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ABSTRACT – Effect of short fast–refeeding and light programme on rabbit doe reproduction
With the aim to determine whether the performance of light-stimulated rabbit does can be further improved by
caloric stimulation, the production of controlled nursing Hycole rabbits (n=588) subjected to light stimulation (F)
or fast-refeeding plus light stimulation (TF) before AI (on day 11) instead of hormonal oestrus synchronization
was compared in two reproduction cycles in winter in Galgamácsa rabbit farm. Controlled nursing was done until
day 14 (from 9 a.m. to 10 a.m. using metal-plate for separation). As light stimulus, on day 8 before AI the daily 9
h and 50 lux basal LED lighting was increased to 16 h and 100 lux light intensity that was gradually set back until
day 5 after AI to basal lighting. The F rabbits were fed ad libitum. As caloric stimulus, the TF rabbits received the
same diet but they had a 24 h water-only fast and 48–50 h ad libitum re-feeding before AI. Two-third of the F and
TF rabbits were i. m. injected with GnRH analogue and the others were treated intra-vaginally with the use of
GnRH analogue supplemented semen extender to induce ovulation. The nutritive plus light stimulation did not
further improve doe reproduction. Sexual receptivity, pregnancy and kindling rates of the TF and F does did not
differ significantly in the first cycle (TF: 44, 91 and 86%; F: 42, 90 and 85%) nor in the second reproduction cycle
(TF: 44, 92 and 89%; F: 51, 91 and 88%). With caloric plus light stimulation the number of live born kits per litter
hardly changed in the first cycle (TF: 9.07 and F: 9.28) but seemed to decrease (P=0.056) in the second cycle (TF:
9.69 and F: 10.2). Compared to the F rabbits (789) the productivity (number of live born kits per 100 AI) of the
TF rabbits was similar in the first cycle (784) but 2.0% lower (881 vs 863) in the second cycle. In conclusion, the
productivity of light-stimulated rabbits cannot be further increased with fast-refeeding combined with light
stimulation. The caloric restriction can affect hormone sensitivity. It was not studied but the effect of ovulationinducing method should also be considered at final conclusion. The growth of current litters could be influenced
by the used nutrient and light stimulation which have to be tested.
Keywords: sexual receptivity, feed restriction, photostimulation, prolificacy

