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ÖSSZEFOGLALÁS

A mesterséges termékenyítô állomásokon csak igazoltan javító hatású, nagy genetikai 
értékû, állategészségügyi szempontból kifogástalan minôségû spermát adó kos használata 
javasolt. Emellett természetes elvárás a könnyû kezelhetôség, illetve, hogy az adott apa-
állat nagy mennyiségû és jó minôségû spermát termeljen. Az ejakulátum mennyiségének 
és sûrûségének döntô szerepe van abban, hogy milyen mértékben hígítható és hány anya 
inszeminálásához használható fel a termékenyítôanyag.
A szerzôk 23 lacaune tenyészkos 1934 ejakulátuma esetében vizsgálták a termékenyítô-
anyag mennyiségének alakulását 2000 és 2006 között, kontinentális éghajlaton, Magyar-
ország elsô akkreditált juh mesterséges termékenyítô és embriológiai állomásán. A vizs-
gált ejakulátumok mennyisége 0,3 és 2,9 cm3 között változott, az összes adat átlagában 
1,34 cm3 volt. Az átlagosan legkisebb mennyiséget adó kos 1,06 cm3-t, a legnagyobb 
mennyiséget ejakuláló pedig 1,93 cm3-t adott, tehát a kosok között egyedileg lényeges 
különbségek vannak (P < 0,001). Az ejakulátumok mennyisége az ôszi fôszezonban és 
azon kívül eltérô volt (P < 0,001). Havonkénti bontásban vizsgálva megállapítást nyert, 
hogy az ejakulátum térfogata márciusban, augusztusban és szeptemberben a legnagyobb, 
míg legkisebb májusban. Január végétôl márciusig és júniustól szeptemberig emelkedett, 
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márciustól májusig és szeptembertôl januárig csökkent a termékenyítôanyag mennyisége. 
A két spermavétel közt eltelt napok száma és az ejakulátum mennyisége között a szerzôk 
gyakorlatilag nem találtak összefüggést (r = 0,363, NS), amennyiben az ugratások gyako-
risága a napi egyet nem haladta meg. A kosok életkorának komoly jelentôsége van, szoros 
negatív összefüggést (r = –0,778, P < 0,05) figyeltek meg az életkor és az ejakulátum 
térfogata között. Az ejakulátumok mennyisége három éves korban érte el csúcspontját, 
majd ettôl kezdve fokozatosan csökkent. Az ejakulátum mennyisége és a herekörméret, 
illetve az ejakulátum mennyisége és az élôsúly között közepes, rendre r = 0,532 (P < 0,05) 
és r = 0,515 (P < 0,05) összefüggést állapítottak meg.  
Kulcsszavak: kos, ejakulátum mennyiség, lacaune.

