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Nyúltakarmányozás 

Oktatási segédlet az Állattenyésztő mérnöki, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(MSc) mesterszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 



   

 v  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nyúltakarmányozás 

Szerzők: 

Prof. Dr. Szendrő Zsolt, egyetemi tanár (Kaposvári Egyetem) 

Dr. Matics Zsolt, tudományos munkatárs (Kaposvári Egyetem) 

Dr. Gerencsér Zsolt, tanszéki mérnök (Kaposvári Egyetem) 

 

© Kaposvári Egyetem, 2011 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 



   

 vi  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Kézirat lezárva: 2011. július 25. 

 

A nyilvánosságra hozott mű tartalmáért felel: a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0059 projekt megvalósítására 

létrehozott konzorcium 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részé¬nek felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 



   

 vii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A digitalizálásért felel: Kaposvári Egyetem Agrár- és Élelmiszertudományi Nonprofit Kft. 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részé¬nek felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 



   

 viii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

HÚSNYULAK TAKARMÁNYOZÁSA 

Más állatfajokhoz hasonlóan a házinyúlnál is a takarmány teszi ki a költségek legnagyobb hányadát. Arra kell 

törekedni, hogy a megetetett takarmányból - a gazdaságosságot is figyelembe véve - minél több vágónyulat, 

vagy gyapjút állítsanak elő. 

A házinyúl korszerű takarmányozásához, a takarmányadagok összeállításához, az általános takarmányozás 

tudnivalói mellett ismerni kell a nyúl emésztésélettani sajátosságait, táplálkozási viselkedését, táplálóanyag-

szükségletét, mely takarmányokat fogyasztja szivesen és ezek milyen arányban etethetők. 

A takarmányozással kapcsolatban - az élettantól a gyakorlati módszerekig - sok ismeret halmozódott fel. Nincs 

azonban biztos recept, nem lehet meghatározni az ideális összetételű takarmányt, mert azt az alapanyagtól 

kezdve, a fajta képességén keresztül a környezeti feltételekig sok tényező befolyásolja. Az összegyűjtött 

tudásanyag minden bizonnyal közelebb viszi a gondolkodó embert a lehető legjobb takarmány (táp) 

megtalálásához. 
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1. fejezet - A NYÚL EMÉSZTÉSE 

1. Az emésztőkészülék felépítése 

A 2,5-4,5 kg testtömegű nyúl emésztőcsatornájának hossza 4,5-5 m. 

A megrágott, nyállal elkevert takarmány a szájból a nyelőcsövön keresztül az együregű, összetett (többféle 

nyálkahártyával bélelt) gyomorba jut. A házinyúl gyomra (amely sohasem teljesen üres) a többi gazdasági 

állatfajjal összehasonlítva relatíve hatalmas, az emésztőcsatorna űrtartalmának 30-35%-át teszi ki. Az 

előgyomorral rendelkező kérődzőket leszámítva, meghaladja a sertését és a lóét is. A másik, ugyancsak 

nagyméretű “tartállyal”, a vakbéllel összehasonlítva, szopóskorban a gyomor, a növendék és a kifejlett 

állatokban a vakbél tömege a nagyobb. A szopósnyulak gyomrának méretére jellemző, hogy a napi egyszeri 

szopás alkalmával a testtömeg 1/6-át kitevő tejmennyiség felvételére képesek. 

A házinyúl faji sajátossága, hogy nem tud hányni. Másik jellemzője, hogy a gyomor pH-ja - több, gazdasági 

állatfajjal összevetve - erősen savas. A szopósnyúl gyomrában a pH még 5-6 közötti; a választás után esik le 2 

körüli (1,8-2,2) értékre. A gyomor pH süllyedésének sebessége a szilárd takarmányra való áttérés ütemétől függ, 

amit bizonyit, hogy a 42 napos korig csak tejen tartott nyulakban 6,9 pH-t mértek. Az alacsony pH-nak 

sterilizáló szerepe is van; a szájon át bejutó baktériumok és más mikroorganizmusok ilyen savas közegben 

elpusztulnak. 

A pilorusnál kezdődő és a vakbél alapjánál végződő vékonybél (epés-, éh- és csípőbél) 3 m hosszú és 1 cm 

átmérőjű. Kémhatása, - a kezdeti szakaszt leszámítva - az epe és a hasnyálmirigy váladékai miatt kiegyenlített, 

enyhén lugos (pH = 7,2-7,7). Tartalma - különösen a felső részen - folyékony, amelyet kb. 12 cm-es, csaknem 

üres részek szakítanak meg. 

A vastagbél (vakbél, remesebél, végbél) legterjedelmesebb része a vakbél, amely “fermentációs tartályként” 

működik. A vékonybél és a remese egymáshoz közel (az alapi résznél) csatlakozik a vakbélhez, így egy elágazó 

zárt zsákhoz hasonlítható, amelyben a tartalom az alaptól a csúcs felé középen, majd vissza a fal mentén mozog, 

keveredik. A vakbél 40-45 cm (a féregnyúlvány, amely a sav-bázis egyensúly szabályozásában tölt be fontos 

szerepet, 13 cm hosszú és 3-4 cm átmérőjű). Nyúlban az emésztőcsatorna űrtartalmának 49%-át teszi ki a 

vakbél, míg az ugyancsak “nagy vakbelű” lóban ez az érték 16%. A mikrobás fermentáció következtében illó 

zsírsavak képződnek, erre vezethető vissza, hogy a pH-ja – részben a takarmány rosttartalmától függően – 5,6-

6,2 közötti. 

Az 1,5 m hosszú remesebél a 0,3-0,4 m hosszú gurdélyos proximális, az ezt követő rövid fusus colinak nevezett, 

a bélmozgást szabályozó remeseszakaszra és a sima disztális kolonra osztható. A gurdélyos rész fontos szerepet 

játszik a kemény és a lágy bélsár elkülönítésében, ebben a fusus coli tölti be az irányító (pacemaker) szerepet. 

A gyomor és a vakbél egymáshoz viszonyított aránya az életkorral változik. A szopósnyulaknál még viszonylag 

a gyomor a nagyobb, a növendékeknél és a kifejlett nyulaknál pedig már a vakbél. A vékonybél testsúlyhoz 

viszonyított aránya 7 hetes kor után jelentősen (felére) csökken. A takarmány energiatartalmának a hatását is 

megfigyelték. Az alacsony energiaszintű tápot evő nyulaknál a gyomor és tartalmának, a magas energiatartalmút 

fogyasztóknál a vakbél és tartalmának súlya megnő. Az anyanyulak rostos (alacsony energia-tartalmú) tápon 

történő felnevelésének éppen az emésztősrendszer „kitágítása”, takarmányfelvevő képességének növelése a cél. 

2. Emésztés és felszívódás 

Emésztés szempontjából a csak tejet fogyasztó szopósnyúl és a szilárd takarmányt evő növendék- és kifejlett 

nyúl lényegesen különbözik egymástól. A nyúltej összetétele jelentősen eltér a takarmányétól, számottevően 

magasabb a zsír és alacsonyabb a szénhidrát (laktóz) tartalma. A tej emésztésére “berendezkedett” nyúlban a 

szilárd takarmány fogyasztására történő átmenet időszakában lecsökken a gyomor pH-ja, a hasnyálmirigy 

enzimtermelése megnő (a laktóz csökkenésével emelkedik az amiláz, a szacharáz és a maltóz aktivitása, kialakul 

a bélflóra, elkezdődik a cékotrofia. Mivel a gyakorlati takarmányozás szempontjából a növendék és a kifejlett 

nyulak emésztésének ismerete fontosabb, mint a szopósoké, ezért ezt a részt az előzőeknél részletesebben 

tárgyaljuk. 

Az elfogyasztott takarmány, az alapos rágás és a nyállal való elkeveredés után gyorsan a gyomorba jut. 3-6 órai 

itt tartózkodás során tejsavas erjedésen, majd a fehérjék sósav-pepszines emésztésen mennek át, és a gyomor 
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erőteljes összehúzódása segítségével a vékonybélbe kerülnek. Az emésztés folyamán az epesavak, a 

hasnyálmirigy és a bélnedv enzimjei játszanak fontos szerepet. A könnyen lebomló részek a bélfalon keresztül a 

véráramba jutnak. A mintegy másfél óra alatt fel nem tárt anyagok a vakbélbe lépnek. A mikrobás emésztés 

során keletkező illó zsírsavak (főként ecetsav) a vastagbélből felszívódnak. A sok rostot tartalmazó kemény 

bélsár végleg eltávozik a szervezetből, a fehérjében és vitaminokban gazdag lágy bélsarat pedig a nyúl ismét 

elfogyasztja. 

3. Cékotrófia 

A cékotrófia (caecotrophia) kifejezés a vakbél (caecum) nevéből származik. A bendőemésztéshez és a 

kérődzéshez hasonlítható az “álkérődzés”, de attól valójában sok tekintetben különböző “táplálóanyag-

újrafelvételi” (reingestio) folyamat. 

A cékotrofia nem csak a házinyúl (üregi nyúl) sajátossága. Kétféle bélsár képződését és a lágy elfogyasztását 

megfigyelték a mezei nyúlban, a hódban, a tengeri malacban, a nemes csincsillában, vagy a madagaszkári 

félmajmokban is. 

A cékotrófiát meg kell különböztetni a koprofágiától. Az utóbbi esetben csak egy típusú (összetételű) bélsár 

képződik, és azt fogyasztja el az állat rendszeresen (patkány), vagy időnként (kutya, sertés, ló), valamilyen 

hiány vagy viselkedészavar következtében. 

A lágy és kemény bélsár képződésének lépései: 

A. A vékonybél tartalma belép a vakbélbe és egyenletesen elkeveredik benne. 

B. A vakbél folyamatos hosszanti mozgással, gyors összehúzódásokkal keveri a benne levő pépes anyagot előre 

és hátra, majd a mikróbiális emésztésen részben átment tartalom benyomul a remese gurdélyos (proximális) 

részébe. 

C. A remesében perisztaltikus mozgás továbbítja a béltartalmat. A kisebb sűrűségű 0,3 mm-nél nagyobb 

átmérőjű rostdarabok a bélüreg belsejében gyűlnek össze és a gurdélyos remese féregszerűen gyűrűző 

mozgással préseli tovább a rostban gazdag tartalmat; ebből alakul ki a kemény bélsár. A vízben oldható fázis 

kisebb (0,3 mm-nél kisebb átmérőjű) részecskék beleértve a mikroorganizmusokat is a gurdélyok bélfalánál 

halmozódnak föl, a remese körkörös redőinek összehúzódása ellenkező irányba, a vakbélbe juttatja vissza 

őket. Ezzel a mechanizmussal a finom részecskék elválnak a rostos frakciótól. 

D. A nem rostos részek mikrobiális feltárása folytatódik. Ez képezi majd a lágy bélsár anyagát. A kemény 

bélsár eltávozását követő 4 óra múlva, a főként baktériumokból álló vakbéltartalom (cékotrof) ismét elindul a 

remese irányába. Az elsődleges jelzést erre a táplálkozás után megváltozó illózsírsav koncentráció és a 

vakbél pH-ja adja. 

A remese alsó szakaszában egy enzim (lizozim) termelődik és bejut a cékotrófba. (Feladata majdan a gyomorban 

a baktéiumok falának felbontása, hogy utána a baktériumok főként fehérjékből álló testét - sósav és pepszin 

segítségével - a nyúl meg tudja emészteni.) A remesében a lágy bélsárgolyókat (fürtöket) nyálkaburok veszi 

körül. A cékotrofot a nyúl közvetlenül a végbélből “szívja ki” és rágás nélkül nyeli le. A nyálkaburok így egy 

ideig (kb. 6 órán át) sértetlen marad, a sósavval szemben megvédi az enzimet. A bélsárgolyón belül a gyomornál 

kevésbé savas közegben (pH: 3-5) a lizozim zavartalanul el tudja végezni baktériumbontó feladatát. A cékotróf 

a gyomorfenéken (fundus) gyűlik össze, és 3-6 órán át ott marad. 9 és 18 óra között a gyomortartalom 50%-át is 

elérheti az ott lévő cékotróf. 

A cékotrófia eredményeként egymástól eltérő időpontokban ürül a kemény- és kb. 4 óra múlva a lágy bélsár. A 

kis, lágy 5-10 bélsárgolyócskából összetapadt, szeder (málna) szerű cékotróf ürülék, a nyúlra jellemző kemény 

bélsárgolyónál nagyobb, 2-3-szor hosszabb. Alapvetően (50%-ban) baktériumtestekből áll, összetétele 

lényegesen különbözik a kemény bélsárétól. Szárazanyagban és rostban szegényebb, fehérjében, vitaminokban - 

főleg B csoportbeliekben - és ásványi anyagokban gazdagabb. Ennek köszönhető, hogy a nyulaknak általában 

nincs szükségük B csoportbeli és K-vitaminra. A lágy bélsarat ezért vitaminbélsárnak is szokták nevezni. 

A cékotróf termelődése a szilárd takarmányra való áttéréssel (3 hetes kortól) veszi kezdetét. Általában egy 

“csúcsú” fogyasztását figyelték meg, de nem ritka a két fogyasztási csúcs sem. 6 hetes nyulakra jobban jellemző 

a “kétcsúcsú” cékotróf fogyasztás és az időtartama is hosszabb, mint 14 hetes korban. Ürülése a táplálkozási 

ritmustól függ. A takarmányfogyasztás 15 és 16 óra között emelkedett meg. Éjjel kettőre lecsökkent, majd 
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reggel 6-kor egy második fogyasztási csúcs figyelhető meg. A szilárd bélsár ürülése – kisebb eltolódásokkal – 

ugyanebben az időszakban magasabb. A lágy bélsár ürülés (cékotróf fogyasztás) reggel 6 és 11 között jelentősen 

megemelkedik, majd 17 órára minimális szintre csökken. Adagolt takarmányozáskor annak kezdetét, ad libitum 

etetéskor a fogyasztási csúcsot követő 8-12 óra múlva várható. Mivel zavartalan körülmények között a 

takarmányfelvétel a megvilágítástól függ, sötétben többet fogyasztanak a nyulak, a cékotrófia is a 

fényperiódussal van összefüggésben. A 12 óráig világosban (6 és 18 óra között) és 12 óráig sötétben tartott 

nyulak többnyire reggel 4 és déli 12 óra között fogyasztanak cékotrófot. Ennek megfelelően a gyomortartalmon 

belül 8 és 16 óra között a táplálék mennyiségéhez viszonyítva a cékotrof aránya eléri, majd meghaladja az 50%-

ot, éjfélkor viszont 10%-ot sem tesz ki. A szoptató anyanyulaknál két csúcsot figyeltek meg: cékotrófia 2 és 9, 

illetve 13 és 17 óra között volt megfigyelhető. Ezt az anyai viselkedéssel hozzák összefüggésbe. 

A cékotróf mennyiségét elsősorban az életkor befolyásolja. 4 és 11 hetes életkor között – párhuzamosan a 

takarmányfogyasztással – a cékotróf napi mennyisége (szárazanyagra számítva) 25 g-ra nő. Tenyésztésbevételig 

kissé csökken a mennyisége (20 g sz.a.), de a szoptató anyánál – a takarmányfogyasztással együtt – a cékotróf 

mennyisége is megnő (34 g sz.a.). A cékotróf így hozzájárul a napi fogyasztáshoz, annak (takarmány+cékotróf) 

9-15%-át teszi ki. A nyúl (növendék és anya) fehérjeszükségletének 15-22%-át a cékotróf adja. Ezen belül 

fontos, hogy ez részben (30-60%-ban) mikrobiális fehérje, amelynek magas az esszenciális aminosav (lizin, 

kéntartalmú aminosav, treonin) tartalma. 

Az elfogyasztott lágy bélsár mennyisége és összetétele függ a takarmány beltartalmától. Kevesebb fehérjét 

és/vagy több rostot tartalmazó takarmányt evő nyulak több cékotrofot vesznek fel. 

A cékotrófia anyagforgalmi hatásai: 

• a baktériumfehérje hasznosul, kis részben pótolja az állatok fehérje- és aminosav igényét, 

• B csoportbeli és K-vitaminból a nyulak “önellátóak”, 

• mikroelemekből (pl. kobaltból), mivel újra résztvesznek a körforgásban, kevesebbet igényelnek, 

• a bakteriális amiláz résztvesz a gyomorbeli keményítőlebontásban. (Az amiláznak egyékbént három forrása 

lehet: a nyálamiláz, amely a gyomor alacsony pH-ján inaktív, a takarmányból származó és a cékotróf 

nyálkaburkán keresztül a gyomorba kijutó, savas pH tartományban is aktív amiláz. A bakteriális amiláz 

szerepe a legnagyobb.), 

• a lágy bélsár újrafelvételekor a toxinok ismét a gyomorba kerülnek. Ez magyarázza a nyulak mikotoxinok 

iránti fokozott érzékenységét, 

• egyes szájon át adott antibiotikumok károsan hatnak a vakbél flórájára, a “körforgás” során visszakerülve 

hosszabb időn keresztül fejtik ki hatásukat. 

A cékotrófiának ugyanakkor nincs szerepe a rost emésztésében, mert a rost a kemény bélsárral távozik, nem 

kerül vissza a vakbélbe (a cékotrófba). 

A cékotróf elfogyasztására a nyúlnak szüksége van. Megakadályozásakor (nyakra helyezett körgallér) a 

súlygyarapodás 12-25%-kal csökken. 

A cékotrófiát, a lágy bélsár elfogyasztását, illetve a vakbélben lejátszódó folyamatot a kérődzéshez hasonlítják, 

a házinyulat sajátos táplálék újrafelvételi szokása miatt álkérődzőnek is szokták nevezni. A kérődzés és a 

cékotrófia között azonban több a különbség, mint a hasonlóság: 

• A kérődzőknek nincs szükségük eszenciális aminosavakra, mert a bendőbaktériumok előállítják. A házinyúl 

vakbelében a bakteriális fehérjeszintézis kis szerepet játszik a fehérjeszükségletben, a nélkülözhetetlen 

aminosav igényét ki kell elégíteni. 

• A szarvasmarha jól emészti a rostot, mert a bendőbaktériumok termelnek cellulázt. A nyúl rostemésztése 

nagyon gyenge, még a sertésnél is rosszabb. 

• A kérődzők és a házinyúl megegyezik abban a tulajdonságban, hogy a vastagbélben elegendő mennyiségű B 

vitamin szintetizálódik. Az A, D és az E-vitamin szükségletüket biztosítani kell, de a többiből a baktériumok 

elegendő mennyiséget termelnek. 
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4. Emésztés 

A táplálóanyagok emésztését befolyásolja, hogy a felvett takarmány mennyi idő alatt jut át az emésztőcsatornán. 

Az egyes bélszakaszokra az alábbi átlagos áthaladási időt adják meg: 

• gyomor 3-6 óra 

• éhbél10-20 perc 

• csipőbél30-60 perc 

• vakbél4-9 óra 

A táplálóanyag átlagos áthaladási ideje 19 óra, amely 9 és 30 óra között változhat: 

• cékotrófia meggátlása esetén 0-7 órával csökken, 

• 50-60%-os korlátozáskor 7-13 órával nő, 

• 22-ről 40%-ra növelt rosttartalom esetén 12 órával csökken, 

• a takarmány szemcseméretének csökkentése (finomabbra őrölés) esetén nő. 

