai nevelőképességet, a betegség ellenállóságot 

javítjuk. A szelekciót mindkét ivarban ezekre a tulajdonságokra végezzük. Külön hozunk létre apai vonalakat, 

amelyekben a gyarapodást, takarmányértékesítést, vágóértéket javítjuk. 

Felhasznált irodalom 
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7. fejezet - Anyai hatás 

Szabó, Ferenc 

Az állatok fenotípusos tulajdonságait befolyásoló genetikai és környezeti tényezők között praktikus okok miatt 

gyakran külön értékeljük az anyai hatást, vagyis azt, amit az anya gyakorol az ivadékai teljesítményére. 

Az anyai hatást már régen megfigyelték. Walton 1938-ban leírta, hogy a hidegvérű és a póniló keresztezése 

során az ivadékok nagysága mindig az anyai szülőhöz áll közelebb. Később több kutató szarvasmarha fajban is 

beszámolt arról, hogy ha különböző fajtákat kereszteztek, az ivadékok bizonyos tulajdonságaikban jobban 

hasonlítottak az anyai, mint az apai fajtához. 

Anyai hatásnak tulajdonítják pl. a csikók vészes sárgaságát, amelynek a vörös vértestek tömeges szétesése az 

oka. Kimutatták, hogy bizonyos esetekben a kanca olyan antitesteket termel, amely a tejen keresztül a csikó 

szervezetébe jutva fejti ki e káros hatását. Ilyen hatás okozza a nyulak emlőrákját, amit az ún. tejfaktor, vagyis a 

nyulak tejében lévő, szűrhető vírus visz át az utódokba. 

Az anyai hatás reciprok keresztezések során feltűnő, amikor az F1 ivadékok genetikailag hasonlóak, de anyjuk 

különböző (pl. különböző fajtába tartoznak). Ilyen esetben, ha az ivadékokat azonos környezetben tartjuk, akkor 

a közöttük lévő különbség az anyai hatásból adódik. 

Jól szemléltetik ezt a magyar tarka és hereford szarvasmarha fajtákkal végzett reciprok keresztezési 

kísérletünkben kapott alábbi eredmények (Szabó, 1990): 

 

A két F1 borjúcsoport genetikailag azonos volt, de a magyar tarka tehenek tejtermelése nagyobb, mint a 

herefordé, emiatt azok a borjak, amelyeket magyar tarka tehenek szoptattak, nagyobb választási súlyt értek el, 

mint a hereford tehenek által neveltek. 

Az alábbi példában USA pedigré és teljesítmény adatok alapján mutatjuk be a borjak választási súlyának (nem 

kg-ban, hanem lb-ben) alakulását táblázatosan és ábrán. 

A táblázat, valamint az ábra jól tükrözi az anyai hatást, amely az ivadékok gyengébb, illetve jobb 

teljesítményében mutatkozik meg. Látható, hogy a 2-es és 3-as számú anyák ivadékai jobb teljesítményt értek 

el, mint pl. a 4-es és 6-os számmal jelölt anyáké. 

Az anya hatása lehet genetikai és környezeti eredetű, a teljes anyai hatása a kettő összege. 

Az anyai genetikai hatás egyrészt a sejtmagi, másrészt a citoplazmában lévő mitokondriális DNS-által az 

ivadékra átvitt információ. A sejtmagi DNS öröklődés a mendeli szabályokat követi. Mivel a mitokondriális 

DNS is hordoz genetikai információt, az általa meghatározott tulajdonságok kizárólag anyai ágon öröklődnek. A 

mitokondriális DNS stabil, benne mutáció alig fordul elő. Emiatt a háziállatok származásának vizsgálata során 

fontos szerepet játszik. 

Az anya környezeti hatása nem örökletes. Ilyen a méhen belüli környezet, az ivadéknevelés, a szoptatás, az anya 

tejtermelése, amelyet a szoptatott állat táplálásával mint környezeti hatással kifejt az ivadék növekedésére. 

Tenyésztési, tenyészértékbecslési szempontból számunkra elsősorban az anya genetikai hatása fontos, amely 

levezethető az alábbi összefüggésből: 

yijkmn = (HY)i + Sj + Dk + Mn + ejkmn 

Ahol: 

yijkmn= az egyed fenotípusos teljesítménye 
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Hi= állomány-, 

Yi= év-, 

Sj= ivar-, 

Dk= direkt genetikai-, 

Mn= anyai genetikai-, 

ejkmn= véletlen hatás 

Tenyészértékbecslés során értékelhetjük az anyai hatást. A BLUP módszer számos modellje ezt lehetővé teszi. 

Például értékelhetjük a tejelő típusú üszők valószínű tejtermelő képességét (MPPA = Most Probable Producing 

Ability), amely a tenyészértékből és az anyai hatásból tevődik össze. 

Húshasznú szarvasmarha állományok esetében becsülhetjük a teljes anyai értéket (TVM = Total Maternal 

Value, vagy BVtm = Breeding Value total maternal). 

Egy egyed teljes anyai értéke magába foglalja mind az adott tulajdonságban megnyilvánuló direkt genetikai, és 

az anyai genetikai hatás alapján becsült tenyészértéket. Például a tehén borjúnevelő képességének a 

tenyészértéke kifejezi a tehén azon képességét, hogy milyen súlyú választott borjút nevel, ugyanis tartalmazza a 

tejtermelést befolyásoló gének hatását és az anyai képességet, emellett az ivadék genotípusát, amely 

meghatározza annak a növekedési erélyét. 

A becslés az alábbi modellen alapul: 

BVwwtm = BVwwm + 1/2BVwwd 

ahol 

BVwwtm = teljes anyai érték a választási súlyra 

BVwwm= a tehén anyai hatása 

BVwwd = a tehén direkt genetikai hatása 

ww = választási súly (weaning weight) 

m = anya hatás 

d = direkt genetikai hatás 

Amint a modellből látszik, a tehén teljes anyai értéke tartalmazza a borjúnevelő képességgel kapcsolatos teljes 

anyai tenyészértéket, és a borjú direkt genetikai értékének felét. Ezt azért így számoljuk, mert az anya átadja az 

ivadéknak mindazon génjeit, amelyek az anyai tulajdonságait határozzák meg, és csak felét azoknak a 

génjeinek, amelyek a borjú választás előtti súlygyarapodását határozzák meg (e gének másik felét a borjú az 

apjától örökli). 

A fenti modell tenyészérték becslés esetén 

EBVwwtm = EBVwwm + 1/2EBVwwd 

vagy 

EPDwwtm = EPDwwm + 1/2EPDwwd 

ahol 

EBVwwtm = tenyészérték választási súlyra (EBV= Estimated Breeding Value) 

EPDwwtm = becsült ivadék teljestmény különbség (EPD = Expected Progeny Difference) 
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A két mutató formailag hasonló, de tartalmában mást fejez ki. Az EBV az anya saját genetikai értékét mutatja, 

azt, hogy milyen ivadékot képes produkálni (kizárva minden környezeti hatást), az EPD pedig azt fejezi ki, hogy 

várhatóan milyen teljesítményű lesz a tehén lánya. Az egyedi EBV a tehén genetikai értéke, amely a borjú 

választási súlyra gyakorolt örökletes hatást tükrözi. Ebből a tejhasznú állatokhoz hasonlóan számolhatunk 

MPPAww (valószínű borjúnevelő képességi) értéket, amely már az állandó környezet hatást (vagyis az anya 

környezet hatását) is magába foglalja. 

Ez az alábbi szerint írható fel: 

MPPAww = EBVwwtm + Ewwm = EBVwwm + 1/2EBVwwd + Ewwp 

ahol 

Ewwp = az anya környezeti hatása, amit a borjú választási súlyára gyakorol. 

Felhasznált irodalom 

D.S., FalconerF.C., TrudyMackay: Introduction to quantitative genetics, Longman Group Ltd, 1996. 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 
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L., ZöldágÁllatorvosi genetika és állattenyésztés. Egyetemi tankönyv, Szent István Egyetem Állatorvos-
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F., SzabóAdatok a magyar tarka és hereford szarvasmarhafajták reciprok keresztezéséről, Szent Állattenyésztés 

és Takarmányozás 1990. 39. No. 2. 129-136.p., 1990. 
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8. fejezet - Genotípus-környezet 
kölcsönhatás 

Szabó, Ferenc 

1. A genotípus-környezet kölcsönhatás fogalma, 
jelentősége 

A genotípus és a környezet kölcsönhatása (interakciója) állatnemesítési szempontból azt jelenti, hogy az eltérő 

genotípusok eltérő környezeti hatásokra eltérő reakciókat mutatnak (Dohy,1999). Ennek következtében a 

genotípusok között mérhető fenotípusos különbségek megváltoznak, sőt az egyes genotípusok között a fenotípus 

alapján felállított sorrend (rangsor) is megváltozhat az eltérő környezeti feltételek hatására. 

A genotípus - környezet kölcsönhatás statisztika értelmezése szerint a hatás nem additív, a teljesség nagyobb, 

mint a részek összege. Biológiai szempontból arról van szó, hogy az egyik esemény hat a másikra a történések 

során. A környezet pozitív és negatív irányban is módosítja a génhatásokat, vagyis kölcsönhatás van a genotípus 

és a környezet között, ami létrehozza a fenotípust. 

A kutatók között általános az a vélemény, hogy az additív génhatások által determinált, nagy h2-értékkel 

jellemezhető tulajdonságok kevésbé mutatják az interakció jelenségét, mint a kis h2-értékű tulajdonságok. 

Az interakció elsősorban akkor nyilvánul meg, ha a különböző populációk genotípusában, valamint a környezeti 

tényezőkben jelentős eltérés van. A kölcsönhatást előidéző környezeti tényezők között kétségkívül a 

takarmányozás a legmeghatározóbb, de fontos az éghajlati tényezők, anyai hatások, a szociális környezet és az 

ökonómiai tényezők szerepe is. 

2. A genotípus – környezet (genotípus x környezet) 
kölcsönhatás értékelése 

A genotípus x környezet kölcsönhatásnak a gyakorlatban számos esete lehet, amelyek különböző módon 

befolyásolhatják az egymástól eltérő genotípusú állományok teljesítményeit, és interakciót okozhatnak. 

A genotípus x környezet kölcsönhatások vizsgálata történhet 

• variancia analízissel, 

• korrelációszámítással, és 

• rangsorváltozás alapján. 

3. A genotípus x környezet kölcsönhatások vizsgálata 
variancia analízissel 

A variancia analízis során többtényezős modellt alkalmazunk, amely lehetővé teszi a genetikai, a környezeti 

hatás és a kettő kölcsönhatásának értékelését: Genotípus hatás (G), Környezet hatás (E), Kölcsönhatás (G x E) 

az alábbi táblázat szerint: 

A variancia analízis szerint akkor van genotípus x környezet kölcsönhatás, ha arra szignifikáns értéket kapunk. 

A variancia analízis során különböző modelleket alkalmazhatunk attól függően, hogy a teljesítmény, a rangsor, 

vagy mind a kettő változik. 