BEVEZETÉS

Napjainkban a tenyészkosoktól leginkább mûhüvely segítségével történik a spermavétel. 
A kosokat hosszabb-rövidebb szoktatási idôszak után lehet mûhüvelybe ugratni, amely 
egyedileg változik (Terrill 1940). Betanítatlan kosoktól történô spermavételre Wulster-
Radcliffe et al. (2001) dolgoztak ki módszert, amelynél az anyajuhok hüvelyébe helye-
zik az ejakulátumot felfogó eszközt. Az elektroejakulátor használatát indokolhatja, ha 
nincs idô a kosok betanítására, esetleg egyes egyedek makacsul nem hajlandóak ugrani. 
Moore (1985) nem mutatott ki szignifikáns különbséget az ejakulátum mennyiségében 
az elektroejakuláció és a mûhüvely alkalmazása esetén, Pineda és Dooley (1991) ezzel 
ellentétes eredményt közölnek. Az elektroejakulációs módszer alkalmazásakor nem 
minden esetben alakul ki tökéletes erekció, így a termékenyítôanyag egy része a tasakba 
kerülhet (Haraszti és Zöldág 1993). Az ugratások gyakoriságát és az ejakulátum meny-
nyiségét vizsgálva Vazquez et al. (1983) nem találtak különbséget két egymást követô 
ugrás során az ejakulátumok mennyiségében. Ezzel ellentétes eredményt közöl Ibrahim 
(1997), aki megállapítja, hogy a második ugrás során az ejakulátum szignifikánsan kisebb 
mennyiségû. Szintén nem volt kimutatható különbség heti egy ugrástól heti hat ugrás 
gyakoriság esetén az ejakulátumok mennyiségében Hasnath (1988) szerint. Cameron 
et al. (1984) megállapították, hogy napi egy, kettô, négy és nyolc ejakuláció esetén a 
spermagyûjtés gyakoriságának emelésével az ejakulátumok térfogata csökken. Hasonló 
eredményt közölnek Kaya et al. (2002), Marinov (1983) valamint Amir et al. (1986). A 
szezon hatását vizsgálva az ejakulátumok mennyiségére Silva et al. (1984), Batabyal et 
al. (1985), Dufour et al. (1984), Tutida et al. (1999), Taha et al. (2000), Karagiannidis 
et al. (2000) szignifikáns különbséget találtak. Ezzel ellentétben Daader et al. (1985), 
illetve Zhang et al. (1988) szerint a szezon nem befolyásolja szignifikánsan az ejakulátum 
mennyiségét. Mandiki et al. (1998) megállapítják, hogy az ejakulátum mennyisége ôsszel 
kismértékben emelkedik, télen és tavasszal kismértékben csökken. Tenyészszezonon belül 
havonkénti bontásban vizsgálva az ejakulátum mennyiségeket Loubser és van Niekerk 
(1983) szignifikáns különbséget találtak az egyes hónapok között. Boland et al. (1984) 
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tanulmányukban közlik, hogy a fotoperiódusnak nincs hatása az ejakulátumok térfoga-
tára. Carmenate et al. (1982) szerint a levegô hômérsékletének, a megvilágítás hosszának 
és a csapadéknak nincs hatása az ejakulátum mennyiségére. Különbözô fajtájú kosokat 
összehasonlítva Silva et al. (1984), Alkass és Ibrahim (1985), Ibrahim (1997), Rege et al. 
(2000) szignifikáns különbséget találtak a termékenyítôanyag térfogatában. Mandiki et al. 
(1998), Karagiannidis et al. (2000) nem találtak szignifikáns különbséget az ejakulátumok 
mennyiségében fajták szerint. Zeng és Lu (1987) szoros összefüggést közöl a kosok élôsúlya 
és a herék mérete között, a herék mérete és a napi sperma kibocsátás pedig szoros szigni-
fikáns összefüggést mutatott Cameron et al. (1984) vizsgálatában. A herekörméret és az 
ejakulátum mennyisége között Rege et al. (2000) r = 0, 55-ös korrelációt állapítottak meg. 
Salhab et al. (2003) tanulmányukban közlik, hogy a testsúlynak és a kosok életkorának 
szignifikáns hatása van az ejakulátum mennyiségére. A megfelelô testsúly eléréséhez a 
fejlôdésben lévô kosoknál a takarmányozás szerepének fontosságára utalnak Salhab et al. 
(2003), akik kiemelik, hogy a testsúlynak szerepe van az ejakulátum mennyiségének 
alakulásában. Hasonló eredményt közölnek Galmessa et al. (2003). 
A spermavételt megelôzôen adott oxytocin hatását vizsgálva az ejakulátum térfogatára 
Alkass és Ibrahim (1985) megállapítja, hogy a legnagyobb mennyiségû ejakulátumot 
a spermavételt megelôzôen 20 perccel adott hormonkészítmény esetén sikerült elérni. 
Mekonen et al. (1989) megállapítják, hogy prosztaglandin készítményekkel kezelt kosok 
csoportjaiban egyforma volt az ejakulátumok térfogata, és ez szignifikánsan nagyobb 
mennyiségû volt, mint a kontroll csoportnál.

