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1. fejezet - A szarvasmarha-
tenyésztés nemzetgazdasági 
jelentősége, helyzete és szerepe az 
élelmiszergazdaságban (Dr. Holló 
István) 

1. A szarvasmarha-tenyésztés jelentősége, főbb 
jellemzői 

A szarvasmarha-tenyésztés világszere fontos, sok embernek megélhetést biztosító gazdasági tevékenység. 

Alapvető élelmiszereket (tej, hús), emellett vaj sajt, tejpor és egyéb termékek gyártásához ipari nyersanyagot 

szolgáltat. A szarvasmarha szinte valamennyi, táplálkozásra nem alkalmas testrészét (bőr, faggyú, csont, 

szaruképletek, a gyógyszergyártáshoz szükséges endokrin mirigyek stb.) további feldolgozás útján hasznosítani 

lehet. Jelentős a trágyatermelése (8-16 t/év), amely a talajerő-visszapótlás szempontjából újra felértékelődött az 

elmúlt évtizedekben. Mint kérődző állat nagyrészt olyan nagy rosttartalmú takarmányokon tartható, amelyek a 

monogasztrikus állatok (sertés, baromfi) takarmányozására nem jöhetnek számításba. Valamennyi állati termék 

előállítás közül a tejtermelésben a legjobb a takarmány transzformáció (a tejhozamtól függően 25-50 %). 

További előny, hogy egyes korcsoportok (pl. növendék hízóbika) fehérje igénye olcsó, nemfehérje nitrogén 

tartalmú anyagokkal (karbamid) is biztosítani tudjuk. A takarmányforrások szempontjából így az említett 

állatfajoknak és az embernek nem számottevő konkurense. A szarvasmarha bizonyos korcsoportjai illetve 

hasznosítási típusai a vegetációs periódusban legeltethetők, azaz velük kultúrállapotban tarthatók a másként nem 

hasznosítható gyepterületek. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy a szarvasmarha-tenyésztés a mezőgazdasági üzem tevékenységének szerves 

része és attól szinte elválaszthatatlan. Fontos azonban megemlíteni, hogy az ágazatnak jelentős az eszközigénye 

és nagy az élőmunka igénye is. Ez utóbbi révén kulcsfontosságú szerepe van a vidéki lakosság 

foglalkoztatásában is. Ugyanakkor a nagy eszköz (tőke) igény mellett a faj biológiai sajátosságaiból is 

következik (nagy generációs intervallum), hogy a piaci viszonyok gyors változásához nehezen alkalmazkodik, 

viszonylag nem eléggé rugalmas ágazat. 

Magyarországon az állattenyésztés részesedése a mezőgazdasági bruttó termelési értékéből az utóbbi években 

állandóan csökkent, 2010-ben a KSH adatai szerint már csak 30 %-os részarányt képviselt. Ez az arány a fejlett 

állattenyésztéssel rendelkező országokban 50 % feletti. A mezőgazdaságban, az utóbbi tíz évben lezajló 

gazdasági változásokat elsősorban az állattenyésztés sínylette meg; a baromfi ágazat enyhe növekedése mellett a 

többi állattenyésztési ágazat visszaesett, amit a létszámok alakulása jól tükröz. A szarvasmarha ágazatban 18 %-

kal csökkent a szarvasmarha és 23 %-kal a tehénlétszám 10 év alatt (1. táblázat). Ennek ellenére a 

szarvasmarha-tenyésztés az állattenyésztésen belül a harmadik legjelentősebb ágazat az állattenyésztésen belüli 

26 % körüli részesedésével (KSH 2010). 

Hazánkban az ’50-es években a szarvasmarha létszám meghaladta a 2 milliót, a tehénállomány 1 millió felett 

volt. Az állomány az 1980-as években kezdett el nagyobb mértékben csökkenni, miközben az 1972-es 

kormányprogram hatására típusában, hasznosítási irányában átalakult. Az ágazati szakosodás során megjelentek 

az egyhasznú tejelő- és húsfajták, ugyanakkor a korábban domináló magyar tarka fajta részaránya folyamatosan 

csökkent. Ma a tehénállomány 61 %-a a tejelő típusba tartozik, a kettős hasznosítású magyartarka részaránya 14 

%, a húshasznosításúé pedig 25 %. Ma ez a mintegy 685.000 szarvasmarhát és 309.000 tehenet jelent. (KSH 

2011). 

2. A szarvasmarha-termékek iránti piaci igények 
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A szarvasmarha-tenyésztés egyik fő funkciója a hazai lakosság friss tejjel illetve tejtermékekkel való ellátása. 

Közismert, hogy a tej a legolcsóbb állati fehérje forrás, az egészséges táplálkozáshoz évente 240-250 kg tejet, 

illetve tejterméket kell fogyasztani személyenként. Magyarországon az európai országok átlagához képest 

mérsékelt színvonalú a tej- és tejtermékfogyasztás. Az utóbbi években az egy főre jutó tejfogyasztás 160-170 kg 

körül alakult (vaj nélkül), ami lényegesen elmarad az élettanilag kívánatos szinttől. Ennek okai sokrétűek pl. a 

fizetőképes kereslet hiánya, fogyasztói átstruktúrálódás (fiatalabb korosztály leszokott a tejről), a tejipar gyenge 

marketing tevékenysége stb. 

Az elmondottal alapján érthető az a kormányzati célkitűzés amely a lakosság egészségesebb táplálkozásának 

megvalósításán keresztül a tejfogyasztás növelését irányozza elő. A tejtermelés volumene ezt nem korlátozza, 

hiszen a fajlagos hozam növekedése csökkenő tehénlétszám mellett is biztosítja a hazai szükségletet. Az Európai 

Unió kvótarendszerrel szabályozza a tejtermelést, Magyarország 1,946 milliárd kg éves kvótát kapott. Az utóbbi 

időben nem termeltünk ennyi tejet, de a lakossági fogyasztás ingadozásai miatt évente 300-500 millió kg 

tejfelesleg képződött. Mivel a legtöbb európai ország önellátásra rendezkedett be, illetve az EU tagállamok nagy 

részére a tejtúltermelés a jellemző, a tejtúltermelés levezetése komoly erőfeszítéseket igényel. Időszakos 

kedvező piaci lehetőségek adódnak a folyadéktej értékesítésére (pl. 2006-2008 években Olaszországba) de 

általában feldolgozott termékek (sajt, tejpor) exportálhatók gazdaságosan. 

A szarvasmarha-tenyésztés második legfontosabb haszna a hústermelés, amely hazánkban főleg az export 

lehetőségek kihasználása miatt nagy jelentőségű. A magyar vágómarha-termelés ugyanis a középkortól 

kezdődően egyértelműen exportorientált ágazat volt. 

Ez a tény a hazai marhahúsfogyasztást alapvetően befolyásolja. A kedvező export piaci lehetőségek miatt a jó 

minőségű tőkehús csak elvétve jelenik meg hazai piacon. Meg kell említeni, hogy a marhahús Magyarországon 

sohasem tartozott a keresett húsféleségek közé. A magyar ember tradicionálisan sertés, újabban baromfi húst 

fogyaszt, a marhahúst általában valamilyen feldolgozott formájában fogyasztja, jelenleg ez 3-4 kg/fő éves 

marhahúsfogyasztást jelent. A táplálkozási szokások mellett a marhahúsfogyasztás csekély volta a szűk termék 

kínálattal és a fizetőképes kereslettel magyarázható. A hazai háztartások többsége nem engedheti meg magának 

a magasabb árkategóriájú húsok (a marhahús ide tartozik) vásárlását. Ezért a kereskedők, a hazai piacon 

zömében gyenge minőségű marhahús-féleségekkel (holstein-fríz selejt tehén, hízóbika) jelennek meg, a 

minőségi vágómarhát előállító gazdaságok kizárólag exportra termelnek, értékesítenek. A jó minőségű 

végterméknek biztos piaca van a dél és nyugat európai országokban. Az export döntő mértékben még mindig kis 

súlyban történik, ezért az éves vágómarha- és marhahús export 40-50.000 tonna körül alakul. 

3. A szarvasmarha-tenyésztés adottságai hazánkban 

A szarvasmarhatartás legfontosabb feltétele, hogy gazdaságosan tudjuk megtermelni a szükséges 

takarmányokat, hiszen a termékelőállítás költségeinek jelentős hányadát (60-70 %) a takarmányozási költségek 

adják. Hazánk kedvező adottsága, hogy összterületének 63 %-a hasznosítható mezőgazdasági célokra. A 

mezőgazdaságilag művelhető terület nagy részaránya jó lehetőséget nyújt az élelmiszertermelés és a 

takarmánytermesztés számára. 

Éghajlati és természet földrajzi adottságainkat tekintve hazánk az ún. kukorica övezetben fekszik, amely 

elsősorban a gabonatermesztés szempontjából kiválónak mondható. Mindez az abrakfogyasztó állatfajoknak 

kedvez, de a teljes kukorica növény (silókukorica) tartósított formában a szarvasmarha takarmánybázisának 

alapnövénye. A nagy fehérjetartalmú növények azonban gazdaságossági okokból (lucerna) vagy az 

agroökológiai potenciál (szója) szempontjából jóval kisebb területen termeszthetők. Ezért hazánk fehérjealapú 

takarmányokból importra szorul. A drága importfehérje mennyiségének csökkentése miatt a különböző 

alapnövények (napraforgó, repce) sajtolás utáni daráit is felhasználjuk, elsősorban a tejelő tehenek 

takarmányozásában. 

A szarvasmarha legolcsóbb és legtermészetszerűbb takarmányozási módja a legeltetés. Hazánkban a 

gyepterületek aránya európai viszonylatban egyike a legkisebbeknek, a mezőgazdaságilag művelt terület 17 %-

a. Éghajlati viszonyaink sem segítik a színvonalas gyepgazdálkodást. Az évi csapadék kevés, eloszlása 

egyenetlen, a gyakori aszály miatt kiégnek a legelők, fűhozamuk ingadozó. A 2. táblázatból jól látszik, hogy a 

gyepterületeink viszonylag rossz termőhelyi adottságúak, ráadásul elaprózottak. Mintegy negyven százalék 3 

hektár alatti területet jelent, amelyek hasznosítása csak a családi gazdaságok számára alternatív megoldásként 

jöhet szóba. A nagyobb egybefüggő gyepterületeket húsmarhával, üszőkkel vagy kettőshasznosítású tehenekkel 



 A szarvasmarha-tenyésztés 

nemzetgazdasági jelentősége, 

helyzete és szerepe az 

élelmiszergazdaságban (Dr. Holló 

István) 

 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

hasznosíthatjuk. Az egyértelmű előnyök ellenére Magyarországon még mindig jelentős nagyságú gyepterületek 

vannak kihasználatlanul, az egy hektár gyepre jutó állatlétszám is a legkisebbek közé tartozik Európában. 

Az 1970-es, l980-as években a szarvasmarhaállomány 15-20 %-a állami gazdaságokban, 20 %-a egyéni 

gazdaságokban (háztáji gazdaság) és döntő hányada (50-60 %-a) pedig termelőszövetkezetekben volt található. 

A rendszerváltást követően az állami gazdaságokat privatizálták, a termelőszövetkezetek átalakultak gazdasági 

társasággá vagy megszűntek. Ennek következtében a tulajdonviszonyokban és az üzemméretekben is jelentős 

változás ment végbe. Ma a gazdasági szervezetek (rt, bt, kft. stb.) 10 %-a, az egyéni gazdálkodók 

(mezőgazdasági kistermelő, őstermelő, családi gazdaság) 3 százaléka tart szarvasmarhát. Az utóbbi 10 évben a 

szarvasmarhát tartó gazdasági társaságok száma alig változott (900-1000), viszont az egyéni gazdaságok száma 

jelentősen csökkent, nem éri el a 19.000-t (2000-ben még 51.000 egyéni gazdaság foglalkozott 

szarvasmarhával.) További jellemző, hogy a szarvasmarha tartók kétharmada 9-nél kevesebb állatot tart, ez 

mindössze az állomány 7 %-át jelenti, viszont a létszám több mint fele (54 %) 500 egyednél többet tartó 

gazdaságokban található. A tulajdonviszonyokat és a változó üzemméreteket a szarvasmarha-tenyésztési ágazat 

fejlesztése során figyelembe kell venni, tisztában kell lenni ezek előnyeivel, hátrányaival. 

A szarvasmarha ágazat rendkívül tőke- és eszközigényes, nagy a forgóeszköz-igénye is, ugyanakkor befektetett 

tőke megtérülése lassú. Egy tejtermelő tehén férőhely beruházási költsége meghaladja az egy millió forintot. A 

beruházási és a termelési költségek ellensúlyozása érdekében növelik az egy telepen (gazdaságban) tartott 

szarvasmarhák számát (koncentráció) illetve az egy állatra jutó hozamokat. A nagyobb létszámú ún. nagyüzemi 

állattartó telepen jobb eszköz- és munkaerő kihasználtság érhető el, a tenyésztésszervezés egyszerűbb, a nagy 

mennyiségű és egyöntetű minőségű termék-kibocsájtás kedvezőbb piaci pozíciót jelent az értékesítésben. 

Ugyanakkor egyfajta rugalmatlanság is megfigyelhető nagyobb üzemméretek esetén, hiszen a piaci igényekhez 

való gyors alkalmazkodás, fajta- vagy típusváltás egy nagyobb telepen nem, vagy nehezen hajtható végre. A 

nagycsoportos tartásban egyedi bánásmódra nincs lehetőség, a kiegyenlített és teljes értékű táplálóanyag-ellátás 

miatt a legeltetés háttérbe szorul, általános tejtermelő telepeken a monodiétikus takarmányozás. Nem hagyható 

figyelmen kívül, hogy a nagyobb állatlétszámú telep nagyobb környezetterhelés is jelent. 

A kisebb létszámú ún. kisüzemi szarvasmarha tartásban az előzőekben vázolt hátrányok egyáltalán nem, vagy 

csak lényegesen kisebb mértékben jelentkeznek. Kevesebb állat tartása nem terheli meg a környezetet, mód 

nyílik a legeltetésre, természetszerű takarmányozási, tartási technológia alkalmazására, a hely 

takarmánytermesztési adottságok jobb kihasználására. Ugyanakkor az eszközkihasználtság rosszabb, s 

hátrányban van a kisüzem a beszerzés és az értékesítés területén, bár ez integrációval ellensúlyozható. Az 

állatok egyedi igényeit is jobban figyelembe tudjuk venni. 

Világszerte megfigyelhető az intenzív, tejtermelő fajtákat tartó telepek méreteinek növekedése (USA, Kanada, 

Izrael, Németország). Ma már nem ritkák az 1.000, sőt 1.500 tehenet tartó üzemek, ahol viszonylag egységes 

tartás-, illetve takarmányozás mellett nagy termelési biztonság érhető el (pl.: Enying). Ezek, a versenyképesség 

szempontjából előnyös helyzetbe kerülhetnek, főleg azután, ha leépítik a támogatásokat az Unió tagországaiban. 

A másik olyan árutermelő tevékenység, ahol a nagyüzem előnyei kézzelfoghatóak – a marhahizlalás. Az 

iparszerű technológiák térhódításával, ma már például az USA-ban csak ezt alkalmazzák (több tízezres telepek, 

feedlot-ok). Európában - így Magyarországon is - némileg más a helyzet, kisebb (változó) üzemméretek mellett 

is kifizetődő lehet ez az ágazat, főleg kettőshasznosítású fajták tartása esetén. 

Az üszőnevelés méretei általában összefüggenek a gazdasághoz tartozó tehénlétszámmal, hiszen az ahhoz 

szükséges tenyészutánpótlást kell előállítani az adott üzemnek. Európai példákra alapozva, azonban ennél a 

korcsoportnál is kialakulhat egyfajta koncentráció, hiszen az alkalmazott technológia a tenyészüsző nevelésben 

is meglehetősen egységesnek mondható. Némely országban - így nálunk is -, a problémát az jelentheti, hogy 

nincsen elegendő egybefüggő gyepterület nagyobb állatlétszámok tartásához. 

A húshasznú anyatehéntartásban - az eddigiektől eltérően - Európa-szerte inkább a kisebb üzemméretek 

dominálnak. Alacsony eszközigényből és élőmunka-ráfordításából fakadóan családi farmgazdaságok hazai 

jövőképét is jelentheti ez a hasznosítási típus. Az induló vállalkozásokat nagymértékben segítik mindazok az 

ágazati támogatások, amelyek mind az Unióban, mind pedig hazánkban - egyelőre - rendelkezésre állnak (3. 

táblázat). A versenyképesség alsó határát a kb. 30-50 húshasznú anyatehén létszám elérése jelenti. 

Végezetül, a kettőshasznosítású fajtáknál - főleg Magyarországon - meglehetősen vegyes képet kapunk az 

üzemméreteket illetően. Az egy-két tehenes gazdától kezdve, egészen az ötszázas telepekig minden gazdasági 
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forma megtalálható. Ott, ahol biztosítani tudják a minőségi tejtermelés feltételeit - 400 ezer alatti szomatikus 

sejtszám, illetve 100 ezer alatti élőcsíraszám (általában zárt rendszerű fejés) - ott bármekkora üzemméret mellett 

gazdaságos lehet a termelés. Ahol azonban a minőségi tejtermelés feltételei nem adottak (többségében az egy-

két tehenes gazdák problémája ez), az egyetlen megoldást a fejés megszűntetése jelenti. Érdekes helyzetbe 

kerültek ugyanakkor azok a termelők, akik 20-30 körüli tehénlétszámot tartanak és fejnek, mivel ők az 

anyatehén prémiumra (is) jogosultak. 
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2. fejezet - A szarvasmarha külső 
testalakulásának megítélése (Dr. 
Holló István) 

1. A küllem és az értékmérő tulajdonságok közötti 
összefüggés 

A szarvasmarhatenyésztésben a külső testalakulás megítélése a faj háziasításától napjainkig folyamatosan 

változott. Hosszú idegi – kb. a XX. század kezdetéig – jobbára a küllemi jegyekből következtettek az állat 

termelőképességére. Ehhez társult még az ún. zootechnikai szépség kialakítására irányuló törekvés is. Mindezek 

nem szolgálták a termelőképesség javítását, a tényleges gazdasági érték megítélését és a küllemi tulajdonságok 

túlhangsúlyozásával küllemi formalizmushoz vezettek. A másik irányzat ennek ellentéte a funkcionalizmus, 

amely követői azt vallják, hogy a termelésre irányuló szelekció kialakítja a megfelelő küllemet. 

A szarvasmarha gazdasági értékét nem a tetszetős külleme, hanem a termelőképessége határozza meg. Ezért a 

külső testalakulás megítélése nem lehet öncélú. Ebből következően napjainkban a küllemi bírálat célja annak 

elbírálása, megítélése, hogy a külső testalakulás mennyiben áll összhangban a bírált állat gazdasági 

haszonvételével. 

Ennek megfelelően a bírálatkor vizsgáljuk, hogy: 

• az állat magán viseli-e a fajtájára jellemző bélyegeket; 

• külleme szolgálja-e azt a termelési célt, amiért tartjuk; 

• képes-e hosszú ideig termelni; 

• kellően szilárd szervezetű-e? 

A küllemi bírálat jelentőségét erősíti, hogy általa olyan termeléssel kapcsolatos sajátosságokat is meg tudunk 

ítélni, amelyeket közvetlenül nem lehet mérni, de vizuálisan elbírálhatók. A küllemi bírálat tehát a nemesítő 

munka fontos eszköze, jelentősége azonban eltérő a tejtermelő, a húszhasznosítású, illetve a kettőshasznosítású 

típusok megítélésében. 

A tejtermelőképesség és a küllem között nincs szoros kapcsolat, annak ellenére, hogy ismerünk a jól tejelő 

szarvasmarhákra jellemző küllemi tulajdonságokat (pl. finom csontozat, terjedelmes mirigyes tőgy, 

izomszegénység stb.) Ezekből a jelektől azonban csak részben, meglehetősen pontatlanul következtethetünk a 

tejtermelőképesség színvonalára. A tejtermelőképesség megítélésére kedvezőbb lehetőségek állnak 

rendelkezésre mint a küllemi bírálat pl. a ténylegesen termelt tej rendszeres mérése. Ennek ellenére nem 

szükségtelen a tejhasznosítású szarvasmarha küllemének a vizsgálata. A tőgyalakulásból, a tőgybimbók 

alakjából, nagyságából, elhelyezkedéséből ugyanis nagyrészt megítélhetjük a gépi fejésre való alkalmasságot. A 

természetszerűtlen tartásban (betonpadozat) különös jelentősége van a kifogástalan lábszerkezetnek, a kemény 

körmöknek. Ezek rendellenességei korai sántasághoz és az állatok idő előtti selejtezéséhez vezetnek. Mindkét 

küllemi tulajdonság ma már beépült a tejelő marha szelekciós rendszerébe (tőgypont, lábvégpont), és a szilárd 

szervezetre, jó konstitúcióra utaló egyéb küllemi tulajdonságokkal (pl. egyenes feszes hát és ágyék, jól 

függesztett tőgy stb.) a hosszú használatban tartás lehetőségét szolgálják. 

A hústermelőképesség és a küllem között lényegesen szorosabb a kapcsolat mint a tejtermelés és a küllem 

között. Az izmoltság és a húsformák alapján nagy biztonsággal lehet következtetni az értékes húsrészek 

mennyiségére és arányára. Ennek ellenére a küllem szerepe a hústermelőképesség megítélésében is korlátozott, 

hiszen olyan tulajdonságok mint a húsminőség, növekedési erély, stb. nem állapítható meg a küllemből. Ettől 

függetlenül a hústermelő szarvasmarha küllem bírálata igen megbízható tájékoztatást ad az állat egyedi 

termelőképességéről. Emiatt a húsirányú nemesítésben a küllemi bírálat fontosabbnak tartjuk mint a tejirányú 

szelekcióban. 
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2. Küllemi bírálati rendszerek 

A küllemi bírálat rendszere a küllemről alkotott általános felfogás szerint változott. Ennek megfelelően a 

felfogások változásával együtt a bírálat technikai végrehajtásának módszere is többször módosul. 

A specializált hasznosítású fajták (típusok) megjelenéséig hazánkban a 100 pontos súlyozott bírálat volt 

érvényben. Ez a módszer a tehenek tulajdonságait 5, a bikákét 4 csoportba osztotta és azokat 1-10 ponttal 

értékelte. Egy-egy tulajdonság csoportot 1-3 szorzóval súlyozott, így összességében maximálisan 100 pontot 

kaphatott a bírált állat. Elsősorban a kettős hasznosítású állományok küllemi minősítését szolgálta a súlyozott 

100 pontos bírálati rendszer. 

Az 1970-es éves elején elkezdődött specializációval átalakult szarvasmarhaállományunk fajta- és 

típusösszetétele. Ennek megfelelően a specializált típusok igényeivel számoló új küllemi bírálati rendszer 

kidolgozására és alkalmazására volt szükség. Így került bevezetésre a lineáris küllemi bírálati rendszer, 

melynek a lényege, hogy a testalakulást viszonylag nagy számú, jól definiált és csoportosított tulajdonság 

alapján bíráljuk. Ezeket a biológiailag lehetséges határesetek között megjelenítjük egy vizuális skálán és 

pontozással elbíráljuk, alkalmassá téve számítógépes feldolgozásra. 

A fejelő fajták lineáris küllemi bírálati rendszerét hazánkban a Holsteinfríz Tenyésztők Egyesülete dolgozta ki. 

Az 1991. évtől érvényes a jelenlegi, az ICAR ajánlása alapján kialakított rendszer. A bírálat során 4 fő bírálati 

tulajdonságcsoportban korábban 18, ma 15 résztulajdonságot pontoznak. (1. ábra). A fő bírálati tulajdonságok a 

testpont, a tejelő jelleg, a láb-lábvég és a tőgy. Ezeket 50-99-ig pontozzák, s ezekből számítják ki különböző 

súlyozással a bírálati összpontszámot vagy végső pontszámot (2. ábra). 

A 15 lineáris tulajdonságot 1-9-ig terjedő skálán (régebben 1-50) pontozzák, a középérték 5 pont (3. ábra). Az 

összpontszám számításában a lineáris tulajdonságok nem szerepelnek, szerepük a korrektív párosításoknál van. 

A végső pontszám alapján az alábbi minősítést kapják a bírált állatok: 

• kiváló: > 90 pont 

• nagyon jó: 85-89 pont 

• igen jó: 80-84 pont 

• jó: 75-79 pont 

• elfogadható: 65-74 pont 

• gyenge: 50-64 pont 

A küllemi bírálatot térítéses szolgáltatásként végzi a tenyésztő egyesület. A Holsteinfríz Tenyésztők 

egyesületének 7 hivatásos bírálója van, akiknek évente „szem egyeztető” bírálaton kell részt venniük. 

A kettőshasznosítású magyar tarka fajtában is lineáris küllemi bírálatot végeznek, amelynek rendszerét a 

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete dolgozta ki. Négy tulajdonságcsoportban (ráma, izmoltság, testalakulás, 

tőgy) 18 résztulajdonságot pontoznak 1-9-ig terjedő skálán. A fő bírálati tulajdonságot ugyancsak súlyozottan 

veszik figyelembe (ráma: 3; izmoltság: 2; testalakulás: 2; tőgy: 4), a végső pontszám maximálisan 99 lehet. 