A fix és véletlen hatások változhatnak a vizsgálat céljától és a rendelkezésre álló adatbázistól függően: 

1. A genotípus fix, a környezet véletlen hatás 
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• Fajta x Állomány, Év, Évszak (H-Y-S) kölcsönhatás. 

• Melyik fajta a legstabilabb adott környezetben? 

2. A genotípus véletlen, a környezet fix hatás 

• Mekkora a genetikai variancia a specifikus környezethez való alkalmazkodásban? 

• Elő lehet állítani pl. brojler vonalakat az USA-ban Dél-Amerika, vagy Afrika számára? 

3. A genotípus fix, a környezet fix hatás 

• Az egyes típusokat (fajtákat) különböző körülmények között hasonlítunk össze. 

• A sorrend változás mutatja a genotípus x környezet kölcsönhatást. 

• Kiválasztjuk a legmegfelelőbb típust, fajtát az adott környezethez. 

4. A genotípus véletlen, a környezet véletlen hatás 

• Az adott környezetben kapott teljesítmény és rangsor nem biztos, hogy igaz lesz más környezetben. 

• Körültekintően kell eljárni a fajta és típus, a tenyészállat megválasztása során. 

 

4. A genotípus - környezet kölcsönhatások vizsgálata 
rangsorváltozás alapján. 

Ebben az esetben különböző genotípusokat eltérő környezetben hasonlítjuk össze, és vizsgáljuk, hogy miként 

változik az egyes genotípusok sorrendje. Az alábbiakban külön ábrákon ismertetjük a lehetséges kölcsönhatást. 

Az öt genotípus tesztelése két, különböző környezetben történt (A genotípus-környezet kölcsönhatás négy esete: 

3a., 3b., 3c., 3d. ábra). 

A 4. ábra különböző, hazánkban tenyésztett húsmarha fajták 205-napos választási súlyában kapott genotípus - 

környezet kölcsönhatást ábrázolja. Az „A” és „B” a fajtánkénti 2-2 tenyészetet, a többjegyű számok a 

tenyészbikák ellenőrzési (ENAR) számait, a zárójelben lévő számok a rangsort jelentik. 

Az adatokból látható, hogy a blonde d'aquitaine két tenyészete között jelentős különbség volt az egyes bikák 

ivadék teljesítményében. A „B” tenyészetben lényegesen kisebbek voltak a különbségek az ivadékcsoportok 

között, mint az ”A” tenyészetben, azonban a tenyészbikák rangsora nem változott. A többi fajtánál jelentős 

teljesítménykülönbség és rangsorváltozás is megfigyelhető, ami kifejezett genotípus x környezet kölcsönhatásra 

utal. 
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5. Genotípus x környezet kölcsönhatás értékelése 
korreláció számítással 

Horn, (1978). Falconer (1952) azt javasolta, hogy az interakciók meghatározása a termelési eredmények közötti 

genetikai korrelációk segítségével történjen a különböző környezetekben. Genetikai szempontból ugyanis 

bármely tulajdonság két eltérő környezetben mérve, a mért értékmérő két külön tulajdonságként kezelhető. 

Akkor, ha a becsült genetikai korreláció szoros, az értékelt tenyészállatok rangsora a környezettől független lesz. 

Ezzel szemben a laza genetikai korreláció, vagy a tulajdonságok teljes függetlensége azt jelenti, hogy a vizsgált 

tenyészállatok rangsora a két eltérő környezetben értékelve jelentősen különbözhet. 

Ha a tenyészetek közötti genetikai korreláció az adott tulajdonságban ( rg) < 0,8, akkor G x E kölcsönhatás van. 

A példában (2. táblázat) látható, hogy a magyar tarka borjak mind a választásig elért súlygyarapodásában, mind 

a 205-napos választási súlyában a két tenyészet közötti genetikai korreláció kisebb, mint 0,8, tehát jelentős a 

genotípus x környezet kölcsönhatás. 

Genotípus x környezet kölcsönhatást vizsgálhatunk rangkorrelációs koefficiens kiszámításával is. Így 

tájékoztató adatok nyerhetők a genotípus x környezet kölcsönhatások azon típusára vonatkozóan, ahol a két 

környezetben a vizsgált genotípusok átlagos teljesítménye alapján felállított sorrendben különbségek 

mutatkoznak (Horn, 1978). 

Ha a tenyészetek közötti rangkorreláció az adott tulajdonságban (rr) < 0,8, akkor G x E kölcsönhatás van. 

A már bemutatott magyar tarka borjak választási eredménye alapján a tenyészbikák két tenyészetben mutatott 

rangsora alapján számított rang korrelációs együtthatókat a 3. táblázatban tüntettük fel. 

A táblázatban látható rang korrelációs együtthatók közelítenek a 0-hoz, ami szintén arra utal, hogy a választási 

teljesítményben jelentős a genotípus x környezet kölcsönhatás. 

Felhasznált irodalom 

A., FördösI., FüllerSz., BeneF., SzabóHúshasznú magyar tarka borjak választási eredménye. 3. Közlemény: 

Genotípus x környezet kölcsönhatás, Állattenyésztés és Takarmányozás, 2008. 57. 1. 13-22.p. 

M. R., BourdonUnderstanding animal breeding, Prentice Hall, Inc, 1997. 

W., Bruce Notes for a short course taught June 2006 at University of Aarhus 

M., Horvainé Szabó Ökológiai genetika. In Szabó F.(szerk) Általános állattenyésztés, Mezőgazda Kiadó, 

Budapest, 2004. 

F., SzabóI., FüllerA., FördösSz., BeneAdatok a magyar tarka és hereford szarvasmarhafajták reciprok 

keresztezéséről, Szent Állattenyésztés és Takarmányozás 1990. 39. No. 2. 129-136.p., 1990. 



   

 32  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9. fejezet - Tenyészérték-becslés 

Bokor, Árpád 

Az állatnemesítés során tudnunk kell, hogy milyen értéket képviselnek, milyen minőségű ivadékokat hoznak 

létre az általunk tenyésztésre szánt egyedek. Ezek közül azt tenyésztjük tovább, amely a tenyészcélban 

meghatározott tulajdonságok alapján a legértékesebb. Ez az érték viszonylagos, egyrészt mert a tenyészcélban 

jelölt tulajdonságokra vonatkozik, másrészt mert mindig egy állatcsoport egyedeit hasonlítjuk össze, s ha 

változik a csoport összetétele, akkor az magával vonja az egyed értékének változását is. Éppen ezért nagyon 

fontos kiemelni, hogy a megállapított tenyészérték mindig csak a vizsgált csoport viszonylatában igaz. Ezt az 

értéket mindig a csoport átlagához viszonyítjuk. 

A tenyészérték egy egyednek a populáció átlagához viszonyított genetikai értéke, mely a tenyészállat 

átörökítőképességét fejezi ki. Ha egy apaállatot az adott populáció megfelelő számú egyedéhez véletlenszerűen 

párosítjuk, akkor az apaállat tenyészértékét úgy kapjuk meg, hogy az ivadékcsoport átlageredménye és a 

populáció átlageredménye közötti különbséget 2-vel szorozzuk (a tenyészállat génjeinek felét örökíti át 

ivadékaira). 

Megkülönböztetünk általános és különleges tenyészértéket. Általános tenyészértéket kapunk, ha az egyedet a 

populációhoz véletlenszerűen párosítjuk, a párosításból született ivadékokat válogatás nélkül értékeljük és az 

egyedeket ivadékaik átlagteljesítménye alapján hasonlítjuk össze. Az általános tenyészértéket az additív 

génhatások alakítják ki, mert nagy populációban a dominancia és episztatikus génhatások pozitív és negatív 

irányban kiegyenlítődnek. Különleges tenyészértékről akkor beszélünk, ha az egyedet a populáció 

meghatározott egyedeihez párosítjuk és az így létrejött ivadékok alapján számítjuk a tenyészértéket. Ezt a 

tenyészértéket az additíven kívül domináns és episztatikus génhatások alakítják ki. Mivel a párosításhoz 

kiválogatott egyedek fenotípusosan általában hasonlóak, így genotípusosan is nagy a valószínűsége a 

hasonlóságnak, tehát azonos géneknek, amelyek azonos módon viselkednek, vagy pozitív, vagy negatív 

irányban fejtik ki hatásukat. A nemesítésben, fajtatiszta állatok előállításában általános tenyészértéket 

számítunk. A tenyészérték megállapítása után végezzük el az egyedek rangsorolását majd kiválogatását. 

Természetesen az lenne ideális, ha minden egyed ivadékvizsgálatát elvégezhetnénk, viszont ez jelentős 

költségtöbblet. Ezért igyekszünk minél korábban és megbízható módon előszelekciót végezni az 

ivadékvizsgálatra bocsájtható egyedek között. Ehhez a saját és a család fenotípusos értékei alapján becsült 

tenyészértéket használjuk fel. Előzetes információként szolgálhat az ősök, oldalági rokonok teljesítménye. 

A tenyészérték becslését több más gazdaságilag fontos fajhoz hasonlóan lovak esetében is a legjobb lineáris 

torzítatlan becslés módszerével (best linear unbiased prediction – BLUP) (HENDERSON, 1975a) végzik. 

Magyarra fordítva a „Legjobb Lineáris Torzítatlan Becslés” módszerét jelenti. Az eljárás jelentése: 

• Legjobb, tehát az előre jelzett érték legpontosabb megközelítését szolgálja. 

• Lineáris a becslés, ha az adatoknak csak az összeadása megengedett, illetve az előrejelzés kiszámításánál 

ezen kívül csak konstans mennyiségekkel történő szorzás és osztás lehetséges. 

• Becslés alatt egy biometriai (matematikai-statisztikai) eljárást értjük, amellyel egy megközelítő értéket 

határozunk meg, egy ismeretlen mennyiségre vonatkozóan. 

• Torzítatlan vagyis, semmiféle hibát nem veszünk be a számításokba, amely az eredményt befolyásolná (+ és 

– irányban egyaránt). 

Az elmúlt több mint ötven évben a világ számos országában vezették be a BLUP-ot a tenyészérték becslésben. 

A BLUP módszer gyorsabb genetikai előrehaladást eredményez, ugyanis alkalmazásával a tenyészérték-becslés 

pontossága és megbízhatósága növelhető. Ez azt jelenti, hogy a populáció évről évre a módszer alkalmazásával 

javítható a legnagyobb mértékben amennyiben a tenyésztő a becsült tenyészértékekre alapozva végzi a 

szelekciós munkát. 

A BLUP eljárás alkalmazása esetén lehetővé válik mind a fix, mind a véletlen számszerűsítése és a szelekciós 

tulajdonságok mindegyikére vonatkozó, nagy pontosságú tenyészérték becslése. 
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A BLUP módszerrel minden tenyészállat-jelöltre egyedi tenyészérték számítható akkor is, ha az egyed még nem 

rendelkezik saját versenyeredménnyel. Így akár a szülők, vagy az oldalági rokonok teljesítményei alapján is 

nagy pontossággal előre jelezhető a várható tenyészérték. 