ANYAG ÉS MÓDSZER

Jelen tanulmány célja, hogy felmérje a vizsgálatban szereplô lacaune tenyészkosok sperma-
termelô képességét. A dolgozat elsôsorban az ejakulátumok mennyiségére koncentrál. A 
szerzôk vizsgálják az ejakulátumok mennyiségének alakulását kosok szerint egyedileg, 
szezonban és szezonon kívüli idôszakban, havonkénti bontásban és életkor szerint. Összefüg-
géseket határoznak meg az ejakulátum mennyisége és a kosok életkora, az elôzô ugratástól 
eltelt idô, a testtömeg és a herekörméret között. Az adatok statisztikai értékeléséhez F-próbát, 
t-próbát, χ2-próbát és korrelációanalízist alkalmaztak (Sváb 1973, Précsényi 2000).
A tanulmány adatai 2000 és 2006 között kerültek felvételre Magyarország elsô akkreditált 
juh mesterséges termékenyítô és embriológiai állomásán. A tenyészkosok elhelyezésére 
egy mélyalmos négy oldalról zárt juhhodály szolgált, melyhez füves kifutó csatlakozik. 
A kosok takarmányát gazdasági abrak, lucernaszéna, réti széna és legelôfû képezte, ad 
libitum nyalósó és ivóvízellátás mellett. A kosok vitaminszükségletének kiegészítésére 
az ôszi szezon elôtt A-, D3- és E-vitaminos kezelés szolgált. Az ugratásokra a reggeli 
órákban került sor, a kosok általában heti 2–5 alkalommal ugrottak. A fantomra történô 
ugratásra beton padozatú helyiségben került sor. A spermavétel 38 oC-ra melegített, kettôs 
falú mûhüvely használatával történt. 

Az ejakulátumok mennyiségének vizsgálata lacaune kosoknál
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A kosok ugrása után az ejakulátum azonnal a laboratóriumba került, ahol a rutin sperma-
vizsgálatokat és a hígítást, hûtést végezték. Az ejakulátumok mennyiségét 0,1 cm3 
beosztású, kalibrált, kettôs falú ondóvételi pohár segítségével határozták meg. A kosok 
testtömegét 0,1 kg pontossággal, digitális mérleggel, a herekörméret 0,1 cm pontosságú 
mérôszalaggal mérték.

1. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének meghatározása 23 lacaune te-
nyészkos 1934 ejakulátumából.

2. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének összehasonlítása fôszezonban 
(augusztus 15-tôl december 31-ig) és szezonon kívül, illetve havi bontásban 23 lacaune 
tenyészkos 1934 ejakulátumából.

3. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének vizsgálata, összefüggésben az 
elôzô spermavételtôl eltelt napok számával, két év 426  fôszezonban vett ejakulátuma 
alapján. A két spermavétel között eltelt idô 1–8 nap volt.

4. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének vizsgálata, összefüggésben a 
tenyészkosok életkorával: 23, 1–8 éves, ôszi születésû lacaune tenyészkos 1196  fô-
szezonban vett ejakulátumából.

5. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének vizsgálata, összefüggésben a 
here körmérettel 6, 1 éves korú lacaune tenyészkos esetében 63  fôszezonban vett  
ejakulátum alapján, 4 csoportban: herekörméret < 28 cm, 28–29 cm, 29–30 cm, 
30 cm <.

6. vizsgálat: Az ejakulátumok átlagos mennyiségének vizsgálata, összefüggésben a test-
tömeggel 6, 1 éves korú lacaune tenyészkos esetében 63  fôszezonban vett ejakulátum 
alapján, 3 csoportban: élôsúly < 70 kg, 70–75 kg, 75 kg <.

EREDMÉNYEK

1. vizsgálat: Egyedi eltérések az ejakulátumok mennyiségében
A tanulmányozott lacaune kosok esetében az egyszeri lemagzásra adott sperma mennyi-
ségében jelentôs eltérés mutatkozik (P < 0,001). Az egyes egyedek ejakulátumai átlagosan 
1,06 és 1,93 cm3  között voltak, az összes adat átlaga 1,34 cm3. A legkisebb volumenû 
ejakulátum 0,3 cm3, míg a legnagyobb 2,9 cm3 volt.   
2. vizsgálat: Az ejakulátumok mennyiségének alakulása az év folyamán
Az ejakulátumok mennyisége a fôszezonban (augusztus 15-tôl december 31-ig) és a 
fôszezonon kívüli idôszakban eltérô volt (P < 0,001). Az eredmények alakulását az 1. 
táblázat szemlélteti.
A szezon alatt nyert ejakulátumok átlagosan 0,16 cm3-rel haladták meg a szezonon kívül 
vett termékenyítôanyagok mennyiségét. Az ejakulátumok átlagos mennyiségének változását 
hónapról hónapra vizsgálva megállapítható, hogy az ejakulátumok térfogata márciusban, 
augusztusban és szeptemberben a legnagyobb, míg a legkisebb májusban volt.
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Január végétôl márciusig és júniustól szeptemberig emelkedik, márciustól májusig és 
szeptembertôl januárig csökken a termékenyítôanyagok átlagos mennyisége (1. ábra).