A fehérje emésztése a gyomorban indul el (pepszin). A lebontás a vékonybélben folytatódik a hasnyálmirigy és a 

bélnedv enzimjei (tripszin, kimotripszin) segítségével. A peptidkötések hasítása után az aminosavak a bél 

nyálkahártyáján keresztül a véráramba jutnak. A meg nem emésztett fehérjét a vastagbélben - főként a 

vakbélben - élő mikroorganizmusok testükbe építik. Ez a fehérje a cékotrófia révén hasznosul. A 

vakbélemésztés miatt a nyúl a fehérjét nagyon jól emészti. Így amíg a sertésben a lucerna fehérjének az 

emészthetősége 50% alatti, addig a nyúlban 75-80%-os. Ez elsősorban a rost által elzárt sejtplazma 

kiszabadításával magyarázható. 

A nem fehérje eredetű nitrogént (NPN anyagokat, pl. karbamidot) - a kérődzőkkel szemben - a nyúl 

gyakorlatilag nem tudja hasznosítani, mivel a vakbélben élő baktériumok ammóniafeldolgozó aktivitása csekély, 

az csak igen szegényes fehérje-ellátás esetén működne. 

A könnyen lebontható szénhidrátokat (cukrok, keményítő) a nyúl enzimek (laktáz, maltáz, szacharáz, amiláz) 

segítségével jól emészti. Az energiát adó glükózmolekulák a vékonybélből felszívódnak. Nincs saját 

cellulózbontó enzime (celluláz), ezért a rostalkotókat (pektint, cellulózt, hemicellulózt) nem képes lebontani. 

Hasznosításukban a bélflórát alkotó mikroorganizmusok játszanak szerepet (a vakbélflóra legnagyobb részét a 

Bacteroides genus tagjai teszik ki). Belőlük, a vakbélből és a remeséből felszívódó illó zsírsavakat (ecetsavat, 

propionsavat, vajsavat) állítanak elő. 

Amint a cékotrófia leírásánál láthattuk, a rost jelentős része a kemény bélsárral eltávozik. A lucernaszéna 

rostjának emészthetősége a kérődzőkben 40-45% közötti, a sertésben 22%-os, a nyúlban viszont csak 15 (!)%-

os. Ennek ellenére a nyúlnak szüksége van rostra. Szerepét a rostszükségletnél fogjuk tárgyalni. 

A lipidek lebontása más állatfajokhoz hasonló módon történik. Ebben a folyamatban a hasnyálmirigy által 

termelt lipáznak és az epesavnak van fontos feladata. Az így képződő apró, felszívódásra alkalmas 

zsírgolyócskák szétoszlanak (emulgeálódnak) a béltartalom vizes közegében. 

5. Emésztési együttható 

Az egyes táplálóanyagok értékét (emészthetőségét) alapvetően meghatározza, hogy az elfogyasztott 

mennyiségből a nyúl hány százalékot hasznosít, illetve mekkora rész távozik el a szervezetből, többnyire a 

bélsárral. A takarmányozási kísérletek értékelésének fontos része az emésztési (kihasználási) együtthatók 

kiszámítása, amely az alábbiak szerint történik: 
 
elfogyasztott takarmány: 1000 g 
takarmány fehérjetartalma: 16% 
kiürített bélsár mennyisége: 400 g 
bélsár fehérjetartalma: 10% 
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A fenti adatok alapján: 

• az elfogyasztott fehérje mennyisége = 1000 g x 0,16 = 160 g 

• az eltávozó fehérje mennyisége = 400 x 0,10 = 40 g 

• megemésztett (hasznosult) fehérje = 160 - 40 = 120 g 

• a fehérje emészthetősége = ( megemésztett fehérje / elfogyasztott fehérje ) x 100 = (120/160)x100=75 

Magyar kutatók számos takarmány emésztési együtthatóját meghatározták. A közölt eredmények szerint a 

szárazanyag, a szervesanyag, a rost és a fehérje emésztési együtthatója a takarmány alapanyagtól függően széles 

határok között változik. Így például a gabonamagvak emésztése során nagyobb hányad hasznosul, mint a széna 

etetésekor. 

Egy nemzetközi munkacsoport dolgozik a legfontosabb takarmány alapanyagok emészthetőségének és 

energiatartalmának meghatározásán. A legújabb táblázat már tartalmaz néhány emésztési együtthatót is. Ezek az 

adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a nyúl táplálóanyag-szükségletének megfelelő tápot állítsanak elő. 
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2. fejezet - A NYÚL TAKARMÁNY- ÉS 
TÁPLÁLÓANYAG-SZÜKSÉGLETE 

A konyhakész nyúl (egész vágott test=karkasz) 70-71% sovány húst, 13-14% zsírt és 15-16% csontot tartalmaz. 

Ezen belül a húsban 19-20% a fehérje, 8-9% a zsír és 1% a hamu. Az újszülött nyúl és magzat testében több a 

víz (84-86%) és kevesebb a szárazanyag. A nyúltejben 28-32% a szárazanyag, 14-16% a fehérje, 10-12% a zsír, 

1-2% a tejcukor és 1-2% az ásványianyag. Az angóragyapjú fehérjében gazdag (kb. 90%), sok kéntartalmú 

aminosavat tartalmaz. 

A vehemépítéshez, a tejtermeléshez, a hízónyulak növekedéséhez, az angóranyulak gyapjútermeléséhez az 

életfenntartó szükséglet felett megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt kell adni. 

A különböző korú és hasznosítási irányú nyulak napi takarmány (táp) szükségletéről az alábbi adatok 

tájékoztatnak: 

Hízónyulak: 

1 kg-os 80-90 g 

1,5 kg-os 90-100 g 

2 kg-os 110-130 g 

2,5 kg-os 130-140 g 

Tenyésznövendék nyúl 140-160 g 

Baknyúl 150-180 g 

Anyanyúl, üresen álló 150-180 g 

vemhes 200-250 g 

szoptató: 

1. héten 200-230 g 

2. héten 300-400 g 

3. héten 350-450 g 

4. héten 300-400 g 

Angóranyúl: 

nyírás után 180-220 g 

6 héttel a nyírás után 130-150 g 

nyírás előtt 110-130 g 

1. Táplálkozási viselkedés 

A takarmányozásnál feltétlen figyelemmel kell lenni az adott állatfaj evési és ivási szokásaira. 

A szopósnyulak naponta (24 óránként) általában csak egyszer szopnak. Legújabb vizsgálatok szerint a kifutóban 

elhelyezett üregi nyúlnál előfordul a két- vagy többszöri szoptatás is. Megfigyelések szerint az anyanyulak 

gyakrabban látogatták meg az almot kisebb méretű ketrecben. A szoptatások száma az anyanyúltól függ, 

ugyanis a fiókák hajlandók lennének kétszer is szopni. Ugyanazzal az anyanyúllal a kétszeri, vagy háromszori 

szoptatás erőltetése felesleges, ivadékaik az átlagosnál lassabban nőnek és több hullik el közülük. Kísérletek 
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szerint, ha egy almot két anya szoptat (az egyik reggel, a másik késő délután vagy este) a szopósnyulak a 

normális mennyiség közel kétszeresét kitevő tejet képesek felvenni. 

A szopósnyulak igen intenzíven, 2,5-4 perc alatt veszik fel napi tejszükségletüket. A fialást követő napokban az 

anya- és a szopósnyulak még tanulják a szoptatást, illetve a szopást. A tejtermelés növekedése ellenére a szopási 

idő a kezdeti 4-6 percről fokozatosan 2,5 percre csökken, így jelentősen megnő az egy perc alatt leadott, illetve 

elfogyasztott tej mennyisége, a szoptatási/szopási sebesség. A szopósnyulak a szopás folyamán váltogatják 

helyüket (nincsenek csecshez kötve), ezért az anyanyúl a csecsbimbószámnál népesebb almot is fel tud nevelni. 

Úgy tűnik, hogy a szopást egy “belső óra” szabályozza. A várható szoptatást megelőzően egy órával a kisnyulak 

kibújnak a fészekből, azért hogy a szőrtakaró ne akadályozza őket a csecsek mielőbbi megtalálásában. Egy 

kísérletben az elletőládát sötét helyiségbe vitték, ahol sem a fény hatása, sem egy esetleges anyai jelzés nem 

figyelmeztethette őket a szopás időpontjára. Ennek ellenére a szokásos időpontban a kisnyulak “kitakaróztak” és 

várták az anyát. A szoptatás azonban aznap elmaradt. Egy-két órás várakozás után az éhes kisnyulak 

visszabújtak a fészekbe és mint a jóllakott fiókák nyugodtan aludtak tovább. Majd a következő reggel egy órával 

a várható szoptatás előtt ismét kimásztak a szőrtakaró alól. 

A szopósnyulak életük 3. hetében kezdenek szénát, abrakot vagy tápot is enni. Erre a szükségletnél kevesebb tej 

miatti éhezés kényszeríti őket. A népesebb almok kevesebb tejhez jutó egyedei néhány nappal hamarabb, a kis 

almok nyulai viszont később kezdenek szilárd takarmányt is enni. A közvetlenül fialás után vemhesült és emiatt 

hamarabb elapasztó anyanyulak ivadékai szintén korábban és gyorsabban térnek át a szilárd takarmány 

fogyasztására. Azok a kisnyulak, amelyeket 35 napos korukig két anya szoptat, több nappal később és a 

szokásosnál sokkal lassabban kezdenek tápot enni. Ugyanakkor a 21 napos korban elválasztott nyulak 

takarmányfogyasztása hirtelen megnő. A két anyával nevelt nyulak elválasztás után részben nagyobb 

testsúlyukból (életfenntartó szükségletből), részben jobb étvágyukból (falánkságból) adódóan naponta több 

takarmányt fogyasztanak, mint a hagyományosan nevelt társaik. 

A tejjel szemben, szilárd takarmányt és vizet napjában több alkalommal is fogyasztanak a növendékek. A napi 

evési (35-40) és ivási alkalmak száma (30-35) nem változik a hizlalási idő alatt, viszont nő az egy alkalommal, 

illetve az egy perc alatt elfogyasztott takarmány és víz mennyisége. 

A nyulak nem folyamatosan esznek. A napszaktól függően egy-egy étkezés között rövidebb vagy hosszabb idő 

telik el. Ha naponta csak 1-2 órán keresztül jutnának takarmányhoz éhenpusztulnának, de még 8 órás evési (16 

órás koplalási) idő alatt sem képesek napi takarmányszükségletüket fölvenni. A 12 órán keresztül etetőhöz 

engedett nyulak már ugyanannyi takarmányt tudnak elfogyasztani, mint a 24 órán át folyamatosan táplálkozó 

társaik. 

Az evési idő csökkentésével nő az óránként elfogyasztott takarmány mennyisége. Az etetési idő korlátozásához 

a nyulak az óránkénti hosszabb evési idővel alkalmazkodnak. Egy-egy alkalommal gyakorlatilag azonos ideig 

esznek, és nem változik az egy perc alatt felvett takarmány mennyisége, az evési sebesség sem – ezek a 

viselkedési jegyek nagyon stabilnak tekinthetők –, ugyanakkor jelentősen növelik az óránkénti evési alkalmak 

számát. Az utóbbi azonban nem jelenti a 24 órára vetített evési alkalmak számának lényeges változását. 

Az evési idő korlátozása nem természetellenes. Az üregi nyúl napnyugta után aktív, nappal az üregében 

tartózkodik; nem eszik csak cékotrófot fogyaszt. A zavartalan körülmények között tartott növendék- (és 

kifejlett) nyulak éjjel sokkal többet esznek és isznak, mint nappal. 

A takarmány és az ivóvíz fogyasztásának napszaki változása a megvilágítással van összefüggésben. Kisérletileg 

ezt úgy bizonyították, hogy felcserélték a két periódust, vagyis nappal elsötétítettek, éjjel pedig világítottak. A 

nyulak 4 hét alatt fokozatosan alkalmazkodtak az új rendhez és nappal (sötétben) ettek és ittak többet. Az aktív 

és a pihenő időszakok napi változását, a fény irányítása nélkül, egy un. biológiai óra szabályozza. Ezt bizonyítja, 

hogy a folyamatosan (24 órán keresztül) világosban vagy sötétben tartott nyulaknál is hasonló táplálkozási és 

ivási periódusok váltják egymást azzal az eltéréssel, hogy 24 órához képest sötétben a “biológiai nap” kissé 

lerövidül (23,4 óra), világosban viszont hosszabb (25,3) órás lesz. 

Az ivóvíz- és a takarmányfogyasztás között szoros összefüggés van. Ha a folyamatos vízellátással szemben a 

nyulak naponta csak 10 percig kaptak vizet a takarmányfogyasztásuk hirtelen lecsökkent, de ahogy 

alkalmazkodtak az új rendszerhez, úgy nőtt a napi takarmányfogyasztásuk. A nap folyamán az evési csúcs az 

itatás időszakára esett, majd világosban alig ettek az állatok, a sötét periódusban viszont ivóvíz hiányában is 

megemelkedett a fogyasztásuk. Amikor a nyulak csak kétnaponta ihattak 10 percen keresztül, az “ivási 

napokon” magasabb, a “szomjazó napokon” alacsonyabb takarmányfelvételt figyeltek meg. Az első nap csak az 
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itatási időszakhoz közeli órákban volt kiugróan magas a takarmányfelvétel, a következő nap viszont a szomjazás 

ellenére is az itatás után kb. 36 órával, a sötét hatására megemelkedett a kísérleti nyulak fogyasztása. Mindkét 

kísérlet bizonyítja, hogy még drasztikus ivóvíz megvonás mellett is érvényesül a sötét-világos időszaknak a 

takarmányfelvételre gyakorolt hatása. 

Az evési viselkedés, a takarmányválasztás szempontjából nagyon fontos, hogy korábban milyen “jelzések” 

érkeztek a nyúlhoz. Különös jelentősége lehet ennek akkor, ha a nyulak például mérgező és nem mérgező 

növények közül választhatnak. Magyar kutatók által végzett kísérlet bizonyította, hogy a magzati életben ért 

hatásokon (az anya takarmányán), a tejen és az anya által szoptatás után a fészekben hátrahagyott néhány 

bélsárgolyón keresztül érkező íz és illatanyagok döntően meghatározzák, hogy elválasztást követően a nyulak 

mely növényeket részesítik előnyben, illetve melyeket kerülnek el. A borókás étrenden tartott anyanyulak 

fiókáinak 26%-a választotta először a borókát és 6 ill. 7%-uk a másik takarmányt; a kakukkfüvet evő anyák 

ivadékainak többsége (58%) ugyanezt a takarmányt fogyasztotta először, míg a táppal etetett anyák ivadékai 

közül szintén 58% választotta az anyjuk táplálékát, míg 24 és 26% a másik két takarmányt. 

A magas hőmérséklet szintén hatással van a nyulak táplálkozására és az ivóvízfogyasztására. A 10, 20 és a 30 

°C-on tartott nyulak viselkedésének összehasonlításakor megállapították, hogy a hőmérséklet emelkedésével 

csökken a szilárd takarmány és a vízfelvétel gyakorisága. 10 és 20 °C között kisebb a változás (-6 és -15%), 

mint 20 és 30 °C között (-12% és –35%). A víz:takarmányfogyasztás aránya a három hőmérsékleten sorrendben 

1,70; 1,85 és 2,50 volt. 

2. A takarmányfogyasztást befolyásoló tényezők 

A takarmányfogyasztást számtalan tényező befolyásolja. Ezek közül csak a legfontosabbakat vesszük számba. 

A növendéknyulak takarmányfogyasztása 12-14 hetes korig nő, majd a súlygyarapodástól és a kifejlettkori 

testsúlytól függően 130-160 g/nap szinten stabilizálódik. Ezzel párhuzamosan a takarmányértékesítés 

folyamatosan romlik. A bemutatott tendencia általános, de a számszerű adatok változhatnak. A napi 

takarmányfogyasztás és a takarmány hasznosítása szoros kapcsolatban van a nyulak súlygyarapodásával. Ebből 

következik, hogy a gyorsabban növekedő állományok naponta több takarmányt esznek meg, ennek megfelelően 

a takarmány értékesítése is változik. Az új-zélandi fehér nyulak jobb takarmányértékesítése látszólagos, hiszen a 

napi átlagos súlygyarapodása (32,1 g) lényegesen elmarad a Pannon fehértől (46,6 g), így a 2,5 kg-os vágósúlyig 

hosszabb ideig kell őket hízlalni és emiatt elválasztás és vágás között mégis 0,5 kg-mal több takarmányt esznek 

meg. 

Az anyanyulak napi takarmány és ivóvíz fogyasztása a vemhesség folyamán kissé megemelkedik, a fialás előtti 

napokban pedig hirtelen leesik. Közvetlen a fialás előtti napon néhány anyanyúl alig eszik, vizet azonban 

isznak. A fialás utáni tejtermeléstől (alomlétszámtól) függően a napi takarmány- és ivóvízfogyasztás gyorsan nő, 

majd a laktáció csúcsa után - a tejtermeléssel párhuzamosan - lecsökken. 

Az anyanyúl a tejtermeléshez szükséges táplálóanyag-mennyiséget nagyobb tömegű takarmány elfogyasztásával 

igyekszik pótolni, de ennek határa van. A kisebb táplálóanyag-koncentrációjú takarmányból már nem tud annyit 

megenni, amennyivel a szükségletét fedezni tudja. Erre különösen az először fialó, még növekedésben levő és 

az intenzíven szaporított anyanyulak takarmányának összeállításánál kell ügyelni. Esetenként – mint később 

látni fogjuk – ez megoldhatatlan problémát jelenthet. Még a zsírral (olajjal) kiegészített tápot kapó anyanyúl is 

energiahiányos állapotba kerülhet. 

Az angóranyulak takarmányfogyasztása nyírás (tépés) után hirtelen kb. kétszeresére nő; (vége a hőterhelésnek, 

többlet energia kell a lenyírt, “didergő” állatnak). A gyapjú növekedésével párhuzamosan viszont ismét 

nehezebben szabadulnak meg a felesleges hőtől, ezért az energiaigény és vele együtt a takarmányfogyasztás 

csökken. A gyapjúnövekedés utolsó harmadában, ezért fehérjében, különösen kéntartalmú aminosavakban 

gazdagabb takarmányt célszerű adni. 

A nyúl nyelvén nagyszámú izlelőbimbó található. Egyes ízek kedvezően, mások kedvezőtlenül befolyásolják a 

takarmányfogyasztást. A nyulak előnyben részesítik, az édes ízű anyagokat. A melaszt tartalmazó tápot 

szívesebben fogyasztják, de kedvező eredményeket értek el a kakukkfű-kivonatnak a takarmányba történő 

keverésével is. 

A keserű ízzel szemben toleránsak. Erre vezethető vissza, hogy a magas szaponintartalmú lucernát (35%-ig) 

ellenkezés nélkül elfogadják. A tápba bekevert lucerna arányának növelésével (0 és 60% között) a baromfi és a 

sertés súlygyarapodása rohamosan csökken, ugyanakkor a lucerna nélküli táphoz képest a nyúlé 20-30%-kal nő. 
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A “gyógyító adagban” szalinomycint tartalmazó (túl keserű) tápot viszont nem szívesen eszik a nyulak, sokat 

kikaparhatnak belőle. 

A hőmérsékletnek a nyulak takarmány- és ivóvízfogyasztására gyakorolt hatásával a tartási részben 

foglalkozunk részletesen. Itt csupán azt említjük meg, hogy hidegben a takarmány- és ivóvízszükséglet egyaránt 

nő, melegben a takarmányfogyasztás csökken, a vízigény viszont nő. 

Az energiának a nyulak takarmányfogyasztására gyakorolt hatásáról még lesz szó. Előljáróban csak annyit 

jegyzünk meg, hogy az alacsonyabb energiaszintű takarmányból többet, a magasból kevesebbet fogyasztanak. 