Best Linear Unbiased Prediction – Variancia Struktúra 

A fenti becslési módszer legegyszerűbben az alábbiak szerint írható fel: 

Fenotípusos mérés = környezeti hatások + genetikai hatások + véletlen hiba 

vagy: yij = µi + gi + eij 

, ahol yij a mért fenotípusos adat, μi az azonosítható állandó környezeti hatások (pl. tulajdonos, telep, születési 

év) összege, gi a (additív, dominancia és episztázis okozta) genetikai hatások összege, és eij az i. állatok érő 

véletlen környezeti hatások összege (Mrode, 2005). 

A BLUP modell limitáló tényezői 

• Kiindulópontja, hogy a tulajdonságokat végtelen sok allél befolyásolja, 

• Nem működik olyan tulajdonságokra, amelyeket kevés gén befolyásol, 

• A genetikai varianciát állandónak feltételezi, kivéve a Bulmer effektust (a variancia csökkenése, mivel 

nincs egyensúly), 

• A modellnek helyesnek kell lennie, a nem korrekt modell alkalmazásával több kár okozható, mintha nem 

végeznénk tenyészérték-becslést, 

• Hibás bemenő adat esetén az eredmény is hibás lesz, 

• A tipikus egyedmodell (Animal Model) feltételezi a rezidiuumok additivitását és függetlenségét. 

A BLUP több változatát – egyedmodell, apamodell, anyai-nagyapa modell, ismételhetőségi modell – használják 

a gazdasági állatfajták tenyészértékének meghatározására. A modellek folyamatos fejlődésének célja az egyed 

genotípusának minél pontosabb leírása. Több országban alkalmazzák a tejelő szarvasmarhák tenyészértékének 

meghatározására a „test-day-model”-t, amit befejési nap modellre fordíthatunk. Mivel minden egyes befejésnél 

környezeti hatások érik az egyedet, ezt feljegyezve az értékelésnél figyelembe vehetjük, a fenotípusban a 

környezeti hatást pontosabban elkülöníthetjük. A fejlődés legújabb iránya a nagyhatású gének figyelemvétele az 

értékelésben, amely tovább pontosítja a becsült tenyészértéket. 

Felhasznált irodalom 
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10. fejezet - A szelekció 
megbízhatóságát befolyásoló 
tényezők 

Polgár J., Péter 

A szelekció hatékonyságát alapvetően a genetikai előrehaladás mértékével mérhetjük, amit a következő 

tényezők befolyásolnak: 

• a kiválasztás alapjait képező tulajdonság(ok) öröklődhetősége (h2) 

• az additív genetikai variancia nagysága 

• a szelekció intenzitása, vagyis a szelekciós nyomás mértéke 

• a tenyészértékbecslés pontossága. 

Jól öröklődő tulajdonság esetén a szelektált utódok fenotípusos fölényének jelentős része genetikai eredetű, az 

elérhető genetikai előrehaladás jelentősebb. Gyengén öröklődő tulajdonság esetén a fenotípusos variancia kis 

részben genetikai erdetű, a szelektált utódok genetikai fölénye várhatóan kicsi. 

Az adott tulajdonság magas h2 értéke a korai fenotípusos szelekció alkalmazását is lehetővé teszi. 

A kisebb h2 értékű tulajdonságokban a tenyésztő kénytelen a költségesebb csoportszelekciós módszereket 

alkalmazni. Az ivadékvizsgálat nagy mértékben javítja a szelekció alapját képező tenyészérték becslésének 

hatékonyságát, de így a nagy generációs intervallumú gazdasági állatfajok esetében az egy évre jutó genetikai 

előrehaladás jelentősen csökken. A szelekció eredményessége és hatékonysága nem azonos fogalmak. A nagy 

additív genetikai variancia döntő mértékben befolyásolja a realizálható szelekciós differenciál mértékét. 

Pl.: magyar tarka állományokban a tejtermelés volumene 1500 és 6000 kg között 400%-os eltérést mutat, míg a 

zsírszázalék 3,4 és 4,2% között csak 20%-ot változik. 

A szelekció megbízhatóságának alapvető feltétele a tenyészérték becslésének lehető legnagyobb pontossága. 

A szelekció hatékonysága alapvetően a gyűjtött adatok pontosságán és minél teljesebb körén alapszik. 

Ugyanakkor a genetikai előrehaladás feltétele az is, hogy a szelekció alapját adó tulajdonságok körét gazdasági 

szempontból jelentős, és minél kisebb számú tulajdonság adja. 

A több tulajdonságra végzett szelekció együttes hatékonysága a tulajdonságok számával (n) arányosan csökken ( 

1/√n) az egyetlen tulajdonságra végzett szelekcióhoz képest. 

Az egyedileg (fenotípus alapján) végzett szelekciónak különösen az additív génhatás figyelembe vétele 

szempontjából van jelentősége. Ha az egyetlen termelés öröklődhetősége h2, és ismételhetősége W, 

megbízhatósága (GZ) egyben a tulajdonság h2 értéke is. 

Le Roy közlése, értékelése szerint ez esetben a megbízhatóság (GZ) 0-1 terjedő értékét így értelmezzük: 

igen megbízható, ha GZ ≥ 0,8 

megbízható, haGZ = 0,5 - 0,8 

bizonytalan, haGZ = 0,2 – 0,5 

elégtelen, haGZ ≤ 0,2. 

A csoportszelekció esetében az ősök, a testvérek és féltestvérek és oldalági rokonok információinak lényegesen 

nagyobb megbízhatóságot tulajdoníthatunk, mint egyetlen saját teljesítménynek. A fenotípus alapján végzett 

leghatékonyabb eljárás, az ivadékvizsgálat az utódok minősége alapján becsli a szülő genotípusát. 
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Rice ezt így fogalmazta meg: „ A származás ad támpontot, hogy az állat tenyészértéke valószínűleg milyen, az 

individualitás (fenotípus) hogy látszólag milyen, az ivadékvizsgálat pedig arra ad választ, hogy a valóságban 

milyen.” 

Számos esetben jelentős szerepe van a környezet széles körű befolyásoló hatásának. A tenyészkiválasztás 

döntéseit megalapozó információk alapja és háttere sztenderd környezetben tesztelt egyedek esetében 

lényegesen megbízhatóbb. Eltérő környezet esetében a különbségek hatását csak vizsgálati, értékelési 

eljárásunkba hatásként beépítve tudjuk figyelembe venni. Közepes erősségű környezeti befolyás esetében a saját 

termelés megbízhatósági értéke GZ = 0,5 míg erős környezeti hatás esetében csak 0,2. Válogatás nélküli 10 

ivadék esetében ez az érték megbízhatósági érték 0,57 és 0,35, míg 40 ivadék esetében 0,84 és 0,68. 

A megbízhatóság növekedése várható a matematikai statisztikai módszerek fejlődése mellett a szelekció alapjául 

szolgáló tulajdonságok összefüggéseinek feltárása kapcsán is. A direkt szelekció az adott tulajdonságra 

irányul, míg az indirekt szelekció csak áttételesen, az egymással genetikai korrelációban lévő tulajdonságok 

egyikére irányuló tenyészkiválasztás hat más tulajdonság(ok)ra is. 

A lehető legszélesebb adatbázis begyűjtése, a rokonsági mátrixok feldolgozása, az adatbiztonság erősítése a 

nagy kapacitású számítógépek használatával ezen a területen jelentős előrelépést biztosított. 

Az ismert genotípus alapján végzett szelekció adja a legeredményesebb tenyészkiválasztást (MAS). Ennek 

fontos lépcsőfoka jelentősebb mennyiségi, termelési tulajdonságokat (QTL) azonosító markerek alkalmazása. 

• MAS (Marker Assisted Selektion) 

• QTL (Quantitative Trait Loci) 

Több szelekciós lépcső, illetve módszer kombinált alkalmazása tovább növeli a megbízhatóságot. A modern 

biotechnológiai eljárások alkalmazásával lehetőség nyílik a tipizált (beazonosított genotípusú) tenyészállatok 

utódainak genetikai előszelekciójára (génszelekciós eljárás). 

Az egyed DNS mintájának erre a célra kifejlesztett genetikai tesztje több ezer genetikai sajátosság egyszerre 

történő azonosítását teszi lehetővé. Így a tenyésztők által beazonosított, fontosnak ítélt tulajdonságok esetében 

pontosan megismerhetjük az állat genotípusát. A fiatal tenyészjelöltek köre ezáltal jelentősen szűkíthető, az 

ivadékvizsgálat rendkívül költséges eljárását csak a tesztelt állomány legjobb eredményt elért egyedei esetében 

kell végrehajtani. Az eljárás hatékonyságát az európai holstein-fríz és szimentáli állományok esetében 0,7 fölötti 

megbízhatósági szinten reprodukált eredményekkel igazolta vissza a gyakorlat. 

Felhasznált irodalom 
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11. fejezet - Szelekciós módszerek 

Bene, Szabolcs 

Az a folyamat, amit szelekciónak (tenyészkiválasztásnak) nevezünk, az idők során fokozatosan alakult, 

formálódott olyanná, mint amilyennek ma ismerjük. Kezdetben az egyedeket külső megjelenési formájuk, 

küllemük alapján válogatták ki (1). Feltételezték ugyanis, hogy a jobb külső testalakulással rendelkező egyedek 

belső funkcionális tulajdonságai - így termelésük is - kedvezőbbek. 

Amikor felismerték, hogy ez az összefüggés, vagyis a külső testalakulás és a termelés közötti kapcsolat nem 

szoros, a küllem alapján történő kiválogatás felváltotta az egyedi teljesítményen, termelésen alapuló kiválogatás 

(2). Az egyedi teljesítményre épülő szelekció sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert a nagy termelésű 

egyedek utódainak termelése sokszor az átlagos szintet sem érte el (genetikai regresszió) (5. ábra). Ezért a 

szelekció fejlődésének harmadik szakaszában az utódok teljesítménye alapján végezték a kiválogatást (3). Ez a 

fokozatosság, és az újabb és újabb ismeretek magyarázzák a szelekciós módszerek sokféleségét és egymásra 

épülésük rendszerét. 

A szelekciós módszereket az alábbiak szerint csoportosíthatjuk: 

1. Az információk eredete alapján, 

2. A szelekció célja, iránya alapján, 

3. A tulajdonságok közötti korrelációk alapján, 

4. A kritériumok száma alapján. 

1. Az információk eredete alapján 

Az egyedek kiválasztásának alapjául szolgáló információk eredetüket tekintve különbözőek lehetnek, így a 

szelekciós módszereket csoportosíthatjuk aszerint is, hogy azok milyen eredetű információkra vonatkoznak. Az 

információk eredete alapján az alábbi szelekciós módszereket különítjük el: 

• Egyedi szelekcióról, vagy tömegszelekcióról, vagy fenotípus szelekcióról beszélünk abban az esetben, ha a 

kiválasztás alapja az egyed saját teljesítménye. Csak akkor alkalmazható, ha a tulajdonságok az adott egyeden 

mérhetők. A módszer megbízhatósága függ a tulajdonság h2-értékétől, továbbá, hogy egy, vagy ismételt 

teljesítmény alapján végezzük-e a kiválasztást. 