Kiegészítő információként a láb- és tőgyhibákat kódszámokkal jellemzik, a kondíciót pedig 1-3 ponttal 

vizuálisan értékelik. 

A bikák bírálatakor három tulajdonságcsoporton (ráma, izmoltság, testalakulás) belül 10 résztulajdonságot 

(ugyanazokat mint a teheneknél) bírálnak 1-9 pontos skálán. 

A húshasznosítású marhák lineáris küllemi bírálatakor 4 fő bírálati tulajdonságcsoporton (használati érték, 

hosszúsági méretek, szélességi méretek, izmoltság) 22 résztulajdonságot értékelnek 1-10 pontos skálán (kivéve 

húshasznú magyar tarka, limousin: 1-9 pont). Az összpontszám számításakor tulajdonságcsoportonként 

összeadják a résztulajdonságokra adott pontszámokat és kifejezik az adott tulajdonság csoportra adható 

maximális pontszám %-ában. A négy tulajdonság csoport eredményének átlaga adja a küllemi összpontszámot, 

amely alapján a bírált állat minősítése a következő: 

• igen gyenge: 0 -50 pont 
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• gyenge: 50-60 pont 

• jó: 61-70 pont 

• nagyon jó: 71-80 pont 

• kiváló: 81-100 pont 

A küllemi bírálat képet ad az állomány funkcionális küllemi állapotáról, az eredmények alapját képezik az 

egyedi párosítási tervnek, továbbá felhasználhatók a tenyészbikajelöltek ivadékvizsgálata során a küllemi 

tenyészértékek előrejelzéséhez. 

A küllemi bírálati adatok szakszerű értelmezése csakis a bírált egyed kondíciójának (erőnléti és tápláltsági 

állapot) ismeretében lehetséges. Ezért a kondíció pontozás kiegészítő információként hasznosítható a gyakorlati 

tenyésztő munkában. A gyakorlatban elterjedt kondíció pontozási módszerek bizonyos jól körülhatárolt 

testtájakhoz (faroktő, ülőgumó, bordák) kapcsolódóan – általában vizuálisan vagy tapintással – 1-5, vagy 1-10 

pontos skálán értékelik a bőr alatti faggyúdepó nagyságát. 

Az állat típusának, a fajtastandardhoz viszonyított fejlettségének megítélése szempontjából fontos szerepe van 

az élősúly mérésének vagy becslésének, illetve a testméretek felvételének, a testalakulási indexek 

meghatározásának is. Szarvasmarhán a következő méreteket vesszük fel: 
 
Magassági és mélységi méretek: marmagasság, hátközép magasság, farbúbmagasság, mellkasmélység. 
Hosszúsági méretek: törzshossz (egyenes, ferde), farhossz. 
Szélességei méretek: mellkasszélesség, farszélesség I. II. III. 
Körméretek: övméret, szárkörméret 
Fejméretek: fejhosszúság, fejszélesség 

A méretfelvétel eszközei a Lydtin-bot, a Hauptner szalag és az ívkörző. 

A testméretek felvétele és a súlymérés körülményes és időigényes, a mai technológiákban nehezen 

kivitelezhető. Ezért inkább ma a fotók illetve a video-felvétel képfeldolgozó programokkal történő feldolgozása 

a járható út. 
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3. fejezet - A szarvasmarha értékmérő 
tulajdonságai (Dr. Holló István) 

Értékmérő tulajdonságok közé a szarvasmarhának azon tulajdonságait soroljuk, amelyek az állat haszonvételét 

meghatározzák, illetve termelését közvetlenül vagy közvetve befolyásolják. A szarvasmarha fő haszonvétele a 

tej- illetve a hústermelés, az ezeket közvetlenül befolyásoló tulajdonságokat nevezzük primér vagy elsődleges 

értékmérőnek. A tulajdonságvizsgálatok egész sora (pl. termékenység, egészség, takarmány értékesítőképesség) 

az előállított termék mennyiségét és a termék-előállítás gazdaságosságát közvetetten befolyásolják. Ezek a 

másodlagos vagy szekunder értékmérők, amelyeket újabban funkcionális tulajdonságoknak is neveznek. 

Az értékmérő tulajdonságok ismerete alapján egy-egy állat, de az állomány gazdasági és genetikai értékét is 

megítélhetjük. Ekkor ismerni kell a tulajdonság gazdasági jelentőségét, mérési lehetőségét, örökölhetőségét, 

kapcsolatát más tulajdonságokkal (korrelációk), valamint a befolyásoló tényezőket. Fontos továbbá a 

tulajdonság genetikai varianciája, mert adott szelekciós nyomás mellett meghatározza a genetikai előrehaladás 

mértékét. Mindezek ismeretében tudjuk megválasztani a legmegfelelőbb módszert a tulajdonság javítására. 

Általános szabály, hogy a jól öröklődő tulajdonságok javításakor a tenyésztői-genetikai módszerek a nagyobb 

jelentőségűek, még a gyengén öröklődő tulajdonságok főként a kedvezőbb környezeti (tartás, takarmányozás 

stb.) tényezők megteremtésével javíthatók. 

A fontosabb értékmérő tulajdonságok örökölhetőségét a 4. táblázatban, a tulajdonságok közötti jelentősebb 

korrelációkat az 5. táblázatban foglaltuk össze. 

1. Tejtermelőképesség 

A tejtermelő tehenészetek termelési célja a nagy mennyiségű, jó minőségű tej gazdaságos előállítása. A 

tejtermelőképesség több résztulajdonságot foglal magában, a tejmennyiség mellett a tej alkotórészeit (tejzsír, 

tejfehérje) a perzisztenciát, sőt tágabb értelemben a gépi fejhetőséget is. 

A tejmennyiség az egyik legfontosabb részértékmérő tulajdonság, amelyre szinte minden tejelő és 

kettőshasznosítású állományban szelektálnak. A genetikai előrehaladás azonban lassú, mivel a tulajdonság 

örökölhetősége gyenge (h2= 0,2-0,3). Évente kb. 1 % genetikai előrehaladással lehet számolni. A genetikai úton 

való javítás lehetőségét az teremti meg, hogy nagy a tulajdonság genetikai varianciája. A tej mennyiségében 

jelentős fajtakülönbségek mutatkoznak. A húsfajták egy-két ezer kg-os tejtermelése mellett a tejelő fajtákban 

nem ritka a tízezer kg feletti tejtermelés sem. Ezen túlmenően a fajtán belül is jelentős különbségek 

tapasztalhatók a termelt tej mennyiségében. 

A tejtermelés nagysága az életkor előrehaladtával is változik. Átlagos körülmények között az I. laktáció a 

kifejlettkorinak (III. – IV. laktáció) a 70-80 %-a. A további laktációkban a tejtermelés szinten marad és csak a 

VI. – VII. laktációtól kezdve érzékelhető lassú csökkenés. 

A tejtermelés nagysága összefüggésben van az élősúllyal is. A két tulajdonság között r= 0,2-0,3 értékű genetikai 

korrelációt állapítottak meg. Ha a szelekció a tejmennyiségre irányul akkor ezzel egyidejűleg a testtömeg is 

növekszik, jó példa erre a holstein-fríz fajta. Hangsúlyozni kell azonban, hogy több ok miatt (pl. táplálóanyag 

igény, ellés lefolyása, stb.) nem cél a tejelő fajtákban az élősúly növelése. 

A tejtermelés befolyásoló környezeti tényezők közül legnagyobb szerepe a takarmányozásnak van. A nagy 

mennyiségű tej termelése csak teljes értékű és kiegyenlített takarmányozással lehetséges. Emiatt a tejelést 

serkentő, ún. laktagóg zöldtakarmányok etetésének és a legeltetésnek a lehetősége korlátozott. A nagytermelésű 

tehén a külső környezet kedvezőtlen hatásaira érzékenyen reagál, tejtermelését csökkenti. Ezért a nyugodt, 

kényelmes elhelyezést biztosító tartás alapvető feltétel. 

A napi háromszori fejés révén mintegy 10-15 %-kal nő a napi tejmennyiség, de a többletköltség és 

munkaszervezési problémák miatt csak a 30 kg/napi tejtermelési szint fölött gazdaságos. Az év, az évszak, a 

tenyészet irányítása a két ellés között eltelt idő mind-mind befolyásolja a tejtermelés nagyságát. 

A tehén által termelt tejmennyiséget többféle módon tartjuk nyilván: 
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• Napi tejtermelés: 24 óra alatt, rendszerint 2, esetleg három fejéssel kinyert tejmennyiség összege. Nagysága a 

laktáció során változik, csökken a laktáció második felében. A napi takarmányadagok kiszámítására 

használják. 

• Laktációs tejtermelés: a laktáció (tejelési periódus) teljes időszakában, az elléstől az elapasztásig termelt 

tejmennyiség. 

• 305 napos (standard) laktáció: az elléstől a 305 napig termelt tejmennyiség, a tehenek tejtermelésének 

összehasonlítása nemzetközileg elfogadott mérőszám. Abból indul ki, hogy a szabályos ivaréletű tehén évente 

ellik, ezen belül 305 napig tejel, 60 napig szárazonáll. 

• FCM tej termelés (Fat Corrected Milk): 4 % zsírtartalommal átszámított tejmennyiség. Kiszámítása a Gaines 

képlettel történik (FCMtej = tej kg x 0,4 + tejzsír kg x 15). 

• Éves termelés: egy naptári év alatt termelt tejmennyiség, rendszerint két részlaktációból tevődik össze. 

• Részlaktáció: a laktáció első 100 vagy 200 napja alatt termelt tejmennyiség. 

• Életteljesítmény: a tehén élete során termelt összes tejmennyiség. 

• Relatív tejtermelés: 100 kg élősúlyra jutó tejmennyiség, a hasznosítási típusba soroláshoz nyújt támpontot. 

Tejelő típus: 900-1000 kg tej/100 kg élősúly, kettős-hasznosítás: 600-800 kg tej/100 kg élősúly, húshasznú: 

300-500 kg tej/100 kg élősúly; 

• Istálló átlag: a tehenészetben (istállóban) 1 nap alatt termelt összes tejmennyiség osztva a telepen (istállóban) 

lévő tehenek számával. 

• Fejési átlag: a tehenészetben (istállóban) 1 nap alatt termelt összes tejmennyiség osztva a tehenészetben 

(istállóban) lévő ténylegesen fejt tehenek számával. 

1.1. A tej alkotórészei 

A teljes tej kb. 84-88 %-a víz és 12-16 %-a szárazanyag, amely tejzsírból, tejfehérjéből, tejcukorból, ásványi 

anyagokból és vitaminokból áll (6. táblázat). Ezeknek az alkotórészeknek a biológiai értéke, tejipari 

felhasználhatósága különböző, s emiatt eltérő a szerepük a tejtermelés fokozására irányuló nemesítésben is. 

A tejzsír a tej egyik legfontosabb alkotórésze, fontos élelmiszerek alapanyaga (vaj, tejföl, tejszín, zsíros sajt), 

ezért előnyös, ha a tejipari feldolgozásra kerülő tej nagy zsírtartalmú. 

A tejzsírtermelés kifejezésére a tejzsírmennyiség szolgál. Az előbbi mérőszáma a tejzsír %, az utóbbié a tejzsír 

kg. A tejzsírtartalom a szarvasmarha fajták tejében 3-6 % között ingadozik. A tejzsírtartalom alapján ún. ipari 

tejet termelő típust (4,5 % feletti tejzsírtartalom) és ún. fogyasztói tejet termelő típust (3,5-4 % tejzsírtartalom) 

különböztetünk meg. (7. táblázat). 

A tejzsírtartalom jól öröklődő tulajdonság, h2-értéke 0,5-0,6 közötti, ezért az e tulajdonságra irányuló szelekció 

gyors előrehaladást eredményez. Nem szabad viszont figyelmen kívül hagyni, hogy a tejzsírszázalék és a 

tejmennyiség közötti negatív összefüggés (rg= -0,1- -0,6) áll fenn. Ha tehát kizárólag a tejzsírszázalékra 

szelektálunk, akkor a zsírtartalom gyors javulásával a tejmennyiség csökken. Ennek elkerülése érdekében a 

tejzsírmennyiségre (zsír kg) szelektálunk, mert a tej kg és a tejzsír kg között igen szoros rg= +0,6 - +0,9 

korreláció van, és a zsírszázalékot illetően szelekciós minimumot határozunk meg. 

A tej zsírtartalmában nem csak fajtánként jelentős az eltérés (jersey: 5-8 %, holstein-fríz: 3,6-3,8 %), hanem 

ugyanazon fajtába tartozó tehenek tejének zsírtartalma is eltérő. Ugyanaz a tehén reggel és este fejt tejének 

zsírtartalma is különböző, az esti tej általában zsírosabb. A fejés elején a tej zsírtartalma kicsi, a fejés végén, az 

utolsó tejsugarakban viszont elérheti a 8-10 %-ot is. A laktáció elején kisebb, a laktáció végén nagyobb (0,3-0,4 

%) a tejzsírtartalom. Befolyásolja még az ivarzás és a takarmányozás is. A nagy rosttartalmú takarmányok 

növelik, a lédús és abraktakarmányok csökkentik a tej zsírtartalmát. 

A tejfehérje nélkülözhetetlenül fontos szerepet tölt be az állati fehérje-szükségletünk kielégítésében. A 

fejfehérjéből készült termékek: sajt, túró, joghurt stb. A fehérjetartalom 2,8 %-4,5 % között ingadozik a 

szarvasmarhák tejében, változékonysága kisebb mint a tejzsírtartalomé. Ez a megállapítás nemcsak a fajták 

közötti különbségekre, hanem a környezeti tényezők hatására is érvényes. A környezeti tényezők közöl a 
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takarmányozás hatása számottevő, fehérjedús takarmányok 0,1 – 0,2 %-kal növelhetik a tej fehérje tartalmát. A 

laktáció folyamán, az életkor előrehaladtával a zsírtartalom változásának tendenciáját követi, a két tulajdonság 

között pozitív korreláció (rg = 0,5-+0,6) áll fenn. Ebből adódóan a nagy zsírtartalmú tejet termelő fajták, illetve 

egyedek tejének fehérjetartalma is nagy. A tejzsír és fejfehérje arányát a fehérjeindex fejezi ki: 

Fehérjeindex = Tejfehérje % / Tejzsír % 

A nagyobb zsírtartalmú tejet termelő fajták (pl. jersey) tejét tágabb, 0,73 – 0,75, a hígabb tejet termelő fajtákét 

(pl. holstein-fríz) szűkebb 0,90 – 0,92 fehérjeindex jellemzi. A szoros genetikai korreláció ellenére kivételesen 

előfordulnak olyan egyedek is, amelyek tejében közel azonos vagy nagyobb a tejfehérjeszázalék mint a 

tejzsírszázalék. Ezek az ún. korrelációtörő egyedek a nemesítő munkában különlegesen értékesek lehetnek. 

A tejfehérje tartalom is – az előzőekben említett befolyásoló tényezők ellenére – a jól öröklődő tulajdonságok 

(h2= 0,5-0,6) közé tartozik. Ennek ellenére csak az utóbbi évtizedben indult meg az erőteljesebb szelekció 

tejfehérje tartalom növelésére. Ebben közrejátszott, hogy a zsírvizsgálatokhoz hasonlóan kifejlesztésre kerültek 

a tejfehérje tartalom megállapítására is egyszerű, sorozat vizsgálatokra alkalmas eszközök és módszerek. 

Figyelembe kell venni, hogy a tej szárazanyagtartalmának növelésére irányuló tenyésztői munka akkor a 

leghatékonyabb, ha mindkét alkotó részre együttesen szelektálunk. E törekvés jegyében ma a legtöbb országban 

mind a tejzsírt – mind a tejfehérjét figyelembe veszik a szelekcióban, sőt az utóbbi években a tejfehérje súlyozó 

faktora nagyobb sok esetben mint a tejzsír mennyisége. 

A tejfehérje növelésére irányuló szelekció több országban további szempontokkal bővült. A tejfehérje 80 %-a 

kazein, 20 %-a savófehérje, laktoalbumin és laktoglobulin. A nagy részarányú kazein további típusokból áll: α, 

β és K-kazein. A tehéntejből készült sajtok minőségét, alvadási sebességét és az alvadékszilárdságot ezek típusai 

befolyásolják. Kedvező ebből a β-kazein B típus illetve a K-kazein B-típus. Ennek hatására több országban 

bevezették a tenyészbikák kazein típusra történő tesztelését és annak eredményét ma már a bikakatalógusban is 

feltüntetik. 

A tejcukor a tej alkotórészei közül viszonylag állandó, értéke a különböző fajták tejében 4,5-4,7 %. Az ásványi 

anyag tartalom általában 0,6-0,8 %, a tejzsírtartalom függvényében változik. Élettani szempontból elsősorban a 

kalciumtartalom a legfontosabb, emellett a kazeinhoz kötötten jelentős s tej foszfortartalma is. 

1.2. Perzisztencia 

A jól perzisztáló tehén tejtermelését hosszú időn át, viszonylag magas színvonalon megtartja. Ebből 

következően nagy laktációs termelésre képes anélkül, hogy ehhez túlságosan nagy napi tejtermelést kellene 

elérnie. A jó perzisztencia biológiai előnye, hogy az egyenletes termelés kevésbé veszi igénybe az állat 

szervezetét. A rosszul perzisztáló tehén a laktáció első harmadában kiugróan nagy termelésre képes, de ezt csak 

rövid ideig képes megtartani. A nagy tejtermelés energia igényét nagyadagú abrak etetésével és saját 

tartalékainak felhasználásával sem képes biztosítani. Ugyanakkor a túlzott mértékű zsírbontás ketózishoz vezet. 

Ennek következménye a tejtermelés nagymérvű csökkenése, súlyosabb esetben elhullás is bekövetkezhet. 

Előfordulhat olyan mértékű tejcsökkenés, hogy a tehenet a laktáció vége felé az alaptakarmánnyal is túletetjük, a 

tehén elhízik (kövér tehén szindróma), s ez a következő ellés után okozhat problémát. 

A perzisztencia gyengén öröklődik (h2 = 0,25 – 0,35) a befolyásoló tényezők ugyanazok mint a tejmennyiség 

esetében. Ábrázolására a laktációs görbe szolgál, (4. ábra), a teljesítményvizsgálatban pedig az perzisztencia 

értékszámot használják a jellemzésére. Ezt úgy számítják ki, hogy a havonkénti próbafejések eredményét 

átlagolják és a legnagyobb havi tejtermelés százalékában fejezzük ki. Jónak mondjuk a perzisztenciát 80 fölött, 

60-80 között közepes, 60 alatt gyenge perzisztenciáról beszélünk. 

1.3. A gépi fejhetőség 

A modern szarvasmarhatartás viszonyai között elképzelhetetlen a tehenek kézi fejése. Ebből következik, hogy 

az a tehén, amelyik géppel nem fejhető – legyen bár a tejtermelő képessége bármilyen kedvező – gazdasági 

értéket legfeljebb csak az 1-2 tehenek tartó gazdák számára jelent. A gépi fejésre való alkalmasság az egyik 

legfontosabb értékmérő tulajdonság. E tulajdonság is több összetevőből áll, melyet külön-külön ismertetünk. 

A tőgy kapacitásán a tőgy befogadóképességét, a tőgyben tárolható tejmennyiséget értjük. A nagy tejtermelés 

előfeltétele, hogy a tőgy a fejések közötti időben minél több tejet legyen képes raktározni, illetve a felgyülemlő 

tej nyomása a tejelválasztást minél később állítsa le. A fejési munkaműveletek költségessége miatt az 

üzemekben rendszerint a napi kétszeri, legfeljebb háromszori fejésre törekszünk. A nagy tejtermelés nagy 
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tőgykapacitás nélkül nem képzelhető el. A tőgykapacitásra közvetlenül általában nem szelektálunk. Ehelyett 

abból indulunk ki, hogy azonos technológiai körülmények között (fejési technológia) a tejmennyiségre irányuló 

szelekció magával hozza a tőgykapacitás növekedését is. Bizonyos szelekciós lehetőséget jelent a küllemi 

bírálat is, amikor a tőgy méreteiből, mirigyességéből következtethetünk a tőgy befogadóképességére és 

tágulóképességére. 

A tőgy termelési aránya azt mutatja, hogy az elülső és hátulsó tőgyfél tejtermelése milyen arányban áll 

egymással. A jobb és baloldali tőgynegyedekben termelt tej mennyisége általában azonos. 

Igen gyakran előfordul azonban, hogy számottevő különbség van az elülső és a hátulsó tőgyfél termelése között. 

Ennek az aránynak a kifejezésére a termelési arányt, a tőgyindexet használjuk, amely azt fejezi ki, hogy az 

elülső tőgyfél a teljes tejmennyiség hány százalékát adja. 

E tulajdonságnak is elsősorban a gépi fejéskor van jelentősége. A gép ugyanis minden tőgynegyedet egyformán 

és azonos ideig fej. Fontos tehát, hogy a tejfolyás is valamennyi tőgynegyedből egyszerre szűnjék meg. 

Ellenkező esetben egyik-másik tőgynegyedben ún. vakfejés következik be. Ilyenkor tej már nem nyerhető, a 

fejőgép szívása a tőgynegyed mirigyállományát károsítja. A tejhasznú állományok tőgyindexe megközelíti az 

ideális 50 %-ot, rendszerint 46-47 %. 

A tőgyindex mérésére speciális tőgynegyedvizsgáló készülékeket (uberograf) használnak, amelyek külön 

rekeszben fogják fel az egyes tőgynegyedekből kifejt tejet. A tőgyindex jól öröklődő tulajdonság (h2 = 0,5-0,6). 

Ezt lehetőleg már az I. laktációban, a 80-150. nap között meg kell állapítani, mert később egy esetleges 

tőgysérülés vagy tőgybetegség (pl. tőgygyulladás) után már nem kapunk az egyed genetikai adottságaira 

jellemző adatot. A tőgy részarányosságának műszeres vizsgálata azért is fontos, mert a tőgy küllemi 

elbírálásával nem tájékozódhatunk kellő biztonsággal e tulajdonság felől. Újabban az egyszerűsítési törekvések 

jegyében a gépi fejhetőség javítását a technikailag egyszerűbb fejési sebesség vizsgálatára alapozzák, számítva 

arra, hogy a különböző kapacitású tőgynegyedekből eltérő sebességgel nyerheti ki a tej, és ez a differenciált 

tejleadás – bizonyos határok között – a tőgyindexbeli eltéréseket kiegyenlíti. 

A fejési sebesség. A jó gépi fejéshez elengedhetetlen, hogy a nagy termelésű teheneket is rövid idő alatt ki 

tudjuk fejni. Ellenkező esetben a fejés elhúzódik, 6-8 percnél hosszabb fejési idő esetén pedig a tejleadást 

elősegítő oxitocin hormon hatása megszűnik, a tej egy része a tőgyben marad. 

A fejési sebességet befolyásoló technikai, technológiai feltételek közül a következők a legfontosabbak: 

• a fejőkelyhek gumibetétje a tőgybimbók méreteinek (átmérő) megfelelő legyen, 

• fontos az optimális vákuumérték, minimális ingadozással, 

• szakszerű tőgyelőkészítést, következetes, mindig azonos idejű fejést kell végezni. 

A fejési sebesség kifejezésére több mérőszámot használnak. 

• Átlagos fejési sebesség, a fejéskor kifejt összes tej és a fejési idő hányadosa. 

A számításhoz célszerű több fejés átlageredményét figyelembe venni. 

Tejhasznú állományoktól 3-4 kg/percet meghaladó értéket kívánunk. 

• Maximális fejési sebesség (Peak flow). A teljes fejési időszakban az 1perc alatt kifejt legnagyobb 

tejmennyiség. 

• A fejés első 4, illetve 3 percében kifejt tejmennyiség az összes tej százalékában kifejezve. 

• Korrigált fejési sebesség. 

A szükséges korrekció indoka, hogy a fejési sebesség függ a tőgybimbó hosszától, záróizmának 

tágulóképességétől, a tőgy telítettségétől, a tőgyben lévő tej nyomásától. Ugyanannak a tehénnek nagyobb napi 

tejtermelés esetén (pl.: a laktáció elején) jobb a fejési sebessége, mint amikor tejtermelése kisebb. Ez az 

összefüggés zavarja a különböző laktációs stádiumban lévő tehenek fejési sebességének reális összehasonlítását. 

Célszerű ezért a különböző napi tejtermelésű tehenek fejési sebességét azonos napi tejtermelésre korrigálni, és 

az ún. korrigált fejési sebesség alapján összehasonlítani. A korrekciós együttható nagysága fajtától függ. 
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Az átlagos fejési sebesség közepesen öröklődő tulajdonság h2-értéke 0,4-0,5. A maximális fejési sebesség 

öröklődhetősége ennél lényegesen jobb, h2 = 0,7-0,8. 

A nemesítőmunkában az e tulajdonságra irányuló szelekcióval az állományok képessége számottevően 

növelhető. A fejhetőség növelésének azonban biológiai határai vannak. A túlságosan nagy (4 kg/perc fölött) 

fejési sebességgel ugyanis gyakran együtt jár, hogy a bimbócsatorna záróizma nem zár tökéletesen, ez pedig 

tejcsöpögést és tőgygyulladásra való fokozott hajlamot okoz. 