Ennek megfelelően energiában gazdagabb takarmány etetésekor javul, szegény esetén viszont romlik a 

takarmányértékesítés. 

A takarmány fizikai formája is hatással van a fogyasztásra. Szabad választás esetén a lisztszerű keverékkel 

szemben a nyulak 97%-a a granulált tápot választja. Több kisérletben hasonlították össze a liszt és a granulált 

formában nyújtott keveréknek a növendéknyulak termelésére gyakorolt hatását. A lisztet kapó csoportok 

tömeggyarapodása 10-35%-kal elmarad a granulátumot fogyasztó nyulaktól. 

A poros takarmány másik hátránya, hogy a nyulak előszeretettel kikaparják az etetőből. Ezzel sok takarmány 

megy veszendőbe, nő a telepi takarmányfelhasználás. Ha túl poros a takarmány, célszerű kirostálni, illetve az 

etető alját perforálni. Gépi etetésnél különösen gyakori a táp porlása, ezért a ketrecsor elején (bejövetkor) és a 

végén (a fordulónál) a rendszerbe megfelelő hosszúságú rostát kell beépíteni. 

Szabad választás mellett a nyulak a szálas takarmányhoz jobban hasonló hosszabb és vékonyabb tápot részesítik 

előnybe, a rövidebbel és vastagabbal szemben. A hosszú és vastag granulátumból a veszteség is több mint a 

rövidebb és vékonyabb pelletből. A nyulak ugyanis sajátosan eszik a takarmányt. A szálastakarmányt a szájukba 

veszik és gyors (percenkét 120) rágómozdulattal folyamatosan kisebb darabokat harapnak le belőle úgy, hogy 

közben nem “engedik el”. Hasonlóképpen “fogják meg” és eszik a granulált takarmányt is. A 3-6 hetes állatok 

azonban még nem képesek az 5 mm átmérőjű granulátum “megtartására” és miután egy darabot leharapnak 

belőle, a maradékot kiejthetik a szájukból és az a rácson keresztül a trágyába pottyan. Tapasztalataink szerint az 

ebből adódó veszteség 4-5 hetes korban a fogyasztás 15-30%-át is elérheti. A 7 mm átmérő esetén külföldi 

kutatók rossz takarmányértékesítést értek el, mert a vastag granulátumból sok volt a veszteség. A választás előtt 

és után adott pellet átmérő között kölcsönhatás van. Általában a 2,5 mm átmérőjű táppal érték el a leggyengébb 

és a 4,8 mm-sel a legjobb súlygyarapodást. Kifejezetten hátrányos volt, ha a választás előtti 4,8 mm-t 2,5 mm-re 

cserélték és határozottan előnyös, ha a 2,5 mm-es granulátumot a választást követően 4,8 mm-re váltották. 

Általános vélemény, hogy a 3-4 mm átmérőjű és a 8-10 mm hosszú granulátum az ideális méret. 

3. Takarmánykorlátozás 

A legtöbb állatfajnál az adagolt etetés takarékosabb takarmány-felhasználást tesz lehetővé. Annak ellenére, hogy 

elméletileg a nyúl ad libitum takarmányozáskor sem eszik a szükségleténél többet (energiára eszik), bizonyos 

esetekben mégis megfontolandó a takarmány adagolása (korlátozása). 

Bizonyos fokig az evés korlátozását jelenti, ha a szopósnyulakhoz nem szabadon, hanem naponta egyszer 

(reggel) 20-30 percre engedjük be az anyát szoptatni. Az esetenként ellentmondó irodalmi adatokból nem 

egyértelmű a napi egyszeri szoptatás előnye. Saját vizsgálatunkban az a módszer bizonyult a legjobbnak, ha az 

anyanyulak az első héten szabadon, majd a laktáció 18. napjáig egyszer szoptattak. Egy másik feldolgozás azt 

igazolta, hogy az először fialt anyáknál az egyszeri, az idősebbeknél pedig a szabad szoptatás előnyösebb. Az 

eredmények alapján úgy tűnik, hogy a fialást követően, amikor a szoptatást és a szopást még tanulják a nyulak, 

kedvezőbb eredményt ad a szabad bejárás, ugyanakkor az először fialó, feltehetően még idegesebb természetű 

anyanyulakat, szerencsésebb a szoptatási időn kívül kizárni az elletőládából. 

Néhányan felvetik, hogy az elválasztást követően érdemes lehet a fejadagot csökkenteni, mivel ezzel az 

emésztőszervi betegségek fellépése csökkenthető. 

Egy kísérletben a 25 napos korban elválasztott és 3 héten át az ad libitum mennyiség 52%-án tartott 

növendéknyulak a korlátozás befejezése utáni hat héten át átlagosan 4%-kal több takarmányt ettek, 23%-kal 

jobban gyarapodtak és 15%-kal javult a takarmányértékesítésük a végig tetszés szerinti mennyiséget kapó 

társaikhoz képest. Az elhullás az ad libitum evő csoporthoz (21%) képest felére (10%) csökkent. A korlátozás 

több előnye ellenére a nyulak a kísérlet végére sem voltak képesek teljesen kompenzálni kezdeti lemaradásukat. 

Úgy tűnik a 3 hetes közel 50%-os takarmány visszafogás túl hosszú és drasztikus ahhoz, hogy az ebből eredő 

súlycsökkenést a hízlalás végére az állatok be tudják hozni. 
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A kompenzáció lehetőségét veti fel az a kísérlet, amelyben a 3,4 kg körüli növendéknyulak négy napon keresztül 

nem ettek, vagy az ad libitum mennyiség 50%-át kapták. Az éhező nyulak vízfelvétele a 2., 3. és a 4. napon 128-

175 ml-ről 249, 335 és 365 ml-re emelkedett, a fél adagon tartottaké nem változott. A korlátozás abbahagyása 

után a kísérleti csoportok takarmányfogyasztása megnőtt, testsúlyuk 2, illetve 6 nap után utolérte, majd 100 

illetve 50 g-mal meghaladta a kontroll csoportét. Az eredmények azt bizonyítják, hogy a nyulak rövid ideig tartó 

éhezést képesek kompenzálni, sőt a korlátozás abbahagyása utáni időszak átlagosnál nagyobb fogyasztása miatt 

még súlyfölényre is szert tehetnek. A tapasztalatok az emberek fogyókúrájához hasonlíthatók. A gyötrelmesen 

leadott kilókat a fogyókúra abbahagyását követően az emberek többsége visszaszedi, sőt esetenként még 

kövérebbek is lesznek, mint azt megelőzően. 

A hízónyulak adagolt takarmányozása, az egyedi igényekhez igazodó adagok kiosztása nehezen oldható meg, 

mivel a napi szükséglet az életkortól, a testsúlytól, a hőmérséklettől stb. függően változik. A napi takarmány 

fejadag kiosztása a gyakorlatban több okból sem oldható meg. Egy korcsoporton belül a nyulak súlya nagyon 

szóródik. Az a 10%-os fejadagcsökkentés, amit alkalmazni szeretnének a kis súlyú nyulak részére ad libitum 

fogyasztást, a nagyok szükségletéhez képest akár 20-30%-os megvonást is jelenthet. Különbség van az egyedek 

“falánkságában”, ezért a csoportnak kiadott takarmányból az egyik nyúl többet, a másik kevesebbet eszik. 

Nehéz a ketrecenkénti egyedszámhoz igazítani a fejadagot. A szükséglet hétről-hétre változik, ezt is figyelembe 

kellene venni. A fenti nehézségek vezettek az időbeli takarmánykorlátozás kipróbálásához. Ez a módszer 

alkalmazkodik a nyulak természetes viselkedéséhez (éjszaka aktívak, nappal pihennek). 

Az előzetes kísérletek során bebizonyosodott, hogy napi 1, 2 vagy 4 óra alatt a nyulak nem képesek 

szükségletüknek megfelelő mennyiséget enni, ezért fogynak. A heti 1 napos éhezés és a napi 8 órás etetési idő 

esetén is 10, illetve 20%-kal elmarad a súlygyarapodás a kontroll (24 órán át szabadon evő) nyulakétól. A 

következő kísérlet bizonyította, hogy napi 12 órás, vagy 4 és 12 hetes kor között kéthetenként az evési idő egy-

egy órás (12-ről 9-re) csökkentésével, a kontroll nyulakkal megegyező súlygyarapodás érhető el úgy, hogy 

közben a takarmányfogyasztás csökken, a takarmányértékesítés pedig 7-9%-kal javul. Az eredmények 

értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a nyulak napi átlagos súlygyarapodása csak 33 g volt. 

40 g/nap feletti gyarapodás mellett változik az ideális napi etetési idő hossza. A hízlalási időszak alatt a 12 órán 

át etetőhöz engedett nyulak takarmányfogyasztása 7,9%-kal csökkent, a takarmányértékesítés 4,2%-kal javult, 

de a súlygyarapodás 4,2%-kal kisebb lett. Ezzel szemben a 16 órán keresztül evő növendéknyulak 

tömeggyarapodása alig csökkent, viszont a takarmányértékesítés 3,5%-kal javult. Legdrasztikusabb változást a 

választás utáni héten figyeltük meg. Ekkor a 16 órás csoport takarmányfogyasztása 7%-kal, a 12 és 14 órát evő 

egyedeké 20%-kal csökkent. A súlygyarapodás visszaesése (7-16%) is ebben az időszakban volt a legnagyobb. 

Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a választás után hosszabb, majd egyre csökkenő napi evési idő esetén 

kapható a legjobb eredmény. 

Óvatosságra intenek azok a külföldi eredmények, amelyek szerint a választás utáni takarmány megvonás 

hatására megnő a táplálék vakbélben való tartózkodási ideje, a pH savasabb lesz, az ammónia koncentráció 

megnő, leesik a zsírsav szint, amelyek mind a hasmenés fellépésének esélyét növelik. Különböző összetételű 

tápok ad libitum, és ennek 2/3-ának etetése mellet vizsgálták a táplálóanyagoknak az emésztőrendszeren való 

áthaladási sebességét. A répaszelet és a búzakorpa hozzáadása 2 és 4 órával, és ettől függetlenül az adagolt 

takarmányozás további 2-5 órával meghosszabbította a tápanyagok bélcsatornában való tartózkodási idejét. 

A takarmánykorlátozás sajátos formáját dolgozták ki francia kutatók. Ők a víz- és a takarmányfogyasztás közötti 

szoros kapcsolatot kihasználva az ivási időt korlátozták, és ezzel a vízhez szabadon hozzájutó nyulakkal azonos 

súlygyarapodást, de annál jobb takarmányértékesítést értek el. Ez a módszer azonban csak megbízható technikai 

feltételek mellett ajánlható. Nincs tudomásunk arról, hogy a gyakorlatban alkalmaznák ezt a módszert. 

Több napos vízcsökkentés hatását is vizsgálták. Amikor a hízónyulak a szokásos napi 150-200 ml helyett 7 

napon keresztül csak 50 ml vizet kaptak, a takarmányfogyasztásuk 55%-kal csökkent. A korlátozás 

megszüntetése utáni 4 napon 430 ml vizet ittak és takarmányfelvételük a normál (kontroll csoport) szint fölé 

emelkedett, a testsúlyuk pedig majdnem elérte a kontroll csoportét. 

Egy másik kísérletben a nyulak 5 napon keresztül az ad libitum vízfogyasztás 80, 60 és 40%-át kapták. A 

korlátozás utáni tetszés szerinti iváskor vízhiányukat pótolva, 130-190 ml-rel szemben napi 250, 410 és 470 ml 

vizet ittak meg, majd néhány nap múlva visszatértek a normál szintre. A korlátozás időszaka alatt a 

takarmányfogyasztás átlagosan 30%-kal csökkent, majd szabad vízfogyasztáskor - különösen a legkevesebb 

vízhez jutó állatoké - a kontroll csoport fölé emelkedett. A 40%-ra visszafogott nyulak takarmányfelvétele a 

következő 10 napban 12%-kal meghaladta a kontroll egyedekét. A vízkorlátozási időszak végére a három 

kísérleti csoport testsúlya sorrendben 55, 150 és 220 g-mal csökkent, majd az ezt követő többletfogyasztás miatt 
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a kísérlet végére a 3. és a 4. csoport testsúlya 100 g-mal meghaladta a kontroll nyulakét. A felsorolt eredmények 

azt bizonyítják, hogy a néhány napos vízkorlátozás negatív hatását a hízónyulak képesek kompenzálni. 

A tenyészkondíció megőrzése érdekében a tenyésznövendék és az üresen álló anyanyulak és baknyulak napi 

130-150 g-os fejadagon történő tartását javasolják. Különösen az elhízásra hajlamos fajták (pl. dán fehér) és 

kevésbé intenzív szaporítási ritmus esetén indokolt ennek szigorú betartása. 

Ad libitum etetett új-zélandi fehér anyanyulak termelését hasonlítottuk össze a tenyésznövendék korban napi 

130-140 g-os fejadagon tartott, a heti egy nap koplaló és a naponta 9 órán keresztül evő anyanyulak 

termelésével. A tenyésztésbevételhez szükséges minimális 3,5 kg testsúlyt a 130-140 g-on tartott nyulak közül 

csak 5% érte el 17 hetes korára (ad libitum: 66%), ez a csoport ette a legkevesebb takarmányt, ennek ellenére az 

egyik legjobb eredményt ők produkálták. A heti egy nap koplalás – a viszonylag jó teljesítmény ellenére – nem 

ajánlható módszer, mert az “animal welfare” előírásai, az állatvédők elvárásai nem fogják engedni a 24 órás 

éheztetést. A napi 9 órás evési idő bíztató eredményt hozott. Fontos, hogy ez természetes koplalási forma: az 

üregi nyulak sem esznek 24 órán át. A jövőben tovább kell keresni az egyes fajtáknál a tenyésznövendék 

nyulaknak ajánlható napi evési, illetve koplalási idő ideális hosszát. 

Az először termékenyített (nullipara) anyanyulak takarmányadagjának korlátozása (150 g/nap) a vemhesség 

egyik időszakában (a vemhesség első vagy második felében, illetve végig) sem hatott kedvezően a termelésre. 

Az ad libitum etetett csoporthoz képest csökkent a vemhesülési arány, valamint a születéskori és a választási 

alomlétszám. Ezek az eredmények bizonyítják, hogy a vemhesség alatti takarmánykorlátozás hátrányos. 

A 15 hetes kortól ad libitum etetett baknyulak 20-25%-kal (napi 40-50 g-mal) több takarmányt fogyasztottak, 

mint az életfenntartó energiaszinten tartott társaik. Amíg a korlátozott csoport egyedeinek testsúlya 24 hetes 

korra 4 kg körül stabilizálódott, addig az ad libitum evőké 4,4 kg-ról 4,8 kg-ra nőtt. A korlátozás a legtöbb 

spermatulajdonságot kedvezőtlenül befolyásolta, vagyis a jelentős takarmánymegvonás hátrányos a baknyulak 

teljesítményére. (A takarmány enyhébb visszafogása, az elhízás megelőzése azonban kedvező lehet.) 

A prémnyulakban (pl. a rex nyulakban) ad libitum takarmányozáskor sok bőr alatti zsír rakódhat le, ami 

megnehezíti a prémezést, és ha nem távolítják el rendesen a bőrről, a szőrök idő előtti kihullását okozhatja. Az 

ad libitum takarmányozáskor elfogyasztott mennyiség 75%-án tartott nyulak testsúlya ugyan kissé csökkent, a 

prém nagysága azonban alig változott és 15%-kal nőtt a legjobb minőségi kategóriába sorolt prémek aránya. 

Érdekes, hogy a prém minősége még 50%-os takarmánykorlátozás esetén is javult. 

Az angóranyulaknál heti egy “koplaló nap” beiktatását, csak széna vagy szalma adását javasolják. Az így 

lökésszerűen érkező rostban gazdag takarmány magával viszi gyomorban összegyűlt szőrszálakat és ezzel 

megakadályozza a trichobezoárok (szőrlabdák) kialakulását. 

4. A takarmány összetételének vizsgálata 

Takarmányozásról nem lehet beszélni a takarmány összetételét, az alkotó anyagokat, a táplálóértéket 

meghatározó fogalmak nélkül. Annak érdekében, hogy pontosabban tudjuk, hogy e fogalmak mit takarnak, 

röviden bemutatjuk laboratóriumi meghatározásukat, amit weendei módszernek nevezünk. 

A takarmány szárazanyag-tartalmát a víz eltávolítása után mérik. Ehhez a mintát 105 °C-on súlyállandóságig 

szárítják. 

A hamutartalmat a minta elhamvasztása útján kapják meg. Először lángon, majd 550-600 °C-os 

izzítókemencében “égetik” el a mintát, ennek következtében fehér hamu marad vissza. 

Szervesanyag kiszámításánál a szárazanyagból kivonják a hamu mennyiségét. 

A nyersfehérjét a takarmány nitrogén tartalmának 6,25-del történő szorzata adja. (A fehérje általában 16% 

nitrogént tartalmaz.) A kémiai meghatározást a 19. században élt dán kémikus dolgozta ki és neve után Kjeldahl 

analízisnek nevezzük. A vizsgálatot ma már a bonyolult és időigényes kénsavas roncsolás stb. helyett automata 

N-meghatározó készülékkel (KJELFOSS) végzik. 

A nyerszsírt Soxhlet-féle készülékben petroléteres kivonással, majd az extraháló anyag (éter) elpárologtatásával 

határozzák meg. Az angol szakirodalomban általában ether extract kifejezéssel találkozunk. 
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A nyersrost valójában egy összetett anyag. A növényi sejtfal struktúráját adó rost cellulózból, ligninből, 

hemicellulózból, pektinből és kutinból tevődik össze. Újabban a strukturált poliszacharid megnevezést 

használják, de ebbe a pektin és a kutin nem tartozik bele.A nyersrost tartalmat a gyomor savas-, majd a 

vékonybél lúgos közegében lejátszódó folyamatok modellezése alapján határozzák meg. Ennek során a 

zsírmentes mintát 1,25%-os szénsavban fél óráig főzik, majd a mosás után ugyancsak fél órás 1,25%-os kálium-

hidroxban történő főzés következik. 

Az egyes rostfrakciókat Soest-féle rostmeghatározással különíthetjük el, de ha ismerjük a nyersrost-tartalmat 

tapasztalati úton kiszámítható a savdetergens rost (angol rövidítése: ADF) és a neutrális detergens rost (NDF) 

mennyisége: 

ADF (%) = 9,43 + 0,91 x nyersrost% 

NDF (%) = 28,92 + 0,66 x nyersrost% 

A savdetergens rost tartalmazza a cellulózt, lignint, kutint és a kovasavat; a neutrális detergens rost pedig a 

hemicellulózt, cellulozt, lignint, kutint és kovasavat. 

A hemicellulóz tartalom az NDF és az ADF különbsége (NDF-ADF), meghatározható a sav-detergens lignin 

(lignin+kutin) tartalom is. 

A nitrogénmentes kivonható anyagot (Nmka, angolul: NFE) úgy kapjuk meg, ha a szerves anyagok 

mennyiségéből levonjuk a nyersfehérje, a nyerszsír és a nyersrost összegét. 