• A származáson, vagyis az ősök teljesítményén alapuló szelekció eredményessége az információt szolgáltató 

egyedek számától, azok rokonsági fokától (genetikai távolságuktól), és a tulajdonság h2-értékétől függ. Mivel 

nagyon kicsi azon tulajdonságok köre, ahol ezzel az eljárással a szelekcióhoz megbízható eredményt 

kaphatunk, a módszer csak előszelekcióként ajánlható. 

• A kollaterális (oldalági) rokonok termelése alapján végzett szelekció esetén a teljes- vagy féltestvér 

csoportok termelése az információs bázis. A módszer előnye, hogy - ellentétben az egyedi szelekcióval- az 

ivarra korlátozott, vagy ivar által meghatározott és a vágási tulajdonságok esetében is alkalmazható. 

Eredményessége ugyancsak az egyedek számától, rokonsági fokától és a tulajdonság h2-értékétől függ. 

• Az ivadékok teljesítménye alapján végzett genotípusos szelekció tekinthető a legeredményesebb szelekciós 

eljárásnak, hiszen a tenyészállatok kiválasztása becsült örökítő értékük alapján történik. Ez a rosszul 

öröklődő, az ivarra korlátozott, és a vágási tulajdonságok javítására ajánlott módszer, hátránya időigényessége 

és költséges volta. 

• Kombinált szelekcióról beszélünk, ha több, különböző eredetű információ figyelembevételével végezzük a 

szelekciót. 

• A főként baromfifajok esetén alkalmazott családszelekciónál az információt szolgáltató forrás nem az egyed, 

hanem a család átlagteljesítménye. A baromfitenyésztésben a család a teljes testvér, vagy apáról féltestvér 

csoportot jelenti. Alkalmazását indokolttá teszi, ha az egyedi termelések nem, vagy csak nagy ráfordítással 

mérhetők, ha a tulajdonság rosszul öröklődik, és ha nagy a szaporulati arány (multipara faj). 
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2. A szelekció célja, iránya alapján 

A szelekció iránya alapján megkülönböztetünk egyirányú, kétirányú és többirányú szelekciót. Az egyirányú 

szelekció változatai: a pozitív, a negatív és a stabilizáló szelekció. Mennyiségi tulajdonságok esetében a 

populációt alkotó egyedek mért teljesítményei kontinuens eloszlásúak, vagyis az átlag körül különböző 

értékeket vehetnek fel. A legtöbb egyed termelési szintjét tekintve közel átlagos lesz, de lesznek jóval átlag 

fölötti (ún. pluszvariáns), és jóval átlag alatti termelésű (ún. mínuszvariáns) egyedek is. 

Ha a szelekció során a tulajdonság (pl. napi testtömeggyarapodás, tejfehérje kg stb. ) átlagos szintjének növelése 

a cél, értelemszerűen az átlag fölötti termelésű egyedeket kell tenyészállatoknak kiválogatni, vagyis ekkor 

pozitív szelekciót végzünk. Ha a szelekció során a tulajdonság (pl. szalonnavastagság stb.) átlagos szintjének 

csökkentése a cél, akkor az átlag alatti termelésű (mínuszvariáns) egyedeket kell továbbtenyésztésre meghagyni. 

Ebben az esetben negatív szelekciót végzünk. 

Vannak olyan tulajdonságok, melyeknél az átlagtól sem pozitív, sem pedig negatív irányú eltérés nem kedvező, 

vagyis adott tulajdonságra vonatkozóan a minél nagyobb arányú egyöntetűség (homogenitás) elérése a cél. Ilyen 

esetekben az átlag körüli vagy attól csak kismértékben eltérő teljesítményű egyedeket választjuk ki 

továbbtenyésztésre, vagyis stabilizáló szelekciót végzünk. 

A kétirányú szelekció lényege, hogy a szélső értékeket képviselő egyedeket választjuk ki mind a pozitív , mind a 

negatív oldalról. Mindkét kiválasztott populációt az előbbi szelekciós elvet érvényesítve önmaga körében 

szaporítjuk tovább, létrehozva ezzel a fajtán belül két változatot (6. ábra). 

Többirányúnak nevezzük azt a szelekciót, amely egy időben több tulajdonság együttes javítását célozza. 

3. A tulajdonságok közötti korrelációk alapján 

A legtöbb tulajdonság többé-kevésbé összefügg egymással (oka lehet a kapcsoltság, a pleiotrópia), vagyis 

közöttük erősebb vagy gyengébb, pozitív vagy negatív korrelációkat találunk. Ezért az egy tulajdonságra végzett 

szelekció esetén (közvetlen, vagy direkt szelekció) a vele kapcsolatban lévő összes többi tulajdonságra is 

hatunk, és közvetett szelekciót (indirekt szelekció) végzünk. A közvetett szelekció eredményét a regresszió 

fejezi ki. Hatása két tulajdonság (A és B) kapcsolatában attól függ, hogy milyen a tulajdonságok 

öröklődhetősége, a közöttük lévő korreláció mértéke és iránya, továbbá az alkalmazott szelekciós intenzitás 

nagysága, és a B tulajdonság fenotípusos szórása. Ugyanis, ha a fent megjelölt paraméterek értéke kicsi, gyenge 

lesz az indirekt szelekció hatása is. 

A tulajdonságok közötti korrelációkra utaló szelekciós eredmény az automatikus és a kontraszelekció is. 

Automatikus szelekcióról akkor beszélünk, ha csak egy tulajdonságra szelektálunk, de a vele összefüggő másik 

tulajdonság kedvező irányban változik, vagyis amely az ember szelekciós tevékenysége nélkül is végbemegy. 

Kontraszelekciónak azt a folyamatot nevezzük, amelyben valamely szelekciós eljárás hiányossága révén 

bizonyos tulajdonságokban kitűnő egyedek kiválogatásával más tulajdonságokban leromlás keletkezik, így 

összességében célunkkal ellentétes eredményre jutunk. 

4. A tulajdonságok száma alapján 

A gyakorlatban a szelekció csak ritkán irányul egy tulajdonság javítására. Legtöbbször több tulajdonság 

együttes javítása a cél, melynek elérése a tulajdonságok számával arányosan növekvő problémát jelent. Úgymint 

a tulajdonságok relatív ökonómiai jelentőségének meghatározását, a különböző szelekciós kritériumok közötti 

kedvező vagy kedvezőtlen genetikai korrelációk feltárását, valamint az olyan tenyészállatok kiválasztását, 

melyek egy időben több szelekciós kritériumnak is megfelelnek. A gyakorlatban erre két módszert alkalmaznak 

a tandem és a szimultán szelekciót. 

Tandem szelekcióról akkor beszélünk, ha a szelekciós kritériumot egy vagy néhány generáció után 

megváltoztatjuk. Például először a tej mennyiségére szelektálunk, majd a következő nemzedékben a magasabb 

tejzsír %-ra. Következő generációnál megint a tejmennyiségére, utána pedig megint a tejzsír %-ra válogatjuk ki 

a kedvező tulajdonságú egyedeket. Ez a tandemnek a rotációs (válogató) változata. Az eljárás hátránya, hogy 

annak a tulajdonságnak a színvonalában, aminek a szelekciója éppen szünetel, visszaesés fog bekövetkezni. 

A hagyományos tandem, mikor a kívánt szint eléréséig az egyik, majd a másik tulajdonságra szelektálunk. Így 

esetenként több generáción át csak tejmennyiség növelésére, utána csak a tejzsírra. 
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A színvonalesés elkerülése érdekében a tandem szelekció helyett a szimultán szelekció használata az általános, 

melynek két alapvető módszerét ismerjük: 

• Tenyészkiválasztás független szelekciós határok alapján, 

• Tenyészkiválasztás függő szelekciós határok alapján, szelekciós indexek segítségével. 

Tenyészkiválasztás független szelekciós határok alapján. Ennél a módszernél minden szelekciós kritériumra 

külön-külön szelekciós szinteket (minimumokat) állítunk fel. Azokat az egyedeket, amelyek adott kritériumra 

megállapított szint alatt vannak, a továbbtenyésztésből kizárjuk, függetlenül attól, hogy a többi kritériumra 

vonatkozóan milyen értékük van. 

Két kritériumra, a tejmennyiségére (X) és annak zsírtartalmára (Y) mutatjuk be e módszer fő vonásait a 7. ábrán. 

A rendelkezésre álló információk alapján minden jelölt genetikai értékét minden kritériumra megbecsüljük. 

Példánkban mindkét kritériumra egymástól független küszöbértéket vagy minimum értéket állítottunk fel, 

melyeket Xm-mel és Ym-mel jelöltünk. Ahhoz, hogy egy jelölt tenyészállatnak minősüljön, a becsült genetikai 

értékének mindkét tulajdonságra nézve magasabbnak kell lennie az Xm és Ym minimumoknál. Ellenkező 

esetben a továbbtenyésztésből ki kell zárni. 

Küszöbértékként megadhatunk egy arányt, illetve százalékot is, amely vonatkozhat a továbbtenyésztésre 

meghagyott hányad, vagy a továbbtenyésztésből kizárt hányad nagyságára. Például két kritériumra 

vonatkoztatva, mint ahogyan ezt a 8. ábra szemlélteti, több megoldás is lehetséges. 

Az A változat egy kisebb kizárási arányt (20%) ad meg a tejmennyiségre, ami egyben feltételez egy kisebb 

szelekciós minimumot. Ezt pedig követi egy szigorúbb kizárás (75%) a zsírtartalom esetében, vagyis nagyobb 

lesz a szelekciós minimum értéke. (A szelekciós minimumra megadott kisebb, illetve nagyobb érték csak pozitív 

szelekció esetén igaz.) 

A B változatnál az X tulajdonságra megadott kizárási arány nagyobb (60%), ami persze nem tesz lehetővé 

ugyanolyan szigorú szelekciót az Y tulajdonság esetében (50%). Végeredményben mindkét változatnál a 

kiválasztott állatok aránya ugyannyi (20%) lesz. 

Ha a tenyészállatok szükséges száma és a jelöltek száma közötti arányt - ami százalékos értékben fejezi ki a 

szelekciót - állandónak tekintjük és „p”-vel jelöljük, akkor több tulajdonságra végzett szelekció esetén az alábbi 

összefüggés írható fel: 

P1, P2...Pn = P = constans 

A fenti összefüggésből következik, hogy nem lehet az egyik tulajdonságban anélkül növelni a szelekciós 

minimumot, vagy az arányt, hogy ne csökkentenénk a másikban. Ennek az eljárásnak az alkalmazása, kettőnél 

több tulajdonság esetén, a hosszú generációs intervallumú (lásd később), unipara állatfajoknál és főként a 

nőivarú tenyészállatok kiválogatásánál sok problémát vet fel. Ennek okai a következők: 

• Az unipara, hosszú generáció- intervallumú nőivarú tenyészállatoknál szükségszerűen nagy az utánpótlási 

hányad (p%), ez kihat az elérhető szelekciós differenciál nagyságára (lásd később) és a szelekciós 

minimumra. Minél nagyobb ugyanis a p%, annál kisebb lehet a szelekciós differenciál és a szelekciós 

minimum. 