2. Hústermelő képesség 

A hústermelő képesség fogalmán belül két értelmezéssel találkozunk: 

• a populáció hústermelő képessége, 

• az egyed hústermelő képessége. 

A populáció hústermelő képessége két folyamat: a hízóalapanyag-előállítás (szaporaság) és a hízóalapanyag 

meghizlalásának eredője, és adott nőivarú állomány által előállított vágómarha-mennyiséget jelent, beleértve a 

selejt tehenek által produkált húsmennyiséget is. 

Egyedi hústermelő képességen a végtermék hizlalásakor várt tulajdonságokat, így a hizadalmasságot, a 

húsformákat, a vágóértéket értjük. 

2.1. A hízóalapanyag (borjú-) előállításban fontos értékmérők 

A hízóalapanyag előállításakor megkövetelt tulajdonságok körét abból a körülményből kiindulva határozzuk 

meg, hogy a borjú-előállító anyatehenet gazdasági megfontolásokból a legegyszerűbb tartási-takarmányozási 

viszonyok között, lehetőség szerint minél kisebb költséggel tartjuk. Ezek a körülmények az anyaállomány jól 

meghatározott tulajdonságait feltételezik. 

Jó borjúnevelő képességről akkor beszélünk, ha az anya a borját úgy neveli, hogy az törésmentesen növekedik, 

zavartalanul fejlődik. A jó nevelőkészséghez jó anyai tulajdonságok szükségesek: a borjú rendszeres szopásának 

tűrése, a borjú megóvása az agresszív egyedektől, és olyan tejtermelés, amely lehetővé teszi a borjú kielégítő 

táplálóanyag-ellátását. 

Nem előnyös, ha a húshasznú tehén túlságosan sok tejet termel, mert félő, hogy a nagy tejtermelés miatt – 

kiegészítő takarmányozás hiányában – kondíciója a legelőn leromlik, és ez késlelteti az újrafogamzást. Az is 

előfordulhat, hogy az újszülött borjú kezdetben nem tudja kiszopni anyját, ez pedig tőgygyulladáshoz vezethet. 

Előnyös viszont, ha az anyatehén teje koncentrált (4 %-ot meghaladó zsírtartalmú, illetve 3,5 %-nál nagyobb 

fehérjetartalmú). 

A nevelőkészség tehát több résztulajdonságból tevődik össze. Mindezek külön-külön vizsgálata nehéz. Ezért a 

nevelőkészség számszerű jellemzésére a borjú választáskori élősúlyát használjuk. Ezzel a mutatóval fejezzük ki 

számszerűen a húshasznú tehenek hústermelését is. Az összehasonlíthatóság végett leggyakrabban a borjú 205 

napos testtömegét állapítjuk meg. A választott borjú testtömegét korától függően 205 napra korrigálva számítjuk 

ki: 

205 napos élősúly = ((Választási élősúly – születési élősúly) / Választási életkor (nap)) x 205 + születési élősúly 

Gulyakészségen azt értjük, hogy az állat jól bírja a nagycsoportos tartást, az eltérő korcsoportok (tehén + borjú) 

együtt tarthatók a termelési eredmények veszélyeztetése nélkül. 

Az anyatehéntartás ugyanis – különösen a nyári legeltetési idényben – elképzelhetetlen nagycsoportos tartás 

nélkül. A nagy egyedszámú csoportokon belül nem tűrhetők meg az agresszív, támadó egyedek, de a félénk, 

visszahúzódó állatok sem. Az utóbbiak csoportos takarmányozáskor nem jutnak megfelelő mennyiségű 

takarmányhoz, ezért hamar leromlanak. 

Igénytelenségen a környezeti tényezőkkel szemben támasztott szerény igényeket, a hőmérsékleti (éghajlati) 

ingadozások tűrését, továbbá a csekély értékű takarmányok (kukoricaszár, szalma) elfogyasztását és 

hasznosítását értjük. Az ilyen szarvasmarha semmiképpen sem lehet válogatós. 
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A jó legelőkészség is a takarmányokkal szembeni igénytelenséghez tartozik,magába foglalja a gyenge minőségű 

legelők jó hasznosításának képességét. A jó legelőkészségű marha a legelőn keveset mozog, válogatás nélkül 

minden füvet lelegel. Az ilyen egyedek a gulyából úgy ismerhetők fel, hogy estére „kitelnek”, szemben a 

nyugtalanul, éhesen bőgő társaikkal. 

A borjú-előállítás gazdaságossága miatt előnyösebbek a kisebb testtömegű, így kisebb létfenntartó igényű 

tehenek. Ezekből adott legelőterületen több tartható, több borjú állítható elő. A kis tehéntömegnek hátrányai is 

vannak. Az ilyenek ugyanis az utódok növekedési erélyét és a hizlalási végtömeget korlátozzák. Ezek pedig a 

hizlalásban fontos tulajdonságok. Nem utolsósorban a kis testtömegű tehén selejtezéskor kisebb vágótömeget 

képvisel. 

2.2. A hizlalással és a végtermékekkel kapcsolatos értékmérők 

A hústermelés második fázisában az első szakaszban előállított hízóalapanyag (választott borjú) meghizlalása, 

piacképes termékké való formálása történik. Ennek eredményességét a hízékonysággal és a vágóértékkel 

összefüggő értékmérő tulajdonságok határozzák meg. 

Hízékonyságon  a hústermelés mennyiségi, nagyrészt élő állapotban mérhető jellemzőit értjük. Ezek közül a 

növekedési erély, a hizlalási végtömeg, a húsformák és a takarmányértékesítés a legfontosabbak. 

A növekedési erély a fiatal szarvasmarha testtömegének és testméreteinek időbeli változását fejezi ki. 

Leggyakrabban az időegységre jutó testtömeg-növekedéssel, azaz a súlygyarapodással jellemezhető. Ez egy 

hónapra, vagy egy életnapra jutó testtömeggyarapodást jelent, de kiszámítható a hizlalási időszak egy napjára is. 

Például az egy életnapra jutó súlygyarapodás kiszámítása a következőképpen történik: 

Súlygyarapodás (g/életnap) = ((Hizlalás végi testsúly (kg) - születési súly (kg)) / Életnapok száma) x 1000 

A növekedési erély gazdasági jelentősége a választás utáni időszakban különösen fontos, amikor a vágásra szánt 

állatok hizlalására kerül sor. Általános alapelv, hogy a hízóállomány növekedési erélyét a környezeti tényezők 

elsősorban a takarmányozás optimalizálása révén a gazdaságosság keretein belül maximálisan ki kell aknázni. 

A növekedési erély közepesen öröklődő tulajdonság (h2= 0,4-0,6), a befolyásoló tényezők közül az állatok 

fajtája, kora, ivara és a takarmányozás intenzitásának szerepe a legjelentősebb. 

Az állatok fiatal korukban növekednek a leggyorsabb ütemben. A kor előrehaladtával a növekedési erély 

fokozatosan csökken, majd kifejlett korban megszűnik. A növekedési erély pozitív korrelációban van a 

kifejlettkori testtömeggel. 

A növekedési erélyben az ivarok között is különbség van. Ismeretes, hogy a hímivarú állatok gyorsabban 

növekednek, és tömegesebb izmokat fejlesztenek, mint a nőivarúak. A bikák növekedési erélye mintegy 15-20 

%-kal haladja meg az üszőkét, viszont fiatal életkorban végrehajtott herélés hatására ez a fölény mérséklődik. 

A növekedési erély tekintetében jelentős különbségeket tapasztalunk a fajták és az egyedek között. A nagyobb 

testű fajtákra - pl. charolais, limousin, hegyi tarka - a fiatal korban nagy növekedési erély jellemző. 

Gazdaságosabban hizlalhatók azok az állományok, amelyek fiatalkori nagy növekedési erélyüket viszonylag 

hosszú ideig megtartják és ezáltal nagy végtömegig hizlalhatók. Ezzel összefüggésben a hízlalási eredményeket 

három tulajdonság határozza meg: a hústermelés intenzitása, kapacitása és tartama. E három tulajdonság 

összefüggéseit szemlélteti az 5. ábra, amely egyúttal felhívja a figyelmet az eltérő típusokra is. 

A hústermelés intenzitása (a gyakorlatban az átlagos napi testtömeg-gyarapodás születéstől vágásig) azt fejezi 

ki, hogy a hízómarha - életének bármely szakaszában - időegység alatt mennyi húst képes beépíteni 

szervezetébe. A hízómarhának ez döntő jelentőségű értékmérője, hiszen a gazdaságos hizlaláshoz 

elengedhetetlen a nagy napi súlygyarapodás, mert ennek révén a hizlalási idő rövidebb lesz és a fajlagos 

takarmányfelhasználás is javul. 

A hústermelés tartama azt fejezi ki, hogy a hízó állatok meddig képesek húst beépíteni a szervezetükbe a 

faggyúsodás számottevő növekedése nélkül. Ez az értelmezés elősorban az időtartam szerepére utal. A 

hústermelés szempontjából az a kedvező, ha a húsképzés minél tovább tart. Ez a tulajdonság negatív 

összefüggésben van a koraéréssel, a korán érő egyedekben ugyanis hamarább befejeződik a húsképzés és korán 

megkezdődik a faggyú beépítése. 
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A hústermelés kapacitása azt jelenti, hogy a hízott állatból mennyi csontos hús termelhető ki. Ez attól függ, 

hogy a hústermelés intenzitása mennyi ideig és milyen szinten marad fenn. Kifejezésére a gazdaságos hizlalási 

végtömeget használjuk. E mérőszám a mindenkori közgazdasági viszonyok függvénye, mivel biológiai 

értelemben a hizlalást addig a végtömegig „gazdaságos” folytatni, ameddig az elfaggyúsodás veszélye nem áll 

fenn. 

A hústermelés intenzitása, tartama és kapacitása is nagymértékben fajtához, típushoz kötött tulajdonság és 

elsősorban az állatok genetikailag meghatározott, kifejlettkori testtömegétől függ. 

A hizlalási végtömeg jól öröklődő tulajdonság (h2 = 0,5-0,7). A nagyobb testű fajtákat nagyobb, a kistestű 

fajtákat kisebb végtömegig lehet hizlalni gazdaságosan. Ezen összefüggésen alapulnak a gazdaságos hizlalási 

végtömeg becslésére kialakított módszerek. Legismertebb ezek közül az ún. Huth módszer, amely a tehén 

kifejlettkori testtömegének 80-85 %-ában jelöli meg a hízóbikák gazdaságos hizlalási végtömegét fajtatiszta 

tenyésztés esetén. 

Húsformákon az értékes húsrészeket tartalmazó testtájak (hát, ágyék, far, comb) izmoltságát, illetve ezeknek az 

egész szervezethez viszonyított arányát értjük. A szarvasmarha egyes testtájainak izmoltsága és ebből 

következően húsipari értéke eltérő. A háton és a faron találhatók a legértékesebb ún. I. osztályú húsok. Ezeknek 

a testtájaknak a fejlettségét élő állapotban elbírálhatjuk és a testtájak izmoltsága alapján próbálunk következtetni 

a vágott testből kinyerhető csontos hús mennyiségére. Kétségtelen, hogy ez a következtetés szubjektív, és a 

küllemi bírálat értékelése gyakran alig mutat összefüggést a próbavágás eredményével, viszont élő állapotban 

elvégezhető és figyelembevéve a húsformák jó örökölhetőségét (h2 = 0,6-0,7), az erre irányuló szelekció mégis 

hatékony tenyésztői előrehaladást eredményezhet. 

A húsformák egy különleges esete az ún. túlizmoltság vagy a nemzetközi szakirodalomban használatos 

kifejezéssel a culard jelleg (szószerinti magyar fordításban: dupla faru, angolul double muscled, németül 

doppellender.) Ez tulajdonképpen az izmok hipertrófiájának következménye, legfeltűnőbb jele a tetszetős 

izmoltság, leggyakrabban a far- és a hátizmok hatalmas fejlettségéről ismerhető fel. A culard jelleg a 

szarvasmarhatenyésztésben régóta ismert, először az 1800-as években a Shorthorn fajta néhány egyedén 

találkoztak vele. Előfordul tejelő, kettőshasznosítású és húsmarhafajtákban egyaránt, de nyilvánvalóan 

jelentősége csak az utóbbiakban van. Fajtánként változó mértékben az előfordulási arány 0,5-2 % körüli. A 

tulajdonság legnagyobb arányban a fehér-kék belga fajtában fordul elő, ahol több évtizede céltudatosan erre 

irányul a szelekció. Az átlagosnál több a culard típusú egyed a francia charolais és az olasz piemonti fajtában is. 

A túlizmolt típusu szarvasmarhák bizonyos piacokon igen keresettek és ez a kereslet 2-3-szoros árban is 

megnyilvánul. Húsipari szempontból az ilyen állatok tehát igen értékesek, viszont tenyésztői megítélésük 

meglehetősen ellentmondásos, mivel a culard jellegű szarvasmarhák szaporodási tulajdonságai (gyenge 

fogamzóképesség, rossz spermaminőség, nehéz ellés, késői tenyészérettség) igen hátrányosak. Különösen a 

nehéz ellések magas aránya miatt például a fehér-kék belga tenyésztésében a császármetszés általános gyakorlat. 

A culard jelleg gyakorlati előnye a marhahústermelésben ugyan vitatott, ennek ellenére az utóbi években egyre 

szélesebb körben végeznek kísérletes vizsgálatokat az ezt a típust megtestesítő fehér-kék belga fajtával. 

Takarmányértékesítő képességen azt értjük, hogy a szarvasmarha az elfogyasztott takarmányban lévő 

táplálóanyagokból mennyi állati terméket (testtömeg, hús) állít elő. Amíg tehát a növekedés mértékét a 

súlygyarapodás mutatja, addig a takarmányértékesítő képesség a növekedés hatékonyságának mutatója. A 

tulajdonság sokféle mérőszámmal kifejezhető, pl. az 1 kg tömeggyarapodásra felhasznált energia - illetve 

fehérje mennyiség, vagy az elméleti szükséglethez viszonyított tényleges táplálóanyag felhasználás. 

E tulajdonság közepesen öröklődik (h2=0,4 körüli), jelentősen befolyásolja az ivar és kor. A hímivarú egyedek 

jobban hasznosítják a takarmányt, fölényük kb. 10-15 %. A takarmányértékesítés a kor előrehaladtával romlik s 

ez a körülmény a fiatal állatok hizlalására ösztönöz. 

A takarmányhasznosítás és a súlygyarapodás között szoros pozitív (r= 0,5-0,8) összefüggés áll fenn. A 

gyakorlatban ebből adódóan a takarmányértékesítésre az egyed súlygyarapodásából következtetnek. A 

takarmányértékesítés közvetlen mérésének a tömegtakarmányok és melléktermékek etetése miatt a 

szarvasmarha fajban egyébként is kisebb a jelentősége, mint az abrakfogyasztó állatfajok esetében. Ökonómiai 

szempontból mérlegelve előnyösebb lehet egy kevésbé jó takarmányértékesítő, de nagy mennyiségű 

tömegtakarmányt és mellékterméket elfogyasztani képes hízóállat, mint egy kiváló takarmányértékesítő, de sok 

abrakot igénylő egyed. 
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A marhahústermelés eredménye végül is a levágott marha, amelynek mennyiségi és minőségi mutatói döntik el 

annak piaci értékét. A vágott áru mennyiségi és minőségi jellemzőit fejezi ki a  vágóérték . 

A vágóérték számos résztulajdonságból álló komplex értékmérő tulajdonság. Ezeket a tulajdonságokat élő 

állaton csak nagyon pontatlanul vagy egyáltalán nem tudjuk megállapítani, ezért pontos mérésükhöz az állatokat 

le kell vágni. A vágóérték sok összetevőtől és tényezőtől függ, ezért gyakran eltérően ítéli meg a tenyésztő, a 

húsipar, a kereskedelem, illetve a fogyasztó. 

A vágási %, vagy húskitermelési arány a vágás után az egyik legfontosabb mutató, amely a hasított felek és az 

állat vágás előtt mért súlya közötti összefüggést fejezi ki. A hasított féltestek nem tartalmazzák a bőrt, a fejet, a 

lábvégeket, a zsigeri szerveket s a hasűri faggyút, gyakorlatilag a hízó állatból kinyerhető csontos hús 

mennyiséget jelzi. 

A vágási % számításának módja a következő: 

Vágási % = (Hasított féltestek súlya (kg) / Vágás előtti súly (kg)) x1000 

A húskitermelési arány függ az állat korától, ivarától, a hizlalás alatti takarmányozás módjától és fajtájától, 

általában 50-65 % között változik. A legjobb kitermelési arányt a fiatal hízóbikák érik el, leggyengébb az 

idősebb selejt teheneké. A tejelő fajták vágási %-a lényegesen gyengébb bármely korban, illetve ivarban mint a 

húsfajtáké. 

E tulajdonság örökölhetősége közepes, h2 = 0,3-0,4. A külső tényezők közül a vágás előtti koplaltatásnak és a 

takarmányozásnak jelentős a szerepe. A vágás előtt megetetett állatok vágási %-a mindig kisebb mint a 24 órán 

át koplaltatott állatoké, mivel a nagy bendőtartalom növeli a vágási veszteséget. Hasonló okokból a 

tömegtakarmányon hizlalt állatok vágási %-a is kisebb mint az abrakon hizlaltaké. 

A vágási százalékot módosító környezeti tényezők hatását nehéz kiszűrni, ezért ma már egységes az álláspont, 

hogy a vágási %-ot a hízóállatok minősítése során, illetve a vágóérték javítására irányuló szelekcióban nem 

szabad kizárólagos mérőszámnak tekinteni. Erre megfelelőbb mutató a hasított féltestek tömege, a csontos hús 

mennyisége. A tenyészállatjelöltek minősítése - a hústermelőképesség ivadékvizsgálata - során hazánkban is 

fontos mutató az életnapra jutó csontoshús-termelés, vagy más szóval nettó tömeggyarapodás. 

Ennek számítási módja: 

Életnapra jutó csontos hús termelés (g) = (Hasított féltestek súlya (kg) / Életnapok száma) x1000 

A faggyútartalom  a szarvasmarha húsának egyik legfontosabb minőségi tulajdonsága. Ma a fogyasztók egyre 

inkább a sovány, faggyúborítás nélküli marhahúst keresik. Természetesen bizonyos faggyúmennyiségre az 

ízletességhez és konyhatechnikai okok miatt szükség van, de elsősorban az izomrostok között (intramuszkuláris 

zsír) sem mint az izmok felületén. Ennek ellenére a faggyúsodás megítélésében meglehetősen eltérőek a 

vélemények és az igények. Bizonyos piacokon éppen az olyan vágómarhát keresik, amelyet megfelelő 

vastagságú bőr alatti faggyúréteg borít, mivel az ilyen állatok jól bírják a hosszabb ideig tartó szállítást, s nem 

veszítenek lényegesen értékükből. 

Az olasz piac követelményei szerint pl. a 18 hónaposnál fiatalabb marhák szolgáltatnak jó minőségű és színű 

(cseresznyepiros) húst. A hús legyen gyengén márványozott, még akkor is, ha ezáltal íze és lédússága csökken. 

Az USA-ban viszont az a felfogás alakult ki, hogy a túlfaggyúsodás a jó minőség előfeltétele. Más oldalról az 

erősen faggyús marha húsa már igen magas minőségi követelményeket elégít ki, mert a nagyobb 

intramuszkuláris faggyúlerakódás következtében az aroma, a lédússág és a puhaság fokozódik. 

A faggyútartalom (ill. a faggyúsodás hajlama) jól öröklődő tulajdonság, h2 =0,6-0,7. A faggyútermelés mérésére 

a faggyú % szolgál, amelyet többféle módon számolnak ki. Az egyik számítási mód, amikor a hasűri és a 

vesefaggyú, a herefaggyú, valamint a hasított testfelekről lefejthető faggyú mennyiségét mérik meg és azt a 

vágott testfelek tömegéhez viszonyítják. 

A másik esetben a levágott állat hasűri szerveiben tárolt ún. testüregi faggyú mennyiségét a vágás előtti 

élőtömeg százalékában fejezik ki. 

A faggyúsodás mértékére a hizlalás alatti takarmányozás intenzitásán, a hizlalás időtartamán kívül jelentős 

befolyást gyakorol a fajta, valamint az állatok kora és ivara. A növekedési erély tárgyalásakor utaltunk rá, hogy 

a kor előrehaladtával csökken az izombeépítés aránya, s a fiziológiai érettség elérése után a további növekedés 
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nagyrészt zsírszövet-beépülést eredményez, ami a vágott testek nagyobb faggyútartalmában jut kifejezésre. A 

takarmányozás intenzitásának emelkedésével ugyancsak progresszíven nő a faggyútartalom. 

Jelentős fajta-, ill. típuskülönbségek vannak a faggyútartalom tekintetében. Közismert, hogy a kis testű, 

koránérő fajták korábban, míg a nagytestűek későn faggyúsodnak. Fajtán belül a nőivarú állatok erősebben 

faggyúsodnak. A vágott testen belül a különböző kereskedelmi húsrészek zsírtartalma is eltérő. Mindezek 

figyelembevétele alapvető a hizlalás technológiájának megválasztásakor, illetve a vágómarhák minősítési 

rendszerének meghatározásakor. 

A vágóértéket meghatározó húsminőségi tulajdonságok közé tartozik még a  hús-csont arány , az  első osztályú 

vagy értékes húsrészek aránya, a márványozottság  és a  marhahús fizikai-kémiai jellemzői, élvezeti mutatói  

(szín, porhanyósság, ph-érték, ízletesség stb.) Ezeknek a tulajdonságoknak a pontos mérésére üzemi viszonyok 

között csekély a lehetőség, de megállapításuk kísérleti próbavágások során mindenképpen indokolt. 

A hús-csont arány  megállapításakor az állatokat a vágás után ki kell csontozni, ami igen munkaigényes 

művelet. Ezért vannak olyan módszerek, amelyek segítségével próbálják megbecsülni az összes csont 

mennyiségét, pl. bizonyos csigolyaméretek, a négy láb súlya alapján, a színhús mennyiségét a rostélyos 

keresztmetszeti területének nagyságából. A hasított féltestekben lévő színhús, illetve csont aránya fajtától, 

életkortól, ivartól függően nagy változatosságot mutat. Pl. növendék bikákban 10-25 %, növendék üszőkben 13-

25 %, tehenekben pedig 14-28 % között változik a csont aránya különböző vizsgálatok adatai szerint. A csont 

aránya a vágott test tömegével és faggyúsodásával ellentétesen alakul, a vágott test tömegéből ezért nem lehet a 

csonttartalomra következtetni. Tejelő fajtákban a hús-csont arány kedvezőtlenebb mint a húsfajták esetében. 

Figyelembevéve azt a tényt, hogy két azonos tömegű és ivarú, közel azonos korú állatból származó hasított test 

közül az az értékesebb, amelyik kevesebb csontot, több színhúst tartalmaz, a hasított testen belül a minimumra 

kell törekedni a csontarány tekintetében. 

A hús-csont arány kifejezése legegyszerűbben úgy történik, hogy megadjuk: egy rész csontra hány rész hús jut, 

de jellemezni szokták a csont %-kal, illetve színhús %-kal is. 

A húsirányú nemesítésben fontos mutatószám az előzőek mellett az életnapra jutó színhústermelés. 

Az értékes húsrészek aránya  az I. osztályú húsok (vesepecsenye, hátszín, rostélyos, felsál) és az egyéb 

húsrészek arányát fejezi ki. Gyakran az ún. pisztolycomb arányát használják jellemzésére. Az értékes húsrészek 

aránya jelentősen befolyásolja a vágómarha értékét. 

A márványozottság  a húsminőség fontos tényezője. Az előzőekben már tárgyaltuk, hogy ma a fogyasztók a 

faggyúval finoman átszőtt, de kevés faggyút tartalmazó húsokat kedvelik. A márványozottság az izom 

keresztmetszetén az izomrostok és kötegek között látható, a kötőszöveti állomány mentén lerakódott zsír 

jellegzetes rajzolataként. 

A márványozottságnak fontos szerepe van a marhahús élvezeti értékének az alakulásában. Mértéke a hús 

porhanyósságát, ízletességét, lédússágát befolyásolja. Az egyes fajták húsának márványozottsága jelentősen 

különbözik. A klasszikus angol húsfajták (angus, hereford) sok bőr alatti és testüregi faggyút termelnek, míg a 

francia, olasz húsfajták (limousin, charolais, blonde d’aquitaine, chianina, piemonti), valamint a hegyitarka 

fajták húsa az intramuszkuláris faggyú lerakódás következtében kiváló márványozottságot mutat. 

A  hússzín  jól öröklődő (h2 = 0,7 körüli), egyedi és fajtatulajdonság, de befolyásolja az állat kora, 

takarmányozása, ivara és elvéreztetésének módja is. A fogyasztók általában a világosabb, cseresznyepiros színű 

húst részesítik előnyben, idegenkednek a túlságosan világos vagy túl sötét színtől. Ez az értékítélet valószínűleg 

azon alapul, hogy az idősebb állatok húsa sötétebb. 