A takarmányok energiatartalmát általában bombakaloriméteres módszerrel határozzák meg. Mivel az 

emészthető energia (DE) és a metabolizálható energia (ME) csak nagyon körülményesen becsülhető, ezért a 

gyakorlatban a tápban levő alapanyagok arányának ismeretében, vagy az alábbi képletek segítségével lehet 

megadni: 

DE (kcal/kg) = 4253 – 32,6 x nyersrost (%) – 144,4 x nyershamu (%) 

(Fekete és Gippert, 1986) 

DE (kcal/g) = 4,36 – 0,0491 x NDF% 

(Fonnesbech et al., 1979) 

5. Energia-szükséglet 

Az energia mértékegysége korábban a kalória (cal, kcal) volt, a humán élelmezésben általában még napjainkban 

is így fejezik ki a tápanyagok energiatartalmát. A régebbi könyvekben és egyes külföldi nyúltenyésztési 

cikkekben ma is gyakran találkozunk vele. Az SI mértékrendszer bevezetését követően az energiát joule-ban (J) 

vagy ennek többszörösében (KJ, MJ) adják meg. A kalória és a joule közötti átszámítás: 1000 kcal = 4,184 MJ. 

A takarmányból felvett energia mennyiségét bruttó energiának (BE) nevezzük. 

Emészthető energia (DE) = BE – a bélsárral eltávozó energia. 

Metabolizálható energia (ME) = DE – (vizelet + emésztési gázok energiája). 

A házinyúlnál az ME alig különbözik a DE-től, annak 94-95%-a, ezért a gyakorlatban az emészthető energia 

használata megfelelő, az elfogyasztott és a bélsárral eltávozó energia különbségét, a megemésztett (hasznosított) 

energia mennyiségét fejezi ki. 

A házinyúl “energiára eszik”. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy takarmányfelvételét bizonyos határok (9,2 és 13,4 

MJ DE/tak kg) között az emészthető energiatartalomnak megfelelően szabályozza, azaz a magasabb 

energiatartalmú takarmányból kevesebbet, az alacsonyabból többet fogyaszt. 

A fenti takarmányon belül az alacsony, a közepes és a magas energiatartalmú tápot evő növendéknyulak 

súlygyarapodása hasonló, tehát az energiaszint emelésével nem lehet a tömeggyarapodást javítani. Változatlan 

súlygyarapodás mellett a magasabb energiatartalmú takarmányt evő nyulak takarmányértékesítése jobb, mint az 

alacsony szintűt fogyasztóké. 
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Az anyanyulak energiaszükséglete meghaladja a növendéknyulakét. Az először vemhesült anyák még 

gyarapodnak, a vemhesség alatt a placenta és a magzatok növekedése igényel sok energiát, ugyanakkor az 

előrehaladottan vemhes anyák takarmányfelvétele még csökken is, a laktáció alatt pedig az egyre nagyobb 

tejmennyiség előállításához szükséges többlet energiát biztosítani. A napi energiaszükséglet függ az anyák 

korától (a fialások számától), a testsúlytól, a szaporodási stádiumtól (üres, vemhes, szoptat, egyidejűleg szoptat 

és vemhes), az alom létszámától, a külső hőmérséklettől stb. 

Az először vemhes és szoptató anyanyulak nem képesek annyi takarmányt elfogyasztani, amely az 

energiaszükségletüket fedezné. A vemhesség harmadik hetétől ezért az anyai szervezet kárára, az egyre 

gyorsabban növekvő magzatokba épül be a fehérje és a zsírtartalék egy része. Fialás után még jelentősebb az 

energiadeficit. A csak szoptató anyanyulak zsírtartaléka 40, az energia 20%-kal csökken. Az egyidőben szoptató 

és vemhes nyulakban a hiány még további 10%, sőt fehérjéből és ásványianyagokból is lehet néhány százalékos 

veszteség. Az energiadeficites állapot mielőbbi megszüntetése érdekében a szopósnyulakat 28 napos korban el 

kell választani (az anyanyúl így nem fordít több energiát a tejtermelésre), ugyanakkor az első fialás után a 10. 

napnál korábban ne fedeztessük az anyanyulakat, mert így legalább tíz nap áll rendelkezésükre az energiahiány 

pótlására. 

Az első vemhesség és laktáció során kimutatott energiahiányos állapot a későbbiekben nem vagy alig 

jelentkezik, mert az anyanyulak a második fialásra 20%-kal, a következő ellésre további 20, majd 5-10%-kal 

növelik fogyasztásukat. 

A közvetlen fialás után vemhesült, egyidőben szoptató és vemhes anyanyulakban törvényszerűen 

energiahiányos állapot jön létre. Ennek elkerülése érdekében egyes kutatók azt ajánlják, hogy a szopósnyulakat 

3 hetes korban válasszák el. Így az anyanyúl akkor apaszt el, amikor a vehem növekedése intenzívvé válik. 

Ebben az esetben a két igénybevétel (szoptatás és vehemnevelés) nem “fedi” egymást, az anyanyulak kevéssé 

zsarolódnak le. Annak ellenére, hogy külföldön néhány termelő már alkalmazza ezt a módszert – különösen a 

nagyon korai választás miatt –, még sok a megoldatlan probléma. 

A fentiekben leírt energiadeficites állapot megszüntetése vagy csökkentése érdekében több módon próbálják a 

takarmány energiaszintjét, a nyulak energiafelvételét növelni. A nyúltápok általában 2-3% zsírt tartalmaznak és 

ezt egészítették ki további 3-5% közötti növényi vagy állati eredetű zsírral. Így a rosttartalom csökkenése nélkül 

11-11,5 MJ DE/kg takarmány szintre tudták növelni az energia mennyiségét. A kiegészítés előnye hogy kissé 

megnő az anyanyulak energiafelvétele és egyidejűleg a többi táplálóanyag emészthetősége is javul. (A nem 

vemhes anyanyulak energia emészthetősége 64%-os, az egyidőben vemhes és szoptatóké lényegesen jobb: 80%-

os). A kísérleti tápot evő csoportban nőtt az anyanyulak tejtermelése és a szopósnyulak súlygyarapodása, de az 

energiadeficit nem csökkent, vagyis a többlet energia a tejen keresztül az ivadékokba jutott, nem épült be az 

anya szervezetébe. Negatív jelenségként megfigyelték az élve született nyulak számának csökkenését. 

Nemcsak az energia szükséglet kielégítése, hanem annak eredete is fontos lehet. Az egyik legfontosabb 

energiaforrás a keményítő, amely a többi szénhidráthoz hasonlóan cukormolekulákból épül fel. A 

gabonamagvak és a gyökgumós növények tartalmazzák a legtöbb keményítőt. A másik fontos energiaforrásnak 

a zsírok (olajok) tekinthetők. Az olajos magvaknak és a takarmány zsír (olaj) kiegészítésének van jelentősége. 

(Az állati eredetű zsírok etetését a BSE járvány óta az EU ellenzi.) 

A fehérje és az energia viszonyára is figyelemmel kell lenni. Ha növelik a takarmány energiaszintjét, vele 

arányosan kell változtatni a fehérje mennyiségét is. Ellenkező esetben a takarmányfogyasztás csökkenése miatt 

fehérjehiány lép fel. Ha kevés a fehérje és sok az energia, a maradék energiából zsír képződik. A fordított 

helyzet sem kedvező, mivel akkor a fehérje egy része “drága” energiaként hasznosul. Helyes arány beállítása 

esetén is léphet fel fehérjehiány. Ilyen esettel állunk szemben melegben (trópusi klímán, vagy nyáron), amikor a 

nyúl a fölösleges energiától nem tud megszabadulni és ezért csökkenti fogyasztását. Hasonló helyzettel 

találkozunk az angóranyulaknál, amikor a hosszú gyapjú miatti hőstressz okozza a takarmányfogyasztás 

csökkenését. Mindkét esetben célszerű növelni a takarmányfehérje (angóranyulak esetében a kéntartalmú 

aminosavak) arányát. 

Az ajánlott nyersfehérje (gCP) és emészthető energia (Mcal DE) arány a növendéknyulaknál 61, az 

anyanyulaknál 68-70. Ha az energiát MJ-ban adják meg, akkor 11,5-12,5 gCP/MJ DE az ideális arány, amelyek 

közül a nagyobb érték intenzív szaporítási ritmusra vonatkozik. 

A fehérje és az energia helyes arányának betartása mellett az energiaszint és vele párhuzamosan a fehérjeszint 

növelése kedvezően hat az anyanyulak termelésére. A napi tejtermelés az egész laktáció során a magas 

energiaszintű takarmányt fogyasztó csoportban nagyobb. 
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Az energiaszint és vele párhuzamosan a takarmány fehérjetartalmának növelése kedvezően hat a hízónyulak 

termelésére is. A javulás azonban nem végtelen, 10,3 DE MJ/takarmány kg energia- és 16,7% nyersfehérjeszint 

mellett kapták a legjobb eredményeket. 

6. Nyersfehérje- (aminosav-) szükséglet 

A fehérje az állati szövetek alapvető alkotóeleme. Az izomszövet, a sejtfal, bizonyos hormonok és az összes 

enzim fontos komponense. A fehérjék aminosavakból épülnek fel, egy fehérjemolekula több száz vagy ezer 

aminosavból áll. A nagyszámú aminosavból mintegy 20 tekinthető alapvető fontosságúnak. A monogasztrikus, 

abrak alapú takarmánnyal etetett állatok (sertés, baromfi, nyúl) a takarmányból veszik fel a szükséges fehérjét 

(az aminosavakat), míg a kérődzőknél (szarvasmarha, juh, kecske) a bendőbaktériumok szerepe meghatározó. 

Nagyobb a szoptató és kisebb a hízónyulak fehérjeszükséglete. A szoptató anyáknál a tejjel kiürülő (napi 20-30 

g), az angóranyulaknál a gyapjútermeléshez szükséges (napi 2-3,5 g) fehérjét is pótolni kell. 

A nyulak fehérje- és aminosavszükségletének kielégítésében a cékotrófia is szerepet játszik. Az így felvett 

mikrobiális fehérje mennyisége azonban nem akkora, hogy a teljes értékű fehérje-takarmányok etetését 

mellőzhetnénk. 

A takarmány fehérjetartalmának 18%-ig történő növelése javítja az anyanyulak szaporaságát (a leválasztott 

nyulak számát), de e feletti szint már nem jár további teljesítményjavulással. A növendéknyulak napi 

fehérjeszükséglete a tömeggyarapodással és a vágósúllyal együtt nő. Amíg 30 grammos napi súlygyarapodás és 

2 kg vágósúly esetén a napi fehérjeszükséglet 9,9 g, addig 45 g/napos tömeggyarapodás és 2,5 kg-ig történő 

hízlalásnál az átlagos napi nyersfehérje-igény 13,2 g. 

Az optimális fehérjeszint függ a hőmérséklettől. Magas hőmérsékleten gondoskodni kell a takarmányban a 

fehérjetartalom növeléséről, ugyanis a meleg hatására csökken a nyulak takarmányfogyasztása és ezzel 

párhuzamosan a fehérje felvétel is. Egy kísérlet szerint pl. amíg normális hőmérsékleten 15-16% emészthető 

fehérjét tartalmazó tápon nőttek leggyorsabban a nyulak, addig trópusi viszonyok mellett 18%-nál érték el a 

legjobb eredményt. Erre az összefüggésre nyári időszakban nálunk is figyelemmel kell lenni. 

Hasonló okra vezethető vissza, hogy a takarmány energiaszintjével párhuzamosan a fehérjét is növelni kell. A 

magas energiatartalmú tápot evő nyulak takarmány felvétele ugyanis csökken és ebben a kisebb mennyiségű 

takarmányban kell a szükséges fehérjének benne lennie. 

Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a rosttartalom növelése rontja a táplálóanyagok (pl. a fehérje) 

emészthetőségét. Abban a kísérletben, amelyben a takarmány cellulóz tartalmát 12%-ról 19%-ra emelték, a 

fehérje emészthetősége 73-ról 66%-ra csökkent. 

Bár az ideálisnál magasabb fehérjetartalom még kissé javíthatja a termelési eredményeket, de gazdaságossági és 

környezetvédelmi okokból mégsem érdemes többet adni. Egyrészt a fehérje drága, másrészt a fölösleges fehérje 

energiaként hasznosulva a test zsírtartalmát növeli és nem utolsósorban a nagyobb fehérje felvétel nagyobb 

nitrogénürüléssel is jár, ami környezetterhelő. Nagyon szoros (r = 0,99) összefüggés van ugyanis a fehérje 

felvétel és a N ürülés között. Egyik vizsgálat szeirnt ha a növendéknyulak takarmányának fehérjetartalmát 17-

ről 14%-ra csökkentették közel 40%-kal kevesebb N ürült ki a szervezetből. 

A fenti okokkal magyarázható, hogy az intenzív termelést folytató nyúltelepeken a táp összetétele a nyulak 

hasznosításától, korától, a termelés intenzitásától és a szaporodási stádiumtól függően változik (a 

kivitelezhetőség határain belül). Külföldön általános a többfázisú takarmányozás. Ezt az elvet támasztják alá 

azok a kísérleti adatok, amelyek szerint 32 napos kori elválasztás utáni héten a 17% fehérjetartalmú tápot evő 

nyulak híztak a legjobban, 14% fehérje esetén 15-20%-kal kisebb volt a napi tömeggyarapodás. A hízlalás 

befejezésekor (67-74. napos kor között) viszont a 14%-os fehérjeszint mellett 10%-kal jobb gyarapodást értek 

el, mint 17% esetén. A fenti eredmények alapján - különös tekintettel a N ürítés csökkentésére - az elválasztás 

után 15%, a hizlalás második felében 13-14% fehérjetartalmú táp etetését tartják kívánatosnak. 

Hasonlóképpen változik az anyanyulak szükséglete attól függően, hogy üresen állnak, vemhesek, szoptatnak, 

vagy egyidejűleg szoptatnak és vemhesek. 

Ma már egyre gyakrabban nem pusztán a fehérje, hanem a limitáló aminosav-szükséglet kielégítéséről szoktak 

beszélni. Elméletileg hiába elegendő a fehérje, ha valamelyik meghatározó aminosavból hiány van, akkor olyan 

mintha csak ezt a szintet biztosították volna, a többi nem hasznosul, elvész. Ezt szemléletesen egy hordó 
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példáján szokták bemutatni (Liebig-féle minimumtörvény), ahol a dongák egy-egy aminosavat jelölnek. Az állat 

igényéhez képest legalacsonyabb aminosavszintig (donga) hasznosul a többi aminosav is az e feletti rész 

“elfolyik”. 

A hízónyulaknál a lizin a limitáló aminosav. Egy bizonyos határon belül, ahogy nő a takarmányban levő lizin 

mennyisége, úgy javul a súlygyarapodás. Az igény függ a takarmány rosttartalmától. Ha több a rost, romlik az 

értékesülés és emiatt több lizinre van szükség. 

A metionin a tej- és a gyapjútermelésben meghatározó, mindkét termékbe sok kéntartalmú aminosav épül be. 

Ezzel függ össze az angóranyulak takarmányának metionin kiegészítése. Több kísérlet igazolja, hogy a nőivarú 

egyedek sokkal jobban meghálálják a kiegészítést, mint a hímivarúak. Ugyanakkor a két nyírás között az egyre 

hosszabb gyapjú miatt fellépő hőstressz, illetve csökkenő takarmányfogyasztás miatt a második időszakban 

magasabb metionin szintről kell gondoskodni. 

A takarmány fehérjeszintje az alábbi alapanyagokkal növelhető: szója, repce, lucernaliszt, húsliszt, halliszt, 

tejipari melléktermékek. 

7. Nyersrost-szükséglet 

A szénhidrátok két nagy csoportra, a könnyen emészthető cukrokra és keményítőre illetve a nehezen vagy nem 

emészthető rostalkotókra oszthatók. 

A rost a növényi szövetek, a sejtfal strukturális komponense, kémialiag a szénhidrátokhoz tartozik. A roston 

belül hemicellulózt, cellulózt és az emészthetetlen (a növények elfásodott részét elkotó) lignint különböztetünk 

meg. 

A nyúl - a többi gazdasági állatfajhoz viszonyítva - általában rosszul emészti a rostot, nincs saját cellulózbontó 

enzime (celluláz). A rost 15-20%-os emészthetősége az egyes takarmányok között, a rájuk jellemző 

rostfrakcióktól függően, széles határok között változik: 

szalma*, széna, szőlőtörköly: 5-10% 

lucerna, árpa, zab, búzakorpa: 10-20% 

kukorica, szójabab: 20-40% 

répaszelet: 40-70%. 

(* A szalma emészthetősége NaOH feltárással javítható.) 

A rost (cellulóz) elbontását a vakbélben található mikroorganizmusok végzik, illó zsírsavak (ecetsav, vajsav, 

propionsav, hangyasav stb.) képződik belőlük, amelyek a vakbél és remese falán keresztül a véráramba jutnak. 

Az energiaszükséglet 10-30%-át adják. 

A növekvő rostszint rontja a táplálóanyagok emészthetőségét. A táplálóanyagok rosszabb hasznosulása ellenére 

a nyúlnak mégis szüksége van rostra. 13-15% (minimum 12%), 2/3 részben emészthetetlen rostot kell a 

takarmánynak tartalmaznia. 10-15% nyersrost tartalom mellett kapjuk a legjobb növekedést. 10%-os szint alatt 

megnő az emésztőszervi megbetegedések aránya. Magas rost mellett romlik a súlygyarapodás és a 

takarmányértékesülés. 

A rost szerepe sokrétű: 

• A hemicellulóz (pl. alma, répaszelet) a rost viszonylag jól emészthető, energiát szolgáltató, illetve 

toxinmegkötő része. 

• A közepesen emészthető cellulóz (pl. jóminőségű széna) energiát ad, de egyben csökkenti a vakbél pH-ját és 

ezzel megakadályozza a káros baktériumok elszaporodását; kedvezően hat a vakbélben folyó fermentációs 

folyamatokra, az illó zsírsavak termelődésére. 

• Az emészthetetlen rost (pl. búzaszalma elfásodott lignines része) hígítja a bélsarat, mechanikai hatást fejt ki a 

bélcsatornára és ezzel fenntartja a normális bélperisztaltikát. A sok és durva rostot tartalmazó takarmány 

gyorsan (túl gyorsan) halad át a bélcsatornán, ha viszont kevés a rost és sok a könnyen emészthető keményítő, 
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akkor a vakbéltartalom jelentős része visszajut a vakbélbe (ceacumba). Mivel ebből a táplálóanyagok már 

jórészt felszívódtak, a vakbélben élő hasznos baktériumok nem kapnak elég táplálékot, így a nem kívánatos 

toxintermelő E. coli és Clostridiumok fognak elszaporodni. A takarmány emészthetetlen rosttartalmának 

növekedésével rövidül a tápanyagok emésztőcsatornán történő áthaladási ideje és ezzel párhuzamosan 

csökken az elhullás is. 

• Telítettségi érzetet okoz. Néhány takarmány, mint a répaszelet és a lucernaliszt nagy (100 g-ra számítva 8,7 és 

6,3-szoros) mennyiségű vizet képes felvenni, térfogata többszörösére nő, míg a kukorica (1,8), a zab (2,4) és 

az árpa (3,4) sokkal kevesebb vizet tud magába szívni. 

• Megakadályozza az angóranyulakban a zootrichobezoárok (gyomorban a szőrlabada) kialakulását (a rost 

“kihúzza” a gyomorból a szőrzet tisztogatásakor lenyelt gyapjúszálakat). A normál szőrű (húsnyúl) 

gyomrában is kialakulhat szőrlabda, csak sokkal ritkábban és kevésbé súlyos formában, mint az angórában. 

• Szerepe van a szőrrágás megelőzésében. 