BEVEZETÉS
A nyúlnál a takarmányellátás és a szaporaság kapcsolata nem teljesen ismert, de még egy
csekély energiaellátás-változás is nagy hatással lehet a szaporaságra (BOITI, 2004). A
mesterséges termékenyítés (AI) előtti 72, 48 vagy 24 órás böjt több olyan metabolit és hormon
szintére hat (pl. leptin, glükóz, NEFA, trigliceridek, inzulin, IGF-I), amelyek anyagcsere jelként
vagy közvetlenül befolyásolják az ivarzást és a szaporaságot (BRECCHIA és mtsai, 2006;
GARCÍA-GARCÍA és mtsai, 2011; TUVDENDORJ és mtsai, 2015; SIROTKIN és mtsai, 2014 és
2017). A 24 órás böjt idegi úton növeli az anyagcserére és a szaporaságra is ható prolaktin
hormon szintjét az egerekben (KUBOTA és mtsai, 2018). Az AI előtti testsúly kihat a vemhesség
alatti inzulin érzékenységre, ami a takarmány olajtartalmától is függ (MENCHETTI és mtsai,
2018).
A rövid takarmánykorlátozás hatással van az anyanyulak hormontermelésére és szaporaságára
(DAOUD és mtsai, 2012; MENCHETTI és mtsai, 2015). A 48 órás böjt az anyanyulak ivari
hormonális állapotától függően eltérően hat az ösztrogén és a GnRH receptorok expressziójára
az agyalapi mirigy elülső lebenyében, jelezve az anyagcsere-jelek és a petefészek szteroidok
közötti bonyolult kapcsolatot (PARILLO és mtsai, 2014). A böjt hatására megváltozik az idegihormonális válasz a külső GnRH kezelésre (BRECCHIA és mtsai, 2006; PARILLO és mtsai, 2014)
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befolyásolva a szaporaságot. Az újratápláláskor viszont fokozódhat a GnRH szekréció
(PARILLO és mtsai, 2014).
A tejtermelés csökkenti az anyanyulak ivarzását (GARCÍA-DALMÁN és GONZÁLEZ-MARISCAL,
2012). Az ivarzást javító, egyik hormonkezelés nélküli stimuláció lehet a takarmányprogram
(THEAU-CLÉMENT, 2007). Korábbi eredmények alapján (BRECCHIA és mtsai, 2006, DAOUD és
mtsai, 2012; EIBEN és mtsai, 2008 és 2013) a rövid böjt hatása függ attól, hogy milyen szintű,
meddig tart, hogyan időzítik és van-e újraetetés az AI előtt, vagy hogyan szoptatnak. A
szoptatási mód, mint biostimuláció bizonyos agyi területek aktivációját váltja ki (GONZÁLEZMARISCAL és mtsai, 2015). Megváltoztatása hatással van a takarmányfelvételre (SCHUH és
mtsai, 2005), ami kihat az ivari hormonok szintjére, ezzel a nyulak szaporaságára.
A fény idegi-hormonális úton befolyásolja a szaporaságot. A megvilágítás hatással van a
szoptatási viselkedésre (MATICS és mtsai, 2013 és 2016), az anyanyulak testtömegére (SUN és
mtsai, 2017). A fényprogramnak az AI előtti megváltoztatása is hatással van az ivarzásra és jó
biostimulációs módszer lehet (THEAU-CLÉMENT, 2007; GERENCSÉR és mtsai, 2012; SZENDRŐ
és mtsai, 2016; EIBEN és mtsai, 2016 és 2018). THEAU-CLÉMENT és mtsai (2016) kísérletében
csak fénystimuláció nem volt elég. Feltehető, hogy a termékenyülésre a szabad szoptatás, a
szaporítási ritmus és a takarmányváltás kölcsönösen hatott.
A sötétben termelődő, anyagcsere szabályzó melatonin hormon napi szintjének változása jelzi
az évszakot és a szaporodási ciklust a fényérzékelő állatoknál (CIPOLLA-NETO és mtsai, 2014).
A jó tápláltság is jel lehet a szaporodásra (SAVIETTO és mtsai, 2016). Újabb kutatások szerint
az energiaellátás szabályozása a melatonin és a leptin interakciójával zajlik (BUONFIGLIO és
mtsai, 2018), a leptin irányítja a melatonin hatását a szaporaságra (LV és mtsai, 2019).
Jelen kísérletünk célja a termékenyítés előtti rövid böjtnek és a fényprogramnak (AI előtt
megnövelt idejű és intenzitású világítás), mint kettős biostimulációs eljárásnak a kipróbálása,
amit eddig még nem vizsgáltak.
ANYAG ÉS MÓDSZER
Állatok
A kísérletet Galgamácsán, az S&K-Lap Kft. LED világítású nyúltelepén, korlátozottan
(naponta egyszer) szoptató, 2015. január 2-án és 23-án termékenyített (AI), Hycole
anyanyulakkal végeztük. (294 és 294, összesen 588 AI). A fialás után a többször fialt és tíz
kisnyúlra dajkásított anyanyulakat a kondíciójuk szerint két egyforma csoportba osztottuk.
Szoptatási mód
Mindkét csoportban (F és TF) fémlapos elkülönítéssel a fialástól a 14. napig korlátozottan (910 óra között), ezután szabadon szoptattunk (1. táblázat).
Takarmányprogram
A nyulak egyféle takarmányt kaptak (10,0 MJ/kg emészthető energia, 17,5% nyersfehérje,
3,80% nyerszsír, 14,9% nyersrost, 7,70% hamu). Az F csoportban mindvégig étvágy szerint
(ad libitum) takarmányoztunk. A TF csoportban a takarmányozási biostimulációt az AI előtti
24 órás böjt és rákövetkező 48-50 órás szabad takarmányozás jelentette (1. táblázat).
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Korábbi kísérleteinkben (EIBEN és mtsai, 2008 és 2013) az egyedi etetők kivehetők voltak
(teljes böjt). Most a takarmányadagoló elzárásával és újraindításával az alábbi módon
korlátoztunk. Hétfő éjjel nem volt ráetetés, kedd reggel 8 órakor kb. 380-400 g takarmány
maradt a négy anyanyulat ellátó közös etetőben. A takarmányadagolót szerdán 14 órakor
nyitottuk ki, amikortól ad libitum takarmányoztunk (AI pénteken, 10-12 óra között).
1. táblázat: A fényprogram (F) vagy rövid böjt és újraetetés és fényprogram (TF) biostimulációk
hatásának vizsgálata a korlátozottan szoptató, 11. napon újratermékenyített nyulaknál.
(Table 1: Effect of photostimulation (F) or short fast and re-feeding and photostimulation (TF) on
controlled-nursing rabbit does inseminated on day 11 postpartum)