A takarmányozás is befolyásolja a hús színét. A kizárólag tejen táplált borjak húsa feltünően világos színű (fehér 

húsú borjú). A legelőn hizlalt állatok faggyújában - a fű dús karotintartalma miatt - sárgás elszíneződés 

figyelhető meg. 

A hússzín egy különleges esete a szarvasmarhában a sötét metszésfelületű ún. DFD (dark = sötét, firm = rágós, 

dry = száraz) vagy DC (darc cut = sötét metszésű) hús, amely 1-5 %-os arányban, elsősorban a hímivarú 

állatokban fordul elő. Ennek kiváltásában a vágás előtti hosszú ideig ható fiziológiai stressz, a nagy szállítási 

távolság, a vágás előtti nem megfelelő tartás játssza a fő szerepet, de befolyásolja a fajta, az ivar, az életkor, az 

egyedi hajlam is. Az ilyen jellegű húsok gyorsan romlásnak indulnak, ezért csökkent húsipari értékűek. 
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A hústermelőképességet meghatározó két tulajdonságcsoport (borjúelő-állítás, végtermékhizlalás) 

komponenseinek áttekintéséből kitűnik, hogy rendkívül összetett értékmérő tulajdonságról van szó, amelynek 

javítása nehéz tenyésztői feladat. A nehézség részben a tulajdonságok nagy számában, részben a tulajdonságok 

közötti gyakori antagonizmusokban rejlik. Mindez azt jelenti, hogy a megkívánt tulajdonságok összességének 

kialakítása lassú és nehéz feladat, s gyakran csak kompromisszumok árán lehetséges. 

3. Másodlagos (funkcionális) értékmérő 
tulajdonságok 

A funkcionális vagy szekunder értékmérő tulajdonságok semmivel sem alárendeltebbek a primer értékmérőknél, 

legfeljebb a termék-előállítással közvetlenül nincsenek kapcsolatban. Ellenben minden hasznosítási típusban 

egyaránt fontosak. Csoportosításuk a következő: 

• termékenység, (szaporaság); 

• nehéz ellés, (ikerellések aránya); 

• ivari koraérés, tenyészérettség; 

• hosszú, hasznos élettartam; 

• takarmányértékesítő-képesség; 

• étkesség, tömegtakarmány-fogyasztó képesség; 

• vérmérséklet, rossz szokások. 

A  termékenység  a szarvasmarhánál különösen fontos értékmérő tulajdonság, szaporulat (ellés) nélkül ugyanis 

sem tejtermelés, sem pedig hústermelés nincs. Mivel jellemzően egyet ellő (unipara) fajról van szó, a 

szaporaság nehezen értelmezhető a szarvasmarha-tenyésztésben. Termékenység alatt a nőivarú állat esetében azt 

értjük, hogy az állat rendszeresen ivarzik és termékenyül, valamint életképes utódot hoz a világra. Hímivarú 

állat esetében az életképes spermiumok termelése mellett, ma a sperma mélyhűthetősége is meghatározó 

szerepet játszik. A termékenység kifejezetten rosszul öröklődik, h2-értéke mindössze 0,05-0,15 körül alakul, 

azaz a környezeti tényezők a meghatározóak. Ezek közül is kiemelkedik a takarmányozás, aminek az egyik fő 

indikátora a termékenység. Nem is elsősorban a takarmány energiatartalmáról és még kevésbé annak 

fehérjetartalmáról van szó; sokkal inkább a mikroelemekről és a vitaminokról. A mikroelemek különböző 

komplex vegyületek központi atomjaként meghatározóak (Cu, Mn, Mo, Se, Zn). A vitaminok közül elsősorban a 

zsírban oldódóak (A, D, E, K) a lényegesek, amelyek közül az A-vitamin (karotin), illetve az E-vitamin 

(tokoferol) a legjelentősebb a termékenység szempontjából. A tartástechnológia elsősorban a mozgáson, illetve 

a szabad levegőn (napfényen, D-vitamin) való tartózkodáson - kötetlen tartás - keresztül van közvetett 

kapcsolatban a termékenységgel. A kötött tartás előnyei viszont az ivarzók pontosabb megfigyelésében és 

kiválogatásában realizálódik. Az ivarzók kiválogatása már emberi tényezőkkel van összefüggésben. Kötetlen, 

istállózott (általában tejelő típusok) tartás esetén ez a fejőházba való felhajtás során történik. Ezzel szemben 

kötetlen, istálló nélküli (általában húsmarha, de nyáron lehet üsző is) tartás alkalmazásakor csak valamilyen 

karámrendszeren történő áthajtás jöhet szóba. Az ivarzók kiválogatásával megbízott gondozónak, valamint az 

inszeminátornak rendkívül lelkiismeretes munkát kell végeznie. Az eddig felsoroltakon kívül hatással van még a 

termékenységre a bika fertilitása (természetes pároztatás), illetve a sperma minősége (mesterséges 

termékenyítés), valamint az időben elvégzett vemhesség-vizsgálat is. A legújabb kutatások szerint a nagy 

(tej)termelés, illetve a termékenység között negatív irányú korreláció tapasztalható. Az évszak - hőségnapok 

káros - hatását, ugyanakkor húshasznú anyatehenek szezonális termékenyítésekor figyelték meg. A 

termékenység mérőszámai között megemlíthetjük a vemhesülési százalékot, amely a vemhes és a vemhesítésre 

kijelölt egyedek arányát fejezi ki. Mivel egy termékenyítésre ez az arány igencsak kicsi lenne ezért mindig egy 

adott időszakra (pl.: évre) vetítik. A termékenyítési-, vagy sperma-index árulja el azt, hogy hányadik 

termékenyítésre sikerült vemhesíteni az adott állatot. Populáció szinten természetesen tört számokat is 

kaphatunk (pl.: tehenek esetében a hazai átlag 3,0-3,5, üszőknél pedig 1,2-1,5 körül alakul). Rutinszerűen 

alkalmazott, de könnyen félrevezető mutatója a vemhességnek a vissza nem ivarzók aránya "non return rate", 

amelyet a legpontosabban csak vemhességvizsgálati módszerekkel lehet kideríteni. Talán a legfontosabb 

mérőszám az ellési százalék, amely az állomány szaporulati mutatóit fejezi ki. Addig azonban amíg az induló 

létszámra vetített ellési % csak a tehénelléseket tartalmazza, addig az átlagos létszámra vetített ellési 

százalékban benne vannak az üszőellések is. A két ellés közötti idő ideális esetben 365 nap (305 napig a tehén 
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tejet termel, majd 60 napig szárazon áll). A hazai átlag - a fejt állomány vonatkozásában - azonban jóval 

meghaladja a 400 nap feletti értéket. Ha ebből levonjuk a szarvasmarha vemhességi idejét (285 nap) kiderül, 

hogy az ún. nyitott napok száma "open day", 115 feletti, ami azt jelenti, hogy átlagosan negyedszerre-ötödszörre 

sikerül vemhesíteni a tehenet. Végül a szerviz periódus az első termékenyítés és az eredményes vemhesülés 

között eltelt idő. Optimális esetben ez lehet akár 0 nap is. 

A szarvasmarhánál - fajtától függően - előfordulhat a  nehéz ellés , ami az amúgy is rossz szaporaságot tovább 

rontja. Az ellés lefolyása szempontjából a tehén medencemérete, illetve a borjú születési súlya a két 

legfontosabb tényező. Ez utóbbinál játszanak szerepet azok az additív genetikai hatások, amelyek alatt az 

apaállat borjú születési súlyára gyakorolt közvetlen hatását értjük. A borjú születési tömegére ható másik 

jelentős faktor az ellés előtti takarmányozás. Ebből a szempontból, csakis az ellés előtti két-három hónap számít, 

amikor a magzat gyarapodása számottevő. A szakszerű előkészítés (elletés) is fontos. Jellemzően könnyen ellő 

fajta a jersey és az angus, míg a nagytestű francia és olasz húsfajták bármelyikénél előfordulhat a nehéz ellés 

(emberi beavatkozást értünk alatta) – a szuperizmolt fehér-kék belgánál pedig be sem várva az ellés 

megindulását, császármetszést hajtanak végre. Az  ikerellések  aránya 2-3% körüli a szarvasmarha fajban. A 

szakemberek véleménye megoszlik abban a tekintetben, hogy kívánatos e- az előfordulásuk, vagy sem. 

Gyakorlati tapasztalatok szerint ma már a hazai húsmarhatartók is jobban örülnek egy egészséges borjúnak, mint 

két gyengébbnek. 

Az  ivari koraérés  megítélése nem elsősorban a szarvasmarha ivarérésének időpontja, hanem a 

tenyésztésbevétel időpontja szempontjából történik. Ez utóbbi vonatkozásban az egyedi variancia is nagyobb az 

egyes fajták között (h2 = 0,4-0,5). Amíg az ivarérés időpontját alig-alig tudjuk befolyásolni - 7-9 hónapos kor -, 

addig az optimális tenyésztésbevétel időpontja intenzívebb takarmányozással némileg előbbre hozható. Azonban 

akár kor szerint, akár pedig súly szerint (kifejlett-kori testtömeg kétharmada) vesszük tenyésztésbe az üszőket, 

mindenképpen tekintettel kell lennünk a vehem biztonságos kihordására és az ellés lefolyására. Az első laktáció 

és a tenyésztésbevétel időpontja között negatív összefüggés van (r = −0,3-0,4), de a termelt tej mennyiségétől 

(fajta) függően nem lineáris ez a kapcsolat. A nagy termelésű holstein-fríznél valamelyest lazul az összefüggés. 

Annak ellenére, hogy a korai tenyésztésbevételt a termelés némileg megsínyli, mégis törekednünk kell e 

tulajdonság javítására, mert ezzel az ún. improduktív időszak - borjúnevelés, üszőnevelés - hosszát 

csökkenthetjük. 

A  hosszú, hasznos élettartam , bár kívánatos lenne a tehénállományokban, mégis - elsősorban a tejelő fajtáknál 

- azt tapasztaljuk, hogy a produktív életszakasz egyre rövidebbé válik (Izraelben már két zárt laktációra sem 

képes mindegyik tehén). Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a tejhasznú fajták - főleg a holstein-fríz - egy 

rendkívüli teljesítménykényszer alatt állnak, nem beszélve arról, hogy életük nagy részét természetüktől idegen - 

istállózott tartás, beton padozat - környezetben töltik. Emiatt aztán egyre inkább felértékelődik az iparszerű 

tartással szembeni tolerancia, amely a technológiai tűrőképességben jut kifejezésre. Ezek közé tartozik a jó 

lábszerkezet, az ellenálló izületek, a feszes szalagok (tőgyfüggesztés), stb., amelyeket az állaton fenotípusosan, 

küllemi bírálat során értékelünk. A tulajdonság gyengén öröklődik (h2 = 0,1-0,2). Edzett, természetszerű 

felneveléssel (üszőnevelés) mérsékelhetjük a későbbi kiesések (tehénselejtezés) arányát. A hosszú, hasznos 

élettartam kifejezésére az életteljesítményt használjuk, amelyről a tejmennyiség mérőszámainál már 

olvashattunk. Tejelő fajtáknál a tehén laktációs termeléseinek összegét, húsfajtáknál pedig az adott anyatehéntől 

leválasztott borjak számát (súlyát) értjük alatta. A húshasznú teheneknél ugyan lényegesen kedvezőbb ez a 

mutató, de a jellemzően nehezen ellő fajták nem lesznek képesek nagy életteljesítményre. 

A  takarmányértékesítő-képességről  már szóltunk. Itt csak annyit kívánunk közölni, hogy a tejtermelés 

transzformációs hatásfoka 40% körüli, amely állati termék az egyik legjobb hatásfokkal előállított állati eredetű 

fehérje is egyben. 

Az étkesség, vagy  tömegtakarmány-fogyasztó képesség  az állat bendőtérfogatával áll szoros összefüggésben. 

A tulajdonságot kétféle aspektusból értelmezhetjük. Egyrészt - kérődző állat révén - olcsó 

tömegtakarmányokból kell tudnia az állatnak a létfenntartás és a termelés energiaszükségletét fedezni, amelyhez 

nagy bendőtérfogat szükséges. Másrészt a nagy (tej)termeléshez nagy mennyiségű szárazanyag felvételére lesz 

szüksége a tehénnek, amely az emésztőtraktus kellő fejlettségének hiányában szintén lehetetlen. Mindezt, - nagy 

bendőtérfogat - az üszőnevelés második fázisában kell megalapozni, amelyre a has terjedelméből 

következtethetünk. 

A  vérmérséklet ről, illetve a  rossz szokások ról, az agresszivitás kapcsán már esett szó. Ebben a tulajdonságban 

különösen nagy az egyedi variancia, de bizonyos fajták is jól jellemezhetők ebből a szempontból (limousin → 

agresszív; fehér-kék belga → békés). Bármennyire is fajtához kötött tulajdonságról van szó, a bánásmód még 

inkább meghatározza az állatok viselkedését. Ütlegelés hatására az állat eleinte visszahúzódó, ijedt 
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magatartásformákat mutat, később azonban agresszívvá válhat. Az ilyen egyed veszélyes a környezetére és a 

gondozójára is; előbb-utóbb selejtezni kell. A - többnyire - szabadon tartott húsfajtáknál, illetve a bikáknál 

nagyobb az agresszió kialakulásának a veszélye. Tejhasznú genotípusok nőivarú egyedeinél rossz szokásnak 

számít a tehén ön-, vagy társainak szopása. Szopás-gátló gyűrűvel védekezünk ellene, amit a tehén szutyakjára 

kell erősíteni. 
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4. fejezet - Fajtatan (Dr. Holló István) 

A szarvasmarha fajták kialakulásában a természetes környezet, az éghajlat, a takarmányozás, a termeléssel 

szembeni igények, a tenyésztők célkitűzése és nemesítő munkája játszotta a főszerepet. Napjainkban mintegy 

300-400 szarvasmarhafajtát tartanak nyilván a világon, amelyek tulajdonságaikat tekintve jelentősen 

különböznek egymástól. A gyorsan változó gazdasági körülményekhez, elvárásokhoz való alkalmazkodás miatt 

a fajták szerepe, jelentősége és létszáma állandóan változik. Jól megfigyelhető tendencia, hogy ún. világfajták 

alakulnak ki, amelyek egy-egy hasznosítási típusban meghatározóvá válnak, míg más fajták létszáma gyorsan 

csökken a háttérbe szorulásuk miatt. 

A fajták ismertetésekor először a magyar fajtákat tárgyaljuk, majd hasznosítás szerint mutatjuk be a jelentősebb 

világfajtákat. 

1. Magyar fajták 

1.1. Magyar szürke 

A magyar szürke fajta eredete még ma is vitatott, de azzal mindenki egyetért, hogy hazánk őshonos 

szarvasmarha fajtája. Az impozáns küllemű kiváló szervezeti szilárdságú, edzett természetű szilaj marha a XIV. 

századtól kezdve Európa legkeresettebb vágóállata volt. Az alföldi pusztáról lábon hajtották Bécsen át 

Nürnbergbe illetve Zágrábon át Észak-Olaszországba. Legelés közben jó kondícióba kerültek és úgy 

értékesítették őket. Az 1800-as évek végén az ország szarvasmarha állományának legnagyobb hányadát a 

magyar szürke fajta tette ki. A századfordulóra azonban a jobb tej- és hústermelőképességű fajták kerültek 

előtérbe, a fajta létszáma erőteljesen csökkent. A mélypontot az 1960-as évek jelentették, amikor is már csak 

néhány száz nőivarú egyedet számlált a fajta. Európában elsők között elfogadott génmegőrzési program hatására 

az 1970-es évektől lassan nőtt a magyar szürke fajta egyedszáma, az utóbbi 20 évben pedig a létszám 

dinamikusan növekedett, s ma kb. 7.000 egyedet számlál. Ebben kifejezetten fontos szerepet játszott és játszik 

az 1991-ben megalakult Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztő Egyesület. 

A magyar szürke fajtára jellemzőek a primitív fajták testarányai, a hústermelés szempontjából értékes részek 

viszonylagos fejletlensége, az igás típusra jellemzően az elülső mellkasi részek fejlettsége és az elkeskenyedő 

izomszegény far, nyurga comb. A tehenek ezüstszürke, a bikák sötétebb árnyalatú daru, vagy darvas, „kormos” 

színűek, a borjak színe az első szőrváltozásig pirók. A másodlagos ivarjelleg a színben is kifejezett a bikák 

törzsének elülső része sötétebb színárnyalatú a rigószáj és az ókula általános jellegzetesség. A bőr, a nyelv, a 

szutyak, a körmök, a szarvvégek feketék, pigmentáltak. A fajta jellegzetessége a hosszú szarv, amely tehenek és 

bikák esetében 50-70 cm, az ökröknél 90-100 cm hosszú. 

A tehenek élősúlya 500-550 kg, a bikáké 700-900 kg. A fajta igavonóképessége felülmúlhatatlan. Tejtermelése 

1000-1500 kg körüli, zsírtartalma 4,0-4,2 %, kazein-összetétele kedvező. Lassú fejlődésű, későn érő fajta, az 

üszők két éves kor után vehetők tenyésztésbe. Igénytelen, jó legelőkészségű, könnyen ellő, ellenálló fajta. A 

növekedési erélye közepes, húsformái gyengék, húsa száraz, faggyúval kevésbé átszőtt. Ma a génrezervként 

történő tartása (Nemzeti Parkok) mellett a tenyészcélok a húsirányú hasznosítás felé irányulnak. A jobb 

hústermelőképesség érdekében charolais és fehér kék belga fajtával keresztezik. 

1.2. Magyar tarka 

A hazai szarvasmarhatenyésztésben végbement szakosodás (1972) előtt a hazai szarvasmarhaállományt szinte 

teljes egészészében a magyar tarka fajta tette ki. A fajta létszáma az ezredfordulóig jelentősen csökkent, ma már 

csak 14 %-os részarányt képvisel. A magyartarka is a hegyitarka fajtacsoportba tartozik. A XIX. Század végén 

kezdődött és a két világháború között befejeződött fajtaátalakító keresztezés eredménye. Ennek során a magyar 

szürke fajtát szimentálival keresztezték. A tehenek élősúlya 600-700 kg, a bikáké 900-1300 kg. Szabálytalan 

vöröstarka színeződésű. Nem tartozik a nagytermelésű fajták közé, tejtermelés 5000-5500 kg, 3,9-4,1 % 

zsírtartalommal. Gépi fejhetőség megfelelő, a tejleadás sebessége és a tőgy részarányosság azonban javítandó 

tulajdonság. A tejmennyiségben mutatkozó nagy genetikai differencia következtében világrekorder egyedek is 

előfordultak a fajtában. Például az Eszterházy uradalom Dáma 171 számú tehene 19664 kg-os laktációs 

termelésével és 70,1 literes napi tejtermelésével. 
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A fajta növekedési erélye kiváló, intenzív hizlalás esetén a hízóbikák 1500-1800 g-os súlygyarapodást is 

elérnek. Nagy végsúlyra hizlalható, vágási kihozatal 60-62 %, húsa az igényes piacoknak is megfelelő, 

élénkvörös színű, márványozott. 

Az üszőket 16-18 hónapos korban vesszük tenyésztésbe, így az első ellés időpontja 26-29 hó, a két ellés között 

eltelt idő 408 nap, az átlagos laktációszám pedig nem éri el a hármat. (8. táblázat). 

A fajtát kettős- és húshasznosításban tartják, a tenyésztést a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesülete irányítja. 

Tenyésztésszervezés szempontjából kedvezőtlen az alacsony ún. aktív populáció, amely mellett jelentős sperma- 

és embrió importálásra van szükség. Elsősorban bajor, osztrák, montbeliard tenyészbikákat használnak fel az 

üzemekben. 

A fajta történetéhez hozzátartozik, hogy a múlt század első felében tájfajtának tartották nyilván. Legismertebbek 

voltak: a bonyhádi, Moson megyei, kifejezett tejelő jelleggel, a Jászsági – jó igavonó voltáról. A mesterséges 

termékenyítés általánossá válásával a tájfajták elveszítették izoláltságukat, fenntartásuk nehezen oldható meg. 

A húshasznosítású magyartarka a hazai húsmarha-állomány kb. felét alkotja. Az eddigi tapasztalatok szerint 

kiváló keresztezési partner, anyai és apai vonalként egyaránt számításba vehető. 

2. Kettőshasznosítású fajták 

2.1. Hegyi tarka fajtacsoport 

A világon számon tartott kettőshasznosítású fajtakörön belül létszámánál fogva a legjelentősebb. Európán kívül 

általában szimentáli elnevezéssel illetik. 

A fajtakör névadója a szimentáli fajta, amely a svájci Simme-folyó völgyéből származik. A XIX. Század végére 

Európa-szerte elterjedt, a XX. század közepétől pedig a tengerentúlon is megkezdődött a tenyésztése. A 

tenyészcél azonban más volt Európában, s megint más Amerikában. A tradicionális európai irány mindkét 

haszonvételt (tej- és hústermelés) szem előtt tartotta, az igényeknek megfelelő súllyal. A tejtermelő képesség 

javítását kiemelten kezelték, s a vörös holstein-frízzel történő keresztezés révén jelentős genetikai előrehaladást 

értek el. Ugyanakkor az eredeti tisztavérű állomány létszáma jelentősen lecsökkent, nem véletlen, hogy a svájci 

tenyésztők a max. 75 % red-holstein génhányadot tartalmazó egyedeket svájci tarkaként tartják nyilván. 

A szimentáli fajta színe szabálytalan, különböző árnyalatú vörös, illetve sárgatarka. A fej, a lábvégek, a has alja 

általában fehér, de az ettől eltérő színeződés nem fajtakizáró ok. A tehenek élősúlya 650-750 kg, a bikáké 1100-

1300 kg. Tejtermelése 5.500-6.000 kg, 3,8-4,0 % tejzsírtartalommal. Középkorán érő, 16-18 hónapos életkorban 

vehető tenyésztésbe. Gépi fejhetősége a holstein-fríz vért tartalmazó állományokban jelentősen javult. Az 

eredeti szimentáli hústermelőképessége kiváló, a hízóbikák 550-600 kg-ig hizlalhatók, nem ritka az 1300-1500 g 

közötti súlygyarapodás , húsa jól márványozott, a vágási kihozatal 60 % körüli. 

Az alpesi (Ausztria, Németország, Franciaország, Olaszország) és közép-európai országok mindegyike 

rendelkezik egy önálló hegyitarka fajtával. Ezek közül a német (bajor) tarka, az osztrák tarka és a francia 

montbeliarde fajták jelentősek tenyésztési szempontból. 

A bajor- vagy újabban német tarka Németország alpesi régióiban terjedt el. A tehenek kiváló 

tejtermelőképessége (6.000-6.500 kg) mellett a fajta hústermelőképessége is kiemelkedő. Sokan példaként 

emlegetik, hogy a kiváló hústermelés összeegyeztethető – meghatározott szintig – a magas színvonalú 

tejtermeléssel. Az osztrák tarka tenyésztése Ausztriában mintegy 100 éves tenyésztői múltra tekint vissza. Az 

utóbbi évtizedekben a bajor tarka tenyészbikák kiterjedt használata révén a fajta élősúlya nőtt, tejtermelése 

javult. Ma a bajor- illetve osztrák tarka tulajdonságaiban nagyon hasonló. 

A montbeliarde-t Kelet-Franciaország hegyi területein tenyésztik. A hegyi tarka fajtakör legtejelékenyebb 

fajtája, a tehenek átlagos tejtermelése meghaladja a 7.000 kg-ot. Ez elsősorban a kiváló tenyésztésszervezési 

háttér mellett a vörös holstein-fríz kiterjedt használatának is köszönhető. A fajta gépi fejhetősége, tőgyalakulása 

is jelentős mértékben javult, a tejének zsírtartalma némileg csökkent, a húsformák, vágóérték pedig 

egyértelműen romlott a tejirányú szelekció hatására. A magyartarka tenyésztésben is kipróbálásra került a fajta. 

Az európai irányvonallal szemben a tengerentúlon, elsősorban az USA-ban a hegyitarkát (szimentálit) 

egyértelműen fejés nélkül húsfajtaként tenyésztik. Ma már a fajta hústermelésére egyébként jellemző kiváló 

tulajdonságok – nagy növekedési erély, jó húsformák és vágóérték, szilárd szervezet, jó legelőkészség – mellett 
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a genetikailag szarvatlan vonalak egyre nagyobb aránya és a relative könnyű ellés is jellemző a hústípusú 

változatnak. A mérsékelt éghajlatú országok mellett a szavannákon és a félsivatagos régiókban is megtalálható 

akár tisztavérben, akár keresztezésekben (USA, Brazília, Kenya, Namíbia, Dél-Afrika, Ausztrália). A zebu 

keresztezéssel kialakított simbrah hőtűrőképessége kiváló, a trópusi területeken is nagy létszámban tenyésztik. 

A húshasznú változat Európában is egyre növekvő létszámú, s gyakran a tengerentúli, elsősorban amerikai 

bikákat is felhasználnak a tehénállomány termékenyítésére. 