A liszt formájú rost nem fejti ki azt a mechanikai (fizikai) hatást, amely a bélperisztaltikához szükséges. 

Ugyanakkor a kisebb méret miatt a rost hosszabb ideig marad a vakbélben, ami rontja az emésztőszervi 

megbetegedésekkel szembeni megelőző szerepét. Épp ezért amellett, hogy a rost 2/3-a emészthetetlen legyen, 

még arra is figyelemmel kell lenni, hogy ne lisztes formában, hanem durvára őrölt, 2-4 mm-es méretben 

kerüljön a tápba. 

A leírtakból következik, hogy roston belül, elsősorban az emészthetetlen rostnak van a hasmenéses betegségek 

megelőzésében fontos szerepe. 

A rost és a keményítő hatása ellentétes. Az alacsony rost és magas keményítőtartalmú táp etetése esetén a 

táplálék áthaladási üteme csökken. A vékonybélben ennek ellenére nem teljes a keményítő emésztése 

(felszívódása) és a vakbélbe jutó viszonylag nagy mennyiségű keményítő kedvező feltételeket teremt a patogén 

E. coli és Clostridium fajok elszaporodásához. A keményítő lebontása során keletkező glükóz szükséges a toxint 

termelő C. spiriforme elszaporodásához. 

Alacsony rost és magas keményítőtartalom esetén magas az illó zsírsavak mennyisége és ennek következtében 

savasabb a vakbél tartalom (pH = 5,8) és kevesebb az ammónia. Magas rost és alacsony keményítőszint mellett 

lényegesen csökken az illó zsírsavak mennyisége (de ezen belül nő a propinsav és csökken a vajsav aránya), a 

pH közelebb kerül a semleges tartományhoz (6,5) és több az amónia. 

Leggyakrabban az elválasztott nyulaknál lép fel hasmenés és emiatti elhullás. Ennek részben az az oka, hogy 

ekkor még jelentősebb szerepe van a takarmány keményítőtartalmának, a gabona magas arányának. A 

hasnyálmirigy termelte amiláz aktivítása 28 napos korban még csak közepes szintet ér el, így kevéssé képes a 

keményítő lebontására, ezért több keményítő kerül a vakbélbe. A helyzetet még súlyosbíthatja, hogy ebben a 

korban még nem alakult ki teljesen a kívánatos vakbélflóra. 

Amennyiben a táp rosttartalma kevés és a nyúlnak lehetősége van más takarmányt is enni, akkor igyekszik a 

rosthiányt pótolni. Francia kutatók 11,7 és 4,1% rosttartalmú tápot és emellett szalmát adtak az állatoknak. A 

csak tápot evő csoporthoz képest a szalmához is jutó egyedek az összfogyasztáson belül 7 ill. 16%-ban 

választották a szalmát. Normál rostszint mellett a szalmaevés nem módosította a súlygyarapodást, de az 

alacsony rosttartalmú tápot evő nyulaknál kifejezetten előnyös volt a szalma adása, mivel a napi átlagos 

súlygyarapodásuk közel 20%-kal javult. 

A gyakorlati takarmányozásban ellentét van az anya és a szopósnyúl igénye között. Amíg az anyának a 

tejtermeléshez, a súlyosabb energia-deficit megelőzése céljából magas energia- és fehérjeszintű takarmányra 

lenne szüksége, addig a szilárd takarmány fogyasztására áttérő szopósnyulaknak magas az emészthetetlen rost 

szükséglete, így alacsonyabb energia (főként keményítő) tartalmú tápot igényelnének. Az ellentét feloldható 

lehet, ha a tenyésztápba az energiát részben zsírral viszik be (a szopósnyulak jól emésztik a tejzsírt), emellett 

segítjük a gyorsabb áttérést a szilárd takarmány fogyasztására. Különösen az először fialt anyáknál fontos, hogy 

kicsinyeit korán (28 napos korban) válasszák le és a nekik legjobban megfelelő starter tápot kapjanak. Amint 

korábban szóltunk róla, ennél korábbi választással is próbálkoznak. Az anya- és a szopósnyulak eltérő 

igényének megfelelő takarmányozás megoldása céljából olyan etetési módot próbálnak ki, amelynél a 

szopósnyulak etetőjét ritka ráccsal veszik körül. A lyukakon keresztül a kisnyulak bejuthatnak, de az anya nem 

tud hozzáférni a speciális táphoz. Az anya etetőjét magasabbra teszik, amivel a szopósoknak az anya tápjához 

jutását nehezítik meg. 
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8. Ásványi anyagok, nyomelemek 

A kalcium és a foszfor a csontozat fontos eleme. A fiatalkori csontnövekedést szolgálja a nyúltej magas Ca és P 

tartalma. 

Más monogasztrikus állatokban a kalcium felszívódásában a D-vitamin játszik szerepet; a felesleg a bélsárral 

távozik el a szervezetből. A nyúlban a D-vitamin valószínűleg nem vesz részt ebben a folyamatban, a 

felszívódás független az igénytől, a fölösleg - főleg kalcium-karbonát formájában - a vizelettel választódik ki. 

Ezt jelzi a taposórácson látható fehér folt. 

Ca hiány esetén a fiatal állatokban angolkór, az idősekben csontlágyulás léphet fel; a túladagolást jól tolerálja. 

A kalcium mellett a foszfor a csontok legfontosabb alkotóeleme. Az ideális Ca:P arány 2:1, de a betartása a 

nyúlnál nem olyan kritikus, mint más állatfajoknál. A testben található foszfor 80%-a a csontokba és fogakba 

épül be. A túlzott foszfor beviteltől óvakodni kell, mert a magas foszfortartalom az anyanyulaknál reprodukciós 

zavarokat idézhet elő. Ugyanakkor a szervezetből ürülő foszfor környezetterhelő is. Egy 6 hónapos kísérletben a 

0,45-0,76% közötti foszforszint nem rontotta az anyanyulak reprodukciós teljesítményét. Növendéknyulakkal 

0,30 és 0,66% közötti foszfortartalmú tápot etettek. Az öt csoportban a súlygyarapodás, a takarmányfogyasztás, 

a takarmányértékesítés és a vágási tulajdosnágok hasonlóak voltak, így a 0,30% foszfort is elegendőnek tartják. 

A foszforszint csökkentésének gátat szab, hogy a gabonamagvakban sok a foszfor és ezek helyettesítése csak 

költséges úton valósítható meg. 

A magnézium a csont alkotóeleme, az enzimek működéséhez, és az ideg ingerület átvitelében szükséges. A 

gyakorlatban magnézium hiányával nem kell számolni, mivel a hüvelyesek és a búzakorpa kitűnő forrásai. A 

fölösleg - a Ca-hoz hasonlóan - vizelettel ürül ki. 

A súlyos káliumhiány izom- és here elfajulást okozhat. A felesleget a vesék választják ki. 

Bőségesen található nátrium a hüvelyesekben és a gabonamagvakban. A nyúl NaCl igényével kapcsolatban alig 

végeztek vizsgálatot. Az NRC ajánlás szerint 0,5% konyhasó szükséges a takarmányba. Ez a mennyiség az Na 

mellett a Cl igényt is kielégíti. Enteritis esetén sok Na és K kerül a belekbe. A szervezet folyadékháztartásának 

zavara dehidratációhoz, súlyos esetben elhulláshoz vezethet. 

A ként a nyúl vastagbelében élő anaerob baktériumok kéntartalmú aminosav formájában építik be testükbe. 

Mivel ezeket a szervezeteket a nyúl a lágy ürülék elfogyasztásával hasznosítja, kén-kiegészítésre általában nem 

kell gondolni. Az angóragyapjú grammonként 38 mg ként tartalmaz (a napi gyapjútermelés 3-4 g), azért itt a 

pótlásáról (pl. Na2SO4) gondoskodni szükséges. 

Az újszülött nyulak jelentős vastartalékkal születnek, a máj sokat raktároz. A nyúltakarmányok elegendő vasat 

tartalmaznak, ezért a gyakorlatban vashiánnyal nem kell számolni. 

A rézszulfát formájában adott rézkiegészítés hozamfokozó hatású. Javul a súlygyarapodás és a 

takarmányértékesítés, csökken a választás utáni hasmenés és elhullás. 

A nyúl szelénszükségletéről nincsenek pontos adatok. Egyes kísérletek szerint előnyös a szelénkiegészítés. 

Kobalthiánnyal nem kell számolni, mivel a cékotrofia révén visszakerül a szervezetbe. (A B12-vitamin kobaltot 

tartalmaz.) 

A búzakorpa mangánban gazdag, hiánytüneteket csak kisérletesen idéztek elő. 

Cink általában elegendő mennyiségben található a takarmányban. 

A jód a tiroxin hormon alkotóeleme. Jódhiány esetén az anyanyulak több gyenge vagy holt fiókát hoznak 

világra. A nyúl igénye jódozott sóval kielégíthető. 

9. Vitaminok 

A vitamin elnevezés “vita” élet és az egyik első vitamin kémiai definiciójából (“amin”) ered. Két nagy csoportot 

különböztetünk meg: a zsírban oldódó (A, D, E és K), valamint a vízben oldódó (B csoport és C) vitaminokat. 
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A házinyúl egyes vitaminokból “önellátó”, másokat viszont a takarmánnyal kell bejuttatni. 

Az A-vitamin a testszövetek, mindenek előtt a hámszövet (a bőr, az emésztő- és a reprodukciós rendszer 

hámszövetei) szempontjából fontos. Hiányában a növekedés lelassul, mozgáskoordinációs, paralitikus tünetek, 

vakság, vízfejüség léphet fel. A nyúlban sajátos megjelenési formája a fülek lekonyulása, ami arra vezethető 

vissza, hogy nem megfelelő a porcképződés. Túladagolása esetén az anyanyulaknál magzatfelszívódással, 

vetéléssel, kicsi, gyenge almokkal, magas elhullással, vagy vízfejű újszülöttek megjelenésével számolhatunk. 

A növények nem tartalmaznak A-vitamint, viszont némelyik igen gazdag béta-karotinban. A nyúl a patkányhoz 

és a csirkéhez hasonlóan ezt nagyon jó hatékonysággal képes A-vitaminná átalakítani. (Más állatfajok sokkal 

kevésbé hatékonyak: ló: 33%, sertés és juh: 30%, szarvasmarha: 24%.) Az egyik leggazdagabb karotinforrás a 

sárgarépa, a friss zöld lucerna és a forrólevegős lucernaliszt. Ha a takarmányban nagy a lucerna aránya és még 

A-vitamin kiegészítést is kapnak a nyulak, túladagolási tünetek léphetnek fel. Mivel a széna a napon történő 

szárítás és a tárolás során sokat veszít karotin-tartalmából, a tél végi és kora tavaszi karotin-kiegészítés hasznos 

lehet. (A béta-karotinnak önálló szaporodásbiológiai szerepe is van.) Szintetikus készítmények helyett olcsóbb a 

természetes karotinforrás (pl. sárgarépa). 

A D-vitamin a különböző állatfajokban a Ca anyagforgalmában tölt be fontos szerepet. A nyúlban ez a 

szabályozás nem érvényesül, szükségletre való tekintet nélkül szívódik fel a Ca. D-vitamin hiánnyal ritkán kell 

számolni. Túladagolása esetén az étvágy csökken, kevesebbet mozog az állat, a vesék és az artériák 

elmeszesedése figyelhető meg. 

E-vitamint általában a reprodukciós teljesítmények javítása érdekében szokták adni. Az E-vitamin és a szelén a 

legtöbb állatfajban egymáshoz nagyon hasonló “antioxidáns” szerepet tölt be. (A nyúlban a szelén peroxid 

ellenes hatását nem igazolták.) Kiváló E-vitamin forrás a lucerna és a gabonamagvak. Kiegészítésre mégis 

szükség lehet, mert pl. a tápgyártás során sok kárbavész. Májkokcidiózis esetén nagyobb a nyúl E-vitamin 

igénye. 

A K-vitaminnak a véralvadásban van szerepe. Normális körülmények között a nyúlban nem kell K-vitamin 

hiánnyal számolni, mert a bélben élő baktériumok szintetizálják és a cékotrófia révén elegendő mennyiség jut a 

szervezetbe. Vemhes anyáknál szóba jöhet a kiegészítés. Szulfakvinoxalin kezelés, vagy K-vitamin antagonisták 

(pl. dikumarol) viszont hiányt idézhetnek elő. 

A nyúl vastagbelében élő baktériumok szintetizálják a B-csoportbeli vitaminokat, ezért általában nincs szükség 

kiegészítésükre. Fiatalon elválasztott nyulaknak (cékotrófia még nem tökéletes) és bizonyos - különösen a 

bélflórát károsító gyógyszeres - kezelés esetén, vagy hasmenéskor hasznos a takarmányba B-vitaminokat is 

bekeverni. 

Az ember, a majmok, a tengerimalac és néhány hal kivételével C-vitamin kiegészítésre nincs szükség. A nyúl a 

szöveteiben glükózból szintetizálja. 
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3. fejezet - A HÁZINYÚL FONTOSABB 
TAKARMÁNYAI 

Hagyományos (extenzív) takarmányozás mellett a nyulak táplálása zöldre vagy szénára (pillangósok, fűfélék) 

alapozódik, amit télen gyökér- és gumós takarmányokkal és az egész év folyamán abrakkal (zab, árpa, búza, 

kukorica) egészítenek ki. 

Intenzív termelés mellett a nyulak táplálóanyag-igényét kizárólag tápok etetésével elégítik ki. Jelenleg a 

kereskedelmi forgalomban kapható nyúltápok többsége megfelel az elvárásoknak, hasonló a külföldön 

gyártottakhoz. Medikáció nélküli és gyógyszeres, vagy akár többfázisú (fialást előkészítő, szoptató, választás 

előtti és utáni, ill. befejező hízlaló) tápokat kínálnak. 

A legtöbb vállalkozó méretű telepen a tenyésztáp mellett medikációs és gyógyszer nélküli hízlaló tápot etetnek a 

nyulakkal. A legtöbb magyar kisüzemi nyúltelepre a félextenzív, vagy félintenzív termelés a jellemző. Ezeken a 

helyeken a nyulak igényét leggazdaságosabban kombinált takarmányozással: felerészben táppal, esetenként 

ehhez kevert abrakkal és ad libitum adott zöldtakarmánnyal vagy szénával elégítik ki. A nyulak takarmányai az 

alábbiak szerint csoportosíthatók: 

• tömegtakarmányok, 

• koncentrált takarmányok, 

• ásványi anyagok és vitaminok, 

• nem takarmány eredetű adalékok: antibiotikumok, antioxidánsok, baktérium preparátumok, 

• ízanyagok, enzimek, hormonok, ragasztóanyagok. 

1. Tömegtakarmányok 

Az üregi nyúl tömegtakarmányokon él. Az extenzíven gazdálkodó kis nyúltelepeken ma is ezek teszik ki a 

fejadag legnagyobb hányadát, esetenként nagyobb telepeken is etetik. A természetszerű nyúltartásban ismét 

megnő a tömegtakarmányok szerepe. 

A zöldtakarmány természetszerű, ízletes, a nyulak szivesen fogyasztják. Jó hatással van az étvágyukra. Mivel 

nedvességtartalmuk magas (80-90%), táplálóanyag-koncetrációjuk alacsony, az állatok nagy mennyiséget 

tudnak belőle megenni. Emiatt az emésztőrendszer kitágul, tömege megnő. Erre vezethető vissza, hogy ezeknek 

a nyulaknak rosszabb a vágási kitermelése, mint a koncentrált takarányt fogyasztóké. A zöldet folyamatosan 

(naponta) kell betakarítani. Vigyázni kell, hogy ne fülledjen be, mert emésztési zavarokat okozhat. 

A házinyúl táplálóanyag igénye önmagában zöldtakarmánnyal nem elégíthető ki. A nyulak ugyanis nem 

képesek naponta annyi zöldtakarmányt elfogyasztani, amely táplálóanyag igényüket kielégítené. A 2,6 kg-os 

súlyig hizlalt zöldtakarmányt evő növendéknyulak 68 nappal később érték el a vágósúlyt, a napi átlagos 

súlygyarapodásuk a fele sem, a vágási kitermelésük pedig 7%-kal gyengébb volt, mint a tápon tartott nyulaké. 

Széna évszaktól függetlenül bármikor etethető. A szárítás során megázott, sárgult széna sokat veszít értékéből, 

megfelelő tároláskor is csökken béta-karotin tartalma. Alacsony rosttartalmú tápok esetében célszerű szénát is 

etetni. Ellenkező esetben - főleg a választás utáni időszakban - megnő az emésztőszervi megbetegedésekre 

visszavezethető elhullás. A nagy telepeken a széna etetését általában nem lehet megoldani, mert sok kihullik a 

ketrecbe és a trágyacsatornába. A trágya gépi eltávolításánál ez gondot okozhat. 

A lucerna az egyik legnagyobb területen termesztett tömegtakarmány. Egységnyi területről több fehérje 

nyerhető belőle, mint más takarmánynövényekből. 

A nyulak zölden és szénaként is szivesen fogyasztják. Fehérjéjét jól (70-80%-ban) emésztik, ezért az egyik 

legfontosabb fehérjeforrásuk. A nyersfehérje tartalma a bimbózás előtti 26%-ról a virágzás idejére 18-19%-ra 

csökken, ezért virágzás előtt célszerű kaszálni. Főként levelei gazdagok fehérjében; épp ezért a szárítás, 

forgatás, begyűjtés során és a szénazsebből való kihúzáskor a levélpergéstől függően veszít értékéből. Az 
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idősebb korban vágott lucerna rostban gazdagabb, ezért az emésztőszervi betegségek megelőzésében lehet 

szerepe. A tápokba magasabb rosttartalma miatt II. osztályú lucernalisztet célszerűbb keverni. Főleg a levelek 

tartalmaznak sok kalciumot, foszfortban viszont szegények. A zöld lucerna karotinban gazdag. A napon szárított 

széna az UV sugárzás hatására, majd a tárolás folyamán sokat veszít karotintartalmából, tél végére akár 

negyedére is csökkenhet. Ezzel szemben a lucernaliszt karotinban gazdag. A lisztté örlés miatt azonban a rost 

nem fejti ki azt a kedvező hatást, mint a szálasan etetett lucernáé. 

A lucerna és más herefélék szaponintartalmuk miatt kesernyés ízűek. Ennek ellenére a nyúl szívesen fogyasztja 

őket. A szaponin kedvező hatása, hogy csökkenti a szérum és a szövetek koleszterin szintjét. A faji sajátosság 

mellett erre vezethető vissza, hogy a nyúlhús koleszterin-tartalma alacsony. 

Bimbózás és virágzás idején megnő a lucerna ösztrogén tartalma, ezért nagy adagban történő etetésekor 

szaporodási problémák léphetnek fel. 

Egy kísérletben megvizsgálták, hogy a nyulak szabad választás esetén mennyi lucerna nélküli és mennyi 

különböző arányban lucernát tartalmazó tápot választanak. A lucerna tápon belüli arányának növekedésévek 

csökkent ennek az összes fogyasztáson belüli aránya. A választást valószínűleg nem önmagában a lucerna 

aránya határozta meg, hanem az energia- és a rostszintnek is szerepe lehetett. 