Termékenyítés (AI)(n)
Szoptatási mód1
Biostimuláció2
takarmányprogram
fényprogram3

Csoportok (Groups)
F
TF
294
294
korlátozott: 1-14. nap
korlátozott: 1-14. nap
csak fényprogram
nincs (no)
van (yes)

takarmány+fényprogram
24 órás böjt és 48-50 órás újraetetés
van (yes)

1

Nursing method: once a day nursing (9 a.m. to 10 a.m.) using a metal-plate as separation for 14 days
of lactation and switch to free nursing up to weaning
2
Biostimulation: only photostimulation and ad libitum feeding (F) or a feeding program with 24 h
water-only fast and 48–50 h ad libitum re-feeding before AI (on day 11) plus photostimulation (TF).
AI within 3 h after nursing
3
Photostimulation: the same increased duration and intensity of LED lighting prior to AI.

Fényprogram
Ivarzás szinkronizáció miatt hormonális előoltást nem végeztünk, de mindkét csoportban
biostimulációs céllal megnöveltük az AI előtti 8. naptól a világítás hosszát és intenzitását. A
LED világítású istállókban a szabályozható, hideg kékesfehér fényű, négydiódás LED lámpák
(15 x 20 cm) adták a napi 9 órás Pot méterrel beállított 50 lux alapvilágítást.
Napi világítási idő megnövelése
Az AI előtti 8. napon a 9 órás (8-17 óra) világítást (V) hét órával, 16 órásra (6-22 óra) növeltük.
Az AI utáni 3. és 4. napon két órával (14V: 6-20 óra és 12V: 8-20 óra), az AI utáni 5. napon
további három órával csökkentettük a világítást, visszaállva a napi 9 órás (8-17 óra) világításra.
Fényintenzitás megnövelése
A fényintenzitás növeléséhez a LED lámpákat 50 lux-ról 100 lux-ra állítottuk az AI előtti 8. és
az AI utáni 3. nap között. Az AI utáni 4. napon a fényintenzitás 80-90 lux, ezután ismét
alapszintű, 50 lux volt.
Tenyésztés
Az AI a fialás utáni 11. napon, a szoptatás utáni három órán belül, Hycole baknyulak kevert
ondójával történt (0,5 ml/anya). Az anyanyulak kétharmadánál az ovuláció kiváltásához i.m.
0,2 ml GnRH analóg kezelést (Receptal®, 0,84 µg buszerelin-acetát /anya), egyharmaduknál
hüvelyi, i.vag. 0,5 ml (MRAbit®, 25 µg LHRH etilamid /anya) GnRH analóg kezelést
használtunk. Jelen kísérletünkben nem volt cél a GnRH kezelés hatásának vizsgálata.
Termékenyítéskor az ivarnyílás színe és duzzadtsága alapján bíráltuk az ivarzást (ivarzó =
piros/lila és duzzadt ivarnyílás). A vemhesülést az AI utáni 14. napon a vehem kitapintásával
vizsgáltuk.
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Elhelyezés
A nyulakat légkondicionált istállóban (18-20°C), rágófával és 25 cm magasságban
pihenőpolccal (40x53 cm) felszerelt, rácsos oldalfalú anyaketrecekben tartottuk. A műanyag
taposóráccsal ellátott ketrec alapterülete és magassága 80x53 és 25 cm. A ketrechez tartozó
fémlapos oldalfalú ellető mérete 23x53 cm.
A kezeléseknek az ivarzási, a vemhesülési és fialási arányra gyakorolt hatásának statisztikai
értékelését Chi2 próbával, a születési alomlétszámra kifejtett hatását egytényezős
varianciaanalízissel, a Statgraphics 6.0 (1992) programmal végeztük. A produktivitást a száz
termékenyítésre jutó élve született nyulak száma alapján számítottuk ki.