A bemutatott fajtákon túlmenően jelentősnek mondható a cseh tarka, a szlovák tarka, az olasz tarka, de jelentős 

állományok vannak Horvátországban, Szerbiában, Szlovéniában, illetve Romániában is. A fontosabb hegyitarka 

fajták tulajdonságairól a 9. táblázat ad áttekintést 

2.2. A lapály fajtacsoport 

A kombinált, vagy kettőshasznosítású fajtákon belül a lapály fajtacsoportnak Magyarországon mind a múltban, 

mind pedig napjainkban alárendelt jelentősége volt, illetve van - de nemzetközi szinten figyelemre méltó 

elterjedtséggel bírnak az ide tartozó fajták, illetve a belőlük kitenyésztett változatok. 

Az európai lapály fajtakör Északnyugat-Európa tengermelléki területein, főleg az Északi-tenger és Balti (Keleti) 

tenger partjain otthonos szarvasmarhafajták csoportja, amelyek kiváló tejelőképességükkel tűnnek ki. 

Köszönhető ez a csapadékos és kevéssé szélsőséges hőmérsékletű klímának (Golf-áramlat), amely dús füvű 

legelők kialakulását tette lehetővé. A tehenek szinte egész éven át legelőn tarthatók, amely ugyan valamelyest 

limitálja a megtermelt tej mennyiségét, de a takarmányozást mégis olcsóvá teszi. 

Az Európában tenyésztett fajtacsoportot ma a szín alapján különítik el. Jelenleg három színváltozatban 

tenyésztik: a feketetarka részaránya 80-85 %, a vöröstarkáé 10-15 %, az egyszínű vörös kb. 5 %-ot képvisel. 

A feketetarka lapály az Északi tenger partvidékéről származik - Németország, illetve Hollandia északi részén, 

valamint Dániában alakult ki. 

A fajta jellegzetessége között felsorolható a túlnyomóan fekete fej és a tarkázottság. Nagy kiterjedésű fekete 

részekkel borított a nyak a has felé a szegyig, a mar, a hát és a far. A has alja, a tőgy és a farok általában fehér. 

A törzs kevésbé hosszú, viszont a közepes izmoltság - főleg a bikákon - feltűnőbb. A törzs alsó és felső vonala 

csaknem párhuzamos egymással, a tehenek gömbtőggyel rendelkeznek. Az állatok többnyire szarvaltak. A 

tehenek tejtermelése 6.000-7.000 kg, de ahol legelőre alapozzák a termelést, ott ez csak kiegészítő 

takarmányozással lehetséges. Az üszőket középkorán, 16-18 hónapos korban veszik tenyésztésbe. A 

fajtaváltozat inkább a tej-hústípusba tartozik. 

A vöröstarka lapály a szarvasmarha szín öröklésmenetéből fakadóan már régóta előfordul a németalföldi 

régióban. Az állatok szabálytalan vöröstarka színeződésűek, a jobb izmoltságból fakadóan a vöröstarka lapály 

övmérete és mellkas-mélysége is nagyobb a feketetarkáénál. A növekedési erélyben is felülmúlja (az eredeti 

színváltozatot) a feketetarkát viszonyt tejmennyiségben a vöröstarka lapály mintegy 1.500 kg-mal elmarad a 

feketetarkától - gyakorlatilag ugyanaz a helyzet áll fenn, mint a holstein-fríz két színváltozata vonatkozásában. 

Az üszők tenyésztésbevételi ideje 16-18 hónap. 

Az egyszínű vörös lapály fajták közé tartozik az angelni fajta, ma már Németországban csupán 20-25.000 

nőivarú egyetem számlál, s létszáma, jelentősége csökken (5.500-6.000 kg-os koncentrált tejtermelés, jó 

termékenység, közepes hústermelés jellemzi. 

A dán vörös fajta a múlt század első felében lett ismert, fénykorát az ’50-es években élte a fajta, amikor a dán 

populáció hetven százalékát tette ki. Ez az arány napjainkra 20 %-ra csökkent, ami nagymértékben köszönhető a 

holstein-fríz térnyerésének. A ’70-es években a tenyésztő szövetség feladta a korábbi fajtatiszta tenyésztésre 

vonatkozó elképzeléseit és azóta megindult a fajta átkeresztezése elsősorban az amerikai Brown-Swiss fajtával. 

Jó tejtermelőnek tartják, nagyobb hasznosanyag-tartalommal rendelkező teje miatt. A tenyésztő szövetség 

megemlíti még a tehenek könnyű ellését, illetve a borjak nagy vitalitását. A tehenek is jó ellenálló-képességgel 

rendelkeznek, emiatt kisebb a tőgygyulladásra és egyéb betegségekre való hajlam. A többi fajtához képest 

gyakoribb az ikerellések aránya is. Bár kettőshasznosítású fajtaként tartjuk nyilván, hústermelőképessége 

közepes, növekedési erélyben, vágóértékben is elmarad a másik két színváltozattól. Az 1950-es években 

hazánkban is kipróbálták, a magyartarka x dán vörös keresztezés azonban nem hozott számottevő javulást. A 

fontosabb lapály fajták tulajdonságairól a 10. táblázat ad áttekintést. 
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2.3. A borzderes fajtacsoport 

A svájci borzderes, az egyik legismertebb kettőshasznosítású világfajta Svájcban alakult ki, zord környezeti 

feltételek és a hegyvidéki tartásmód mellett. A természetes szelekció és a céltudatos tenyésztői munka révén egy 

szilárd szervezetű, kiváló alkalmazkodóképességű fajta alakult ki. 

A tehenek átlagosan 5.500 kg tejet termelnek, 3,8-4,0 % zsír, illetve 3,4-3,5 % fehérjetartalommal. A géppel 

való fejhetősége jónak mondható. Közepes növekedési eréllyel jellemezhető, az üszők 18 hónaposan vehetők 

tenyésztésbe. A szimentálinál könnyebben ellik, viszont valamelyest gyengébb az izmoltsága. A hízóbikák 60 % 

körül vágódnak, húsa örökletesen sötétebb vörös, ami az értékesítéskor hátrányt jelent. 

A svájci borzderes tenyésztők ma is ragaszkodnak a kettőshasznosítású fajta tenyésztési elveihez. Ezzel együtt 

ma már hazájában is csak mintegy 10.000 tehén tartozik az eredeti vérvonalba. Több, mint 200.000 tehén 

viszont át lett keresztezve az amerikai változattal. Magyarországon az 1950-es években kiváló borzderes 

tenyészetek voltak, amelyek később megszűntek, ma kislétszámú, amerikai borzderessel keresztezett állomány 

található az országban. Emellett kísérleti céltól a hostein-frízzel is keresztezik néhány üzemben. 

3. Specializált tejelő fajták 

Az iparszerű állattartás terjedésével egyidejűleg a specializáció is lezajlott a szarvasmarha-tenyésztésben, amely 

a fajlagos hozamok ugrásszerű növekedését eredményezte. Ez hazánkban az 1972. évi kormányprogrammal 

köthető össze, amelynek hatására az addig domináns magyartarka átkeresztezése mind tejelő, mind pedig 

húsirányban megkezdődött. Természetesen ekkor már világszerte jelen voltak azok a specializált tejelő fajták, 

amelyek közül szinte kizárólag az USA-kanadai holstein-frízt használták fel a tejelő állományok kialakításához. 

A fajtaátalakító keresztezés gyakorlatilag befejeződött hazánkban – ennek eredménye az a holstein-fríz 

populáció, amely közel 200.000 tehén átlagában 87,5 %-ot meghaladó génhányadot jelent. Ezzel az 

állománymérettel a magyar holstein-fríz kiemelkedő helyet foglal el a világ holstein-fríz tenyésztésében. 

A holstein-fríz fajtát az utóbbi száz esztendőben fejlesztették ki az USA-ban és Kanadában az európai 

feketetarka lapálymarhából. Az eredeti élőhelyéről került el az Újvilágba, ahol a tenyésztési és gazdaságossági 

tulajdonságokra történő szelekció során nyerte el mai korszerű megjelenését. Mivel különösen nagy a tejhozama 

– a holstein-fríz világszerte elismert és kívánatos fajta. A világon mindenütt megtalálható. Legjobban termelő 

állományai Izraelben és az USA-ban vannak. Ezen kívül Európában (Németország, Olaszország, 

Magyarország), Dél-Afrikában, és Japánban nagymértékben rányomta bélyegét az adott ország fajta-

összetételére. 

Magyarországra az 1972-ben megjelent 25/1972. (VII. 30.) számú kormányrendelet eredményeként került a 

fajta, az akkori, zömében magyartarka fajtájú állományok kárára, azok átkeresztezése céljából. Színe fekete-, 

vagy vöröstarka, a fekete szín domináns a vörössel szemben. Középnagy testű, középkorán érő fajta. A 

testalakulás tekintetében az ivari dimorfizmus jól megfigyelhető. A finom, nemes tejelő jelleg, általában hosszú 

és mély, viszonylag lapos mellkassal, terjedelmes hassal, szikár, vékony csontozattal, illetve terjedelmes ideális 

teknő alakú tőggyel párosul a tehenek esetében. A fajta önfeláldozó típusú, ez azt jelenti, hogy a tejtermelés 

szintjének fenntartása érdekében saját tartalékait is mozgósíthatja. Nemesítésében a tejmennyiségre, és a jó gépi 

fejhetőségre törekedtek, e tulajdonságok tekintetében a fajta kitűnő. A fajta elsősorban a fogyasztói tej 

előállítására alkalmas ez azt jelenti, hogy a nagy tejmennyiség (8.000-10.000 kg) egy közepes hasznosanyag-

tartalommal (3,5-3,8 % zsír; 3,3-3,4 % fehérje) párosul. A – számos résztulajdonságból álló – hústermelő-

képesség viszont csak közepes. Ez abból fakad, hogy a borjak nagy növekedési erélyük mellett rosszul 

vágódnak. Az ellések lefolyása a tehenek esetében általában probléma-mentes, de az üszőknél előfordulhat a 

nehéz ellés is. Az utóbbi évtizedben csökkent az átlagos használati élettartam, és a reprodukciós tulajdonságok 

tekintetében is gyakoriak a zavarok. 

Nagy tejhozama, gépi fejésre alkalmas tőgye, jó technológiai tűrése révén az ipari rendszerű tejtermelő telepek 

legfontosabb fajtája. 

A hazai holstein-fríz populáció 2010-es átlagos termelési teljesítménye 8.783 kg, 3,55 % zsírtartalmú és 3,26 % 

fehérjetartalmú tej. (lásd. 8. táblázat) A fajta magyarországi tenyésztését a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete 

koordinálja szoros együttműködést folytatva a nemzetközi tenyésztőszervezetekkel. 

A jersey, a La-Manche csatornában fekvő hasonló nevű szigetről származik. Az egyik legrégebbi, brachyceros 

típusba tartozó szarvasmarha-fajta. A fajta több száz éves múltra tekint vissza (1771). Nemesítésében elsősorban 
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a tejtermelés gazdaságosságára törekedtek, ezért kis testtömege mellett, koncentrált, ipari feldolgozásra kiválóan 

alkalmas tejet termel. A tehenek súlyuk több mint 13-szorosát kitevő tejmennyiséget képesek megtermelni 

laktációként. A jersey fajta jelentős az egész világon. A brit területeken, az USA-ban, Kanadában és Új-

Zélandon széles körben tenyésztik, esetenként jelentősen eltérő tenyészcéllal. A fajta az 1960-as évek végéig 

jelentősen terjedt, de még jelentősebb a felhasználása keresztezési partnerként. Alig van a világnak olyan tája, 

ahol keresztezésre ne használnák. Jó tűrőképességű, ezért a trópusokon kiemelkedő a jelentősége. 

Az állatok színe igen változatos. A világos egyszínű fakótól a barnán keresztül a sötét borzderesig terjed, nagy 

számban akadnak azonban tarkák is. A bikák sötétebbek. A bőr pigmentált, a nyelv pala színű, vagy fehér, a 

szutyak sötét. Tejtermelése 5.000-7.000 kg, 5-7 % zsírtartalommal és 4-4,5 %-os tejfehérjével. A jersey 

feltűnőek korán érő, már 13-14 hónapos korban tenyésztésbe vehető. Könnyen ellik, borjai átlagosan 25 kg 

testtömegűek, valamivel fejletlenebbek, ezért az első 10 napban több gondoskodást kívánnak. 

Egyedi hústermelő képessége alárendelt. A bikaborjakat gyenge izmoltságuk és kis növekedési erélyük miatt 

nem gazdaságos nagy végtömegre hizlalni, célszerűbb fiatalon levágni (Koncentrált Tejű Fajták 

Tenyésztőegyesülete). 

Magyarországon, fajtatisztán sohasem tenyésztették, de különböző keresztezési eljárásokban már a '60-as 

évektől értékes tulajdonságainak felhasználására törekedtek. Ilyen konstrukció volt a tejelő magyar tarka, a 

tejelő magyar barna, illetve a hungarofríz különböző vonalai. Napjainkra ezek jelentősége is megszűnt, a 

keresztezett, illetve tisztavérű egyedek együttes létszáma sem éri el a százat. A jersey genotípusú teheneket a 

Koncentrált Tejű Fajták Tenyésztő Egyesülete (Debrecen) törzskönyvezi. 

A fajta az 1850-es években került át Amerikába. Az USA-beli jersey az összes változat közül a legnagyobb. A 

tehenek átlagsúlya 500 kg feletti. Az amerikai típus átlagos tejhozama 6.000 kg, a szigetországi változatnál 

gyengébb beltartalmi mutatókkal. 

Az egész világon elterjedt fajta, minden kontinensen megtalálható. A leghíresebb állományai - a fent említett 

országokon kívül - Új-Zélandon, Kanadában, és Dél-Afrikai Köztársaságban termelnek. 

Az ayrshire fajta Délnyugat-Skóciából származik, Ayr tartományból. 

Nagyon elterjedt fajta volt, többek között a skandináv országok is importálták, ahol jelentős hatást gyakorolt a 

helyi állományokra. Nemesítésében a szilárd szervezetre, a jó tőgyalakulásra és az ebből fakadó kiváló 

fejhetőségre törekedtek. 

A fajta színeződése szabálytalan vöröstarka – a vörös a mahagóni különböző árnyalatait jelenti. A jellegzetesen 

hosszú, lant alakú szarvalakulás az állat esztétikai megjelenését ugyan javítja, az iparszerű tartás elterjedésével 

azonban ma már nem kívánatos ennél a fajtánál sem. Az ayrshire közepes nagyságú, (550-650 kg) az ipari tejet 

termelő fajták közül a legnagyobb. A rámásság és a tőgy kapacitása nagy tejhozamot, a bimbóhelyeződés kiváló 

gépi fejhetőséget, a jó függesztés pedig hosszú termelést tesz lehetővé. Mindent egybevéve, a fajta 

tőgyalakulásában világelső. Kiváló legelőkészséggel rendelkezik, mindezek mellett a világ egyik 

legegészségesebb fajtája, amely istállózott körülmények között a tőgygyulladást kiváltó tényezőkkel szembeni 

nagyfokú toleranciával (masztitisz rezisztencia), legelőn pedig a nagy életteljesítménnyel mérhető. Tejtermelése 

6.000-7.500 kg, 4,0-4,5 % tejzsírtartalommal. 

Tejét hazájában nem elsősorban közvetlen fogyasztásra, hanem vaj és sajtgyártásra használják. Hústermelő-

képessége gyenge, bár néhány országban a növendékeket meghizlalják. Az ellés könnyű, a borjak rendkívül 

életerősek. 

Hazánkban egy ayshire populációt tartunk nyílván ( Agro Benta Kft Érd). Ezt a fajtát is a Koncentrált Tejű 

Fajták Tenyésztő Egyesülete (Debrecen) törzskönyvezi. Ayrshire vérségű (140-142 fajtakód) egyedet 197-et 

tartanak nyilván, melyek 6539 kg tej, 4,24 % zsír, 277,5 kg zsír, 3,42 % fehérje, 224 kg fehérje termeléssel 

zárták laktációjukat. Fajtatiszta ayrshire (140-es kód) mindössze 74 tehén termel Magyarországon. 

Finnország 1847 óta importálja a fajtát, elsősorban Skóciából és Svédországból. Az évek során ez az állomány 

"keveredett" a helyi őshonos fajtákkal, majd norvég, illetve svéd vörös(tarkával) nemesítették. Ennek 

eredményeként kialakult a finn ayrshire. Ezt a változatot nagyobb tejhozammal és kedvezőbb, ideálisabb 

tőgyalakulással jellemezhetjük, mint az eredeti típust. 

A Brown Swiss – őse a svájci borzderes –az egyik legismertebb kettős hasznosítású fajta. 
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Az elnevezés a borzderes amerikai változatainak megkülönböztetésére szolgál. A fajta 1869-ben került ki 

Amerikába, ahol nemesítése csak tejirányban történt. Különösen tejtermelésében és a tej zsír-és 

fehérjetartalmában mutat lényeges eltérést a hagyományos borzderes fajtaváltozatokhoz (svájci, kosztomai, stb.) 

képest. Tejtermelése 7.000-8.000 kg, 4,0-4,2 %-os zsírtartalommal. 

Színeződése változatos, vöröses-szürke, barnásszürke árnyalatai léteznek. Az amerikai Brown Swiss általában 

nagyobb és finomabb felépítésű, mint európai rokonai, jobban fejlett a tőgye, jobb a tőgybimbó helyeződése, de 

megmaradt az eredeti fajta kiváló lábszerkezete is. Jellemzően teknő alakú, mirigyes tőggyel rendelkezik. 

Nyugodt vérmérsékletű, az adott technológiához jól alkalmazkodik. A tehenek élősúlya 600-700 kg. 

A Brown Swiss átmenetet jelent a fogyasztói és az ipari tejet termelő fajták között. A tejmennyiség tekintetében 

a holstein-fríz és az ayrshire között áll. Hústermelő-képessége talán az összes eddig tárgyalt fajta közül a 

legjobb, hiszen a jó növekedési erélyhez egy közepes vágóérték párosul. A növendék bikák általában jól 

hizlalhatók, 1.000-1.200 g napi gyarapodás mellett 60 % vágási kihozatalt is elérhetnek. Középkorán vehető 

tenyésztésbe, az ellések lefolyása is hasonlatos a holstein-fríz fajtához. (A specializált tejelő fajták fontosabb 

értékmérő tulajdonságairól a 11. táblázat ad áttekintést 

4. Specializált húsfajták 

4.1. Kistestű (angol) húsfajták 

Az angol kistestű húsfajták a legősibb kultúrfajtáknak tekinthetők a világon. Nemesítésük, helyi fajtákból 

történt, mintegy kétszáz évvel ezelőtt. Mára az anyai vonalak korszerű megtestesítőjévé váltak, azaz kiváló 

reprodukciós tulajdonságokkal, illetve jó borjúnevelő-képességgel rendelkeznek. Éppen ezért szinte a világ 

bármely szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó országában megtalálható egy-egy jellegzetes képviselőjük, akár 

fajtatisztán, akár pedig anyai vonalként az árutermelő keresztezésekben. 

A hereford mintegy 200 éves törzskönyvvel rendelkezik, az Egyesült Királyság hasonló nevű 

grófságából/tartományából származik (Herefordshire). Eredetileg igavonásra használták, jelenlegi küllemét az 

1800-as években nyerte el. 

Szabályos vöröstarka, feje fehér, amely szín a gerincoszlop vonalában a mar közepéig terjed, ugyanakkor a has 

alján egészen a combok belső felületéig húzódik. Fehér színezetű ezen kívül még a szegy, a tőgy, a farokbojt, 

valamint a lábvégek. A fajta a mintázatot jól örökíti, az utódok jól felismerhetőek, színjelzők. Feje arányos, 

széles homlok és orrtájékkal, mellkasa telt, mély. Egyenes, széles hát, telt, izmos combok jellemzik. A szügy 

széles és izmokkal telt, a váll feszesen illeszkedik a mellkashoz és jól izmolt. A láb rövid, szabályos szögelésű, 

tág alapállást tesz lehetővé. Eredetileg szarvalt fajta, de 1955-ben Angliában már megjelentek az első szarvatlan 

egyedek. A szarvatlanság génjét ennél a fajtánál is az angus-szal vitték be. 

A tehenek kifejlett-kori élőtömege 500-700 kg között változik. A szigetország-beli, vagy konzervatív változatra 

inkább az alsó értékek, míg a kanadai herefordra a nagyobb értékek a jellemzőek. A kanadaiak ezt a rámásabb 

típust a szimentálival történő cseppvér-keresztezéssel érték el. Az USA-beli változatra - ún. ranch típus - egy 

megnyúltabb testalakulás a jellemző, ahol a gerincoszlopra az állat több értékes húst tud felépíteni. 

Kezdeti nagy növekedési intenzitásukat csak rövid ideig tartják meg a hízóállatok, ami nagy súlyra történő 

hizlalásukat gazdaságtalanná teszi. Ezzel párhuzamosan korán megkezdődik ennél a fajtánál a faggyúsodás, 

ráadásul a faggyú inkább az izomkötegek közé, mintsem azokba (hús márványozottsága) épül be. Így a fajta 

inkább az angolszász fogyasztói igényeknek megfelelő, ún. steak minőségű húst termel. Mindez azt jelenti, hogy 

a hús a saját zsírjában megsül, éppen ezért a tőkehúsok is csak speciális konyhatechnikai eljárásokkal 

készíthetők el. A bőr alatti (subcutan) faggyú jelentős aránya miatt, a fajta kondíciótartó képessége kiváló, 

amely átmenetileg szűkös takarmányozási körülmények elviselésére is alkalmassá teszi. 

A takarmányozás mellett a tartásra sem olyan érzékeny, mint a többi húsfajta. Jól bírja a szélsőséges éghajlati 

körülményeket. Éppen ezért a hereford a kultúrfajták közül a legextenzívebb körülmények között tartható 

húsmarha. A borjaknak borjúóvodát kell biztosítani, hiszen az anyatehén tejtermelése általában nem fedezi a 

felnevelés alatti igényeket. Ellése könnyűnek mondható, bár az üszőknél - különösen nagyobb testtömegű bikák 

használata esetén - előfordulhat a nehéz ellés. Középkorán (16-18 hó) veszik tenyésztésbe. 
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Hazánkban a herefordnak elsősorban a szélsőségesen extenzív gyepterületek hasznosításában van szerepe, 

tartásuk elsősorban a gyenge minőségű területeken gazdaságos. Az elmúlt évszázadban nagy karriert futott be a 

fajta – szerte a világon mintegy 300 millió tehén található, amely létszámmal a legelterjedtebb (hús)fajta. 

Az Aberdeen angus Skócia északkeleti részén, Aberdeen és Angus grófságokban alakult ki, a fajtának több mint 

250 éves törzskönyve van. Elterjedési területe elsősorban Nagy-Britannia, az 1900-as évek elején kezdték el 

exportálni az USA-ba és más országokba. Ez az egyedüli fajta a világon, amit sohasem igáztak és sohasem 

fejtek, így a tenyésztői célkitűzések mindig is a hústermelő-képesség irányába hatottak. Az angusra oly jellemző 

téglalap alakú testalakulás is ennek köszönhető. A viszonylag rövid törzsre nagy mennyiségű húst épít fel. Az 

angusnak mégsem a szélességi, hanem sokkal inkább a mélységi méretei a rendkívüliek. A kis születési súly 

mellett (25-30 kg) a borjú alakja is előnyös, hiszen a kis fej mellett csípőben is gyenge ekkor még az állat, ami 

az ellést gyakorlatilag probléma-mentessé teszi. A fajta az anyai vonal egyik kiváló megtestesítője, így a borjú-

előállításban eredményesen használható. Tejtermelése a borjú számára kielégítő a felnevelés időszakában. 

További értékes tulajdonsága a genetikai szarvatlanság, amiben szintén egyedülálló fajta a világon. Éppen ezért 

más világfajták szarvatlan vonalainak kialakításához is az angust használják fel (cseppvér-keresztezés). Bár a 

vágási kihozatal a könnyű csontozatából fakadóan elérheti a 60 %-ot, de a faggyú százalék más húsfajtákhoz 

képest nagy. Ráadásul az izomnyalábok közé beépülő, ún. intermuscularis faggyú aránya is jelentős, ami a 

konzervatívabb fogyasztói szokásoknak megfelelő steak minőséget eredményezi, ahogy azt már a hereford fajta 

esetében is láttuk. 

Nem csak a fogyasztói igények, de a tenyésztői célkitűzések is sokat változtak az elmúlt években. Ennek a 

szemléletváltásnak lehetünk tanúi az angusnál is – a testalakulás tekintetében. Az ún. korszerűsített változatra 

már rég nem igazak a szigetországi típusnál elmondottak, nagyobb élősúlyú (600-650 kg) hosszabb törzsű, 

hosszabb lábú állatról van szó, amely nagyobb növekedési eréllyel rendelkezik és a vágóérték tekintetében is 

kiválónak mondható. Ez a szemléletváltozás egybeesik azzal az időponttal, amikor az angus a tengerentúlra 

került. 

Észak Amerikában ma már szinte csak a korszerűsített típust tartják, a recesszív színváltozat pedig egyenesen 

innen indult el világhódító útjára (red angus). 

Az Aberdeen angus immáron 20 éve jelen van hazánkban. Adonyban található a törzsállomány, amely 150 

anyatehenet számlál. Red angusból több helyen, kisebb létszámú tenyészetek találhatók, amelyek közül az egyik 

legjelentősebb a - kanadai genetikát képviselő - Rio Alto Kft. A legnagyobb populáció Balatonfenyvesen 

található, ahol a hereford fajtára alapozva - fajta-átalakító keresztezéssel - egy ezres nagyságrendű red angus 

állományt kívánnak létrehozni. 