A lucerna takarmányon belüli optimális arányát nehéz megállapítani. Ha csak mint fehérje forrást vennénk 

figyelembe, akkor magasabb arányban történő etetésekor több termelési tulajdonság javulna. Növendéknyulak 

tápjába különböző arányban (0-40%) kevertek lucernalisztet. Az emésztési együtthatók a lucerna 

részesedésének növekedésével folyamatosan, a súlygyarapodás és a takarmányértékesítés 10% felett jelentősen 

romlott. Az egyik amerikai kísérlet szerint a lucernát nem tartalmazó táphoz képest 60%-os bekeverésig nem 

romlott a növendéknyulak súlygyarapodása. A szakirodalom szerint csak az USA-ban szoktak a tápba 50% 

körüli lucernát tenni. Európában általában 25-35%-os arányt javasolnak. 

Más pillangós virágú növények (vöröshere, biborhere, baltacim, somkóró, édes csillagfürt, stb.) takarmányozási 

értéke a lucernához hasonló. A lucerna jól helyettesíthető velük. A somkóró a K-vitamin hatását gátló kumarint 

tartalmaz. 

A fűfélék ízletesek, magas a rosttartalmuk, de takarmányozási értéke a pillangósoknál kisebb. Elsősorban a 

fehérje-, a Ca- és a vitamintartalmuk alacsonyabb. Beltartalmuk az összetételüktől függ, legértékesebbek a 

pillangós keverékek. Az útszélen, az árokparton gyűjtött fű etetése óvatosságot igényel (ólomtartalom!). 

A gabonaszalmák közül az árpának és a zabnak takarmányozási értéke is van. A búzaszalma inkább csak 

rostkiegészítésül szolgál. 5, 10, 15%-ban búzaszalmát tartalmazó tápot etettek növendéknyulakkal. A magas 

rosttaralom nem befolyásolta a 45. és 80. nap közötti súlygyarapodást, mert a szalma arányának növekedése 

miatti energiatartalom csökkenéssel arányosan nőtt a nyulak takarmányfogyasztása. Ugyanakkor romlott a 

takarmányértékesítés és 15%-os bekeverésnél a vágási kitermelés is. 

Feltárt (pl.: Na-hidroxiddal) szalmával külföldön bíztató eredményeket értek el, de hazánkban az eljárás 

létjogosultsága megkérdőjelezhető. 

Kisebb házkörüli nyúltelepeken kiegészítő takarmányként kukoricacsalamádé, kukoricaszár (hosszában 

felvágva), a bélsárlágyító hatású leveles cukorrépafej és répalevél (ne legyen szennyezett, sáros), a puffasztó 

hatású káposzta és kelkáposzta, a hashajtó hatású spenót, sóska és saláta, az igen vegyes összetételő konyhakerti 

és konyhai hulladék, a sokszor csersavat tartalmazó (dugító hatású) leveles gallyak (pl. akác) jöhetnek 

számításba. A legtöbb esetben csak kis mennyiséget és ezt is óvatosan, fokozatos szoktatás után lehet a 

nyulaknak adni. 

Hagyományos takarmányozás esetén a téli időszakban gyökér- és gumós takarányokat is etetnek. Szárazanyag-

tartalmuk alacsony, kevés fehérje és rost, viszont több keményítő található bennük. Az ásványi anyagok közül a 

Ca, P és a K mennyisége jelentős. Ízletesek, jól emészthetők, kedvező étrendi hatásúak. Általában csak kis 

mennyiségben adhatók. Romlott, fagyos részek hurutot, hasmenést okozhatnak. A földtől és a sártól meg kell 

őket tisztítani. 

A takarmányrépa kisebb mennyiségben nyersen, szeletelve vagy reszelve etethető. A cukorrépa nagy 

energiaértékű takarmány. Szoktatni kell hozzá a nyulakat. A sárgarépa magas karotintartalma miatt tél végén és 

kora tavasszal javítja az anyanyulak szaporaságát (a vemhesülési arányt és az alomlétszámot), valamint a 

baknyulak termékenyítőképességét (az ondó minőségét). A burgonyát szolanin-tartalma miatt, továbbá a 

keményítő föltárása céljából célszerű párolni vagy főzni. 
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2. Koncentrált takarmányok 

2.1. Gabonamagvak 

A lucerna mellett a nyulak takarmányának másik fontos összetevői a gabonamagvak. Főként energiaforrásként 

(keményítő) veszik őket számításba. Ha túl nagy arányban szerepelnek a fejadagban keményítő-túladagolás 

miatt enteritis alakulhat ki. Megelőzése érdekében a takarmánykeveréknek minimum 12-13% rostot kell 

tartalmaznia. 

A gabonamagvak általában kevés fehérjét, kálciumot és foszfort tartalmaznak, és az sem teljes értékű. 

Többnyire alacsony a zsír- és a rosttartalmuk. A külső burok E-vitaminban gazdag. 

Az ízletes és jó étrendi hatású zabból a nyúl teljes abrakszükséglete kielégíthető lenne. Mivel általában nehéz 

hozzájutni, leggyakrabban árpával vagy búzával szokták helyettesíteni. 

A kukorica és a cirok energiatartalma a legnagyobb; hízlaló takarmányok. Az árpa és a rozs rostban gazdagabb. 

Fehérjetartalmuk a fajtától és a termelési körülményektől függően változik: a kukoricáé a legalacsonyabb, a 

búzáé és az árpáé valamivel magasabb. A legtöbb zsír (olaj) a kukoricában és a zabban található. A kalcium 

mennyisége rendkívül alacsony, a foszforé közepes. A kukorica kivételével nincs bennük béta-karotin. A rozs 

takarmányozási értéke elmarad a többi gabonáétól, mert pektin-tartalma rontja az emészthetőséget. A kukorica 

lágy magfehérjéje csökkenti a vékonybélben a fölszívódást. Fuzáriumos kukorica etetésekor az F-2 és/vagy a T-

2 toxin miatt gyomor- és bélbántalom (hasmenés) lép fel, csökken a nyulak étvágya, takarmányfogyasztása és 

súlygyarapodása, az anyák rosszabbul szaporodnak (nő a magzatelhalás). 

2.2. Más energiaforrások 

A búzakorpa és más malomipari melléktermékek ízletesek. Viszonylag jó energia- és fehérjeforrások. Foszfor, 

B-csoportbeli és E-vitamin-tartalmuk magas. Kalciumban és karotinban szegények. 

A kenyérhulladék - amelyet megszárítva a nyulak szívesen rágcsálnak - a gabonamagvakkal egyenértékű, olcsó 

takarmány. Fehérjében szegény, de nagy a szénhidrát-tartalma. Hízlaló, ezért tenyésznyulakkal csak korlátozott 

mennyiség etethető. (Penészeset ne adjunk az állatoknak!) 

A melasz javítja a tápok ízletességét, egyben a granulátum készítésekor ragasztóanyagul is szolgál. Általában 

3%-ban keverik a tápokba. 

A szárított répaszelet ízletesebbé teszi a tápot. Magas a nyersrosttartalma, de alig található benne lignin, ezért a 

nyúl viszonylag jól emészti. 

A zsír és az olaj az egyik legismertebb energiaforrás, ugyanakkor a granulálás során, mint kenőanyag is 

szerephez jut. A vemhesség végén és magas tejtermeléskor az anyanyulak energiamérlege negatív, ekkor van 

különös jelentősége a tápba kevert zsíroknak. A növényi olajok (kukoricaolaj, szójaolaj) olyan esszenciális 

zsírsavakat tartalmaznak, amelyek javítják a prém minőségét (kiállítás). 

A zsír takarmányba keverésével kapcsolatos kísérletek esetenként ellentmondó eredményeket hoztak. Az 

anyanyulak testsúlya, kondiciója, a zsírtartalékok mennyisége nem minden esetben alakult kedvezően. A 

vemhesülési arány elsősorban azokban a kísérletekben javult, amikor az anyanyulat közvetlenül fialás után 

fedeztették. A vizsgálatok szerint az alomlétszám nem nőtt, sőt esetenként csökkent is. Több halva született 

nyúlról számoltak be. A zsírkiegészítésnek egyedül a tejtermelésben és az alomsúlyban volt egyértelmű pozitív 

hatása, a szopósnyulak a 7-12%-kal több tejhez jutottak. Befolyásolható a tejzsírsav összetétele is. A növényi 

olajok a telítetlen zsírsavak mennyiségét, az állati zsír a hosszú láncú (C:16-C:22) zsírsavak arányát növelik. A 

szoptatás alatti elhullás vagy változatlan maradt, vagy magasabb lett, mint a zsír nélküli tápot evő csoportban. 

Olaj és/vagy zsírkiegészítéssel – annak zsírsav profiljától függően – eredményesen változtatható a hús zsírsav 

összetétele is. 

A zsír tápba keverésével óvatosan kell bánni. Tekintetbe kell venni, hogy a zsír az ízletességet ronthatja és 30-

40 g/kg felett nehézségek léphetnek fel a gyártás során. 
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A magasabb rosttartalom egyértelműen növelte a növendéknyulak takarmányfogyasztását, kissé rontotta a 

súlygyarapodást (8%) és jelentősen a takarmányértékesítést (20%). A zsírkiegészítés egyedül a 

takarmányfogyasztásra hatott kedvezően, a súlygyarapodás – különösen a nagyobb arányú bekeveréskor – 

kifejezetten romlott. 

2.3. Fehérje források 

Ebbe a csoportba sorolt takarmányok nyersfehérje-tartalma 20% fölött van. A hüvelyes magvak sok fehérjét 

tartalmaznak, ásványi anyagokban gazdagok, a szója kivételével zsírban szegények. Mivel többségük sok 

csersavat tartalmaznak, ezért dugító hatásúak lehetnek. Az olajos magvak serkentik az ivari életet, kedvezően 

hatnak az angóranyulak szőrnövekedésére. 

Az extrahált szójadara nagyon ízletes, jól emészthető, kiváló aminosav-granitúrával rendelkezik, bár fehérje- és 

lizinszintjéhez képest kéntartalmú aminosav-kiegészítésre szorul. Nyersen tripszingátló, a vörösvérsejtek 

összecsapódását elősegítő anyagot és toxikus faktorokat tartalmaz. Hőkezelés (extrudálás) hatására ezek 

lebomlanak, ezért csak így etethetők. 

Az extrahált napraforgódara az olajgyártás mellékterméke. Magas nyersfehérje-tartalmát a nyúl jól hasznosítja, 

ezért kiválóan alkalmas a drága szója helyettesítésére. Élénkíti a bélmozgást. Hátránya, hogy lizinben és 

kéntartalmú aminosavakban szegény. 

A repcemagdara jelentősége az utóbbi időben nő. Az olajipari melléktermékek közül a legtöbb kéntartalmú 

aminosavat tartalmazza, jelentős a lizin-tartalma is. 

A lenmag nyálkát képező anyagot tartalmaz. Jótékony hatása van a bélgyulladásra. Kiállítás előtt érdemes etetni, 

mert a nyulak szőre kifényesedik tőle. Lehet kender- és tökmagot is adni az állatoknak. 

A takarmányborsó nagyobb adagban bélelzáródást okozhat. A lóbabot, a csillagfürtöt és a csicseriborsót a nyúl 

rosszul emészti. 

Hús-, csont-, vér- és hallisztet - magas áruk miatt - ritkán kevernek a nyulak takarmányába. Feltárt toll-liszttel 

(kéntartalmú, aminosavak!) bíztató kísérleteket végeztek angóranyulakkal. 

A táp szintetikus aminosavval (DL-metioninnal) történő kiegészítése (0,35%) alig befolyásolja a hímivarú 

angóranyulak gyapjútermelését, de a nagyobb termelőképességű nőivarú egyedekben 15-20%-os gyapjúhozam 

növekedést értek el vele. A hízónyulaknál a lizin hozzáadásnak lehet szerepe. 

3. Antibiotikumok 

Különböző antibiotikumokat gyógyszerként vagy hozamfokozóként adhatnak a nyulaknak. A kedvező 

eredmények mellett figyelemmel kell lenni arra, hogy néhány antibiotikum és kemoterápiás szer szájon át - “per 

os” - történő adagolásának súlyos következménye lehet. Az ampicillin és a linkomicin hasmenést, esetleg 

elhullást, a penicillin, a falosporin, a spiramicin és a tilozin könnyen hasmenést, a monenzin, a narazin 

mérgezést is okozhat. 

Az antibiotikumok állattenyésztésben történő alkalmazását az EU egyre szigorúbb renszabályokhoz kötik. 

Egyes országok már meg is tiltották használatukat. Különösen fontos az állategészségügyi rendszabályok (dózis, 

az etetés időtartama, várakozási idő stb.) betartása, hiszen nem csak az állatban, hanem annak húsát elfogyasztó 

emberben is rezisztencia alakulhat ki. 

A gyógyszeres tápok általában oxytetracyklint, tiamulint, cinkbacitracint, spiramycint, diclazurilt, trimetoprint, 

sulfadimedoxint tartalmaznak. A gentamycin kezelés sok esetben eredményes. Ezek a tápok azonban csak 

állatorvosi rendelvényre kaphatók. 

4. Probiotikumok 

A takarmányba kevert élő mikroorganizmusokat nevezzük probiotikumnak. 

Más állatfajokhoz hasonlóan, az utóbbi időben a nyúltenyésztésben is egyre terjed használatuk. A kísérleti 

eredmények szerint a házinyúlban a hozamfokozó hatásnál is nagyobb jelentősége van választás után a kedvező 



 A HÁZINYÚL FONTOSABB 

TAKARMÁNYAI 
 

 23  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

bélflóra és pH gyorsabb kialakításában és ezzel az emésztőszervi megbetegedések megelőzésében, a patogén 

kórokozók (pl. E. coli) által okozott veszteségek csökkentésében. 

Ezek a készítmények általában nem hőrezisztensek, de vannak a granulálás során keletkezett hőnek ellenállóak 

is. Ilyen pl. a toyocerin vagy a Paciflor. Kedvező eredményeket értek el Streptococcus faecium M-74-gyel, 

Lacto-Sacc-al és Acid-Pak-Way-el is. 

5. Ízanyagok 

Az ízanyagok tápba keverésének az a célja, hogy a nyulak a takarmányt szívesebben fogyasszák, többet egyenek 

belőle és ezzel javuljon termelésük. Jó tapasztalatokat szereztek kakukkfű-kivonattal. Ízesítő és ragasztó hatása 

miatt 3% melaszt célszerű a tápba tenni. 

A nyulak takarmányválasztásában fontos szerepe van az íznek és az illatnak. A szopósnyulak is ez alapján 

választják ugyanazokat a növényeket, mint anyjuk. Épp ezért megfontolandó lenne, ha a tápoknak (tenyész, 

választási, hízlaló, befejező) lenne egy azonos íz- és illatkomponensük, amely segítene a tápváltások során az 

átállásban. 

6. Ragasztóanyagok 

A nyúltápot többnyire préseléssel granulálják, más esetben különféle ragasztó-anyagokkal igyekeznek 

szilárdabb, kevésbé porló pelletet formálni. Ennek különösen a nagyobb rosttartalmú tápok esetében van 

jelentősége. 

Gépi takarmánykiosztáskor a granulátum nagyobb mechanikai hatásnak van kitéve, jobban porlik, ezért 

nagyobb jelentősége van a megfelelő ragasztóanyag használatának. 

7. Nyúltápok 

A nyúltápok tartalmazzák azokat az alapanyagokat és kiegészítőket, amelyekre különböző korú és termelési 

fázisú szopós-, hízó- és anyanyulaknak szükségük van. A kiegészítők a korábban is szokásos ásványianyag és 

vitamin mellett különböző hozamfokozók és probiotikumoktól az enzimekig illetve gyógyszerekig terjedhetnek. 

A nyúltápokban leggyakrabban lucernaliszt, extrahált szója, búzakorpa, búza, árpa, extrahált napraforgó, 

kukorica, szalma, zab és melasz található. A keveréket minden esetben kiegészítik ásványi anyagokkal és 

vitaminnal. 

A hagyományos termelést folytató nyúltelepeken általában egyféle (többnyire tenyész) tápot etetnek és ezt 

egészítik ki tömegtakarmánnyal (zöld vagy széna), esetenként abrakkal is. Kisérletileg bizonyították, hogy ha a 

szárazanyagban számított fogyasztásból 50-60%-nál kevesebb a táp mennyisége a termelési eredmények 

látványosan romlanak. Ennél az etetési módnál az egyébként sem minden nyúlnak megfelelő táplálóértékű tápot 

“higítják” más takarmánnyal. Ennek a törvényszerű hibának az elkerülése érdekében helyenként koncentrált 

granulátumot gyártanak, amit a megadott arányban lehet otthon termelt vagy vásárolt takarmánnyal kiegészíteni, 

hogy így megfelelő szinten elégítsék ki a nyulak táplálóanyag-igényét. 

Intenzív és félintenzív termelés esetén a világon mindenütt csak tápot etetnek. Ezt legfeljebb a választott 

nyulaknál egészítik ki rostforrásul szolgáló jó minőségű szénával. 

Korábban csak tenyész, hizlaló és angóra tápot forgalmaztak. A nyulak igényének minél teljesebb biztosítása 

érdekében egyre több takarmánygyártó ajánl többfázisú takarmánysort. Még ezen belül is van választási 

lehetőség, pl. milyen gyógyszeres kiegészítés (medikáció) legyen a tápban, esetenként az évszakonkénti változó 

igény (nyári nagy meleg) szerint is változtatják a táp összetételét. 

Kétfázisú táp esetén az anya és az elválasztott növendéknyulak külön tápot kapnak. Háromfázisú takarmányozás 

esetén általában egy választási tápot iktatnak be, amelybe az emésztőszervi megbetegedések megelőzése 

céljából gyógyszert is tesznek. A gyógyszert fogyasztó nyulakban ún. szermaradvány lehet, ezért vágás 

(értékesítés) előtt a javasolt várakozási időt be kell tartani és ez idő alatt befejező (gyógyszeres kiegészítés 

nélküli) tápot kapnak a nyulak. A takarmány összetétele és a bekevert gyógyszer(ek) határozzák meg, hogy 

melyik tápot hány napos kortól és mennyi ideig kell (szabad) etetni. 
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A jelenleg kapható nyúltápok közül a legteljesebb választékot az adja, amikor az anyanyulaknak is kétféle (fialó 

és tejelő), a szaporulatnak pedig háromféle (választó, hizlaló és befejező) tápot ajánlanak. 

A takarmánygyártó cégek a termékismertetőkben közlik az egyes termelői csoportoknak ajánlott tápokat. 

Mindenkinek saját magának – esetleg a szaktanácsadó segítségével – kell eldöntenie, hogy telepén milyen (hány 

fázisú) takarmányozást valósítson meg. 

Erre nincs általános recept, de általánosan érvényes, hogy minél intenzívebb a termelés színvonala, annál 

többféle (fázisú) táppal elégíthető ki a nyulak igénye. 

A táp változásánál, akár újat vásárolunk, akár a tápsoron belül váltanak, fokozatosan kell áttérni az egyik 

etetésről a másikra. Negyed, fél, majd háromnegyed arányban célszerű fokozatosan összekeverni a régi és az új 

tápot, ezzel csökkenthető a hirtelen átállás miatti hasmenés fellépése. 

Nyugodtan megállapítható, hogy a nagy takarmánygyárak mindegyike képes és általában tud megfelelő 

beltartalmú és minőségű tápot gyártani. Egyre csökken azon nyúltápok és gyártók száma, akik nem képesek ezt 

az igényt kielégíteni. A takarmánygyárak közötti minőségi és árverseny kiszorítja azokat, akik bár viszonylag 

olcsó, de gyenge tápokat forgalmaznak. 

Majd minden településen kapható nyúltáp zsákos kiszerelésben. A nagy nyúltelepek közvetlenül a gyárból, vagy 

nagy dealereken keresztül vásárolják a takarmányt, különböző akciók során árkedvezményeket kaphatnak. 