• A módszer - jellegéből adódóan - nem tesz lehetővé kompenzációt az egyes tulajdonságok között. Ezért 

tovább csökken a kiválasztható egyedek száma, vagyis azoké, amelyek mindkét tulajdonságra megállapított 

szintnek megfelelnek. 

A módszer ajánlható viszont az apaállat-utánpótlást szolgáltató nőivarú egyedek (pl.: bikanevelő tehenek), 

valamint a mindkét ivarú tenyészállat-állományt előállító hímivarú tenyészállatok szelekciójára. 

Ugyancsak megokolt lehet a célszerű diszkvalifikációs szintek alkalmazása a szuperpárosításban résztvevő, 

csúcskategóriát jelentő tenyészállatok szelekciójában. Ebben az esetben is döntő, hogy milyen mértékben 

csökkenthető az utánpótlási hányad, vagyis mekkora lehet a szelekció intenzitása. 

Itt kell megemlíteni az ún. korrelációtörő egyedek jelentőségét, amelyekkel szemben a diszkvalifikációs szint 

anélkül emelhető, hogy a szelektált egyedek száma csökkenne. 
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Tenyészkiválasztás függő szelekciós határok alapján. Ennél a módszernél nem a tulajdonságokra külön-külön 

megállapított szelekciós minimumok, hanem több tulajdonságot együttesen kifejező értékszám, az ún. 

szelekciós index alapján végezzük a kiválasztást, amelyet ezért index szelekciónak is nevezünk. 

Azzal, hogy a tulajdonságokat együtt kezeljük, megvan a kompenzáció lehetősége, vagyis az állat egyik 

tulajdonságra megállapított közepes termelését, a többi tulajdonságra megállapított átlag feletti eredményeivel 

ellensúlyozhatja. A szelekciós indexek általános képlete: 

i = X1g1h2
1rg1rf1 + X2g2h2

2rg2rf2 + ... Xngnh2
nrgnrfn = Xigih2

irgirfi 

ahol: 

i = szelekciós index, 

x = az egyed fenotípusos értéke x tulajdonságban, 

g = a tulajdonság viszonylagos gazdasági értéke, 

h2 = a tulajdonság örökölhetősége, 

rg = a tulajdonság és más tulajdonságok közötti genetikai korrelációk, 

rf = a tulajdonság és más tulajdonságok közötti fenotípusos korrelációk. 

A módszer hátránya, hogy nehéz a tulajdonságok megfelelő ökonómiai súlyozását megvalósítani. A 

tulajdonságok viszonylagos gazdasági értéke csak úgy állapítható meg, hogy adott állományban és bizonyos 

időszakban kiszámítjuk, mivel az állományonként és azonos állományban bizonyos idő múltán változik. 

A h2 és a viszonylagos gazdasági érték egymással szorosan összefüggnek. Eseteként ugyanis jobban kifizetendő 

egy gazdaságilag kevésbé jelentós, de nagyobb valószínűséggel öröklődő tulajdonságot nagyobb súllyal 

szerepeltetni, mint egy gazdaságilag jelentősebb, de kisebb valószínűséggel öröklődő tulajdonságot. 

A szelekciós indexek konstrukciója fajonként változhat. Az egyes fajok esetében az indexek használatának 

korlátokat szab, ha a tenyészállatok értékét a tetszetős küllemen kívül egyetlen tulajdonság (pl. tojástermelő 

hibrideknél az éves tojáshozam) határozza meg. 
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12. fejezet - A szelekció eredménye 

Bene, Szabolcs 

A szelekció (tenyészkiválasztás) során döntő kérdés, hogy hatására a populáció milyen mértékben változik 

generációról generációra, vagyis milyen eredményes a szelekció, mekkora a szelekciós haladás. Eredményes 

szelekcióról ugyanis csak akkor beszélhetünk, ha a tenyészkiválasztás hatására a populáció genetikai szerkezete 

a kívánt irányban és mértékben változott meg. 

A szelekció eredményét, illetve hatékonyságát fejezi ki generációnként a genetikai haladás, vagy a szelekciós 

előrehaladás, amit leggyakrabban „SE”-vel jelölnek. 

A tenyészállatjelöltek populációjának (n generáció), átlagos fenotípusos értékét jelöljük „P”-vel, átlagos additív 

genetikai értékét pedig „A”-val. A szelekció során kiválasztott tenyészállatok átlagos fenotípusos értéke legyen 

Ps' átlagos, additív genetikai értékük, pedig As. Az utódgeneráció (n+1) additív genetikai értéke (jelöljük A'-vel) 

egyenlő As-sel, míg átlagos fenotípusos értékük P' lesz (9. ábra). 

Egy tulajdonságra vonatkoztatva a szelekciós előrehaladást háromféleképpen lehet meghatározni: 

1. A generációnkénti genetikai előrehaladás egyenlő az n +1 és az n generációk átlagos additív genetikai 

értékének a különbségét, vagyis képletben: SE =A '- A 

2. A generációnkénti genetikai előrehaladás egyenlő a szelektált állomány és az alappopuláció (amelyből azt 

kiválasztottuk) átlagos additív genetikai értékének különbségével: SE = As - A = A' - A 

3. Végül elfogadva, hogy a környezeti hatások generációról generációra azonosak, a generációnkénti genetikai 

előrehaladás egyenlő két egymást követő generáció átlagos fenotípusos értékének a különbségével: SE = P' - 

P = As - A = A '- A 

Az alappopuláció és az utódnemzedék közötti fenotípusos fölény genetikai eredetű, mivel a közöttük lévő 

additív genetikai különbségből ered. Így a szelekciós előrehaladás felírható az alábbiak szerint is: P' - P = SE = 

As - A = h2 (Ps - P) 

1. Az éves szelekciós előrehaladás 

Az az időtartam, ami két egymást követő generációt elválaszt, nagyon változó lehet a kiválasztott faj, fajta és a 

szelekciós módszer függvényében. Ezért a generációnkénti szelekciós előrehaladás nem lehet a szelekció 

eredményét teljes mértékben jól jellemző mutató. Ehelyett szívesebben használják az időegységre vetített 

szelekciós előrehaladást. Az időegység leggyakrabban az év, így az évi szelekciós előrehaladást (jele: SEévi) a 

generáció-intervallumhoz (jele: GI) viszonyított genetikai előrehaladás alapján kapjuk meg. 

A generáció-intervallumot értelmezik úgy, mint a két egymást követő nemzedék közötti legrövidebb idő, mint a 

nagyszülők átlagos életkora akkor; amikor az unokáik megszületnek. Átlagos értékei a szarvasmarha fajtákra 4-

5,5 év, a ló fajtákra 6-10 év, sertésfajtákra 2,5 év, juhfajtákra 2-4,5 év, a tyúkfajtákra 1,5 év. 

2. A szelekció eredményét befolyásoló tényezők 

A szelekció eredményét befolyásoló tényezők közül az alábbiakat kell figyelembe venni: 

• a tulajdonságok varianciáját (amit az alkalmazott tenyésztési eljárás jelentősen befolyásol), 

• a tulajdonságok öröklődhetőségét (összefüggésében a választható szelekciós módszerrel), 

• a szelekció intenzitását (összefüggésben az utánpótlási hányad szükséges nagyságával), 

• a kiválasztás alapjául szolgáló becsült tenyészérték megbízhatóságát. 
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A szelekció eredményének mérése akkor lenne a legpontosabb, ha a tenyészkiválasztást a genotípus alapján 

lehetne végezni. Mivel azonban a genotípus pontosan nem állapítható meg, így a mért fenotípusos értékeket kell 

alapul vennünk. . 

A populációt alkotó egyedek fenotípusos értékei az átlag körül szóródnak. Ha a fenotípusos értékeket 

ábrázoljuk, akkor a fenotípusos variancia nagyságától függő eloszlásokat kapunk (10. ábra). 

Minél nagyobb - azonos átlag mellett - a populáció fenotípusos varianciája, annál nagyobb a szélsőértékek 

különbsége, így a plusz- és a mínuszvariáns egyedek termelési különbsége. Mivel a fenotípusos variancia a 

környezeti és a genetikai variancia eredője, így az eredményes szelekció elengedhetetlen feltétele a fenotípusos 

varianciában elméletileg realizálódó additív genetikai variancia. A tenyésztési eljárás figyelembevétele azért 

fontos, mert az állomány genetikai változatosságát bizonyos eljárások, így például a beltenyésztés, még inkább a 

rokontenyésztés jelentősen csökkenti. 

A tenyésztő a szelekció során a legmagasabb genetikai értékű tenyészállatokat kívánja kiválasztani. Ennek 

érdekében a legkülönfélébb szelekciós módszereket választhatja. A választás alapja a javítani kívánt tulajdonság 

öröklődhetősége, vagyis annak h2-értéke. 

A választhatómódszerek közül példaként nézzük meg az egyedi szelekció és a genetikai előrehaladás 

összefüggését jól, gyengén és közepesen öröklődő tulajdonságok esetén. Egy populációból, melynek átlagos 

teljesítménye „P”, kiválasztjuk a legjobb p%-ot alkotó egyedeket, amelyeknek átlagos teljesítménye Ps. 

Az alappopuláció és a szelektált állomány átlagteljesítményei közötti különbség (Ps - P), a szelektált állatok 

fenotípusos fölénye, vagyis a szelekciós differenciál (jele: SD; 11. ábra). Melynek értéke annál nagyobb lehet, 

minél nagyobb értéken "húzzuk meg" a szelekciós minimumot vagy minél kisebb az utánpótlásra meghagyott 

állománynagysága (p%), vagyis minél intenzívebb a szelekció (12. ábra). 

Ez a fenotípusos fölény megfelel az additív genetikai fölénynek: As - A = h2 (Ps - P) 

Ez a genetikai fölény, amely egyenlő a szelektált állomány és az alappopulációs átlagos additív genetikai 

értékének a különbségével (As - A) feltehetően átadódik az utódoknak, és így az ivadékok átlagos fenotípusos 

teljesítménye (P') javulhat a kiindulási alappopulációhoz képest, feltételezve, hogy a szülői és az utód 

á1lományokra érvényes környezeti feltételek nem változnak. 

Jól öröklődő tulajdonság esetén. Ha a tulajdonság jól öröklődik, akkor a szelektált állatok fenotípusos 

fölényének jelentős része genetikai eredetű, így az elérhető genetikai előrehaladás jelentősebb. Ebben az esetben 

hatékony lehet a fenotípusos (egyedi) szelekció is, feltételezve annak szigorúságát, vagyis, hogy a kizárt 

egyedek %-os aránya jelentős. Ezenkívül, ha az öröklődhetőség definíciójára gondolunk, minél jobban 

öröklődik egy tulajdonság, annál kisebb a környezet módosító hatása. Így a fenotípusra alapuló kiválasztásnál 

kisebb lehet a tévedési lehetőség. Összegezve, jól öröklő tulajdonságok esetén hatékony lehet a fenotípusos 

szelekció, mert a módszer annál pontosabb, annál megbízhatóbb, minél nagyobb a tulajdonság h2-értéke. 