Az Aberdeen angus nemzetközi jelentősége kiemelkedő, a húsfajták közül csaknem minden kontinensen 

megtalálható. Ma már világfajtának számít, pályája szépen ível felfelé. 

A red lincoln jellegzetes brit fajta, a shorthorn fajtából alakult ki, annak vörös színű változata. Egykoron vegyes 

hasznosítású fajta volt, de jó anyai tulajdonságait már ekkor megfigyelték. Különösen a nyugodtsága miatt 

terjedt el a szigetországban. 

Közepes testű, mérsékelten hosszú fej, közepesen hosszú nyak, egyenes, hosszú, izmos hát, dongás mellkas 

illetve különösen hosszú és széles far jellemzi. Faggyúsodásra kevésbé hajlamos, mint az előző fajták. A borjak 

kis születési súlyából fakadóan (31-36 kg) gyakorlatilag segítség nélkül ellik. Mindezek mellett az anyatehenek 

- a jó tőgyalakulásból fakadóan - jó tejtermelők, illetve borjúnevelők. Különböző haszonállat-előállító 

keresztezésekben kiváló anyai tulajdonságait használják ki. 

Magyarországra a Pankotai Állami Gazdaság útján került, erre a fajtára alapozódott a csongrádi vörös húsfajta 

kialakítása. Hazai jelentősége napjainkra megszűnt, a megmaradt kevés tisztavérű állat Ostffyasszonyfán, illetve 

Keszthelyen található. 

A galloway Skócia délnyugati részén, Galloway város környékén alakult ki. A szigetország legősibb 

szarvasmarha fajtája. Kis testű, genetikailag szarvatlan, általában fekete színeződésű, de ismeretes deres, fehér 

és vörös változata is. Az öves színváltozatát - belted galloway - önálló fajtaként tartják nyílván, és nagyon 

kedvelt a tenyésztők körében. 

Kevésbé mutatja a húsmarha kitenyésztett klasszikus formáját, sokkal inkább megőrizte a természetes küllemet. 

A fajta értéke elsősorban az, hogy nehéz hegyi körülmények között is képes a megfelelő termelésre, rendkívül 

jól alkalmazkodik. Legelőkészsége nagyon jó, igénytelen, a hó alól is kikaparja a füvet. Ellenállóképes, nyugodt 
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természetű, engedelmes. Húsminősége jellegzetes, az angolszász fogyasztói igényeknek mindenben megfelelő, 

hazájában rendkívül keresett. Haszonállat-előállító keresztezésekben szintén anyai partner. 

Hazai jelentősége egyelőre csekély (Szeged), de a várható létszámnövekedést az is jól jelzi, hogy neve immáron 

a Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesületének nevébe is bekerült. Magyarországon a fenti 

Egyesület - Kaposvár központtal - végzi az angol kistestű húsfajták tenyésztésszervezését. 

Elterjedési területe elsősorban Nagy-Britannia, de növekszik iránta a kereslet Kanadában, Argentínában, az 

USA-ban és Németországban. A kistestű angol húsfajták fontosabb értékmérő tulajdonságairól a 12. táblázat ad 

áttekintést. 

4.2. Nagytestű (francia, olasz) húsfajták 

Az ebbe a fajtakörbe tartozó genotípusok, három országhoz kapcsolhatók leginkább: Franciaországhoz, 

Belgiumhoz, illetve Olaszországhoz. A francia nagytestű fajták - az angol kistestű típusokhoz hasonlóan - 

komoly nemzetközi karriert futottak be és a világ csaknem minden - húsmarha-tenyésztéssel foglalkozó - 

országában megtalálhatók. Jellemzően apai (terminál) vonalakról van szó, amelyek kiváló hízékonysági, illetve 

vágási tulajdonságokkal rendelkeznek. 

A fajtakör egyik legfontosabb képviselője a charolais, amely a Jura hegység helyi, inkább a hegyi tarka 

fajtacsoport őseihez tartozó fajtákból alakult ki. Sok más húsfajtához hasonlóan ezt a korábbi típust elsősorban a 

húsáért tartották, de fejték is. 

Színe egységes tejfölsárga. Feje viszonylag kicsi, homloka széles. Szarvalt, de szarvatlan változata is ismert 

(USA). Mellkasa mély, dongás, széles, izmos, hosszú hát és ágyék, mélyen lehúzódó far és comb, aránylag 

rövid lábak jellemzik. A tehenek kifejlett-kori testtömege 700-900 kg, a bikáké pedig 1.100-1.400 kg körül 

alakul. A tehenek átlagos farmagassága 140-142 cm. 

A fajtán belül két típus különböztethető meg. A tulajdonképpeni hústípusra a jó húsformák, domború, tömeges 

izomzat, rövid láb jellemző. Ennél a változatnál a nehéz ellések meglehetősen gyakoriak, amelyet a néhány 

százalékban előforduló ún. culard jelleg tovább súlyosbít. A másik, ún. tenyésztípus pedig - mindezek mellett - 

jobb anyai tulajdonságokkal rendelkezik. 

A francia tenyésztő-szövetség hangsúlyozza a fajta igénytelenségét, jó ellenálló-képességét, jó legelőkészségét – 

a tenyésztők többsége viszont igényesnek tartja, elsősorban a takarmány mennyiségével szemben. Mindezek 

mellett nagy növekedési erély jellemzi, nem ritka a 300-320 kg-os választott bikaborjú. Az egy éves bikák 

testtömege pedig akár 700 kg is lehet. Viszonylag későn, 20-24 hónapos korban vehető tenyésztésbe. A nehéz 

ellések kiküszöbölése irányuló szelekciót mintegy 35 éve rendkívül következetesen végzik. Erre kétlépcsős 

módszert alkalmaznak, amelynek első szakaszában csak azok a bikák maradhatnak tenyésztésben, amelyeknek 

borjai viszonylag könnyen születnek. A második lépcsőben ezek lányait vizsgálják a vemhesülés, az ellés 

lefolyása és a borjúnevelő-képesség szempontjából. Így mind az apai (direkt), mind az anyai (indirekt) hatásra 

szigorú szelekció folyik. 

Hazánkban tisztavérű tenyészete Szikszón, Szerencsen, Lajosmizsén, Jászdózsán, Léhen, stb. található, jelenleg 

mintegy 100 gazdaságban 7400 tehenet tartanak nyilván, tenyésztését a Magyar Charolais Tenyésztők 

Egyesülete (Miskolc) irányítja. 

A fajta a II. világháború után komoly nemzetközi jelentőségre tett szert, ma a világon az egyik legelterjedtebb 

húsfajta. A charolais elsősorban a végtermék-előállító keresztezések terminál vonalaként jöhet számításba. 

A charolais mellet a másik legjelentősebb francia húsmarha a limousin, amely fajta a "délnyugati szőke marhák 

családjából" ered. A többi európai fajtához hasonlóan, őse vegyes hasznosítású marha volt, de már a XIX. 

században nagy hangsúlyt fordítottak a húsformák kialakítására. 

Élénk vörös színeződésű, a szutyak és a szem körül, a has alja és a lábak vége általában világosabb. Feje rövid, 

homloka széles, előre ívelő vékony szarvai vannak. Széles, jól izmolt szügy és lapocka, dongás mellkas, 

barázdált hát, izmolt, mélyen lehúzódó far és combok, szilárd, finom csontozatú végtagok jellemzik. A tehenek 

kifejlett-kori élőtömege 600-800 kg, a bikáké 950-1.100 kg . A tehenek átlagos farmagassága 136-138 cm. 

A fajta különleges értékét jelenti, hogy megfelelő kondícióban tartva, szopós borjú korától kezdve a selejt 

tenyészállat koráig mindig piacképes. Legnagyobb értékei vágás után mutatkoznak meg: az értékes húsrészek 
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aránya kedvező, az izomzat sok, a faggyú és a csont kevés. Viszonylag korán érő fajta, az üszők 18-20 hónapos 

korban már tenyésztésbe vehetők. Élénk vérmérsékletű, nagyon erős anyai ösztönnel rendelkezik. Az ellések 

lefolyása könnyebb, mint a charolais fajtájé, de vannak nehéz elléssel terhelt vonalai is. 

Magyarországon az 1970-es években nagyon népszerű volt, jelenleg néhány gazdaság - pl.: Gyúró, Zirc, 

Kistótváros stb. - tenyészti fajtatisztán. A hazai nemesítő munkát önálló tenyésztő-szövetség - Limousin 

Tenyésztők Egyesülete (Budapest) - irányítja. A fajtának jelentős szerepe van a különböző haszonállat-előállító, 

kombinatív típusú keresztezésekben, illetve hústípusú állományok kialakításában. 

Az előző két francia húsfajta, helyi fajtákkal történő keresztezéséből alakult ki a blonde d' Aquitaine, Dél-

Franciaország szőlő és gyümölcstermesztő vidékén. A limousin oldaláról egyfelől a jó borjúnevelő-képesség, a 

relatíve könnyű ellés, másrészt a könnyű csontozat s az ebből fakadó kiváló vágási kihozatal – míg a charolais 

oldaláról a nagy növekedési erély és a kiváló húsformák (értékes húsrészek aránya) rögzültek a kultúr 

változatban. 

Színe barnássárga sötétebb-világosabb színárnyalatokkal, amely a használt bikavonalaktól is függ. Feje 

viszonylag kicsi, szarvai viaszsárgák, hegyük sötét. Jellemző a fajtára a hosszú törzs és a jól izmolt fartájék. A 

fajta szélességi méretei a többi nagytestű fajtához viszonyítva kisebbek. Ezt a hosszabb, megnyúlt testalakulást a 

borjak is jól mutatják, ezzel magyarázható, hogy a tehenek viszonylag könnyen ellenek. 

A tehenek 18-22 hónapos korban tenyésztésbe vehetők, nyugodt vérmérsékletűek, jó borjúnevelők. Gyors 

elterjedését köszönheti még kiváló növekedési erélyének és annak, hogy szinte minden korban vágásra kész 

húsformákat mutat. 

Hazánkba mintegy 25 éve került be a fajta, Martonvásárra. Azóta, néhány kisebb tenyészete máshol is 

megtalálható (összesen kb. 500 tehén). Önálló tenyésztőszövetsége nincs, a fajta nemesítését a Limousin 

Tenyésztők Egyesülete koordinálja. 

Nemzetközi szerepére jellemző, hogy ma már az egyik legkeresettebb húsfajta a világon. A rövid tenyésztői 

múlt nyílván egyfajta heterogenitást is jelent ennél a fajtánál, az azonban máris látszik, hogy további térhódítás 

előtt áll a franciák legkorszerűbb húsmarhája. 

Az Atlanti-óceán partvidékének jellegzetes színű fajtája, a Maine Anjou, amely nevéből fakadóan a Majna, 

illetve az Anjou folyók völgyében, a Loire torkolatvidékén, a lapályos, dús füvű, tengerparti területeken alakult 

ki. Eredetileg vegyes hasznosítású volt, ma már azonban hazájában is szinte csak húshasznúként tartják. 

Mindezek mellett az egyik legnagyobb testű francia fajta, a tehenek kifejlett-kori súlya 750-950 kg, a bikáké 

pedig 1.400-1.500 kg. Fedett sötétvörös, viszonylag kevés fehér színeződéssel főleg a has alján, illetve a hátulsó 

lábak környékén. Széles fej, jellegzetes (előreívelt) szarvaltság, mély, széles mellkas, hosszú, egyenes törzs és 

hát jellemzi. A fajta jól izmolt, a végtagok arányosak. Növekedési erélye nagy, vágóértéke jó. Igénytelen, az 

időlegesen szűkebb takarmányozási időszakokat jól viseli. Már 20-22 hónaposan tenyésztésbe vehető, és 

tejtermelése is jónak mondható. Sok tenyésztő összeköti a szoptatásos borjúnevelést a tejtermeléssel (bőgőre 

fejés). 

Magyarországon a Pankotai Állami Gazdaság hasznosította egykor apai vonalként. 

Nemzetközi vonatkozásban ugyancsak terminál vonalként használják. 

A fehér-kék belga nevéből eredően egy belga húsfajta, amely eredetileg kettős hasznosítású fajta volt. Jelentős 

tenyészetek találhatók Franciaország északi területein is. A húsfajták között szélsőséges típust képvisel. A 

belgák csaknem minden gazdasági állatfajnál megpróbálkoztak az ún. szuperizmolt fajták kitenyésztésével, 

amely az „mh” (muscular hypertrophy) gén rögzítését jelenti az adott populációban. A szarvasmarha faj 

esetében a nemesítőmunka eredményeként kialakították világ egyetlen olyan fajtáját, amelyben tenyészcél az 

ún. culard (németül: doppelländer) jelleg. 

Színe teljesen fehér, vagy csipkézett kék, esetleg feketetarka, kevés fehérrel. Tenyésztői a fekete színt nem 

kedvelik, noha tudományos vizsgálatok bebizonyították, hogy a színváltozatok között nincs értékbeli különbség. 

A kék szín - fehér alapszőr között fekete szőrszálak - csak heterozigóta formában létezik, genetikailag nem 

rögzíthető. Feje viszonylag kicsi, mély, széles mellkas, jól izmolt, széles mar és hát, igen jól izmolt, lekerekített 

far és combok jellemzik. A francia nagytestű fajtákhoz képest korán érik a fehér-kék belga, 18-22 hónapos 

korban nagy biztonsággal tenyésztésbe vehető. Az ellések lefolyása nehéz, a tiszta vérű borjak zömében 

császármetszéssel születnek. A tehenek élőtömege 700-900 kg, a bikák 1.100-1.300 kg súlyúak. A napi 
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testtömeg-gyarapodás 1.600-1.800 g, a vágottáru-kihozatal meghaladja a 65%-ot is. Az értékes húsrészek aránya 

nagy, a hús minősége kiváló, a hízóállatok többsége az ún. (S)EUROP húsminősítési rendszeren belül az "S", 

illetve az "E" minőségi kategóriában vágódik. 

A fajta - köztudottan nehéz ellése ellenére - egyre inkább terjed a világon, mint befejező partner. Közvetlen 

haszonállat-előállító keresztezések révén ugyanis jól kombinálódik olyan - akár más hasznosítási típusba tartozó 

- fajtákkal is (pl. holstein-fríz), amelynek során a hízóállatok nagy növekedési erélyt, illetve kiváló 

húsminőséget produkálnak. 

Hazánkban is ezt a célt szolgálja az egyetlen fajtatiszta állomány (Ostffyasszonyfa), és az önállóan működő, 

Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete (Herceghalom). 

Belgium legelterjedtebb szarvasmarhafajtája, a teljes szarvasmarha-állomány kb. 45-49%-t teszi ki. Hollandia 

déli, ill. Franciaország északi tartományai kivételével Európában máshol nincs számottevő állománya. Az 

egyhasznú hústípusú változat mellett Belgiumban a kettőshasznosítású állományok is megtalálhatóak, amelyeket 

mind a mai napig fejnek. A nagytestű francia (belga) húsfajták fontosabb értékmérő tulajdonságairól a 13. 

táblázat, a nagytestű olasz húsfajták fontosabb értékmérő tulajdonságairól a 14. táblázat ad áttekintést. 
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5. fejezet - A szarvasmarha 
nemesítése (Dr. Szabó Ferenc) 

1. A szarvasmarha faji sajátosságai, és a nemesítés 
általános szempontjai 

A szarvasmarha számos faji, biológiai sajátossága a teljesítmény vizsgálatát, a tenyészérték becslését és a 

nemesítési, keresztezési lehetőségeit alapvetően befolyásolja, illetve meghatározza. Ezeket a nemesítő munka 

szervezése során nem hagyhatjuk figyelmen kívül. 

A szarvasmarha (Bos taurus) rendszertanilag a kérődzők osztályába, a marhafélék családjába tartozik. A 

származástanilag hozzá legközelebb álló faj a trópusokon, szubtrópusokon élő zebu (Bos indicus). A 

szarvasmarha és a zebu egymással szaporodni képes, tehát a két faj keresztezhető. A világon számos olyan 

hibrid (santa gertrudis, brangus, beef master, simbrah, charbray, braford, stb.) állomány megtalálható, amely 

szarvasmarha és a zebu keresztezésével jött létre. Az egyéb rokonfajok közül a gayal, a banteng, a bölény és a 

yak és a szarvasmarha egymással szintén keresztezhető, és azok ivadékai termékenyek. A bivaly (Bubalus) 

azonban olyan távol áll a szarvasmarhától, hogy a két faj hagyományos módon nem pároztatható egymással. 

A szarvasmarha egyet ellő (unipara) állatfaj, azonban mintegy 1-3% gyakorisággal azonban előfordul ikerellés 

is. A növendék üszők tenyészérettségüket fajtától, típustól függően 15-22 hónapos kor között (hagyományos 

fajták, pl. a magyar szürke ennél később) érik el. A szarvasmarha biológiailag lehetséges életkora 30-35 év. 

Ehhez képest azonban a tehenek átlagosan mintegy 5-8 évet élnek. A tehenek vemhességi ideje átlagosan 285 

(279-290) nap. 

A fentiekből adódóan a szarvasmarha generáció intervalluma meglehetősen hosszú, mintegy 4-5 év. 

A faj unipara voltából, hosszú generáció intervallumából adódóan (különösen, ha nagy a selejtezési arány és 

kedvezőtlen a szaporulat) a tehén létszám szinten tartása érdekében a megszületett üszőborjak nagyobb hányadát 

szükséges a selejt tehenek pótlására fordítani. Emiatt a nőivarú állományban igen csekély a szelekciós lehetőség. 

E helyzetet javíthatja például, ha a tejhasznú állományokban ivar specifikus ondóval termékenyítünk annak 

érdekében, hogy több üszőborjú szülessen. 

A mesterséges termékenyítés széleskörű alkalmazása következtében viszont kevés tenyészbikára van szükség, 

hiszen egy-egy apának több tízezer ivadéka is lehet. Ezért a hím ivar esetében jelentős szelekciós intenzitást 

érhetünk el. 

A szarvasmarha nemesítése során az adott fajtába tartozó teljes állománynak, vagy az állomány nagyobb 

hányadának a teljesítményét ismernünk kell ahhoz, hogy a teljesítmény mutatókat, a tenyészérték adatokat a 

fajta, az állomány átlagához viszonyíthassuk. Ezért rendszerint a teljes állományról gyűjtenünk kell a tenyésztési 

és termelési adatokat, amely feladat jelentős munkával és költségekkel jár. 

A szarvasmarha tenyésztésben a nemesítés és az árutermelés nem válik el egymástól, a teljesítmény vizsgálatok 

nagy része is üzemi körülmények között folyik. A költségcsökkentés érdekében számos kezdeményezéssel 

találkozunk a tengeren túl és Európában is, ahol nem az egész állományra terjesztik ki a teljesítményvizsgálatot, 

hanem un. referencia populációkat jelölnek ki és csak azokat tesztelik. 

Újszerű törekvés a genomikai információk felhasználása a tenyészértékbecslésben és a szelekcióban. Ennek 

során teljes genom analízist végeznek a referencia állományokban. Keresik az összefüggést a genomikai 

információk és a fenotípusos teljesítménymutatók között, és azokra alapozva már fiatal állatoknál, a teljesítmény 

ismerete előtt megtörténhet a tenyészértékbecslés. 

A szarvasmarha nemesítése során a hasznosítási iránytól függően eltérő értékmérő tulajdonságokat veszünk 

figyelembe. Ezeket rendszerint súlyozzuk tenyésztési, ökonómiai, gazdaságossági, piaci szempontok alapján. 

Mind a tenyészérték becslés pontossága, mind a szelekció során várható genetikai előrehaladás, vagy a 

keresztezés során jelentkező heterózis hatás becslése érdekében fontos, hogy ismerjük az egyes tulajdonságok 

popolációgenetikai paramétereit, örökölhetőségét, ismételhetőségét, korrelációit. 
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A 15. táblázatban a fontosabb tulajdonságok örökölhetőségi értékeit foglaltuk össze tájékoztató jelleggel. 

Hangsúlyozzuk a tájékoztató jelleget, mivel az adott tulajdonság örökölhetősége abban az állományban 

érvényes, amelyikben azt megállapítottuk. 

Ismétlődő tulajdonságok estében fontos információt nyújt az adott tulajdonság ismételhetőségi értéke, amely 

elméletileg az örökölhetőség felső határa. Erre vonatkozóan a 16. táblázat adatai adnak eligazítást. 

Mivel a szarvasmarha nemesítése során rendszerint nem egy, hanem több tulajdonságot veszünk figyelembe egy 

időben, fontos a különböző tulajdonságok közötti genetikai korrelációk ismerete. Azokról a 17. táblázat ad 

tájékoztatást. 

2. Törzskönyvezés, teljesítményvizsgálat 

Ahogy más állatfajok esetében, úgy a szarvasmarhatenyésztésben is a nemesítés alapvető követelménye, hogy 

az állatokról egyedi tenyésztési és termelési adatokról rendelkezzünk. Ezekhez a törzskönyvezés és a 

teljesítmény vizsgálat révén jutunk. 

A törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat hazánkban az EU, az ICAR (International Committee for Animal 

Recording) irányelvek, az állattenyésztésről szóló törvény és a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex 

útmutatásai alapján történik. 

Az EU Tanács 2009/157/EK (2009. nov. 30.) rendelete 1. cikk szerint "törzskönyv lehet bármely könyv, 

nyilvántartás, irattár, adathordozó, amelybe egy adott fajta szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállatait, az 

elődeik feltűntetésével bejegyezték vagy nyilvántartásba vették". A törzskönyv tartalmazza az állat egyedi 

azonosítóját, ivarát, születési adatait, a szülőkre, nagyszülőkre vonatkozó információkat, a tenyésztő, a 

tulajdonos adatait. 

A törzskönyv az állatra vonatkozó hiteles adatok mellett a fajtához való tartozást is szavatolja. A fajtatiszta 

állományokat "A", a keresztezetteket a vérhányadtól függően rendszerint "B", "C" stb. törzskönyvbe sorolják. A 

hivatkozott EU rendelet szerint "szarvasmarhaféle fajtatiszta tenyészállat olyan szarvasmarha (beleértve a 

bivalyt), amelynek azonos fajtájú szülei és nagyszülei törzskönyvbe vagy tenyésztési főkönyvbe bejegyzésre 

kerültek, és maga vagy bejegyzésre került, vagy jogosult a törzskönyvbe való bejegyzésre". 

A törzskönyvezést hazánkban az adott fajta tenyésztését felvállaló, elismert tenyésztő szervezetek, a fajta 

egyesületek, valamint az állattartók végzik. 

2.1. Állományba vétel, egyedi megjelölés 

Az említett előírások alapján minden szarvasmarhának egyei azonosító számmal kell rendelkeznie. 

Hazánkban a szarvasmarhák egyedi megjelölése és nyilvántartásba vétele az ENAR (Egységes Nyilvántartási és 

Azonosítási Rendszer) alapján történik. 

Az ENAR rendszer szerint a szarvasmarhát mindkét fülben, azonos módon elhelyezett füljelzővel (krotáliával) 

kell megjelölni. A megjelölés biztonsága érdekében a korábbi módszert, a tenyészállatok esetében a bal fülbe 

történő tetoválást továbbra is alkalmazhatjuk. 

A megjelölést a borjú születése utáni, vagy import estén az állategészségügyi várakozási idő letelte utáni tizenöt 

napon belül el kell végezni. Más EU tagországból érkező állatot az eredeti egyedi száma alapján vesszük 

állományba és tarjuk nyilván. 

Az állat egyedi száma (fülszáma) tízjegyű, melynek utolsó előtt négy számjegye az un. használati szám. Az 

ENAR szám tulajdonképpen életszám, amely az állatot egész élete során elkíséri (az állat élete során nem 

változik), sőt még a vágás után a hasított test követését is lehetővé teszi. A füljelző tartalmazza a tenyészet 

számot is (a tenyészet EU regisztrációs egység). A tenyészbikák az ENAR szám mellett központi 

lajstromszámot kapnak. 

Az ENAR rendszerű megjelölést és nyilvántartást - a rendelet szerint - bármelyik fajtába, illetve hasznosítási 

irányba tartozó állatok esetében egységesen kell alkalmazni. 
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A füljelzők központilag készülnek, azokat nagyobb állományokban az állattartó, vagy az általa megbízott, a 

feladat ellátására jogosult személy, kisebb állományokban az ENAR felelős állatorvos helyezheti az állat fülébe. 

2.2. Teljesítményvizsgálat 

A teljesítményvizsgálat során egyedi adatokat gyűjtünk az állatok értékmérő tulajdonságairól. Az adatgyűjtés 

kiterjed a termelésre (tej-, illetve hústermelés ellenőrzés), a küllemre (küllemi bírálat), és a funkcionális 

tulajdonságokra. Az, hogy a teljesítményvizsgálat során milyen tulajdonságokat ellenőrzünk, fajtától, 

hasznosítási iránytól függően változik, de egy adott fajta esetében is különbség lehet az egyes országok, esetleg 

a tenyészetek között. 