1. táblázat Az ejakulátumok átlagos mennyiségének összehasonlítása 
fôszezonban és az év többi részében (2000–2006)

Table 1. Comparison of average ejaculate volumes in season and
out-of-season (2000–2006)

Idôszak (1) Ejakulátumok száma (2) Átlagos ejakulátum mennyiség (cm3) (3)
Fôszezon (4) 1196 1,38±0,39
Szezonon kívül (5) 738 1,22±0,41

(1) period, (2) number of ejaculates, (3) average ejaculate volume (cm3), (4) season, (5) out of season

1. ábra Az ejakulátumok mennyiségének alakulása havonként (2000)

Figure 1. Monthly changing of ejaculate volumes (2000)
(1) months, (2) average ejaculate volume

3. vizsgálat: Az ejakulátum mennyiségének alakulása a két spermavétel közt eltelt napok 
számának függvényében
Az ejakulátumok mennyiségeit a két ugratás közt eltelt napok száma szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy a két érték között laza (r = 0,363)  nem szignifikáns összefüggés 
van (2. táblázat). Természetesen egyedi eltérések megfigyelhetôk, de döntô többségé-
ben laza, illetve nagyon laza és nem szignifikáns összefüggés mutatható ki az egyes 
kosoknál. 

Az ejakulátumok mennyiségének vizsgálata lacaune kosoknál
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4. vizsgálat: Összefüggések a kosok életkora és az ejakulátumok mennyisége között
A 2000 és 2006 között gyûjtött adatok összesített eredményét szemlélteti a 3. táblázat.

2. táblázat Az ejakulátumok átlagos mennyiségének alakulása 
összefüggésben az elôzô ugrástól eltelt napok számával

Table 2. Changing of ejaculate volumes according to the number
of the days after previous sperm taking

Elôzô ugrástól eltelt napok 
(1)

Ejakulátumok száma
(2)

Átlagos ejakulátum mennyiség
(cm3) (3)

1 56 1,43±0,43
2 85 1,31±0,38
3 72 1,31±0,42
4 48 1,32±0,37
5 47 1,43±0,39
6 48 1,36±0,36
7 22 1,35±0,43
8 48 1,47±0,43

(1) number of the days after previous sperm taking, (2) number of ejaculates, (3) average ejaculate volume (cm3)

3. táblázat Az ejakulátumok mennyiségének alakulása az életkor függvényében 
fôszezonban (2000–2006)

Table 3. Changing of ejaculate volumes according
to the age in season (2000–2006)

Kos életkora
(év) (1)

Ejakulátumok száma
(2)

Átlagos ejakulátum mennyiség
(cm3) (3)

1 110 1,37 ± 0,38
2 242 1,40 ± 0,39
3 206 1,50 ± 0,39
4 275 1,42 ± 0,40
5 183 1,43 ± 0,40
6 117 1,21 ± 0,34
7 50 1,21 ± 0,29
8 13 0,99 ± 0,33

(1) age of rams (years), (2) number of ejaculates, (3) average sperm quantity (cm3)

Az életkor és az ejakulátum mennyisége között szoros r = –0,778-as korreláció mutatható 
ki (P < 0,05). Az ejakulátum mennyisége a harmadik életévig növekszik, majd csökkenni 
kezd (2. ábra).
5. vizsgálat: Az ejakulátum mennyisége és a herekörméret kapcsolata
A vizsgált éves kosok herekörméret értékeit és az átlagos ejakulátum mennyiségeket 
 szemlélteti a 4. táblázat. Megállapítást nyert, hogy a herekörméret és az ejakulátum 
mennyisége között közepes r = 0,532 (P < 0,05) korreláció van. 
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6. vizsgálat: Az élôsúly és az ejakulátum mennyiség kapcsolata
Az ejakulátum mennyisége és az élôsúly kapcsolatát vizsgálva megállapítható, hogy a két 
mennyiség között közepes r = 0,515 (P < 0,05) összefüggés van (5. táblázat).