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
A fényprogramhoz hasonlítva (F) a takarmány+fényprogrammal (TF) többnek tűnt a fehér
ivarnyílású, és kisebbnek a lila ivarnyílású nyulak aránya (1. ábra; P>0,05). A kettős
stimulációval a piros ivarnyílású nyulak aránya csak az 1. ismétléskor tűnt többnek. Mindez
kedvezőtlen változás, mert a piros vagy a lila ivarnyílású nyulakat tartják ivarzónak, noha
megfigyelték, hogy nem csak a fehér, de a lila ivarnyílású nyulak is rosszabbul vemhesültek
(QUINTELA és mtsai, 2001; NAJJAR és mtsai, 2013). Eredményeink összhangban vannak azzal,
hogy a még nem fialt nyulak újraetetés nélküli 24 órás böjtjével a fehér ivarnyílású nyulak
aránya nő, a piros ivarnyílásúaké csökken (GÓMEZ és mtsai, 2004).
Ivarnyílás színe, %

50
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20
10
0
fehér rózsa piros lila
1. ismétlés

fényprogram (F)

fehér rózsa piros lila
2. ismétlés

fehér rózsa piros lila
Együtt

takarmány+fényprogram (TF)

1. ábra: A fényprogram (F) vagy a takarmány és fényprogram (TF) hatása az ivarnyílás színére
(Figure 1: Effect of photostimulation (F) or feeding programme and photostimulation (TF) on vulva
colour (white, pink, red, violet)

A duzzadt ivarnyílás az ivarzás másik jele. A duzzadt ivarnyílású nyulak aránya a
takarmány+fényprogrammal kissé csökkent (2.a. ábra; P>0,05).
Az ivarzási arány a TF nyulaknál 2%-kal jobbnak tűnt, mint az F nyulaké, de csak az 1.
ismétléskor (2.b. ábra P>0,05). A 2. ismétléskor az F nyulak közül 7%-kal több ivarzott, de az
eltérés nem szignifikáns. MANAL és mtsai (2010) velünk megegyezően bírálták az ivarzást. Ők
nyáron nem fedeztetett takarmánykorlátozott nyulak őszi pároztatása előtt 1 héttel étvágy
szerinti takarmányozásra váltva jobb ivarzást kaptak, mint takarmányozás-változtatás nélkül.
A TF nyulak 1%-kal jobban vemhesültek (91%) és 2%-kal nagyobb arányban fialtak (88%),
mint az F nyulak (90 és 86%), de a különbség nem szignifikáns (3. ábra). A
40
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takarmánykorlátozás-újratáplálással nő a jó minőségű petesejtek aránya és a termékenyülésért
felelős GDF-9 gén expressziója (DAOUD és mtsai, 2012), alátámasztva az eredményeinket.
a)