Az összegyűjtött tenyésztési és termelési információk képezik azt az adatbázist, amelyre a tenyészértékbecslést 

és a tenyészkiválasztást alapozzuk. 

A teljesítményvizsgálat rendszerint a tenyészetben, a termelés helyén folyik, üzemi adatgyűjtésen alapul, de 

szervezhetünk kísérleti követelményekhez igazodó, központi vizsgálatokat is. Így például minden esetben a 

termelés helyén folyik a tehénállományokról történő adatgyűjtés (tejtermelés ellenőrzés, húshasznosítású 

tehénállomány ellenőrzése). A tenyészbika jelöltek saját teljesítmény vizsgálata (STV) történhet a 

termelőüzemben (üzemi STV), de néhány tenyésztő egyesület központi teljesítményvizsgáló állomásra 

(központi STV) viszi a tenyészbika jelöltek egy részét, ahol azonos körülmények között neveli fel őket és végzi 

a teljesítményadataik rögzítését. A növekedési erély (és esetleg a takarmány érékesítés) vizsgálatára 

szervezhetünk ivadék teljesítmény vizsgálatot (ITV), amely szintén lehet üzemi és központi. 

A teljesítményvizsgálati adatokat gyűjtheti a tenyésztő szervezet (fajta egyesület), külön erre a feladatra 

létrehozott szervezet. 

A teljesítményvizsgálat során összegyűjtött adatok az Országos Szarvasmarha Adatbázisba (OSZA) kerülnek. 

A tejtermelés ellenőrzését a fejt állományokban végezzük. Ennek során arra kell törekedni, a vizsgálatokat úgy 

kell megszervezni, és olyan módszereket, eszközöket kell alkalmazni, hogy minden egyes tehén által termelt tej, 

tejzsír, tejfehérje mennyisége az adott laktációra, és a teljes élettartamra külön-külön pontosan megállapítható 

legyen. A tejtermelés ellenőrzés próbafejéssel történik, amelyet havonta (évente 11-12 alkalommal) végzünk. 

Az "A" módszer szerint az ellenőrzést az ellenőrző szervezet (hazánkban jelenleg az ÁT. Kft.) hivatalos 

képviselője végzi. A "B" módszer szerint az adatokat a tulajdonos, a tenyésztő, vagy képviselője gyűjti. 

A próbafejés során mintát vesznek a tejből, amelyből akkreditált laboratórium határozza meg a fehérje- és 

zsírtartalmat, a szomatikus sejtszámot esetleg más összetevőt. 

A tejtermelési adatok mellet azok az egyéb alapadatok is rögzítésre kerülnek amelyek alapján az egyéb 

(funkcionális) tulajdonságok (első ellési életkor, vemhességek közötti időköz, vagy nyitott napok száma, szervíz 

periódus hossza, két ellés közti idő, ellés nehézsége stb.) is értékelhető. 

A tejtermelés ellenőrzéshez szorosan kapcsolódik a küllemi bírálat, amelyet az adott fajta tenyésztését szervező 

egyesületek hivatalos bírálói végeznek. Erre az első laktáció 100-150. napja között kerül sor. 

A hústermelés ellenőrzése kiterjed a húshasznosítási tehénállományokra és azok ivadékaira. Az ellenőrzés során 

olyan alapadatok felvételére kell törekedni, amelyek tenyészállatok tenyészértékének becslését lehetővé teszik. 

A különböző fajtaegyesületek által rögzített és értékelt alapadatok köre a tenyészcéltól, a körülményektől 

függően eltérő. Fontos, hogy a felvett adatokból a tehenek egyedi reprodukciós teljesítménye (vemhesülés, újra 

vemhesülés, ellések közti idő stb.), ellési nehézsége, borjúnevelő képessége (a borjak születési, 160, és 205. 

napos súlya) a felvett adatok alapján értékelhető legyen. Hasznos információt nyújt a tehenek élősúlyának 

mérése (a legeltetési időszak elején és végén), valamint a küllemi bírálat elvégzése. 

Tenyészüszők esetében a 420.- és a 730. napos élősúly, továbbá a vemhesülési eredmény is fontos teljesítmény 

mutató. 

Hasznos információt szolgáltatnának a hizlalási (életkor, élősúly, súlygyarapodás), és a vágási (EUROP) 

minősítési eredmények. A jelenlegi hazai gyakorlat szerint azonban a húshasznosítású borjak zöme külföldi 

értékesítésre kerül, így az ivadékok nyomon követése nehézkes. 

Saját teljesítmény vizsgálatra (STV) mind a fejt, mind a húshaszonsítású állományokban sor kerülhet. Ennek 

célja, hogy a tenyészbika jelöltek előszelekcióját elvégezzük. A vizsgálat kiterjed a fajtajelleg, a küllem, a 
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növekedés ellenőrzésére. Az STV a húshasznosítású borjak választása után kezdődik, és 365-420 napos korukig 

tart. Az STV zárásakor mérjük az állat súlyát, elvégezzük a küllemi bírálatát. Több tenyésztőszervezet felveszi a 

tenyészbika jelöltek herekörméretét is. Az STV kiegészülhet ultrahangos vizsgálatokkal, amelyek során képet 

kaphatunk a bőralatti faggyú vastagságáról, továbbá bizonyos húsrészek (pl. a rostélyos) terjedelméről. 

A tenyészértékbecslés módszerei értelemszerűen egyben a tenyészkiválasztás módszerei is. A genetikai 

előrehaladást a jobb tenyészértékű (genetikai értékű) állatok tenyésztésbe állításával, azaz a kedvezőbb HGI 

(Holstein Globál Index), KTI (Kettős Termelési Index) stb. értékű tenyészbikák kiválasztásával és használatával 

érvényesíthetjük. 

3. Tenyészcélok a szarvasmarhatenyésztésben 

A nemesítő munka hosszú távú célja a szarvasmarha állomány genetikai képességének fejlesztése annak 

érdekében, hogy az adott körülmények között egyre több, jobb minőségű terméket termeljen minél 

gazdaságosabban. A szarvasmarhának mintegy 400 fajtája ismert a világon, amelyeket több hasznosítási 

irányban, eltérő tenyészcéllal tenyésztünk. A tenyészcélok különbözősége egyrészt a természeti és társadalmi 

környezet eltéréseiből, másrészt a szarvasmarha fajták különbözőségéből, hasznosítási típusából, értékmérő 

tulajdonságaiból adódik. 

A természeti feltételek, az éghajlati időjárási körülmények befolyásolják az állatok termelését és az 

alkalmazható technológiai megoldásokat. A talajadottságok, a rendelkezésre álló szántóföld és a gyepterület 

nagymértben meghatározza hozzáférhető, a termeszthető takarmányok körét, azok költségét. A társadalmi 

körülmények környezetvédelmi, állatvédelmi szempontokat érvényesítenek, amelyhez az állatállománynak, a 

termelési módnak, a technológiának alkalmazkodni kell. A közgazdasági, piaci viszonyok támogatási 

rendszeren, az árakon keresztül hatnak a szarvasmarha tenyésztésre, amelyek az adott körülmények között 

elismerik, jövedelmezővé teszi, vagy éppen nem ismerik el, és veszteségessé teszik az adott fajtával, 

hasznosítási iránnyal, adott környezetben folytatott termelést. E szempontokra a tenyészcél meghatározásakor 

figyelemmel kell lennünk. Értelemszerűen eltérő tenyészcéllal, különböző tulajdonságok javítására koncentrálva 

tenyésztjük a különböző hasznosítási típusba, fajtába tartozó intenzív tejelő, hús-, vagy kettős hasznosítású 

szarvasmarha állományokat. 

Hangsúlyozzuk, hogy a tenyészcél megfogalmazása során igazodnunk kell az alapvető genetikai 

törvényszerűségekhez. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a javítandó tulajdonságok számát, azok 

örökölhetőségét, ismételhetőségét, a közöttük fennálló genetikai korrelációkat. Általában annál nagyobb 

genetikai előrehaladást érhetünk el, minél kevesebb, minél jobb örökölhetőségű tulajdonságra szelektálunk és 

kevésbé vesszük figyelembe a javítandókkal negatív viszonosságban állókat. Előfordulhat, hogy hosszabb távon 

adott tulajdonságban jelentős előrehaladást érünk el, másokban pedig kedvezőtlen helyzet alakul ki. Jó példa 

erre a holstein-fríz, amely a múlt egyoldalú tejirányú szelekciója révén tejtermelésben a világelső, hasznos 

élettartamban pedig minden bizonnyal az utolsó. Hasonlóképpen túlizmoltságra szelektált fehér-kék belga fajta a 

termelt hús mennyiségében a legelső, az ellés könnyűségében pedig az utolsó lehet a világon. 

Nem könnyű tehát olyan kompex tenyészcélt megvalósítani, amely egy-egy tulajdonság javítása mellett nem 

vezet visszaeséshez más értékmérőkben. 

Természetesen a tenyészcél kitűzése során fontos a fejlesztendő tulajdonság gazdasági jelentősége, mérési 

tesztelési lehetősége, a teljesítményvizsgálat költsége is. 

A tenyészcél maghatározása során tekintettel kell lenni arra is, hogy a szarvasmarha ágazat a faj egyet ellő volta, 

hosszú generáció intervalluma miatt rugalmatlan, nagyon nehezen alkalmazkodik a körülmények, főleg a piaci 

viszonyok ingadozásához. Rövid távra szinte lehetetlen tenyészcélokat kitűzni, ezért a szarvasmarha nemesítése 

során mindig távlatokban gondolkodunk, hosszú távú tenyészcélokat fogalmazunk meg. Olyan állományokat 

igyekszünk kialakítani, amelyek a változó körülmények között is képesek gazdaságosan termelni. 

A tenyészcél minden esetben kiterjed a termelési, a küllemi de ma már rendszerint a funkcionális tulajdonságok 

javítására is. A tenyészcél lehet általános, amelyre minden fajta, hasznosítási irány esetében törekszünk, és lehet 

speciális, amelyet csak az adott hasznosítási irány, adott fajta, vagy éppen adott állomány esetében szeretnénk 

elérni. Természetesen egy általános tenyészcél, mint pl. a gazdaságos termelést támogató küllem is konkrét és 

speciális az adott fajta, típus, vagy állomány estében. 

3.1. Általános tenyészcélok 
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Az általános tenyészcélok olyan értékmérő tulajdonságok javítására irányulnak, amelyek mindegyik hasznosítási 

irányban fontosak, amelyek mindegyik állományban befolyásolják a termelést, illetve annak gazdaságosságát. 

Ezek közül az alábbiak a fontosabbak. 

• Jó egészség, ellenállóképesség 

Mivel gazdaságos termelést, jó minőségű terméket csak egészséges állománytól várhatunk, ezért e célkitűzést 

minden esetben, minden hasznosítási irányú állományban kitűzzük. Ezt általában úgy érhetjük el, hogy a 

fogékony, vagy beteg állatokat kiselejtezzük, un. mentesítési programokat hajtunk végre. Van arra is példa a 

skandináv államokban - és kezdeményezés Ausztriában - , hogy egészség tenyészértéket (egészség index) 

becsülnek. A tőgygyulladásra való hajlam visszaszorítását szolgálja az, hogy hazánkban a HGI-ben szerepel a 

tej szomatikus sejt pontszám is. 

• Jó termékenység, szaporaság 

Mind a gazdaságos tej-, mind a hústermelés feltétele a rendszeres borjazás, ezért e szempontra különösen 

fontos figyelmet fordítani. A cél elérése különbözőképpen történhet. Például a francia charolais állományban 

ősszel minden esetben kiselejtezik a nem vemhesült teheneket, így a jobbak maradnak meg 

továbbtenyésztésre. Néhány országban szaporasági index alapján választják ki a bikanevelő húshasznú 

teheneket. De pl. közvetve a termékenység fenntartását szolgálja holstein-fríz állományban az is, hogy a 

laktációs termelést az elléstől az újravemhesülésig eltelt idővel (nyitott napok) korrigáljuk a 

tenyészértékbecslés során. 

• Hosszú hasznos élettartam 

A hosszú hasznos élettartam - mint a termelés gazdaságosságát meghatározó tényező - tenyészcélként számos 

külföldi ország tenyésztési programjában megtalálható. Az USA-ban pl. mind a tej-, mind a húshasznú 

állomány tenyészkiválasztása során figyelembe veszik az állóképességet (stayability), azaz a tenyészbikák 

adott életkorban még termelésben álló lányainak arányát. A hazai holstein-fríz állomány 

tenyészértékbecslésében ma már a hasznos élettartam is fontos szempont és jelen van a HGI-ben. 

• Könnyű ellés 

Mivel az ellés nehézsége számos gondot okozhat, szinte minden állományban fontos, hogy viszonylag 

könnyen ellő legyen. Különösen a nehezen ellő fajták nemesítési programjában szerepel ez a tenyészcél. 

Ennek eredménye, hogy ma már vannak könnyen ellő charolais vonalaink. E cél azonban a könnyebben ellő 

fajtákban is fontos. A holstein-fríz állományokban a tejirányú szelekció növeli a testtömeget, a rámát, ezzel 

együtt növelheti a nehéz ellés arányát is. Ennek visszaszorítására világszerte tenyészcél, amely indirekt ellés 

lefolyásként jelen van a HGI-ben. 

• Jó szervezeti szilárdságot támogató küllem 

A szervezeti szilárdság összefüggésben van számos az élettartam és termelési tulajdonsággal. Ezért szinte 

minden fajtában eltérő módon tenyészcél a feszes hát, az szabályos lábalakulás, a megfelelő körömszög stb. 

• Kezelhetőség, jó természet 

Bár az állat természete elsősorban a bánásmódtól függ, a kialakulásában örökletes tényezők is szerepet 

játszanak. Emiatt tenyészcél lehet a rossz szokások (rúgás, döfés, szopás, tej visszatartás stb.) visszaszorítása. 

A nehezen kezelhető állatok kiszűrésére a francia limousin tenyésztők pl. temperamentum tesztet végeznek a 

saját teljesítmény vizsgálat keretében. 

3.2. Speciális tenyészcélok 

A speciális tenyészcélok konkrét fajtákra, állományokra vonatkoznak. Ezért azok hasznosítási irányonként, 

fajtánként értelemszerűen különbözőek, de lehetnek azonosak is, más-más követelményszintekkel. Pl. mind a 

holstein-fríz, mind a magyar tarka fajtában fontos cél a tejtermelő képesség javítása, de az elérendő tej 

mennyiség és tej összetétel a két fajta esetében különböző. Vagy pl. a hústermelő képesség javítása mindegyik 

húsmarha fajtában és a kettős hasznosítású fajtákban is tenyészcél, azonban a konkrét tulajdonságokban, és az 

elérendő színvonalban nagyok a különbségek. 
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3.2.1. Tejtermelő állományokban 

A tejtermelő állományok típusuk, hasznosítási irányok szerint lehetnek specializált, intenzív tejelők, vagy kettős 

hasznosításúak. Termékük szerint pedig ipari-, valamint fogyasztói tejet termelőket különböztethetünk meg. 

• Az ipari tejet termelő állományokban - amelyek elsősorban a sajt és vajgyártás alapanyagát adják - cél a 

nagyobb hasznos anyag tartalom (4,5% feletti tejzsír tartalom, 3,8-4% tejfehérje). Ezekben az állományokban 

közepes (évi 6.000-7.000 kg) tejtermeléssel számolunk. 

• A fogyasztói tejet termelő állományokban a nagy tejtermelés (évi 9000-11000 kg) elérése a tenyészcél, és 

megelégszünk közepes hasznos anyag (3,6-4,0% tejzsír, 3,3-3,6% tejfehérje) tartalommal. A hazai Holstein-

Fríz Tenyésztők Egyesülete tenyészcéljában 

9.000-9.500 kg laktációs tejtermelés, 

3,6-3,8% tejzsír tartalom, 

3,3-3,4% tejfehérje tartalom szerepel. 

• Kettős hasznosítású állományokban mind a tejtermelés, mind a hústermelés javítása tenyészcél. A 

Magyartarka Tenyésztők Egyesülete tenyésztési programjában a tejtermelésben a 

6000 kg tejmennyiség, 

4,0-4,4 % tejzsír tartalom, 

3,5-3,6% tejfehérje tartalom, 

a hústermelésben a nagy növekedési erély és a jó húsformák képezik a tenyészcélt. 

• Valamennyi tejtermelő állományban fontos cél továbbá jó gépi fejhetőség, emellett az általános tenyészcélok 

között részben már említett, jó tőgyegészségi állapot, alacsony szomatikus sejtszám, könnyű ellés, kedvező 

küllem és hosszú hasznos élettartam. 

3.2.2. Húshasznosítású állományokban 

Ezekben az állományokban, mivel az anyai és a végtermék tulajdonságok között negatív viszonosság áll fenn, az 

eltérő típusokban külön-külön tenyészcélt fogalmazunk meg. 

• Az anyai (reproduktív) típusú állományokban a gazdasági eredményt elsősorban a területegységre, vagy adott 

tehénlétszámra jutó választott borjú hozam, azaz a populáció termelőképessége határozza meg. Ezért a 

tenyészcélók között azok a tulajdonságok szerepelnek, amelyek ezt megalapozzák. 

Ezek az alábbiak: 

• igénytelenség (a tartási körülményekkel, legelővel szemben), 

• mérsékelt testtömeg (a tehenek kifejlettkori tömege 500-600 kg), 

• könnyű ellés (a tehenek lehetőleg emberi segítség nélkül elljenek, az üszőknél is kevés, maximun az esetek 

10%-ában legyen szükség segítségre), 

• koraérés (az üszők 15 hónapos korúkban érjék el a tenyészérettséget), 

• jó borjúnevelő képesség (160-200 kg 205. napos választási súly), 

• jó gulyakészség, 

• viszonylag jó húsformák, 

• jó szervezeti szilárdságra utaló küllem. 
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• A végtermék (terminál) típusú állományokban a hizlalási, vágási mutatók határozzák meg az eredményt, ezért 

az alábbiak szerepelnek a tenyészcélok között: 

• nagy tömeg (a tehenek kifejlettkori súlya 700-800 kg), 

• nagy súlyra (600-700 kg) hizlalhatóság, 

• nagy választási súly (250-300 kg 305. napos súly), 

• nagy növekedési erély (a hízóbikák súlygyarapodása 1300-1600 g/nap), 

• jó húsformák, jó vágóérték, 

• jó márványozottság, 

• viszonylag kevés faggyútermelés 

• relatíve könnyű ellés (a segítség aránya max. 30%). 

Tekintve, hogy a húsmarha állományok mindkét típusába számos fajta tartozik, az azokra vonatkozó konkrét 

tenyészcélok az egyes fajtákat tenyésztő egyesületek programjában, a fajták értékmérő tulajdonságainak 

leírásában szerepelnek. 

4. Tenyészértékbecslés, tenyészkiválasztás elvei és 
módszerei. 

Amint korában említésre került a szarvasmarha nemesítése elsősorban a tenyészbikák tenyészértékbecslésére és 

tenyészkiválasztására alapozódik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a növendék üszőkre és tehenekre nem 

becsülhetünk tenyészértéket, hogy a nőivarú állomány szerepe a genetikai előrehaladásban nem fontos. 

A tenyészbikák kiválasztása során mind a nőivar, mind a hímivar genetikai hatására építünk (6. ábra). 

A tehénállomány lehető legnagyobb hányadára (ellenőrzött tehénállomány, vagy aktív populáció) kiterjesztjük a 

teljesítmény vizsgálatot. A legjobb genetikai értékű állományokat törzstenyészetekké minősítjük, ezek legjobb 

teheneit pedig bikanevelő tehenekké nyilvánítjuk. Ily módon szűkítjük, egyben kiválasztjuk, meghatározzuk 

azoknak a teheneknek a körét, amelyek bika ivadékai tenyészbika jelöltként számításba jöhetnek. Ha betartjuk 

azt az elvet, hogy tenyészbika jelölt csak a bikanevelő tehén borja lehet, akkor a nőivar oldaláról jelentős 

szelekciós nyomást érhetünk el. Ugyanis a tehénállománynak csak a kis hányada, a pozitív variánsa vehet részt a 

tenyészbika előállításban, a tehenek zömét pedig kizárjuk ebből a lehetőségből. 

A hím ivar szerepét úgy vesszük figyelembe, hogy a hozzáférhető információk (tenyészérték, genomikai 

információk stb.) alapján keressük a lehető legjobb genetikai értékű tenyészbikákat (csúcs bikák, top bikák), 

amelyek természetesen lehetnek hazai előállításúak, vagy származhatnak importból. Érvényesítjük a "párosítsd a 

legjobbat a legjobbal" elvet, vagyis célpárosítást végzünk, azaz a bikanevelő teheneket a lehető legjobb 

genetikai értékű tenyészbikákkal párosítjuk. Ha ragaszkodunk ahhoz az elvhez is, hogy tenyészbika jelölt csak 

célpárosításból származhat, akkor a számításba vehető jelöltek a lehető legjobb genetikai értékűek lesznek. A 

bikanevelő tehenek és az azokat fedező törzsbikák a genetikai előrehaladást együtt 73-75% nagyságrenddel 

határozzák meg. 

A célpárosításból született tenyészbika jelöltek saját teljesítmény vizsgálatra (STV) kerülhetnek. Ezt lezárva a 

tenyésztésre alkalmatlanokat selejtezzük, a követelményeket teljesítőket pedig szaporodásbiológiai vizsgálatnak 

vetjük alá. E tesztet eredményesen lezáró bikák ondójával ciklus párosítást végezhetünk, azaz ivadék vizsgálati 

célból termékenyíthetünk. (Az ivadékvizsgálatban indított tenyészbika jelölt a ciklus bika). Fontos, hogy a 

ciklus bikákkal több tenyészetben véletlenszerűen történjen a párosítás. Ha az ivadékok teljesítménye 

megbízhatóan mérhető (pl. a húshasznosítású tehén borját elválasztjuk, vagy a tejhasznosítású tehén az első 

laktációját, vagy annak bizonyos részét befejezi), akkor elvileg elvégezhető a tenyészbika ivadék teljesítmény 

vizsgálata (ITV). 

A fent ismertetett séma, vagy annak több eleme alkalmazható bármely fajtájú, típusú, vagy hasznosítású 

állományban. Természetesen a figyelembe veendő tulajdonságok köre eltérő attól függően, hogy milyen 

állományról van szó. 
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A tenyészállat tenyészértéke tulajdonképpen az állat genotípusának számszerű értéke, amelyet pontosan 

sohasem tudunk meghatározni, csupán különböző hibahatárok között becsülhetjük. A tenyészérték 

meghatározása tehát becslés, amelynek során az állat örökítő értékét próbáljuk számszerűsíteni, majd annak 

kétszerese (mivel a szülők 50-50%-ban alakítják az ivadék genotípusát) adja a tenyészértéket. 

Egy-egy tenyészállat tenyészértékének becslése történhet különböző generációba tartozó, közelebbi, vagy 

távolabbi rokonok teljesítménye (származás-, illetve ősök-, oldalági rokonok, teljes testvérek-, féltestvérek-, 

ivadékok teljesítménye), valamint az állat egyedisége, azaz fenotípusos teljesítménye alapján. Természetesen a 

különböző színtű információk alapján eltérő megbízhatóságú tenyészértékhez jutunk. A tenyészértékbecslés 

általában annál pontosabb, minél jobb örökölhetőségű tulajdonságról van szó, minél közelebbi és minél több 

rokon egyed teljesítmény adatára épül. Így például, ha izmoltságra, húsformákra becsülünk tenyészértéket, 

akkor a felmenő ősök, vagy a saját teljesítmény megbízható információt nyújthat. A tej mennyiség 

tenyészértékre a nagyobb létszámú oldalági rokon, vagy ivadék teljesítmény megbízhatóbban utal. A 

tenyészértékbecslés lehetősége, pontossága természetesen függ a az alkalmazott genetikai vizsgálati 

módszerektől, a tenyésztési, szaporítási gyakorlattól is. Amíg a múltban a természetes fedeztetés alkalmazása 

során a tejtermelésre alapozott tenyészérték becslés módszere a leány-anya párok összehasonlítása volt, a 

mesterséges termékenyítés térhódításával lehetőség nyílt az egykorú istállótársak módszerére. A 

tenyészértékbecslés pontosabbá tétele érdekében a szarvasmarha tenyésztők mindig törekedtek arra, hogy 

többféle információt, teljesítmény adatot vegyenek figyelembe, azaz többlépcsős tenyészértékbecslést 

alkalmazzanak. Ennek során a becslés több lépcsőben, az előzetes becslés, illetve az előszelekció a származási 

adatok és a saját teljesítmény adatok alapján, majd a végleges becslés az ivadék teljesítmény alapján történt. 