2. ábra Az ejakulátumok mennyiségének alakulása az életkor függvényében

Figure 2. Changing of ejaculate volumes according to the age
(1) years, (2) average ejaculate volume

4. táblázat A herekörméret és az ejakulátum mennyiségének kapcsolata

Table 4. Relation between testicles’ circumference and ejaculate volumes

Herekörméret
(cm) (1)

Ejakulátumok száma
(2)

Ejakulátum mennyiség 
(cm3) (3)

< 28 11 1,36±0,27
28–29 18 1,06±0,22
29–30 22 1,22±0,26
30 < 12 1,57±0,34

(1) circumference of testicles (cm), (2) number of ejaculates, (3) average ejaculate volumes (cm3)

5. táblázat Az élôsúly és az ejakulátum mennyiségének kapcsolata

Table 5. Relation between live weight and ejaculate volumes

Élôsúly
(kg) (1)

Ejakulátumok száma 
(2)

Ejakulátum mennyiség 
(cm3) (3)

< 70 11 1,36±0,27
70–75 40 1,15±0,25
75 < 12 1,57±0,34

(1) live weight (kg), (2) number of ejaculates, (3) average ejaculate volume (cm3)

Az ejakulátumok mennyiségének vizsgálata lacaune kosoknál
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KÖVETKEZTETÉSEK