b)
Duzzadt ivarnyílás, %

Ivarzási arány, %
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2. ábra: A fényprogram (F) vagy a takarmány és fényprogram (TF) hatása az ivarnyílás duzzadtságára
(a) és az ivarzásra (b)
(Figure 2: Effect of photostimulation (F) or feeding programme and photostimulation (TF) on vulva
turgescency (a) or sexual receptivity i.e. does with pink/red and turgid vulva (b)
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3. ábra: A fényprogram (F) vagy a takarmány és fényprogram (TF) hatása a vemhesülésre (a) és a fialási
arányra (b)
(Figure 3: Effect of photostimulation (F) or feeding programme and photostimulation (TF) on
pregnancy (a) and kindling rate (b)

A születési alomlétszámra az ismétlés és a takarmány+fényprogram is hatott (4. ábra). A 2.
ismétléskor népesebb almok születtek, mint az 1. ismétléskor (11,2 és 10,7; P<0,05). A
takarmány+fényprogrammal átlagosan 0,2 kisnyúllal kisebbnek tűnt az összes születés a
fényprogramhoz képest (10,8 és 11,0; P>0,05). A takarmány+fényprogrammal az élve születés
a 2. ismétléskor 0,5 kisnyúllal kisebb volt, mint fényprogrammal (9,69 és 10,2; P=0,056). A
kettős stimuláció gátolhatta a méhen belüli fejlődést. A takarmányozási módnak ugyanis hatása
lehet az embrionális fejlődésre (LORENZO és mtsai, 2014; NATURIL-ALFONSO és mtsai, 2016 és
2017). Ennek egyik oka, hogy takarmánykorlátozáskor megváltozhat a hormonok iránti
érzékenység és hatásuk (HARRATH és mtsai, 2017; SIROTKIN és mtsai, 2017).
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A produktivitás (5. ábra) csak fényprogrammal 2%-kal jobb volt a 2. ismétléskor (881 nyúl),
mint a takarmány+fényprogrammal (863 nyúl). A TF nyulaknál ekkor hiába volt 3%-kal jobb
a fialási arány, a kisebb élve születés miatt lett kisebb a produktivitás.
a)

b)
Élve születés, fióka/alom

Összes születés, fióka/alom
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fényprogram (F)
takarmány+fényprogram (TF)

fényprogram (F)
takarmány+fényprogram (TF)

4. ábra: A fényprogram (F) vagy a takarmány és fényprogram (TF) hatása az összes születési
alomlétszámra (a) vagy az élő születési alomlétszámra (b)
(Figure 4: Effect of photostimulation (F) or feeding programme and photostimulation (TF) on the
number of total born kits per litter (a) or live born kits per litter (b)
Produktivitás, db
(Élve született nyúl / 100 AI)
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fényprogram (F)
takarmány+fényprogram (TF)
5. ábra: A fényprogram (F) vagy a takarmány és fényprogram (TF) hatása a produktivitásra
(Figure 5: Effect of photostimulation (F) or feeding programme and photostimulation (TF) on
productivity (number of live born kits per 100 AI)

KÖVETKEZTETÉSEK
A takarmány+fényprogrammal nem javítható tovább a produktivitás a fényprogramhoz képest.
A takarmánykorlátozással megváltozhat a hormonok iránti érzékenység. Ezért indokolt lehet a
GnRH kezelés módjának a hatását is figyelembe venni, amit itt nem volt célunk vizsgálni.
Kísérletünkben nem vizsgáltuk a nevelt alom termelését. Azonban a megnövelt világításnak és
rövid böjtnek hatása lehet a nyulak tejtermelésére befolyásolva a termelést, amit érdemes lehet
megvizsgálni.
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Köszönetnyilvánítás: A kutatást a KMR_12-1-2012-0195 pályázat támogatta.
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