Az állatok tartós egyedi megjelölése, az informatikai módszerek fejlődése lehetővé tette a nagyszámú apai 

féltestvér teljesítményének falhasználását. A napjainkban alkalmazott BLUP (Best Linear Unbaised Prediction) 

animal model (egyed modell) a rokonsági mátrix segítségével az egyedek származási (pedigré) adatait is 

figyelembe veszi, azaz használhatja a felmenő ősök, a testvérek, féltestvérek, valamint az ivadékok teljesítmény 

adatait. Egy-egy állat fenotípusos teljesítménye többféleképpen kerül figyelembe vételre, ugyanis ha a 

nyilvántartás pontos, és több generációra kiterjed, akkor egy állat adata saját teljesítményként, másik állat 

szüleje-, testvére-, féltestvére-, ivadéka- teljesítményeként is megjelenik. Így pontosabb lehet a 

tenyészértékbecslés, mintha szűkebb információ forráson alapulna. Előfordulhat, hogy olyan nagy létszámú 

féltestvér teljesítmény adat áll rendelkezésre, ami kellő megbízhatósági információt nyújt. Ez fontos lehet, mert 

nem kell megvárni, amíg ivadék teljesítmény adatok is rendelkezésre állnak, így egy-egy állatnak fiatalabb 

korában lehet tenyésztértéke. Ha ugyanis sikerül rövidíteni a generáció intervallumot, a tenyészbikának fiatalabb 

korában születik nagyszámú ivadéka, akkor a genetikai előrehaladás nagyobb lehet. A már említett teljes genom 

analízis adatok felhasználása a tenyészértékben ugyanezt a célt szolgálja. 

A tenyészértékbecslés módszere a szarvasmarhatenyésztésben folyamatosan változott, fejlődött. Ma világszerre 

a már említett BLUP egyed modell elveit alkalmazzuk a különböző hasznosítási irányú, fajtájú állományok 

esetében. 

A BLUP egyed modell általános alakja az alábbi: 

Y = hysp + m + p + a + e 

Ahol 

Y = az egyedi 305 napos termelés, 

hysp = telep-év-évszak-laktáció sorszám hatása, 

m = a borjazási hónap hatása, 

p = állandó (permanens) környezeti hatás, 

a = tenyészérték 

e = hiba (error) 

Az egyedmodell által figyelembe vett információ forrásról a 7. ábra tájékoztat. 

A modell az ellenőrzött (törzskönyvezett) állomány adatbázisából becsül. Például tejtermelésre irányuló 

tenyészértékbecslés során felhasználja az első három laktáció tejtermelési adatait. Egy-egy laktációt akkor vesz 
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figyelembe, ha az legalább 180 nap hosszúságú. Az adatok felhasználásának további feltétele, hogy az első 

ellési életkor érje el a 640 napot. 

A modell korrigál 

• 305 napos standard laktációra, 

• 27 hónapos első ellési életkora, 

• 90-100 nyitott (nem vemhes) napra, 

• heterózis és rekombináns hatásra. 

A tenyészértékbecslés során - amint már említésre került - a hasznosítási iránytól, a fajtától, a tenyészcéltól 

függően különböző teljesítményadatokat gyűjthetünk, és a becslést azokra alapozhatjuk. Ma már általánosan 

elterjedt a szelekciós indexek használata. A szelekciós index egy számjeggyel fejezi ki az állat több tulajdonság 

alapján meghatározott tenyészértékét, ami lehetővé teszi a tenyészállatok rangsorolását. A szelekciós index 

képzés is tulajdonképpen tenyészértékbecslés. A szelekciós indexben egyidejűleg több tulajdonság alapján 

számolt tenyészértéket vonunk össze, és az egyes tulajdonságokat, azok tenyészértékét a talajdonság gazdasági 

jelentősége alapján súlyozzuk. 

A gazdasági súlyok, súlyozó faktorok (ecoweihgt) alkalmazásával lehetőségünk nyílik arra, hogy a tenyészcél 

szempontjából fontos, vagy kevésbé fontos tulajdonságokat eltérő mértékben vegyük figyelembe. 

Kettős hasznosítású (magyar tarka) állományokban a tenyészértékbecslés mind a fontosabb tejtermelési, 

mind a hústermelési tulajdonságokra kiterjed. 

A tenyésztőszervezet és a tenyésztők adatokat gyűjtenek a tej mennyiségéről, a tej fehérje- és zsírtartalmáról és 

a tejtermelésre irányuló tenyészértékbecslést e három tulajdonságra alapozzák. BLUP egyedmodellel becslik a 

tenyészértéket az egyes tulajdonságok alapján, majd a három tenyészértéből tenyészérték indexet (KTI = Kettős 

Termelési Index) képeznek. 

A Magyartarka Kettős Termelési Index (KTI) az alábbi: 

 

ahol: 

KTI =Kettőshasznú Termelési Index 

tetej = tej kg tenyészérték 

tezsi = zsír kg tenyészérték 

tefeh = fehérje kg tenyészérték 

μInd = Index átlag 

sdInd = Index szórása 

A szelekciós indexben a tej mennyiség azonos jelentőséggel (súllyal) szerepel, amíg a tej fehérje gazdasági 

súlyozó faktora 2, vagyis a tej fehérje tenyészérték kétszer olyan fontos, mint a tej mennyiség, vagy a tejzsír 

tenyészérték. 

A kettős hasznosítású magyar tarka állományban gyűjtik a súlygyarapodás, a vágási % és az EUROP izmoltsági 

pontszám adatokat, amelyek alapján tenyészértéket becsülnek, és a három tenyészértékből szelekciós indexet 

(Hús index) képeznek. 
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A magyar tarka hús index (HI) az alábbi: 

HI = 0,44nttgyté + 0,28v%té + 0,28EUROPté 

Ahol 

HI = hús index 

nttgyté = nettó testtömeg (súly) gyarapodás tenyészérték 

v%té = vágási % tenyészérték 

EUROPté = EUROP izmoltság tenyészérték 

A hús indexben a nettó testtömeg gyarapodás 0,44, a vágási százalék és az EUROP izmoltság 0,28-0,28 

súlyozással szerepel. 

Holstei-fríz állományban a szelekciós indexet (HGI = Holstein Globál Index) az alábbiak szerint képezzük: 

 

Ahol az IHGI az alábbi 

 

hol 

GI = az adott egyed összevont tenyészértéke (holstein globál indexe) 

HGI = az adott egyed holstein global indexe 

HGI= a populáció átlagos holstein globál indexe 

zsír = tejzsír termelés tenyészérték 

fehérje = tejfehérje termelés tenyészérték 

TőgyIndex = tőgyindex tenyészérték 

LábIndex = lábindex tenyészérték 

SCS = szomatikus sejt pontszám tenyészérték 

H.h.él = hosszú hasznos élettartam tenyészérték 

Ell. ind = könnyű ellés tenyészérték 

Az iHGI-ben 7 tulajdonság tenyészértéke szerepel, melyben a tejzsír 15, a tejfehérje 30, a tőgyindex 16, a 

lábindex 16, a szomatikus sejt pontszám -10, a hasznos élettartam 10 és az ellés könnyűsége 3 súlyozó faktorral 

szerepel. (Vannak országok, ahol az állatok egészségi állapotával kapcsolatos adatokat is gyűjtik, és azok 

alapján is becsülnek tenyészértéket). A Holstein Globál Index (mint tenyészértéket kifejező mutatószám) alapján 

a holstein-fríz tenyészbikákat rangsorolhatjuk. Az INTERBULL nemzetközi szervezet a tagországai 

adatbázisából nemzetközi tenyészértéket becsül olyan tenyészbikák esetében, amelyeknek több országban 

vannak ivadékai. Az így becsült tenyészérték szerint a tenyészbikákat nemzetközi rangsor alapján is értékelni 

lehet. 

Húshasznosítású szarvasmarha állományokban a tenyészértékbecslés lehetősége korlátozottabb, mint a tej - 

és kettőshasznosítású állományokban. Ennek oka egyrészt, hogy az extenzív viszonyok között körülményesebb 

a teljesítmény adatok gyűjtése, másrészt az állományok nagy részénél természetes fedeztetést alkalmaznak, 

emiatt viszonylag kicsi a figyelembe vehető rokonok (ivadékok) száma. További nehézséget jelent pl. 

hazánkban, de máshol is, hogy a szaporulat nagy része borjúként, vagy hízott marhaként külföldre kerül, emiatt 
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nem áll rendelkezésre elegendő hízékonysági és vágási, húsminőségi teljesítmény adat. A tehénállományokban 

az adatgyűjtés kiterjedhet a reprodukciós és élettartam (vemhesülés, ellés lefolyása, annak könnyűsége, 

nehézsége, első ellési, selejtezési életkor stb.), teljesítményekre, a növekedési, élősúly (születési, választási, 

kifejlett kori stb. súly), adatokra, küllemi tulajdonságokra. Emellett a tenyészértékbecslés a tenyészbika jelöltek 

saját teljesítmény vizsgálata során gyűjtött adatokra (élősúly, súlygyarapodás, küllem, herekörméret, bőr alatti 

faggyú vastagság stb.) épül. Szerencsés esetben hizlalási és vágási teljesítmény adatok is rendelkezésre állnak, 

amelyek alapján végtermék tulajdonság alapján is végezhető tenyészértékbecslés. 

Általában a BLUP egyedmodell (ma már egyre ritkábban az apamodell) alapján becsüljük a tenyészértéket. 

Tekintve, hogy országonként, fajtánként eltérő a teljesítményvizsgálatok során gyűjtött adatok köre, e téren több 

módszerrel találkozhatunk. Az ismertebbek az ausztrál BREEDPLAN, a francia IBOVAL, vagy az 

INTERBULL szervezet által kezdeményezett INTERBEEF módszer. 

5. Tenyésztési (párosítási) eljárások 

A párosítási mód, a tenyésztési eljárás célszerű megválasztása a kedvező genetikai előrehaladás, illetve az 

elérhető heterózis hatás érdekében a szarvasmarha tenyésztésben is fontos. 

A szarvasmarha ágazatban, ahogy már korábban említésre került a nemesítés és az árutermelés nem válik el 

egymástól, vagyis a termelő állományból válogatjuk ki a tenyészállatokat. Ezért a tenyésztés során az egyes 

tenyésztési eljárások, módszerek keveredhetnek, nem jelennek meg tisztán, így számos esetben csak azok elveit 

tudjuk szem előtt tartani. 

A szarvasmarha tenyésztésben is törekedhetünk a homozigozitás, illetve a heterozigozitás fokozására, 

alkalmazzuk mind a fajtatiszta tenyésztés, mind a keresztezés különböző módjait. Mindegyik tenyészési eljárás 

esetén fontos követelmény, hogy az állatokról pontos tenyésztési nyilvántartást (törzskönyvet) vezessünk, 

teljesítményvizsgálatot és tenyészértékbecslést végezzünk. 

5.1. Fajtatiszta-tenyésztés 

A fajtatiszta tenyésztés során azonos fajtába tartozó egyedeket párosítunk egymással. Ekkor a tenyészállat- és a 

haszonállat-állomány azonos. Ily módon tenyésztjük a hazai (magyar szürke, magyar tarka), valamit az 

importból származó (holstein-fríz, angus, hereford, charolais, limousin, blonde d' aquitaine stb.) fajtákat. 

A fajtatiszta tenyésztés során rendszerint bizonyos tulajdonságokra szelektálunk. A legtöbb fajtánk 

teljesítményét szelekcióval igyekszünk javítani. A szelekció során a generációnkénti várható előrehaladás (SE) 

függ a szelekciós differenciáltól (SD), a tulajdonság örökölhetőségéről (h2), az évenkénti előrehaladás pedig az 

említetteken túl a generáció intervallumtól (G). 

Így, ha például tejtermelése szelektálunk egy 8.000 kg tejet termelő állományban, ahol a 10. 000 kg 

termelésűeket választjuk ki továbbtenyésztésre, az örökölhetőséget (h2) 0,2 értékűnek, a generáció intervallumot 

5 évnek vesszük, akkor a várható szelekciós előrehaladás (SE) a következőképpen alakul: 

SD=10000-8000=2000 kg tej. 

Az egy generáció alatt elérhető előrehaladás, 

SEgen= h2 x SD, = 0,2 x 2000 = 400 kg tej. 

Az évi előrehaladás 

SEévi = SEgen/G = 400/5 = 80 kg tej. 

Vagyis a tejtermelésre irányuló szelekció során a példához hasonló körülmények között egy generáció alatt 

mintegy 400 kg, egy év alatt pedig 80 kg tejtermelés növekedésre számíthatunk. Természetesen nagyobb 

szelekciós differenciál estén, jobb örökölhetőségű tulajdonságban a várható előrehaladás az említettnél nagyobb 

lehet. 

Lehetséges olyan megoldás is, amelynek során nem folytatunk szelekciót, hanem véletlenszerű (random) 

párosítást végzünk, csupán a rokontenyésztés elkerülésére törekszünk. Ezt az elvet igyekszünk érvényesíteni az 
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őshonos fajtánk, a magyar szürke tenyésztésében, habár egyes álltok kiválasztásával, mások selejtezésével 

óhatatlanul is bizonyos mértékű szelekciót végzünk. 

Végezhetünk rokon tenyésztést, amely során leromlás jelentkezhet. A szarvasmarha azonban kevésbé érzékeny a 

rokontenyésztésre, mint a többi gazdasági állatfaj. E tekintetben a fajták között is különbség lehet. A 

rokontenyésztést alkalmazhatjuk szándékosan (pl. bizonyos tulajdonságok rögzítése), de általában annak 

elkerülésére törekszünk. A rokon egyedek párosítása akaratunktól függetlenül kis létszámú fajtákban 

bekövetkezhet, de a világ legnagyobb létszámú fajtájában (holstein-fríz) is megjelenik, amikor rokon 

tenyészbikákat használnak termékenyítésre. 

Alkalmazhatjuk a családtenyésztés elveit, amelynek során az adott fajtában keressük a legjobb tehéncsaládokat, 

és az utánpótlás szolgáló tenyészüszőket e családokból válogatjuk ki. Hasonlóképpen vonaltenyésztés elvei 

szerint is tenyészthetünk, amikor bizonyos tenyészbika vonalakkal végzünk párosítást. A törzstenyésztés során 

tenyészbikákat állítunk elő célpárosítással, amelyet elsősorban a törzstenyészetekben végünk. Amint már 

korábban említettük a szarvasmarha tenyésztésben a genetikai előrehaladás elsősorban a tenyészbikák szakszerű 

kiválasztásától függ. 

A fajtatiszta tenyésztés célja szerint lehet őshonos fajták fenntartása (génmegőrzés), árutermelés, és keresztezési 

partnerek előállítása. 

5.2. Keresztezés 

A keresztezés során különböző fajtákhoz tartozó állatokat párosítunk egymással. Ez a tenyésztési módszer a 

szarvasmarha fajban is új tulajdonságkombinációk létrehozását célozza. A heterozigozitás növekedése révén a 

keresztezett állományok vitalitása, ellenálló-képessége, alkalmazkodó-képessége növekszik, javul a 

szaporasága, termelőképessége. A keresztezés során heterózis hatás érvényesül, amely az első generációban a 

legnagyobb, a másodikban kb. ennek fele és a későbbi generációkban tovább csökken. A várható heterózis hatás 

fordítva arányos a tulajdonság örökölhetőségével (18. táblázat). A táblázatban szereplő adatok azt mutatják, 

hogy elsősorban a kis örökölhetőségű, anyai tulajdonságokban számíthatunk heterózis hatásra. 

Ha például a tejtermelés növelése érdekében 6000 kg tejtermelésű magyar tarka állományban 10000 kg tej 

termelő képességű holstein-frízzel keresztezünk, és a két fajta átlagához képest 5% heterózis hatással számolunk 

akkor a várható heterózis mértéke 0,05 x (10000+6000)/2 = 400 kg tej. Az első generációban (F1) természetesen 

jelentkezik a két fajta additív génhatása, ami e generációt a két fajta átlagára, azaz (10000+6000)/2 = 8000 kg-ra 

képesíti. Ehhez adódik a heterózis hatás, így az F1 generációban 8000+400=8400 kg tejtermelésre számíthatunk. 

A szarvasmarha tenyésztésben mind a tenyészállat előállító-, mind a haszonállat előállító keresztezés különböző 

módszereit alkalmazzuk. 

A tenyészállat-előállító keresztezésekben - a fajtatiszta-tenyésztéshez hasonlóan - a tenyészállat- és a 

haszonállat-állomány nem különül el egymástól. Általában akkor használjuk, ha a fajtatiszta-tenyésztés 

módszereivel a genetikai variancia beszűkülése miatt már nem tudunk számottevő előrehaladást elérni. 

A cseppvér keresztezés során egy alkalommal használunk idegen fajtát annak érdekében, hogy a keresztező fajta 

bizonyos, rendszerint minőségi tulajdonságát, a keresztezendő fajtába bevigyük. Az egyszeri keresztezés után a 

későbbiekben fajtatiszta tenyésztést folytatunk. (E módszert ezért sokan a fajtatiszta tenyésztési eljárásokhoz 

sorolják). Cseppvér keresztezéssel alakítottak ki például Amerikában szarvtalan fajta változatokat a genetikailag 

szarvaltakból (hereford, charolais stb.), vagy fekete színű változatokat a más színű fajtákból (charolais, limousin 

stb.), illetve az angus vörös változatát a feketéből. 

Nemesítő keresztezés során általában mennyiségi tulajdonság javítására törekszünk. E módszer abban hasonlít az 

előzőhöz, hogy a keresztező fajtát itt is egy alkalommal használjuk, viszont a későbbi generációkban 

keresztezett apákkal termékenyítünk. Ilyen módon történt a múltban a tejelő magyar tarka és a tejelő magyar 

barna fajtaváltozat tenyésztése, ahol a tejtermelés, a tej összetétel javítása érdekében a magyar tarka 

állományban jersey fajtával végeztek keresztezést. 

Fajta átalakító keresztezés során az átalakítandó fajtájú (A) állományban az egymást követő minden 

generációban az átalakító fajtájú (B) bikákkal termékenyítünk. Így a keresztezés eredményeként az első 

generációban az additív génhatás és a heterózis hatás következtében jelentős eredményre számíthatunk. A 

későbbi generációkban az additív génhatás fennmarad, a heterózis pedig csökken. A 4., 5. generációjú 

állományokat, ha az ősök származása ismert, a legtöbb tenyésztő egyesület az átalakító fajtájúnak fogadja el. 
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Fajta átalakító keresztezéssel alakult ki a múltban a magyar tarka fajtánk, amely a magyar szürke vörös tarkával 

(szimentáli) történő átkeresztezés, vagy az 1970-es években a magyar holstein-fríz állomány, amely a magyar 

tarka fajta holstein-frízzel történő átkeresztezés eredménye. Több hazai húsmarha állomány (hereford, angus, 

charolais, limousin, blonde d'aqiutaine stb.) is fajta átalakító keresztezéssel jött létre. 

Az új fajtát előállító keresztezéssel két, vagy több fajtából olyan új (szintetikus, vagy kompozit) fajtát hozunk 

létre, amely korábban nem volt. E keresztezés lényege, hogy a felhasználandó fajtákból adott vérhányadú 

(génarányú) populációt alakítunk ki, és mind a tenyészüszőket, mind a tenyészbikákat e populációból választjuk 

ki. Ilyen kezdeményezés volt hazánkban a hungarofríz állomány kialakítása, amelynek a végcélja 75% holstein-

fríz és 25% jersey génarányú, ipari tejet termelő állomány kialakítása volt. Az új fajtát előállító keresztezésre 

számos példával találkozunk külföldön. Ily módon alakították ki például a svéd vörös, a norvég vörös tejelő 

állományt, Franciaországban az INRA húsmarha hibrideket, az USA-ban a MARC kompozit húsmarha 

állományokat, Kanadában a shaver húsmarhát. 

Számos olyan húsmarha fajta (santa gertrudis, braford, charbray, simbrah, beefmaster stb.) létezik, amelyek 

kialakítása során zebuval is kereszteztek. 

A haszonállat-előállító keresztezésekben a tenyészállat- és a haszonállat-állomány részben vagy egészben 

elkülönül. Végrehajtását tekintve két változata van: a folytatható és a nem folytatható haszonállat-előállító 

keresztezés. Az előbbi esetben a keresztezett nemzedék egy része tenyésztésben marad, míg az utóbbi 

változatban a keresztezett ivadékok ivartól függetlenül haszonállatként értékesülnek. 

A keresztezés során előállított végtermék (vagy haszonállat) mindig keresztezett, vagyis nagymértékben 

heterozigóta. 

A keresztezési partnerek homozigóta allél párjai a másik partner génjeivel jól kombinálódnak, azaz a 

keresztezett ivadékaikban heterozigóta allél párokat képeznek. 

• Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés  során két fajtát keresztezünk, és az első generációból származó 

mind az üsző, mind a bika ivadékokat végtermékként (hízó-, vágó állat) hasznosítjuk. Vagyis a keresztezés a 

két fajta után befejezzük. Ilyen esetben a végtermékben a két fajta additív génhatása (komplementer hatás) 

mellet néhány tulajdonságban (pl. növekedés) heterózis hatást is jelentkezik. A gyakorlatban találkozhatunk 

azzal, hogy a tejhasznosítású állományok mínusz variánsait, amelyek ivadékaival tenyésztési céllal nem 

számolunk, hústípusú bikákkal termékenyítünk. A keresztezett ivadékok jobb súlygyarapodást és vágóértéket 

mutatnak, mintha tejelő típusúak lennének. 

• Közvetett haszonállat előállító keresztezés  során egyrészt rendszerint kettőnél több fajtával dolgozunk (de 

lehet kétfajtás módszer is), másrészt az első generációs keresztezett nőivarú állományt tenyészállatként 

megtartjuk és szaporításra fogjuk. E módszer lehet folytatható és a harmadik, vagy a további fajta után 

befejezett. 

A váltogató keresztezés során két fajtával dolgozunk, azokat felváltva használjuk. Erre a hazai gyakorlatból jó 

példa a javított kettős hasznosítású állomány, amely tenyésztési programjában a helyi tarka és a vörös tarka 

holstein-fríz fajták váltogatása szerepel. A hegyi tarka apaságú üszőket, teheneket vörös tarka holsteinnel, a 

holstein apaságúakat hegyi tarkával termékenyítjük. Így a két fajta additív génhatása jelentkezik, és a heterózis 

az első keresztezési generációban elérhetőt megközelíti. Több példával találkozunk e keresztezésre (pl. 

hazánkban magyar tarka és hereford, az USA-ban hereford és angus fajták váltogatása). 

A rotációs keresztezés hasonló az előzőhöz, csak abban kettőnél több fajtát használunk. Számos tengeren túli 

húsmarha tenyésztési program rotációs keresztezésen alapul. 

A kombinatív keresztezések közül a szarvasmarhatenyésztésben leginkább a háromfajtás (ritkábban a négyfajtás) 

keresztezéssel találkozhatunk. E keresztezési eljárást főleg a húsmarhatenyésztésben, és a tejtermelő 

állományból kiindulva a hústermelés fejlesztése érdekében végezzük. 

A keresztezés első lépésében keresztezett, árutermelő húshasznú tehénállományt alakítunk ki. A keresztezett 

tehenek ugyanis az anyai heterózis hatás következtében kedvezőbb reprodukciós teljesítményt és élettartamot, 

jobb tejtermelést és borjúnevelő képességet mutatnak, mint a fajtatiszták. A keresztezés első lépése alapozódhat 

a helyi fajtákra azok anyai típusba sorolható fajtákkal (hereford, angus) történő keresztezésre, de kiindulhatunk 

a tejelő állomány mínusz variáns részéből is. Az USA-ban, Kanadában elterjedtek a hereford x angus 

keresztezett húsmarha állományok. A brit szigeteken, Ausztráliában, Új-Zélandon találkozhatunk tejelő (fríz, 
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vagy más fajta) és hereford, vagy angus keresztezéssel, hazánkban magyar tarka x hereford, magyar tarka x 

angus keresztezéssel. 

A keresztezési program második lépésében a keresztezett üszőket és teheneket nagytestű, terminál fajtákkal 

(limousin, blone d'aquitine, charolais, fehér kék belga stb.) termékenyítjük, és az ivadékokat ivartól függetlenül 

hizlaljuk, majd vágásra értékesítjük. E lépésben a befejező fajta komplementer hatása (additív génhatását) 

hasznosítjuk elsősorban, de néhány, főleg a növekedési tulajdonságokban heterózis hatásra is számíthatunk. E 

módszerrel az anyai, az egyedi hetórózist és a végtermék típusú fajta additív génhatást előnyösen tudjuk 

integrálni. 

E keresztezési program azonban csak nagy gazdaságban folytatható, ahol legalább három fajta tenyésztésével 

foglalkoznak. Ha erre nincs mód, akkor a program jól szervezett integrációval folytatható. Külön működnek a 

fajtatiszta tenyésztők és a keresztezett húsmarhát tartó, árutermelők. Ha az érdekeltség jó, akkor elvileg 

mindegyik fél megtalálja a számítását. Vannak olyan termelők, akik keresztezett (magyar tarka x hereford, vagy 

magyar tarka x angus) húsmarha állományt tartanak, nem tenyésztenek, a tehénállomány utánpótlását szolgáló 

szűz-, vagy vemhes üszőket más tenyésztőtől vásárolják, azokat terminál (charolais) bikákkal termékenyítik, és 

minden ivadékot értékesítenek. 

6. A tenyésztésszervezés hazai rendszere, szervezeti 
keretei 

Hazánkban a szarvasmarhatenyésztés szervezeti kereteit az EU rendelkezések, az állattenyészésről szóló 

törvény, a Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletei határozzák meg. 

A tenyésztés szervezetében az egyik oldalon a tenyésztők állnak, akik az állományokkal rendelkeznek, azokat 

tartják, tenyésztik, azokkal termelnek, gazdálkodnak. