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Összefoglalás 

 

A Szerzők öt hazai magyar sportló tenyészetben - Mezőhegyes, Hortobágy-Máta, 

Rádiháza, Enying-Sáripuszta, Keszthely - 97 kifejlett tenyészkanca élősúlyát és 21 testméretét 

vették fel, majd értékelték. Meghatározták a relatív testméreteket és néhány testarány indexet 

is. A tenyészetek összehasonlítását egytényezős varianciaanalízissel végezték. Az élősúly és a 

testméretek között fenotípusos korrelációs értékeket határoztak meg. A testméretek főátlaga a 

következő volt: élősúly 600,9 kg, bottal mért marmagasság 165,7 cm, szalaggal mért 

marmagasság 174,8 cm, hátközép-magasság 156,1 cm, farbúb-magasság 163,0 cm, 

mellkasmélység 77,8 cm, bielerpont-magasság 87,9 cm, törzshosszúság 169,1 cm, ferde 

törzshosszúság 173,3 cm, nyakhosszúság 95,3 cm, háthosszúság 90,9 cm, farhosszúság 58,5 

cm, vállszélesség 45,2 cm, mellkasszélesség 47,7 cm, far I.- II.- III. szélesség 58,3- 56,6- 21,5 

cm, övméret 196,3 cm, szárkörméret bal mellső- hátsó 20,6- 22,9 cm, fejhosszúság 62,6 cm, 

homlokszélesség 23,7 cm. Számos tulajdonságban statisztikailag igazolható különbségeket 

találtak a tenyészetek között. Ez elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a sáripusztai 

állomány élősúlya és testméretei nagyobbak voltak a másik három tenyészetben mért 

adatoknál. A testméretek szórás értékei 0,9 - 6,7 cm között, cv% értékei pedig 2,4 - 6,7% 

között változtak. Az élősúllyal a legszorosabb korrelációt az övméret (r = 0,87; p<0,01), a 

ferde törzshosszúság (r = 0,75; p<0,01) és a bal hátsó lábon mért szárkörméret (r = 0,72; 

p<0,01) mutatta. A várakozásokkal ellentétben úgy tűnik, a magyar sportló kancaállomány 

legalább annyira homogén az élősúly és a testméretek tekintetében, mint a korábban vizsgált 

melegvérű fajták egyedei. 
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