Az öröklődhetőség ismeretének fontosságát az alábbi példa segítségével világítjuk meg: 

Gyengén öröklődő tulajdonság esetén. Ha a tulajdonság gyengén öröklődik, a szelektált állatok fenotípusos 

fölényének kis része genetikai eredetű, a kiválasztott tenyészá1latok genetikai fölénye kicsi, vagy nagyon kicsi. 

Nagyon szigorú kiválasztás esetén is (a p% kicsi) csak kis mértékben lehet ezt a hátrányt csökkenteni, tehát a 

genetikai előrehaladás kismértékű lesz. Ezenfelül az egyedek szintjén jelentős hibákat követhetünk el azzal, 

hogy a tenyészállatok genetikai értékét túlbecsüljük, vagy esetleg aláértékeljük. Következésképpen gyengén 

öröklődő tulajdonságok esetében a fenotípusos szelekció pontatlan, nem ke1lően megbízható. A tévedés esélye 

nagy. 

Közepesen öröklődő tulajdonság esetén. Ha a tulajdonság, amire a szelekció irányul, közepesen öröklődő, a 

helyzet kevésbé kiélezett, vagyis a megállapítások bizonyos esetekben a jól öröklődő, bizonyos esetekben a 

rosszul öröklődő tulajdonságokra vonatkozó megá1lapításokhoz közelítenek. 

Az előző érvelések alapján látható, milyen összefüggés van a fenotípusos szelekciós eljárás hatékonysága és a 

tulajdonságok öröklődhetősége között, vagyis mely esetek azok, amikor az eredményes szelekció érdekében 

több szelekciós eljárás együttes alkalmazása indokolt (pl. egyedi szelekció és az utódok teljesítményére végzett 

együttes szelekció alkalmazása). 
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A tenyészállatok kiválasztásának' szigorúsága, vagyis a továbbtenyésztésre meghagyott hányad (jele: p%) 

nagysága ugyancsak meghatározó szerepet játszik az eredményes szelekcióban. 

A tenyészállatok kiválasztásának szigorúságát a szelekció intenzitásával (jele: i) lehet többé-kevésbé 

jellemezni. Annál szigorúbb a tenyészállatok kiválasztása, minél nagyobb a kizárt jelöltek aránya. Minél 

nagyobb a kizárt egyedek aránya, annál intenzívebb a szelekció, és megfordítva. A szelekció intenzitásának és a 

továbbtenyésztésre meghagyott hányad nagyságának összefüggését a 12. ábrán mutatjuk be. 

Az elérhető szelekciós differenciál az alkalmazott szelekciós intenzitás (i) és a fenotípusos szórás (sp) 

nagyságának függvénye. Képletben kifejezve: SD = i x sp 

Tehát a szelekciós differenciál (SD) egyenlő a fenotípusos szórás és a szelekciós intenzitás szorzatával. 

A megválasztható szelekciós intenzitás mértékét (amit szokás még szelekciós nyomásnak is nevezni) több 

tényező befolyásolja. 

Ivar. Minden gazdasági állatfajban a szaporodáshoz szükséges hímek száma mindig kevesebb, mint a 

nőstényeké. Például természetes pároztatás esetén 30 tehénre 1 bikát, 20 kocára 1 kant, 40 anyajuhra 1 kost és 

10 tyúkra 1 kakast kell számítanunk. Így érthetően magasabb lehet a szelekció intenzitása a hímeknél, mint a 

nőstényeknél, következésképpen kisebb lehet a továbbtenyésztésre meghagyott hányad is. 

A szaporítás módja. A mesterséges termékenyítés - főként, ha spermamélyhűtéssel együttesen alkalmazzák - 

jelentősen tovább csökkenti a szükséges hímivarú tenyészállatok számát, vagyis a továbbtenyésztési hányadot, 

ami ugyancsak a szelekció intenzitásának növelését teszi lehetővé. 

A faji sajátosságok. Az egyes fajok esetében a szelekció intenzitását alapvetően befolyásolják az alábbi 

tényezők: 

• az utánpótlási hányad nagysága, amely kötődik a tenyészállatok élettartamához, 

• a szaporodási ritmus, amit jellemez az évi fialások, ellések száma, illetve gyakorisága, 

• a szaporaság, amit az alom nagyságával lehet jellemezni (13. ábra). 

A szelekció megbízhatósága fejezi ki a tenyészállatok additív genetikai értéke becslésének pontosságát, ezáltal a 

szelekció pontosságát. A megbízhatósági érték egyenlő az additív genetikai érték (A) és annak becsült értékének 

(Abecs) szorzata közötti korrelációs együttható négyzetével. Képletben: CD = R2 (A, Abecs). 

3. A szelekció eredményének kiszámítása 

Az alábbi példák segítségével szeretnénk bemutatni a szelekció eredménye számításának menetét, remélve, 

hogy a szelekciónál alkalmazott fogalmak és a szelekcióra ható tényezők közötti összefüggések megértését is 

megkönnyítik. A 205 napos választási tömeget akarjuk szelekcióval javítani. A tulajdonság mindkét ivarban 

mérhető. A nőivarú állományban 240 kg, a hímeknél pedig 260 kg az átlagos testtömeg. A tulajdonság h2-értéke 

0,4. 

1. változat. A nőivarú állomány 25%-át zárjuk ki a továbbtenyésztésből, míg a hímivarú állománynak csak 

30%-át tenyésztjük tovább. A fenotípusos szórás mindkét ivarban legyen (sp) ±20kg. 

2. változat. A nőivarú állomány 45%-át zárjuk ki a továbbtenyésztésből, míg a hímivarú állománynak csak 5%-

át tenyésztjük tovább. A fenotípusos szórás mindkét ivarban legyen (sp) ±20 kg. 

3. változat. A nőivarú állomány 45%-át zárjuk ki a továbbtenyésztésből, míg a hímivarú állománynak csak 5%-

át .tenyésztjük tovább. A fenotípusos szórás mindkét ivarban legyen (sp) ±60kg. 

Kérdés: Mennyi lesz az évi szelekciós előrehaladás és a szelekciós minimum? 

Ennél a feladatnál kiindulás a továbbtenyészthető állomány nagysága (P%) (14. ábra), amely meghatározza a 

szelekció intenzitásának (i) és a szelekciós minimumnak (SM) a nagyságát, valamint a populációk fenotípusos 

varianciája (sp), ami az elérhető szelekciós differenciálra (SD) hat. 

Az 4. táblázat segítségével megállapíthatjuk, hogy a különböző p%-okhoz milyen intenzitás tartozik (15. ábra). 
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A szelekciós differenciál számítása: SD = i x sp 

Ha a tulajdonság mindkét ivarban mérhető, akkor ivaronként külön-külön (SDn SDh) ki kell számítani. Utána 

pedig a kettő átlagával, vagyis az átlagos szelekciós differenciállal (SDátl) számolunk tovább (16. ábra). 

Következtetések: A továbbtenyésztésre meghagyott állomány nagysága azonos fenotípusos variancia mellett (1. 

és 2. változat sp = ±20 kg) úgy hat a szelekciós differenciál nagyságára, hogy azzal fordítottan arányos. Vagyis 

kisebb továbbtenyésztésre meghagyott állománynagyság (p%=55% és 5%). A 2. változat nagyobb szelekciós 

differenciált (SD = 35,19 kg) eredményez. 

Minél nagyobb az adott állomány fenotípusos varianciája azonos továbbtenyésztésre kiválasztott állomány 

nagyság mellett (2. és 3. változat), annál nagyobb lehet az elérhető szelekci6s differenciál. Vagyis nagyobb sp = 

60 kg (3. változat) nagyobb SD = 83,98 kg. 

A szelekciós előrehaladás (SE) (17. ábra) nagysága a szelekciós differenciáltól (SD ) és a tulajdonság 

öröklődhetőségétől (h2) függ: SE = SDátl x .h2 

Következtetés: Adott tulajdonságban elérhető szelekciós előrehaladás mértékét alapvetően a szelekciós 

differenciál nagysága határozza meg, ami viszont az intenzitás és a fenotípusos variancia nagyságától függ. 

Az évi szelekciós előrehaladás (SEévi) (18. ábra) nagysága a generációs intervallum (GI) figyelembe vételével: 

SEévi = SE / GI 

A szelekciós minimum értékét az alappopuláció átlaga, a továbbtenyésztésre meghagyott egyedek aránya és a 

fenotípusos variancia határozza meg. Számításához egy új érték, a k-faktor értelmezésére is szükség van. A k-

faktor a szelekciós minimumot jelentő ordináta és az alappopuláció átlaga közötti távolságot fejezi ki a 

fenotípusos szórásérték egységében. Így értéke + vagy - lehet attól függően, hogy a továbbtenyésztésre 

meghagyott hányad nagysága 50%-nál nagyobb (-) vagy 50%-nál kisebb (+). A k-faktorra vonatkozó értékeket 

az 4. táblázatból kell a továbbtenyésztésre meghagyott állomány nagyság ismeretében kikeresni. 

A szelekciós minimum (SM) (19. ábra): SM = P + k x sp 

Pn=240kg 

Ph=260kg 

Következtetések: A szelekciós minimum azonos átlag és fenotípusos szórás mellett annál nagyobb, minél 

kisebb a továbbtenyésztésre meghagyott hányad. Vagyis minél nagyobb a szelekciós minimum - minél 

magasabb a "küszöbérték", amit a jelölteknek teljesíteniük kell, annál szigorúbb, intenzívebb a szelekció (1. és 

2. változat, illetve, nőivarú és hímivarú állományok összevetése alapján). 

Ha a p% > az állomány 50%-nál, akkor azonos fenotípusos variancia mellett kisebb lesz a szelekciós minimum, 

mintha a p%<50% (2. változat nőivarú és hímivarú állomány összehasonlítása). 

Ha a p% > az állomány 50%-nál, akkor nagyobb fenotípusos variancia esetén kisebb lesz a szelekciós minimum 

(2. és 3. változat nőivarú állományának összehasonlítása alapján). 

Ha a p% < 50%-nál és azonos, akkor nagyobb fenotípusos variancia esetén nagyobb lesz a szelekciós minimum, 

vagyis intenzívebb a szelekció (2. és 3. változat hímvarú állományának összehasonlítása alapján). 

4. Példák 

4.1. 1. példa 

Egy sertéstelepen azokat a kocasüldőket tenyésztjük tovább, amelyek átlagosan 80 g-mal nagyobb napi 

gyarapodást értek el a populációátlaghoz viszonyítva. Mennyi lesz az éves genetikai előrehaladás, ha a 

generáció-intervallum 2,5 év, és h2 = 0,4? 

A kiválasztott állománynak az alappopulációhoz viszonyított átlagos teljesítmény különbsége (80 g) egyenlő a 

szelekciós differenciál nagyságával. A genetikai vagy szelekciós előrehaladás (SE) a SD és a h2 szorzatából 
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számítható. A kérdésben szereplő éves előrehaladás meghatározásához a szorzatot osztani kell a generáció-

intervallum (GI) értékével (ami a sertésfajban átlagosan 2,5 év). 

 

A nevezőben a kettes azért szerepel, mert a példa nem adja meg a kanok vonalán alkalmazott szelekciós 

differenciált. 