Egyre több nyúltelepen állítanak fel takarmánysilókat. Ezekbe speciális teherautóval kiszállított ömlesztett 

nyúltáp kerül. Külföldön egyre gyakoribb, nálunk még viszonylag ritka, hogy ezekből a silókból valamilyen 

csigás stb. kihordóval (gépi etetéssel) rögtön a nyulakhoz kerül a takarmány. 

8. Ivóvíz 

A víznek nincs táplálóértéke, mégis minden takarmánynál fontosabb. Más állatfajokhoz hasonlóan, a nyúl 

sokkal hamarabb pusztul el vízhiány, mint takarmányhiány miatt. 

A nyúl testének 70-80%-a víz. A szervezetből a legtöbb víz vizelettel ürül ki (napi 50-100 ml/tt-kg), de jelentős 

a bélsár útján távozó mennyiség is (a napi 65-75 g/tt-kg bélsár 65-70%- víz). Egy 4 kg-os nyúl szervezetéből a 

vizeleten (200-400 g) és a bélsáron keresztül (170-210 g) együtt 400-600 g víz távozik el. Bár a nyúl nem tud 

izzadni, de diffúzió és különösen légzés útján is szabadul meg víztől. A szoptató anyanyúl laktáció csúcsán a 

napi 200-250 g tejjel 150-200 g vizet ad le. 

A vízszükséglet három úton (anyagcsere víz, takarmány víztartalma, ivóvíz) elégíthető ki. Az anyagcsere víz a 

nyúl vízszükségletének mintegy 5-15%-át teszi ki. Az anyagcsere során keletkező víznek elsősorban a sivatagi 

körülmények között van jelentősége. A zsír és a szénhidrátok oxidációja során ugyanis víz keletkezik. A sivatagi 

ugróegér például sohasem iszik, de a tevék is több napig megvannak víz nélkül. (A teve púpjában nem vizet, 

hanem zsírt raktároz, és ennek felhasználásával jut “vízhez”.) Az abraktakarmányokban és a szénában 10-15%, 

a gyökgumós és zöldtakarmányokban 65-90% a víztartalom. A nyulat csak akkor nem kellene itatni, ha annyi 

nedvdús takarmányhoz jutna, hogy az összes elfogyasztott takarmány minimum 55%-a víz. 

Magas rosttartalmú takarmányt fogyasztó állatnak több vízre van szüksége, mint a magas energiaszintű 

táplálékot evő egyedeknek. A száraz takarmány nedvesítéséhez vízre van szükség, a lucernaliszt sok vizet vesz 

fel. A magas fehérjetartalmú táp is növeli a vízszükségletet. 

A tápra, abrakra és szénára alapozott takarmányozás elképzelhetetlen itatás nélkül. A nyúl 1 kg szárazanyag 

elfogyasztásához átlagosan 2 liter vizet iszik meg. Legjobb, ha korlátozás nélkül, szabadon, a nap bármely 

szakában ihatnak a nyulak. 

A nyulak napi átlagos vízszükséglete 130 g/testtömeg kg, ami 20 és 350 ml tartományban mozog. A vízigény 

szempontjából a környezeti hőmérséklet az egyik legfontosabb befolyásoló tényező. A nyulak alacsony és 

különösen magas hőmérsékleten az átlagosnál több vizet isznak. 

A nyulak a testhőmérsékletüket melegben részben a légzésen keresztüli párologtatással szabályozzák. Épp ezért 

melegben különösen fontos, hogy a nyulak számára mindíg legyen elegendő víz. Előnyös, ha az ivóvíz 

temperált. 
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Francia kutatók vizsgálták a meleg épületben tartott anya és hízónyulak termelését attól függően, hogy az ivóvíz 

hőmérséklete megegyezett a levegőével, vagy 18-19 oC-ra hűtötték. Az ivóvíz lehűtésének hatására javult a 

vemhesülési arány, nőtt az alomlétszám és a születési súly. Az elválasztást követően mindkét csoportot 

megfelezték és az addig meleg és hideg vizet ivó nyulakon belül két-két alcsoportot képeztek. Az elválasztás 

előtti körülményektől függetlenül előnyös volt a hűtött ivóvíz adása, a napi átlagos súlygyarapodás 39,9-40,3g-

mal szemben 41,4-41,7g lett és ennek megfelelően nőtt a 63 napos kori testsúly is. 

Az ivóvíz tehát friss, tiszta, melegben hűsítő legyen. Befagyott itatóból a nyúl nem tud elég vizet “kiolvasztani”. 

A magas nitrit- és nitrát vagy só- (ásványianyag-tartalom), az algás, vagy az olyan víz, amelyikbe peszticidek 

kerültek, veszélyes a nyúlra. Ha az összes oldható só mennyisége 1000 mg/liter alatt van a víz minden gond 

nélkül itatható, 1000 és 3000 mg/liter sótartalmú víz még adható, de már számítani lehet hasmenés fellépésére. 

8.1. A takarmányba kevert antibiotikumos kezelések alternatívái 
nyúltenyésztésben 

Más gazdasági állatfajokhoz hasonlóan az elmúlt évtizedekben a nyúltelepek mérete is megnőtt, nagyobb lett az 

állatsűrűség. Mindezek a megbetegedések (többek között az emésztőszervi problémák gyakoribb és súlyosabb 

megjelenését vonták maguk után. Leggyakrabban cinkbacitracint használtak a betegség megelőzésére. A 

nyúltenyésztők helyzetét azonban nehezíti a termelés növelése céljából adott antibiotikumos kezelések EU 

részéről történő korlátozása, tiltása. 

A termelés növelése céljából végzett antibiotikumos kezeléseknek kockázata is van: az adott antibiotikummal 

szemben rezisztens baktériumok alakulnak ki, aminek humán vonzata is lehet. 

Egyre nagyobb a fogyasztói elvárás az „egészséges élelmiszer” iránt, ezért a nyúltenyésztésben is el kell érni, 

hogy a pasteurellózissal szemben ne rendszeres gyógyszeres kezeléssel, vagy az emésztőszervi megbetegedések 

megelőzés céljából ne gyógyszeres táp etetésével oldjuk meg a problémát. 

A betegségek megelőzésének több lehetséges módja van. 

8.2. A termelés szervezése 

Mesterséges termékenyítésnél egyidejűleg akár több száz anyanyúl is inszeminálható. A telep összes anyája, 

vagy egy-egy nagyobb csoport egyszerre fial, azonos napon választhatók le a nyulak, és az értékesítés is egy 

időpontban történik. Ez tette lehetővé az egyszerre telepítés és egyszerre ürítés (angolul all-in all-out) 

módszerének a bevezetését, a szervezett és tervezhető áru előállítását. 

A betegségek megelőzése céljából a módszer legnagyobb előnye, hogy választáskor akár az anyákat, akár a 

növendéknyulakat viszik egy másik takarított és fertőtlenített épületbe (ketrecbe), a fertőzési lánc megszakad. 

Franciaországban a telepek több mint 80%-án az egész anyaállományt egyszerre termékenyítik (csak egy 

csoport van = „la bande unique”). Választáskor jobbnak tartják, ha az anyák kerülnek új épületbe. A „duo 

rendszerben” egy telepen minimum két istálló van, mindkettőben azonos ketrecek találhatók. Az egyikben 

vannak az anya-, a másikban a hízónyulak. Miután a növendéknyulakat értékesítik, a teljesen üres épületet, a 

ketrecekkel, a falakkal stb. alaposan takarítják és fertőtlenítik. Választáskor (a minimum 25 napos vemhes) 

anyák ide kerülnek. A növendéknyulak helyben maradnak, egy almot egy „tenyészketrecben” nevelnek fel. Így 

nincs helyváltoztatás, emiatt kisebb a stressz és a kockázat, csökken az elhullás. Természetesen ezekben az 

eredményekben nem csak az egyszerre telepítés és ürítés „haszna”, hanem a korábban engedélyezett 

gyógyszeres kezelések (tápok) alkalmazása is szerepet játszott. (Az 1997. évi kiugró értéket az akkor fellépő 

fertőző enteropátia okozta.) 

A rendszernek nem csak a tökéletes takarítás és fertőtlenítés az előnye, hanem az is, hogy minden épületben 

azonos szaporodási, nevelési fázisban levő anya- és azonos korú növendéknyulak vannak. Így akár gépi 

takarmánykiosztás esetén is minden állat a szükségletének megfelelő takarmányt kap, a munkafolyamatok 

sokkal jobban szervezhetők, stb. 

8.3. Takarmányozás 

Ha a növendéknyulak elhullása megemelkedik, legtöbben a takarmányt teszik felelőssé. Bár szerepe gyakran 

kimutatható, de számos más tényező is közrejátszhat a megemelkedő mortalitásban. 
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A takarmányozáson belül a növendéknyulak elhullására legnagyobb hatással a takarmány rosttartalma van. 

Korábban „csak” nyersrost-tartalomról beszéltünk. Az elválasztás utáni időszakban 17% körüli nyersrost-

tartalmat tartottunk kívánatosnak. 

A nyersrostot valójában a növények támasztószövete alkotja. Ma már több alkotórészét, ún. rostfrakciókat 

különböztetünk meg. Ezek a lignin, a cellulóz, a hemicellulóz és a pektin. 

A rostfrakciókat kémiai módszerekkel határozzák meg, különítik el egymástól. Mivel ezeket a fogalmakat egyre 

gyakrabban használják, röviden összefoglalom jelentésüket: 

• A teljes sejtfal-tartalom a neutrális detergens rost, rövidítése NDF. 

• Savdetergensben való főzés során a hemicellulóz kioldódik, az így nyert maradék a savdetergens rost, 

rövidítése ADF. 

• Az NDF és az ADF különbsége tehát a takarmány hemicellulóz-tartalma. 

• Az ADF kénsavval való kezelése során kioldódik a cellulóz és megmarad a savdetergens lignin, rövidítése 

ADL. 

• Az ADF és az ADL különbsége a takarmány cellulóztartalma. 

• Még egy vízben oldható frakcióról (NSP) is szoktak beszélni. 

A nyulak takarmányozásakor a lignin legfontosabb szerepe a táplálóanyag megfelelő sebességgel történő 

áthaladása az emésztő csatornán. A takarmány ADL tartalma és emésztőszervi megbetegedések, illetve az azzal 

összefüggő elhullások között nagyon szoros a kapcsolat. 

Az eredmények szerint a választás utáni időszakban 5,5%, a hizlalás befejező szakaszában pedig 5% ADL 

tartalom kívánatos ahhoz, hogy az emésztőszervi okok miatti megbetegedés és elhullás minimális szintre 

csökkenjen. 

A cellulóz is fontos szerepet játszik a takarmányozásban, de az ADL-é fontosabb. Az ADL-ből 5-7 g, a 

cellulózból 11-12 g a növendéknyulak napi szükséglete. 

A hemicellulóz és a pektin 30, illetve 70%-a felszívódik, ezek alkotják a rost emészthető frakcióját. Fontos 

szerepet töltenek be a vékonybélben és a vakbélben lejátszódó folyamatokban, a vakbél pH-jának alakulásában. 

Az egészséges emésztés érdekében szükséges megtalálni az emészthető és az emészthetetlen rost helyes arányát, 

amelynél az 1,3 alatti értéket tartják kívánatosnak. 

A keményítő szerepe (értékelése) az elmúlt évek során kissé megváltozott. Korábban kifejezetten hátrányosnak 

tartották, ha a fiatal nyulak takarmányában túl sok (14% feletti) keményítő volt. Ebben az életkorban ugyanis 

még nem eléggé fejlett a keményítő bontó enzim termelődése, ezért a sok meg nem emésztett keményítő 

táplálóanyag forrást jelent a káros baktérium flórának. Legújabb kísérletek szerint ez a kockázat elhanyagolható. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a különböző rostfrakciók szerepe a meghatározó. Ha ez elegendő és 

megfelelő arányban áll a nyulak részére, kissé magasabb keményítő-szint sem okoz problémát. 

A nyulak fehérje-szükségletének kielégítése nem csak a növekedés, hanem a bélnyálkahártya kialakulása és 

megújulása miatt is fontos. Magas fehérjeszint esetén viszont megemelkedik az egészségügyi kockázat, mert a 

meg nem emésztett „maradék” a káros flórát táplálhatja. Fontos a megfelelő emészthető fehérje:emészthető 

energia aránya. Mivel az energiaszint befolyásolja a nyulak fogyasztását, ezért elegendő fehérje felvétele csak 

az ehhez társuló energiával biztosítható. 

A takarmányozás hatással van az immunrendszerre is. A zsírsavak megfelelő aránya (omega-3/omega-6) esetén 

nem csak a hús minősége javul, hanem az immunrendszer is erősebb lesz. 

Választás utáni ad libitum takarmányozás esetén magas lehet az elhullás. Több kísérlet eredménye bizonyítja, 

hogy ha a választás utáni hetekben (5-8 hetes életkor között) a fogyasztást kb. 25%-kal visszafogják 

(korlátozott takarmányozás), az emésztőszervi megbetegedések száma, és az erre visszavezethető elhullás 

akár felére is csökkenhet. 
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A kísérleti eredmények és a gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a takarmányfogyasztást közvetve, a 

vízfelvétel korlátozásával is vissza lehet fogni. A nyulaknak viszonylag kicsi a gyomra, ezért egyszerre csak 

kisebb mennyiségű takarmányt és ivóvizet tudnak elfogyasztani. Amennyiben napi 2,5-3 órás folyamatos vízhez 

jutást biztosítunk, a takarmányfogyasztás a korlátozás nélküli mennyiségnek csak kb. 70%-a lesz. Az enteritis 

miatti elhullás ily módon is csökkenthető. (Zárójelben jegyzem meg, hogy állatjóléti oldalról kritika érheti a 

vízkorlátozást.) 

8.4. Alternatív takarmány-kiegészítők 

Az antibiotikumok takarmányba keverése helyett több alternatív készítményt (probiotikumot, prebiotikumot, 

szimbiotikumot, szerves savakat, növényi kivonatokat, enzimeket és immunerősítőket) próbáltak ki. 

A kísérleti eredmények áttekintésekor két „hibára” kell felhívni a figyelmet. 

Az egyes készítményeket gyakran megbízásos formában próbálják ki, és a megbízónak joga van az eredmények 

közlését megtiltani (titkosítani). „Természetesen” ezzel leginkább abban az esetben élnek, ha a szer nem hozza a 

kívánt eredményt. Épp ezért nagyon hasznos lenne minden készítményt „hivatalosan” állami megbízással 

kipróbálni, azért, hogy objektív képet kapjunk róluk. 

Általában elmondható, hogy az alternatív készítmények messze nem olyan megbízhatóan, kiszámíthatóan 

hatnak, mint a gyógyszerek. Ha az egyik kísérlet pozitív eredményt hoz, a másikban még ellentétes hatás is 

lehet. Természetesen szerepe van az ideális „dózis” megtalálásának, a bekeverés és a tárolás módjának is. 

A probiotikumok a szervezetben normális állapotban is jelen levő, hasznos, élő mikroorganizmusok. Pozitív 

szerepe a bélflóra mikrobiális egyensúlyának megteremtése és fenntartása. Ilyenek a Bacillus, az Enterococcus, 

a Lactobacillus, a Streptococcus és az élesztő. Jelenleg két probiotikum (Bacillus cereus var. toyoi és egy 

élesztő – Saccharomyces cererisiae) használatának van EU engedélye. 

Egy irodalmi összefoglaló szerint 15 kísérletből 7 hozott pozitív eredményt, hat esetben nem volt befolyása és 

háromnál negatív hatást figyeltek meg. Fontos, hogy csak két kísérletben csökkent szignifikánsan az elhullás. 

A prebiotikumok olyan anyagok, amelyek az emésztőenzimeknek ellenállnak és segítik a bélflórában levő 

hasznos baktériumok szaporodását. A leggyakrabban előforduló prebiotikumok az oligoszacharidok: frukto-

oligoszacharid = FOS, α-galakto-oligoszacharid = GOS, mannan-oligoszacharid=MOS, xilo-oligoszacharid = 

XOS. 

A probiotikumokkal szemben előnyük, hogy nem érzékenyek a granulálás során keletkező magasabb 

hőmérsékletre és a gyomor savas közegére. 

Meggátolják a káros baktériumok elszaporodását, kedvezően befolyásolják a bélbolyhok állapotát. 

Csökkenthetik a vakbél pH-ját, növelhetik az illózsírsav termelődését. Mindezek olyan körülmények, amelyek 

nem kedveznek a Costridiumok szaporodásának. 

A szerves savak közül a középhosszú láncú zsírsavak kedvező hatását figyelték meg. A 0,5% kaprilsavat 

tartalmazó takarmányt fogyasztó nyúlcsoportban csökkent a választás utáni elhullás. 

Az enzim-kiegészítésnek elsősorban akkor van jelentősége, ha olyan enzimet kevernek a takarmányba, amely 

termelődése az állatban, az adott életkorban még alacsony. Amikor választási tápba béta-glükanáz, béta-xylanáz 

és α-amiláz keverékét tették be, az egész nevelési időszak alatt csökkent az elhullás. Az enzimkeverékeknek 

különösen emésztőszervi problémák esetén van fontos szerepük, mert ilyenkor még jobban segítik a 

táplálóanyagok emésztését. 

A növényi kivonatok (fokhagyma, kakukkfű, rozmaring, stb.) hatásával kapcsolatban a nyulakra vonatkozóan 

még kevés eredmény látott napvilágot. Néhány fűszernövénynek bizonyítottan antimikrobiális hatása van. 

Több kutató megfigyelte, hogy a szelídgesztenyefából készült tannin alkalmas a választás után fellépő elhullás 

csökkentésére. Főként magas elhullás esetén mutatták ki pozitív hatását. 

A számtalan eredményt összefoglalva megállapítható, hogy a patogén kórokozók nagy kárt tesznek a 

nyúltelepeken. Az elhullást takarmányba és/vagy ivóvízbe adott antibiotikumokkal hatékonyan lehetett 

csökkenteni. Ezen megelőző kezelések korlátozása és tiltása miatt átfogó intézkedések megtételére van szükség: 
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• A betegségektől mentes, egészséges tenyésznyúl állomány a megbízható termelés alapja. 

• Legfontosabb a takarítás és a fertőtlenítés, a fertőzési lánc megszakítása. 

• A takarmányozási tényezők közül a rost- és az egyes rostfrakciók helyes arányára kell felhívni a figyelmet. 

• Az egyes alternatív takarmány-kiegészítők még külön-külön nem elég hatásosak, ezért kombinált használatuk 

javasolt. 

8.5. Hústermelés és húsminőség befolyásolása 
takarmányozással 

Az állatok, így a nyulak egyes szervei, testrészei és szövetei az életkorral (a testsúllyal) változó ütemben nőnek. 

Az emésztő apparátus viszonylag gyorsan érik. A csontszövet gyors növekedése is a fiatal állatokat jellemzi. 

Őket az izom és a bőr követi. Legkésőbben a zsírszövet növekedése indul el, és fejeződik be. A relatív 

növekedést az ún. allometriás együtthatóval szokták kifejezni. 1 alatti érték esetében a testtömegnél lassabban, 

1-nél vele azonos ütemben, míg 1 felett annál gyorsabban nő (egy meghatározott életkor vagy testsúly 

tartományban). 

Takarmányozással annak a szövetnek, szervnek vagy testrésznek a növekedése befolyásolható, amelyik éppen 

abban az időszakban nő gyorsan, amikor a táplálóanyag ellátást megváltoztatjuk (javítjuk). 