Az elvégzett nagyszámú mérés alapján megállapítást nyert, hogy a lacaune tenyészkosok 
átlagos ejakulátum mennyisége 1,34 cm3, de az egyes kosok között jelentôs eltérések 
tapasztalhatóak. Az átlagosan legkisebb mennyiségû ejakulátumot adó kostól 1,06, a 
legtöbbet  adótól 1,93 cm3-t sikerült nyerni. Ezek alapján elmondható, hogy azonos fajtán 
belül, megközelítôleg egykorú kosok esetén is jelentôs különbségeket lehet tapasztalni. 
Az egyéni spermatermelô képességnek a szerzôk véleménye szerint a fajtánál nagyobb 
jelentôsége van az ejakulátum mennyiségének alakulásában. A szerzôk összehasonlítva a 
szakirodalomban publikált adatokkal [Daudu et al. (1983), Loubser és van Niekerk (1983), 
Nikolov et al. (1983), Menger (1984), Alkass és Ibrahim (1985), Batabyal et al. (1985), 
Trejo et al. (1988), Zhang et al. (1988), Ibrahim (1997), Lezama et al. (2003)] a vizsgált 
lacaune kosok átlagos ejakulátum mennyiségeit, megállapították, hogy a fajták között 
a lacaune az élmezônyben található. A viszonylag jelentôsebb mennyiségû ejakulátum 
mellett általánosságban jellemzô e fajta hímivarú egyedeinél az élénk libidó, a lacaune 
kosok intenzíven keresik az ivarzó anyákat. 
A spermatermelés éves alakulását tanulmányozva megállapítást nyert, hogy a szezonban és 
a szezonon kívüli idôszakban gyûjtött ejakulátumok mennyiségében szignifikáns különbség 
van. Meg kell azonban említeni, hogy a szezonon kívüli ugratások során levett ejakulátumok 
is elegendô mennyiségûek a hígításhoz. Ezek alapján elmondható, hogy helyi viszonyok között 
a lacaune kosokat egész évben lehet spermatermelésre használni. Hónapról hónapra vizsgálva 
megállapítható, hogy az ejakulátum térfogata márciusban, augusztusban és szeptemberben a 
legnagyobb, míg legkisebb májusban volt. Január végétôl márciusig és júniustól szeptemberig 
emelkedett, márciustól májusig és szeptembertôl januárig csökkent a termékenyítôanyag 
mennyisége. Ez az éves ingadozás szoros összefüggést mutat az anya juhok ivarzásában ta-
pasztalható szezonalitással. Amikor a legkisebb az ejakulátumok térfogata (május hónap), az 
anyajuhok sem mutatnak ivarzási tüneteket, mély anösztruszban vannak. Júniustól szórványo-
san jelentkeznek az ivarzások, majd csúcspontjukat augusztus végén, illetve szeptemberben 
érik el. A közölt eredmények szerint ekkor legnagyobb az ejakulátumok térfogata is. 
Az ejakulátum mennyiség és az elôzô ugrástól eltelt napok számának kapcsolatát vizsgálva 
megállapítást nyert, hogy gyakorlatilag nincs összefüggés a két tényezô között. Hasonló 
eredményt közöl Hasnath (1988) is, aki vizsgálatai során szintén nem ugratta a kosokat 
napi egy alkalomnál gyakrabban. A napi egy ugrás gyakoriság esetén tehát a kosok nem 
merülnek ki. Az ugratások gyakoriságát növelve azonban az ejakulátumok térfogata 
csökkenni kezd, mint arról Marinov (1983), Cameron et al. (1984), Kaya et al. (2002) 
valamint Amir et al. (1986) beszámolnak.
A tenyészkosok életkorának szerepét vizsgálva a szerzôk megállapították, hogy az 
ejakulátumok térfogata a harmadik életévig emelkedett, majd folyamatos csökkenésnek 
indult. A legnagyobb mennyiségû ejakulátum termelésére tehát a két-három éves tenyész-
kosok képesek. Természetesen figyelembe kell venni a kosok közötti egyedi eltéréseket, 
hiszen elôfordulhat, hogy egy hatéves kostól nagyobb mennyiségû ejakulátum gyûjthetô, 
mint akár egy háromévestôl.
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A herekörméret és az ejakulátum térfogatának összefüggését vizsgálva Rege et al. (2000) 
eredményeihez hasonlóan megállapítást nyert, hogy a két mennyiség között közepes r = 
0,532 korreláció van.
Az ejakulátum mennyisége és az élôsúly kapcsolatát vizsgálva a szerzôk összhangban 
Salhab et al. (2003) eredményeivel megállapították, hogy közepes (r = 0,515) összefüggés 
van a két mennyiség között. A kosok jó kondíciójának a spermatermelés szempontjából 
jelentôs szerepe van, nemcsak az ejakulátum mennyiségében, hanem a minôségében is. 
A szerzôk vizsgálataiból összességében kitûnik, hogy az ejakulátum mennyiségét 
– kisebb-nagyobb mértékben – számos tényezô befolyásolja. Legnagyobb szerepe minden 
bizonnyal a kosok egyedi spermatermelô-képességének van. Befolyásoló tényezô ezen kívül 
a kosok életkora, a szezon hatása, élôsúlya és herekörmérete is. A két ugratás közt eltelt 
napok száma abban az esetben nincs hatással az ejakulátum mennyiségére, amennyiben 
az ugrások gyakorisága a napi egyet nem haladja meg. 
Az ejakulátum mennyisége a tenyészkosok spermatermelésének csak egyik jellemzôje, 
melynél a minôségnek, hûthetôségnek fontosabb szerepe van. Ennek ellenére mégis 
érdemes rá figyelmet fordítani, mivel a sûrûség mellett az ejakulátum hígíthatóságának 
másik meg határozója. Mesterséges termékenyítésre az igazoltan javító hatású, nagy 
tenyészértékû, nagy mennyiségû és kifogástalan minôségû spermát termelô apaállatokat 
célszerû felhasználni. 
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SUMMARY

Between 2000 and 2006, the authors examined the volume of 1934 ejaculates of 23 lacaune 
rams in Hungary. The volumes of the ejaculates were changing between 0.3 and 2.9 cm3 (in 
average 1.34 cm3). It was a significant difference between the average ejaculate volumes 
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of the rams (1.06–1.93 cm3). Examined monthly, the greatest quantity was given in March, 
August and September, the minimum in May. Number of the days between two sperm 
taking was not correlated with volume of the ejaculates. Age of the rams has a serious 
importance, it was shown a close negative relation with the ejaculate volume. Volume of 
the ejaculates were maximal at the age of 3, in case of the older rams it was decreased 
gradually. Circumference of the testicles and the live weight were correlated significantly 
with the ejaculate volumes.
Keywords: ram, ejaculate volume, lacaune.
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