4.2. 2. példa 

Mennyi lesz az évenkénti szelekciós haladás, ha a 100 anyára eső bárányszám szórása ±25, a szelekció 

intenzitása 0,8, a h2 = 0,2? 

Ha a szelekciós előrehaladás kiszámításánál nem ismerjük a szelekciós differenciált, akkor ezt az intenzitás (i) 

és a fenotípusos szórás (sp) szorzatából is ki tudjuk számítani. 

 

Az évi szelekciós előrehaladás kiszámításánál azért osztunk 4-el, mert a generáció-intervallum a juh fajban 

átlagosan 4 év. 

4.3. 3. példa 

Egy sertésállományban a takarmányértékesítés h2 = O,3, és az átlagos takarmányhasznosítás 3,1 kg abrak/l kg 

tömeggyarapodás fejezi ki. Továbbtenyésztésre olyan kanokat választanak ki, amelyeknek 

takarmányhasznosítási eredménye 2,8 kg abrak/l kg tömeggyarapodás. Kérdés: az első ivadékgenerációban 

milyen takarmányértékesítés várható? 

Először mindkét ivarra külön-külön ki kell számítani a szelekciós differenciált, majd a kapott értéket átlagolni. 

A szelekciós előrehaladás az átlagos szelekciós differenciál és a h2 szorzataként számítható ki. A genetikai 

előrehaladás tehát várhatóan abban nyilvánul meg, hogy a szelektált szülők ivadékgenerációjában 3,04 kg-ra 

csökken (3,1 kg-ról) az 1 kg tömeggyarapodásra vonatkoztatott abrakfelhasználás. 

 

4.4. 4. példa 

Mennyi a szelekciós haladás évenként, ha tehénállományunk átlagos termelése 6500 kg tej, és a 

továbbtenyésztésre szánt állomány 400 kg-mal termel többet az átlagnál? 

Az évi szelekciós előrehaladást a SD és a h2 szorzata adja, amelyet a generáció-intervallummal 

(szarvasmarhánál pl. 5 év lehet) kell osztani. A kapott érték felét kell venni, ha csak az egyik szülő SD értéke 

ismert (a másikat átlagosnak tekintjük). 
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Tehát az éves genetikai előrehaladás mindössze 12 kg tej. Ez 0,3%-nak felel meg. Tekintettel a 400 kg-os SD-re, 

ez nagyon kevés, figyelemmel a környezet okozta ennél sokkal nagyobb ingadozásokra. Ez is mutatja azt, hogy 

csupán a nőivarra alapozva a tejtermelésben haladást elérni csak igen lassan lehet. 

Felhasznált irodalom 

Nándor (szerk.), NagyAz állattenyésztés alapjai, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1997. 

Ferenc (szerk.), SzabóÁltalános állattenyésztés, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2004. 

János (szerk.), DohyGenetika állattenyésztőknek, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999. 
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13. fejezet - A mesterséges 
termékenyítés nemesítési hatása 

Bokor, Árpád 

A szelekciós intenzitás növeléséhez fontos a korszerű reprodukciós technológiák (pl. mesterséges termékenyítés, 

szuperovuláltatás) alkalmazása az állattenyésztésben. Minél több ivadéka van egy szülőnek, annál nagyobb lesz 

a szelekciós intenzitás. A mesterséges termékenyítés sokkal nagyobb szelekciós intenzitást (és sokkal magasabb 

beltenyésztettséget) eredményez, mint a természetes pároztatás. A szuperovuláltatás a nőivarban növeli a 

szelekciós intenzitást. 

Az állattenyésztők törekednek a beltenyésztettség mértékének minimalizálása. Kicsi, elkülönült populációkban 

óhatatlanul jelentkezik a génsodródás, a drift. Minél nagyobb a populáció, annál inkább elkerülhető a 

rokontenyésztés. 

Beltenyésztési együttható (Fx): A származásilag azonos allélok homozigóta állapotban fixálódó átlagos arányát 

fejezik ki (DOHY, 1999). Származásilag azonos két allél, amennyiben ugyanarra az egyedre vezethető vissza a 

populációban. Egy egyednek csak akkor lehet két, származásilag azonos allélja, amennyiben a szüleinek 

legalább egy közös ősük volt. A közös ős minél közelebb helyezkedik el a szülőkhöz azok pedigréiben, annál 

nagyobb a valószínűsége, hogy az egyed szülei ugyanazt az allélt örökölték a tőle (a vizsgált egyed pedig 50 %-

os valószínűséggel örökli mindkét szülőjétől ezt az allélt). A közös ős generációs távolsága mellett meghatározó 

még, hogy a közös ős hányszor fordul elő az egyed/egyed szüleinek pedigréjében. A beltenyésztési együtthatót 

ezeken kívül befolyásolja még, hogy hány közös ős szerepel a pedigrében. A beltenyésztési együttható 

kiszámolásának klasszikus eljárása a Wright által 1931-ben leírt képlet alapján történik (WRIGHT, 1931): 

Fx = ∑(1/2)n+n'+1 * (1+Fa) 

Ahol: 

Fx: az állat beltenyésztési együtthatója, 

n: az apa és a közös ős (az ismételten szereplő ősök) közötti nemzedékek száma, 

n’: az anya és a közös ős(ök) közötti nemzedékek száma, 

Fa: a közös ős beltenyésztési együtthatója. (DOHY, 1999). 

Beltenyésztésnek hívjuk a szorosabb rokontenyésztést, ez a megfogalmazás azonban félreértéshez vezethet. A 

dolgozat folytán az ilyennemű félreértések elkerülése végett, illetve figyelembe véve, hogy a nemzetközi 

szakirodalomban is csak egy fogalmat használnak, („inbreeding/inbreeding coefficient”) minden, a 

beltenyésztési együtthatóban megnyilvánuló változást beltenyésztettségnek neveztünk, függetlenül a növekedés 

(beltenyésztési együttható értékének) nagyságától. 

Beltenyésztési ráta (∆F): A populáció beltenyésztési együtthatójának változása az évek függvényében. Ez a 

paraméter kifejezhető évek, több év, vagy generációk függvényében. A paraméter a beltenyésztési szint nyomon 

követésére szolgál. 

Az effektív populáció mérte (Ne) a beltenyésztettséggel van összefüggésben. Effektív populációméret (Ne): 

Azon legkevesebb egyedek száma, amelyek ugyanahhoz a beltenyésztési együttható-növekedéshez vezetnének, 

amely a vizsgált populációban is található, ha minden egyed azonos mértékben venne részt az új generáció 

kialakításában (GUTIÉRREZ ÉS GOYACHE, 2005). Kiszámítása a következő két képlet alapján történik: 

∆F = (Ft-Ft-1)/(1-Ft-1) 

Ne = 1/(2∆F) 

Ahol a ∆F beltenyésztési együttható változása „t-1” generációról (Ft-1) a „t” generációra (Ft), Ne pedig az 

effektív populációméret. ∆F nem más, mint a heterozigóta allélok arányának változása „t-1” generációról a „t” 

generációra. 
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Effektív populációmérettel csak beltenyésztési együttható-növekedés (Ft>Ft-1) értelmezhető, csökkenés (Ft<Ft-1) 

vagy stagnálás (Ft=Ft-1) nem. Matematikailag a csökkenés még értelmezhető (az egyenletek kiszámolhatóak), de 

elméletileg már nem, ugyanis Ne eredményeként negatív számot kapunk, és figyelembe véve, hogy az effektív 

populációméret „tenyésztésbe veendő állatokat” jelent (definícióból következik), negatív számot ez nem vehet 

fel. A beltenyésztési együttható stagnálása (ugyanazon szinten maradása) már matematikailag sem értelmezhető, 

ugyanis ∆F értéke 0 lesz, és emiatt a (2.) egyenlet osztása már nem végezhető el. 

A mesterséges termékenyítés hosszútávú következményeivel minden esetben számolnunk kell és az alábbiakat 

figyelembe kell vennünk. 

A szelekciós válasz rövidtávon regressziós egyenletekkel kellő mértékben becsülhető. Hosszútávon a szelekciós 

válasz a populáció genetikai struktúrájától és a mutációk elfordulásának gyakoriságától függ. A jelenlegi 

kvantitatív genetikai kutatások szerint a szelekciós válaszokat hosszú távra nem lehet megbecsülni. A szelekció 

hatására az allél gyakorisságokban változások következnek be a tenyésztő számára kedvező allélok javára. A 

genetikai driftek hatására az allélgyakoriságok véletlenszerűen megváltozhatnak. Populáció szinten ezért a 

génsodródás okozhat beltenyésztést így a populáción belüli genetikai variancia csökkenését eredményezi. 

Célunk tehát, hogy a beltenyésztést minél alacsonyabb szinten tartsuk úg, hogy lehetőleg a legnagyobb 

szelekciós választ érjük el a tenyészcélban megfogalmazott tulajdonság tekintetében. A FAO által ajánlott 

maximális beltenyésztési ráta 1% generációnként. 

Felhasznált irodalom 

J., Van ArendonkP., Bijma H., BovenhuisR., Crooijmans T., Van der LendeAnimal Breeding and Genetics-

lecture notes ABG-20304, Wageningen University, The Netherlands, 2002. 

J.P., GutiérrezF., GoyacheA note on ENDOG: a computer program for analysing pedigree information, J. 

Anim. Breed. Genet. 122: 172-176. p., 2005. 

János (szerk.), DohyGenetika állattenyésztőknek, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1999. 

S., WrightEvolution in Mendelian populations, Genetics. 16. 97-159. p., 1931. 
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14. fejezet - A molekuláris genetika 
alkalmazása a modern 
állattenyésztésben 

Bokor, Árpád 

1. A markeren alapuló tenyészértékbecslés 

A legjobb lineáris torzítatlan becslés (BLUP) során az egyed marker-genotípusáról nyert információt az egyed 

fenotípusos teljesítményadataival együtt célszerű figyelembe venni, ezzel nő a tenyészértékbecslés 

megbízhatósága. A becslési eljárás során megkülönböztetünk poligén és markergén (markergénhez kapcsolt 

QTL) additív genetikai hatásokat. A módszer gyakorlati alkalmazására német holstein-fríz populációban került 

sor (Benewitz mtsai, 2003). Fernando és Grossman (1989) és Van Arendonk és mtsai (1994) marker és poligén 

információkkal egészítették ki a BLUP-ot. A becslés során megkülönböztették a markerhez kapcsolt QTL –

allélok additív genetikai hatását (σv
2), valamint a tulajdonságot befolyásoló többi gén alléljainak additív 

genetikai hatását (σu
2). A teljes additív variancia (σa

2) így 

σa
2 = σu

2 + σv
2. 

Legyen αu = σe
2 / σu

2és αv = σe
2 / σv

2 akkor a genetikai értéket becslő vegyes modell egyenlete: 

y = Xβ + Zu + Wv + e 

amelyben: 

y a tulajdonság megfigyelési vektora, 

ß a fix hatások vektora, 

u a véletlen additív poligén hatások vektora, 

v a markerrel jelzett QTL véletlen gametikus hatása, 

e pedig a hiba véletlen vektora. 