Házinyúl esetében azonban kicsi a mozgástér a vágási tulajdonságok mennyiségi és minőségi befolyásolására. 

Az elválasztás után fellépő emésztőszervi betegségek megelőzése miatt figyelni kell az elegendő rost bevitelére, 

a keményítőszint limitálására, pontosabban a rost és a keményítő helyes arányának megválasztására. Mivel a 

nyúl energiára eszik, ezért az energia-felvétel alig növelhető, de ekkor is figyelemmel kell lenni az ideális 

emészthető fehérje és emészthető energia arányára. Ebből következik, hogy a fehérjeszint sem változtatható 

tetszés szerint. 

Ha a fentiekre (és még más tényezőkre) mind tekintettel vagyunk, akkor a takarmánykorlátozás az egyik olyan 

módszer, amellyel a vágási és a húsminőségi tulajdonságok befolyásolhatók. A napi takarmányfelvétel 

korlátozásával az összes táplálóanyag bevitelt limitáljuk. 

8.6. Takarmánykorlátozás 

A vágási és a húsminőségi tulajdonságoknál egyes esetekben a születési súly (magzati élet alatti tápláltság) 

hatása is kimutatható. A hátulsó rész aránya a nagyobb, a vesekörüli zsír és a víztartó képesség a kisebb 

újszülöttekben volt nagyobb. 

A jobb tejtápláltságban részesült (két anyával nevelt) nyulaknak volt gyengébb a vágási kitermelése és kevesebb 

a hús víztartó képessége. A rosszabb vágási kitermelés hátterében az emésztőkészülék fiatalkori gyorsabb 

növekedése állhat, az ekkor szerzett különbség – úgy tűnik - később is megmarad. 

Amennyiben a nyulak az ad libitum mennyiség 80%-át kapták 1-3%-kal csökkent a vágási kitermelés. 

Jelentősebb takarmány-megvonás esetén még jobban romlott a vágási kihozatal. A vesekörüli zsír arányában is 

jelentős visszaesést figyeltek meg. Ugyanakkor 10% körüli fejadag csökkentés esetén a vágási tulajdonságok 

általában nem változtak szignifikánsan. 

Francia kutatók a takarmánykorlátozás három módozatát hasonlították össze. Egyikben 5 és 11 hetes kor között 

végig 80%-os korlátozás alkalmaztak (80-80), a másikban az első három héten 70, majd a következő három 

héten 90%-os (70-90), a harmadikban fordítva előbb 90, majd 70%-os fejadagot adtak a nyulaknak (90-70). A 

vágási kitermelés szempontjából három „átlagos 80%-os” takarmányozás közül a választás utáni erősebb 

korlátozás (70-90) volt a hátrányosabb. Úgy tűnik, hogy a 90%-os szintre való áttérés után megemelkedő 

fogyasztás miatt megnőtt az emésztőcsatorna súlya és aránya, ami kedvezőtlenül befolyásolta a vágási 

kitermelést. Az elülső-, a középső- és a hátulsó rész aránya, valamint a sütési veszteség független volt a 

kezeléstől. Logikusan, a 90-70 csoportban volt a legkisebb, és a 70-90 csoportban a legnagyobb a zsírdepók 

súlya. A hús:csont arányban (90-70 a leggyengébb) és a hús pH-ban (70-90 a legalacsonyabb) szignifikáns 

különbséget figyeltek meg. 

A takarmánykorlátozás hatására nem csak a zsírdepók mennyisége csökken, hanem a hús zsírtartalma is, amely 

befolyásolhatja annak élvezeti értékét, ízletességét. 
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8.7. Az energia-felvétel korlátozása 

Három csoport növendéknyulat azonos energia-, de különböző (10, illetve 20%-kal magasabb) táplálóanyag 

szintű takarmánnyal etettek. 10 illetve 20% fejadag csökkentés esetén az energia-felvétel ugyanilyen mértékben 

csökkent, de a többi táplálóanyagé (pl. fehérje) nem változott. 

Az energia-felvétel csökkentés hatására jelentősen csökkent a testsúly, ugyanakkor a vágási kitermelés nem 

változott. 

A magas energia-felvételhez képest az alacsonyban csökkent a karkasz, az elülső- és nőtt a hátulsó rész aránya. 

A vesekörüli zsíré közel felére esett. 

Az eredmények bizonyítják, hogy takarmánykorlátozás esetén a gyenge növekedés oka az energia felvétel 

csökkenése. Ha ezzel párhuzamosan a nyulak elegendő fehérjéhez és más táplálóanyaghoz jutnak, akkor a 

vágási tulajdonságok nem feltétlenül romlanak, változatlan arányú hús épül be a testbe. 

8.8. Választás utáni takarmánykorlátozás 

Az emésztőszervi megbetegedések megelőzése céljából többen javasolják az elválasztás utáni 

takarmánykorlátozást, majd a gyengébb súlygyarapodás kompenzálására a hizlalás második szakaszában az ad 

libitum takarmányozást. 

A választás után korlátozottan takarmányozott csoportban 0,3-0,8%-kal csökkent a vágási kitermelés. Ez 

feltehetően egyrészt azzal magyarázható, hogy az izom beépülése már a választás után elkezdődik és az ekkor 

végzett korlátozás befolyásolhatja a hústermelést. Másrészről pedig korlátozás után a nyulak fogyasztása megnő 

és ez nagyobb súlyú és arányú emésztőrendszer kialakulásához vezet. 

Az utóbbi magyarázat valószínűbb, mert az egyik kísérletben mért hús:csont arány nem változott. Az 

eredmények alapján az sem egyértelmű, hogy a korai korlátozás jelentősen befolyásolná a zsírdepók 

mennyiségét. Ennek oka, hogy a zsírosodás későbbi életszakaszra jellemző, a vágás előtti hetekben kezdődik, és 

ekkor a nyulak már ad libitum fogyasztottak. 

Általánosságban megállapítható, hogy a csak választás utáni hetekben végzett takarmánykorlátozás kevésbé 

befolyásolja a vágási tulajdonságokat, mintha a korlátozás egészen a vágásig tart. 

8.9. Fázisos takarmányozás 

Elválasztás után és a hizlalás befejező szakaszában eltérő a növendéknyulak táplálóanyag-szükséglete, amit 

legkönnyebben fázisos takarmányozással lehet kielégíteni. Elválasztás után alacsonyabb energiaszintű és 

nagyobb emészthető fehérje:emészthető energia (DP/DE) arányú takarmány etetése esetén jobban elkerülhetők 

az emésztőszervi problémák és az izomnövekedés igénye is kielégíthető. A nevelés befejező szakaszában 

viszont energiában jobban, fehérjében kevésbé koncentrált takarmány etetése kívánatos. Amikor a választott 

nyulak takarmányában is megemelték az energiaszintet, nőtt az intramuskuláris zsír mennyisége és csökkent a 

pH értéke, ugyanakkor kémiai összetétele nem változott. 

8.10. Fehérje:energia arány 

Amikor a nyulak fehérjeszükségletének kielégítéséről beszélünk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül az energia-

szintet sem, ezért leghelyesebb DP/DE arányban gondolkodni. 

A növendéknyulak napi nyersfehérje és emészthető fehérje szükséglete 19-20, illetve 12-14 g. Az ideális DP/DE 

arány 10,5-11 g/MJ. Ebben az esetben az izom fehérje szintézise maximális. Amennyiben a DP/DE arány 12 

g/MJ kissé csökken a zsírdepók mennyisége, ha 14 g/MJ-t eléri, akkor már a súlygyarapodás, a 

takarmányértékesítés, a húsosság is romlik, emellett az elhullás is megemelkedik. A zsírbeépülés alacsony 

DP/DE esetén is romlik. 

Azonos energiaszintű (10,4 DE MJ/kg), de emelkedő fehérjetartalmú (13,8 → 17%) és ennek megfelelően 

változó DP/DE (8,5-12,3 g/MJ) takarmány etetésekor a legjobb növekedést és a test legmagasabb 

fehérjetartalmat 15,7% DP és 10,5 DP/DE mellett érték el. A fehérje és DP/DE arány további növekedésének 

már nem volt pozitív hatása. 9,5 g/MJ DP/DE alatt csökkent a hús víz- és fehérjetartalma, és nőtt a zsíré. 
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Ugyanakkor a vágási kitermelés és a zsírdepó mennyisége független volt az etetett takarmánytól. Megállapítható 

tehát, hogy csak szélsőséges DP/DE esetén változik a test összetétele. 

A fehérje (DP/DE arány) mellett a limitáló aminosavakra is figyelemmel kell lenni. A legfontosabb limitáló 

aminósav a metionin, a lizin és a treonin. Ezek az aminosavak nem közvetlenül befolyásolják a vágási 

tulajdonságokat. Amennyiben a szükségletnél kevesebb van belőlük a takarmányban, csökken a súlygyarapodás 

és ennek következtében a vágási tulajdonságok is romlanak. 

Kéntartalmú aminosav kiegészítés esetén jobban növekedtek a nyulak, javult a vágási kitermelés, az első 

osztályú testrészek, valamint a hús:csont arány. Amennyiben a szükségletet meghaladó metionint adtak a 

nyulaknak, az már kedvezőtlenül befolyásolja a vágási kitermelést és a zsírbeépülést. 

Ha az alaptakarmány 0,65-0,66 %-os lizinszintjét 0,75-0,76%-ra növelték, javult a súlygyarapodás és ezzel 

összefüggésben a vágási kitermelés is. 

A treonin esetében a 0,58-0,63%-os szintet találták ideálisnak. E fölött és alatt romlott a súlygyarapodás, de csak 

a vesekörüli zsír mennyiségére volt hatással. 

8.11. Keményítő 

A takarmány keményítő tartalmának növelésekor általában a rosttartalom csökken. A két tényezőt ezért 

többnyire csak együtt lehet vizsgálni. 

Egy kísérletben azonos rost- és fehérjekoncentráció mellett növelték a keményítő arányát (15,4 ill. 22,9%). 

Önmagában a keményítőszint se a súlygyarapodást, se a vágási kitermelést, vagy a test összetételét nem 

befolyásolta. 

8.12. Rost 

Nincs közvetlen adat arra vonatkozóan, hogy a takarmány rosttartalma befolyásolná a vágási tulajdonságokat. 

A magas rosttartalmú és alacsony energiatartalmú takarmány etetésekor a nyulak energia-felvétele csökken. 

Hasonló helyzet alakul ki, mint takarmánykorlátozáskor. Az ajánlatosnál több rostot tartalmazó táp tehát 

közvetve kedvezőtlenül befolyásolhatja a vágási kitermelést. Ennek részben az az oka, hogy a kevesebb 

energiatartalom miatt több takarmányt fogyasztanak a nyulak, és emiatt megnő az emésztőcsatorna súlya és 

aránya. 

8.13. A nyúlhús, mint funkcionális élelmiszer 

A táplálkozástudomány fejlődésével az emberek egyre igényesebbé válnak az egészséges táplálkozás iránt. 

Egyre többen előnyben részesítik azokat az élelmiszereket, amelyek nem károsak, sőt kifejezetten előnyösek az 

egészség megőrzése szempontjából. Ennek az elvárásnak a házinyúl húsa alapvetően megfelel, mert sovány, 

magas a nagy biológiai értékű, fehérje- és esszenciális aminósav-tartalma, alacsony a zsír- és az energia-

tartalma. A zsírsav-összetétele kedvező, más állatfajokkal összehasonlítva nagyon magas a többszörösen 

telítetlen, ezen belül a linolénsav (C18:3 n-3), és alacsony az n-6/n-3 aránya. Kedvező az ásványianyag 

összetétele és gazdag B-vitamin forrás. A házinyúl húsa megfelel a funkcionális élelmiszerek fogalmának, amit 

az EU 2006-ban az alábbiak szerint fogalmazott meg: “Azokat az élelmiszereket, amelyek táplálóértékük, 

biológiai hasznosulásuk alapján – igazoltan – többlet-egészségügyi hatással rendelkeznek, funkcionális 

élelmiszereknek nevezünk.”. 

Magyarországon 2002-ben 51% volt a kardiovaszkuláris eredetű haláleset. Előforulása – közvetve – helyes 

táplálkozással csökkenthető. Ennek egyik lehetősége a magas telítetlen zsírsavtartalmú, elsősorban Omega-3 

zsírsavakban gazdag élelmiszerek fogyasztása. 

Az emberiség fejlődése során jelentősen megváltozott táplálkozásuk. Az ősembereknél, azon kívül, hogy sokat 

mozogtak, a zöldségre, gyümölcsre és vadhúsra alapozott étkezésük miatt az omega-6/omega-3 arány 1:1 volt. 

A mai népesség sok gabonafélét és a háziállatok húsát fogyasztja, a táplálékkal felvett omega-6/omega-3 

zsírsavak aránya már 20-30:1-re eltolódott. A helyes arány 1:3-1:5 között lenne. A napi omega-3 zsírsav 

szükséglet gyerekeknek 0,3-1,3 g, felnőtteknek 1,3-2,0 g. A felvett mennyiség azonban csak kb. 10%-a a 

szükségletnek.Az omega-3 zsírsavaknak nagyon sok pozitív hatást tulajdonítanak: csökkenti a vér koleszterin- 
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és triglicerid szintjét, erősíti az immunrendszert, csökkenti a vérnyomást, gátolja a cukorbetegség kialakulását 

stb. Vagyis jelentős szerepe van a legfontosabb halál ok, a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. 

Az omega-3 zsírsavak esszenciálisok, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem képes azokat előállítani, ezért 

táplálékkal kell bevinni. Az omega-3 és az omega-6 hatása a szervezetben ellentétes, ezért nem csak az omega-3 

zsírsav bevitele, hanem a két zsírsav megfelelő aránya is fontos. 

Takarmányozással jelentősen növelhető a nyúlhús omega-3 tartalma és javítható az omega-6/omega-3 zsírsav 

aránya. A takarmánnyal bevitt omega-3 zsírsavak nagy arányba beépülnek a szervezetbe. Egy vizsgálat szerint a 

takarmányban levő lenmag %-a (=x) és a hús, illetve húskészítmény linolénsav (18:3 n-3) tartalma (y) között 

nagyon szoros kapcsolat van: 

Hátizom: y=0,71x+1,18; R2=0,99; 

Hátulsó láb húsa: y=0,96x+2,33; R2=0,99; 

Hamburger: y=0,81x+3,64; R2=0,96. 

Egy másik vizsgálatban R2=0,89-es összefüggést kaptak, ami még mindig nagyon szorosnak tekinthető. 

A takarmány lenmag vagy lenmagolaj kiegészítése az omega-3 zsírsavak két igen fontos tagja, az EPA 

(eikozapeténsav) és a DHA (dokozahexénsav) tartalmát is megnöveli a húsban. 

A jelentős számú irodalmi forrásból kettőt emelek ki. 

A teljes lenmag őrlemény bekeverési arányának növelésével (0→9%) a nyúlhús minősége alig változott, 

ugyanakkor többszörösére nőtt a hátizom, a combhús és a nyúlhúsból készült hamburger omega-3 zsírsav 

(C18:3 n-3) tartalma és töredékére csökkent az n-6/n-3 arány. 

Bár legjobb megoldás, ha az egész nevelési időszak alatt extrudált lenmaggal kiegészített takarmányt kapnak a 

növendéknyulak, de már akkor is jelentős javulás várható, ha a vágás előtti két hétben kaptak magasabb omega-

3 zsírsavtartalmú tápot. 

8.14. E-vitamin kiegészítés 

Az egészség megőrzése szempontjából előnyös a magasabb telítetlen zsírsavakat, elsősorban omega-3 

zsírsavakat tartalmazó nyúlhús, ugyanakkor a telítetlen kötések miatt nagy az oxidáció miatti avasodás esélye, 

ami kellemetlen ízt és szagot adhat a húsnak, rontja az élvehetőségét (minőségét). 

Az E-vitamin az egyik leggyakrabban használt antioxidáns. E-vitaminnal kiegészített tápot fogyasztó nyulak 

húsának oxidatív stabilitása javul. Különösen előnyös a C- és az E-vitamin együttes adása. Ezekben az 

esetekben hosszabb tárolás (fagyasztás) vagy főzés során sem romlik a hús minősége. 

Az alaptakarmányhoz képest (K), a 2% lenolajjal + 2% napraforgóolajjal kiegészített (O) takarmányt fogyasztó 

nyulak húsában 2 hónapos tárolás után közel duplájára nőtt az oxidációt kifejező MDSA érték. Ugyanakkor, ha 

ugyanilyen olajkiegészítés mellett 240 mg/kg szintetikus (SE) vagy természetes E-vitaminnal kiegészített (TE) 

csoportokban a kontroll nyulakhoz képest alig változott az oxidatív stabilitás. 

Számos más kísérleti eredmény is bizonyítja az E-vitamin antioxidáns szerepét. Emellett kedvező hatással van a 

hús porhanyósságára és víztartó képességére is. 

2% lenolaj és 2% napraforgóolaj kiegészítés az omega-3 zsírsavak szempontjából előnyös, de az is látszik, hogy 

a megemelt E-vitamin tartalmú tápot fogyasztó nyulak húsában 2-3-szorosára nőtt az E-vitamin tartalom (ami 

szintén fontos eleme lehet a funkcionális élelmiszernek). 

Az E-vitaminban gazdag hús fogyasztása kedvező hatással van az emberek egészségére. Csökkenti a 

vérnyomást és az érrendszeri betegségek kialakulási esélyét. 

8.15. Szelén-kiegészítés 

A szelén esszenciális mikroelem, fontos betegség-megelőző szerepet tulajdonítanak neki. 
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Különösen azokban az országokban és térségekben kell rá figyelni, ahol a termőföld szelénkoncentrációja, így 

az emberek szelénellátottsága alacsony. 

Stimuláló hatása van az immunrendszer működésére és ezen keresztül fontos szerepe van több betegség 

megelőzésében, az egészség fenntartásában. Befolyásolja a növekedést, a termékenységet, kedvezően hat a máj 

működésére. Kiemelendő az antioxidáns hatása. Bizonyos rákféleségek (prosztata-, vastagbél-, végbél-, tüdőrák) 

a szelénnel jól ellátott emberekben ritkábban fordulnak elő. Csökkenti a szélütés és az infarktus kockázatát, 

gátolja a vérrögképződést. 

A fentiek miatt a szelénnel dúsított élelmiszerek funkcionális élelmiszerként jöhetnek szóba. 

A kísérletek eredményei szerint a takarmány szerves szelénnel történő kiegészítésével jelentősen növelhető a 

hús szeléntartalma. 

A 0,12 mg szelént tartalmazó takarmányt úgy egészítették ki szerves szelénnel, hogy a koncentráció 0,5 mg/kg-

ot érjen el. A kontroll és a kísérleti csoportokban a súlygyarapodás, takarmányfogyasztás, testsúly, 

takarmányértékesítés és a vágási kitermelés megegyezett, a hús szeléntartalma viszont többszörösére nőtt. 

Ugyanakkor nem volt hatással a hús oxidatív stabilitására. 

140 g szelénnel kiegészített tápot fogyasztó nyúl húsa kielégíti egy felnőtt napi szükségletét. Az ilyen nyúlhús 

egészség-megőrző szerepe „reklámértékű”. 

A nyulak takarmányának zsírsavakkal (főként C18:3 n-3), E-vitaminnal, szelénnel és más hasznos anyaggal való 

kiegészítése külön-külön nem olyan hatásos, mint ha együtt, kombinációkban kapják az állatok. Egymás hatását 

erősíthetik és az így előállított hús és húskészítmény egészségmegőrző szerepe is nagyobb. 


