
 

 

PANNON EGYETEM 

GEORGIKON KAR 

KESZTHELY 
Állattudományi és Állattenyésztéstani Tanszék 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanszék 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 8360 Keszthely Deák F. u. 16.     (83)-545-124     Fax: (83)-545-143   http://www.georgikon.hu 

 

 

Különböző fajtájú tenyészkancák élősúlya és testméretei. 13. közlemény: A 

különböző genotípusok élősúlyának és testméreteinek összehasonlítása 
 

Szerzők: Bene Szabolcs - Nagy Barnabás - Polgár J. Péter - Szabó Ferenc 

Folyóirat:   Állattenyésztés és Takarmányozás 

Év:  2014. 

Szám:  63. évfolyam, 1. szám, 71-87. oldal 

ISSN:  0230-1614 

 

Összefoglalás 

 

A Szerzők munkájuk során a korábban vizsgált 110 angol telivér, 75 gidrán, 109 

nóniusz, 97 magyar sportló, 172 magyar hidegvérű és 20 muraközi típusú, kifejlett 

tenyészkanca élősúlyát és 21 testméretét egytényezős varianciaanalízissel hasonlították össze. 

Néhány testarány indexet, valamint a relatív testméreteket is kiszámították. A teljes adatbázist 

felhasználva az élősúly és a testméretek között fenotípusos korrelációs együtthatókat 

határoztak meg. A hat vizsgált genotípus élősúlya, és mind a 21 felvett testmérete egymástól 

szignifikánsan különbözött. Az élősúly tekintetében - valamennyi genotípus esetén - a 

szakirodalmi forrásokban található értékeknél nagyobb eredményeket kaptak. A kifejlett 

tenyészkancák élősúlyának sorrendje a következő volt: magyar hidegvérű (741,2 kg), 

muraközi típus (649,3 kg), nóniusz (614,9 kg), magyar sportló (600,9 kg), gidrán (563,4 kg), 

angol telivér (542,0 kg). A körméretekre kapott eredmények a melegvérű fajták esetén 

egyezőek voltak a szakirodalmi adatokkal. A magyar hidegvérű és a muraközi típus esetén 

azonban a forrásmunkákban lévő adatoknál nagyobb övméretet (204,9, ill. 212,2 cm) és 

szárkörméretet (22,2, ill. 24,8 cm; 24,8, ill. 28,3 cm) tapasztaltak. A legfontosabb testarány 

indexekben valamint a relatív testméretekben is számottevő különbséget találtak a 

genotípusok között. Az abszolút és relatív testméreti értékek segítségével egyértelműen és 

objektíven bizonyítható, hogy az angol telivér, gidrán, nóniusz, magyar sportló, magyar 

hidegvérű és muraközi típusú kancák küllemében jelentős eltérések vannak. Az élősúllyal a 

legszorosabb kapcsolatot (r = 0,89-0,92; p<0,01) a kondícióval, tápláltsági állapottal 

összefüggő testméretek (övméret, far II. szélesség), valamint a far I. szélesség és a 

szárkörméretek (r = 0,82-0,87; p<0,01) mutatták. 
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