Az X, Z és W a fix, a poligénes és a QTL hatások megfigyelési mátrixa. Az Au a poligénes hatásokra vonatkozó 

rokonsági mátrix, Gv|r a gaméták rokonsági mátrixa a markerhez kapcsolt QTL-re vonatkozóan. 

Az egyenletbe számos, egymáshoz nem kapcsolt markerrel rendelkező QTL beépíthető. Ebben az esetben az 

egyenletek száma egyedenként 2m+1, ahol m a jelzett QTL-ek száma. Az egyenletek száma viszont Saito és 

Iwasaki (1996) szerint csökkenthető a csökkentett egyedmodellel (reduced animal model, RAM). A csökkentett 

egyedmodellben csak azok az egyedek szerepelnek, melyeknek marker genotípusa és azok rokonai ismertek. 

2. A hagyományos és markereken alapuló szelekció 
hatékonyságának összehasonlítása 

A monogénre végzett szelekcióban a marker felhasználása kétségkívül eredményesebb a fenotípusos 

szelekcióval szemben. Poligénes tulajdonságoknál a marker-QTL ismeretén alapuló szelekció hatékonyságát 

számos kutató számítógépes szimulációval vizsgálta, s az eredményt legnagyobb mértékben az alkalmazott 

genetikai modell befolyásolta, s esetenként az eredmények egymásnak is ellentmondóak. Minél nagyobb a QTL 

hatása, minél nagyobb a QTL allélok száma, minél több nemzedékben ismert a QTL genotípus, minél több 

egyed genotípusa ismert, annál nagyobb a MAS hatékonysága, amely nemzedékenként viszont csökken. 

A MAS hatékonysága függ a gének számától, az egy-egy lókuszon lévő allélek számától, a kezdeti 

allélgyakoriságtól, a szelekciós intenzitástól, valamint az egyes gének hatásától (Keele és Jenkins, 1994). A 
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szelekcióban résztvevő gének száma csökkenti az előrehaladást, mivel csökken az egy génnel szembeni 

szelekciós nyomás. Minél nagyobb a kezdeti allélgyakoriság, annál hamarabb elérhető az allél fixálása. A 

szelekciós intenzitás növelése szintén növeli a fixálódás bekövetkezésének esélyét. A tulajdonságok 

kialakításában résztvevő gének hatásától oly módon függ a szelekciós előrehaladás, hogy a nagyhatású gén 

jelenléte esetén az előrehaladás – a kezdeti hatékony szelekció miatt – már a kezdeti nemzedékekben telítődési 

görbét mutat, kis és azonos hatású gének esetén pedig az előrehaladás a kezdeti nemzedékekben lineáris. A 

legnagyobb hatású allélok korábban fixálódnak a szelekció folyamán és ezen allélok hatása meghatározza mind 

a szelekciós görbe alakját, mind a kumulatív előrehaladást. A pontatlanul meghatározott marker segítségével 

végzett szelekció és a hagyományos szelekció eredménye között nincs különbség abban az esetben, ha a marker 

meghatározás nem szisztematikusan pontatlan. 

Keele és Jenkins (1994) szerint ha a QTL hatásához képest növekszik a környezet hatása, - azaz alacsony h2 

érték esetén - a MAS hatékonysága a hagyományos szelekcióval szemben nő. A hagyományos szelekció 

hatékony abban az esetben, ha a QTL hatása nagy a környezeti hatáshoz képest, valamint az adott tulajdonság 

mindkét ivarban, korai életkorban mérhető. Ebben az esetben a MAS szükségtelen. 

Az első nemzedékekben nagymértékben nő a QTL kedvező alléljának gyakorisága, 0,5 után az allél 

gyakoriságának további növekedésével csökken a QTL okozta varianciahányad, így csökken a MAS 

hatékonysága is. Gibson (1994) szimulációs vizsgálata eredményeként kétségeit fejezte ki a MAS előnyével 

kapcsolatban. A MAS rövidtávon nagyobb előrehaladást jelent, viszont hosszútávon a hagyományos, 

poligénekre végzett szelekció előnyösebb. Az első nemzedékekben intenzív a szelekció a marker genotípusokra, 

a poligénekre viszont a szelekció szünetel, azokra csak a marker allélok fixálása után kezdődik a szelekció. 

Ezalatt a szüneteltetés alatt viszont olyan hátrány érheti a populációt ami nem küszöbölhető ki. A poligénekre 

végzett fenotípusos szelekció több nemzedéken keresztül egyébként is a kedvező QTL allél fixálásával jár. A 

MAS előnye kishatású génekre végzett szelekcióban mutatkozik a fenotípusos szelekcióval szemben, mivel 

nagyhatású gén fenotípusos szelekcióval is hamar fixálható. A hosszútávú szelekcióban a MAS előnye nő az 

egyes lókuszok hatásának csökkenésével. 

A MAS egy lehetséges alkalmazása az azonos tenyészértékkel rendelkező fiatal apaállatok közötti szelekció. 

Tejelő szarvasmarha tenyésztésben az azonos pedigré indexszel rendelkező édestestvér bikák között, azok 

ivadékvizsgálata után tenyészértékükben különbség adódhat, mivel a mendeli mintavételezés miatt a 

heterozigóta szülőktől a bikák különböző allélokat örökölhettek. Hagyományosan az édestestvér bikák közül az 

ivadékvizsgálatra kerülő egyedet véletlenszerűen választják ki, a QTL ismeretében viszont a kedvező allélt 

hordozó kerülhet kiválasztásra. A genotípus meghatározása kiterjedhet nemcsak a bikanevelő tehenekre, hanem 

az ivadékvizsgálatban szereplő leányokra is, ami tovább növeli a MAS hatékonyságát. 

A marker alapú szelekció alkalmazása azon tulajdonságok esetében jár legnagyobb előnnyel, melyeknél a 

hagyományos szelekció kevésbé hatékony, pl. ha a tulajdonság 

• az állat vágása után mérhető 

• vágási tulajdonságok 

• pl. hús pH, puhaság, hússzín 

• csak az egyik ivarban mérhető 

• tej, tojástermelés, szaporaság 

• az állat idős korában mérhető 

• szaporasági életteljesítmény 

• nehézkes, vagy költséges a mérése 

• betegségekkel szembeni ellenállóság 

3. Genomszelekció (GS) 

A marker alapú szelekció hátránya, hogy a markerek okozta variancia, a teljes genetikai varianciának kis 

hányadát foglalja magában. Ezzel szemben alternatívaként felmerül, a teljes genom bevonása a szelekcióba. A 
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genomszelekció alapját Meuwissen és mtsai. (2001) fektették le. A genomot markerekkel kromoszóma 

szegmensekre bontjuk, végighaladva a teljes kromoszómán. A genomszelekcióban feltételezzük a kapcsoltsági 

egyensúlyhiányt (linakege disequilibrium, LD), ami azt jelenti, a marker és a kromoszómaszegmens egymással 

kapcsoltan öröklődik, továbbá a kromoszómaszegmensek hatása a vizsgált populációban azonos. A 

markersűrűségnek kifejezetten nagynak kell lennie ahhoz, hogy ez teljesüljön. A genomszelekció a 

nagysebességű genotipizáló eszközök megjelenésével vált lehetővé, melyekkel egy genomban tízezerszámnyi 

SNP (single nukleotid polimorphism, egy bázisnyi polimorfizmus) azonosítható. 

A GS két lépésben hajtható végre 

1. az egyes kromoszómaszegmensek hatásának becslése egy referenciapopulációban. 

2. a genom tenyészérték (GTÉ) becslése a refernciapopuláción kívűli egyedekre, pl. a tenyészállat jelöltekre, 

melyeknek csak a genotípusa ismert, s nem rendelkeznek fenotípusos adattal. 

A tejelő szarvasmarha tenyésztésben a fiatal bikák ivadékvizsgálatát követő széleskörű használat körülbelül 4 

év. A GTÉ megbízhatósága jelenleg 30-50%-os, az első ivadékvizsgálat után (fenotípus alapján) legalább 60% 

(ez a forgalmazhatóság feltétele). A genomszelektált bikák használatával 4 év generációintervallumnyi idő 

megtakarítható. 

Számítások szerint a genomszelektált állomány egyedeinek tenyészértékének megbízhatósága 60-80%-a az 

ivadékvizsgált bikák megbízhatóságának. Ha az egyenletben csak a hím oldalon elérhető szelekciós 

előrehaladást számoljuk, az intenzitást, genetikai szórást változatlannak feltételezve, az ivadékvizsgált bika 

megbízhatóságát 1-nek, a genomszelektáltat 0,7-nek feltételezve, a megfelelő generációs intervallumot 6-nak és 

2-nek feltételezve, a genomszelektált bika használatával közel kétszeres előrehaladás érhető el. 

A genetikai értékek meghatározásához szükséges referencia populáció nagysága, reprezentáltsága, a vizsgált 

SNP-k száma kulcsfontoságú a megbízhatóság szempontjából. 

Szelekció során a génhatások változnak, mert előbb a kedvező gének fixálódnak (homozigótává válnak), így 

rájuk szelektálni szükségtelen. Jelen lehet a gén-környezet kölcsönhatás, mely különböző gének különböző 

környezetbeli hatáseltérését jelenti, ezért szükséges az országonkénti, kontinens-régiónkénti referencia 

populáció kialakítása, továbbá ez alapján a folyamatos kromoszóma szegmens érték becslés. 

Felhasznált irodalom 

J.P., GibsonShort-term gain at the expense of long-term response with selection of identified loci, Proceedings 

of the 5th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Guelph. Vol. 21: 201-204., 

1994. 

J.W., KeeleT.G., JenkinsGenetic mapping and marker assisted selection. Breeding and commercial application, 

Trabajo preparado para el congreso internacional de Ganadesia de Vanguardia 1 y 2 de Novembrie de 

1994. en Buenos Aires, Brasil, 1994. 

T.H.E., MeuwissenB., HayesM.E., GoddardPrediction of total genetic value using genom-wide dense marker 

maps, Genetics 157: 1819-1829., 2001. 

S., SaitoH., IwaisakiA reduced animal model with elimination of quantitative trait loci equations for marker-

assisted selection, Genetics Selection Evolution, 28: 465-477., 1996. 

J.A.M., Van ArendonkH., BovenhuisS., Van Der BeekA.F., GroenDetection and exploitation of markers linked 

to quantitative traits in farm animals, Proceedings of the 5th World Congress of Genetics Applied on 

Livestock Production, Guelph. Vol. 21: 193-200., 1994. 

I., KomlósiMarker alapú és genom szelekció, TÁMOP Debrecen-Keszthely- Mosonmagyaróvár, 2011. 



   

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A. függelék - Mellékletek 1. 

 

 

 



 Mellékletek 1.  

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 Mellékletek 1.  

 54  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 Mellékletek 1.  

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 

 



 Mellékletek 1.  

 56  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 



 Mellékletek 1.  

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



   

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

B. függelék - Mellékletek 2. 

 

 



 Mellékletek 2.  

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 



 Mellékletek 2.  

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



 Mellékletek 2.  

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 

 


