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10. témakör

Genotípus x genotípus 

kölcsönhatás



Az állatok közötti versengés

A genotípus x genotípus kölcsönhatás problémája, 

elmélete



A probléma 

Állatok közötti verseny (létért való közdelem)

- Állatok közötti rangsor

- Korlátozott élettér

- Korlátozott táplálékforrás

- Táplálkozási sorrend



A marakodás eredménye

- Csökken a súlygyarapodás

- Növekszik az elhullás

- közvetlen pl. - sérülés miatt

- közvetett  - immun reakció

- fogékonyság a betegségekre 

- Romlik a takarmány hasznosítás

- a marakodással járó energia veszteség

- fokozódó zsírmobilizáció

Állatjólléti szempontok!



A csoportnagyság hatása a sertések 

növekedésére és marakodására

KÍSÉRLET

- Csoportnagyság

ketrecenként

1, 4, 16,  32 sertés/ketrec

- Hasonló ketrec és etetőtér 

állatonként

- Átlagos kezdősúly 25,7 kg

zárósúly 108,5 kg  



Csoport nagyság

Átlagos napi súlygyarapodás

g



Szalonna vastagság



Úgy tűnik, hogy az állatok jól érzik magukat, 

de a marakodás valós probléma a sertésnél

és a baromfinál



Állat jóllét

Az állat jólét egyre fontosabbá válik

A tojástermelők új módszerekkel,

hagyományos fajtákkal próbálkoznak, 

amelyek jól illenek 

az állatbarát tartási körülmények közé.



Viselkedési problémák

- Érzékenység a pánikhangulatra 

nagy csoportban

- Ideges mozgás a tojás előtt

- Tolltépés

- Félelem

- Agresszivitás

- Kannibalizmus



A probléma kezelése

Csoportos tartás helyett egyedi elhelyezés



A legagresszívebb állatot

ki kell emelni a csoportból! 



- A domesztikáció  jó példa

arra, hogy az állatok 

képesek alkalmazkodni 

az új körülményekhez.

- A stressz az

alkalmazkodó

képesség

kifejezője.



Alkalmazkodó képesség

A különböző körülmények

között élő madarak 

közös őstől származnak.

Mindegyik számára stresszhatást 

jelentett az új környezet,

mert nem ahhoz adaptálódtak.

(Genotípus x környezet kölcsönhatás) 



Lehet-e szelekcióval javítani az alkalmazkodó 

képességet, a madarak jobb közérzetét?

Az állatjóllétet inkább az elhelyezéssel

lehet biztosítani, mint arra szelektálni.

Az állat a jóllétét azzal fejezi ki,

hogy a viselkedése nem rendellenes



Szelekcióval lehet változtatni a 

viselkedést

• A madarak reagálnak a szelekcióra
- Csoportosan

élő állatok. 

- Elviselik a társaik

közelségét a ketrecben.

- Vagyis természetes

viselkedést

mutatnak.



Tenyész selejt

- Csirke

megsemmisítés

- Etikai probléma



Megoldás?

- Menedzsment

- állatjóllét költséges

- Genetikai módszerek

- A domesztikáció

folytatása

- Megszabadulni a

nemkívánatos

viselkedési formáktól, 

amelyek a természetes

körülmények között

szükségesek voltak 

(létért való küzdelem,

agresszivitás). 



Közvetlen szelekció a viselkedésre?

- Milyen tulajdonságokat

kellene vizsgálni?

- harapás,

- marakodás,

- egyéb?

- Mennyibe kerül az ilyen

"teljesítményvizsgálat"?

- A szekciós intenzitás 

mértéke?



Közvetett szelekció a kedvezőtlen 

viselkedés mérséklésére

• Tömeg (csoport) szelekció

- Az alapja az lehet, hogy a nagy 

teljesítmény esetén csökkentjük, vagy 

kiküszöböljük a stresszhatást

(genotípus x genotípus kölcsönhatást).

- Nem növeli a költséget.

- Nem változtatja meg a szelekciós intenzitást.

- Viszont vizsgálni kell a viselkedési tulajdonságokat.



Sertések egyedi ketrecben

Nincs

genotípus x genotípus

kölcsönhatás



Teljesítmény egyedi ketrecben



Sertések csoportos tartásban

Genotípus x genotípus 

kölcsönhatás

lehetséges



Kölcsönhatás



A legjobb teljesítményű sertés klónozása



A legrosszabb sertés klónozása



A különböző klónok 

összehasonlítása 

Genotípus x Genotípus

kölcsönhatás 

vizsgálatok



Egyedi szelekció

egyedi 

elhelyezésben

A szelekció eredménye a közvetlen

és a kölcsönhatások közötti

genetikai korrelációtól függ.



A termelőképesség optimalizálása 

"verseny" körülmények között

- Ne válasszuk ki

a legjobb teljesítményű

egyedeket!

- Válasszuk ki 

a legjobb csoportokat!



Csoport szelekció



A szelekció hatása pozitív

- Ha az egyed

helyett csoportot

választunk ki.

- Ha a csoport 

szelekciót direkt-

és kölcsönhatások 

alapján végezzük. 



Rokon szelekció
(nem szokásos kifejezés)

- Ha a csoportban

rokon egyedek

vannak

a szelekció

hatékonysága

növekszik 

különösen 

növekvő 

létszámú

csoportnál.



Csoport szelekciós eredmények



Tojástermelés beólazott állományra



Elhullási százalék



Életbenmaradási arány műszaki hiba után

az első hónapban 



Termelésben maradási arány 2 től 12 hónapig




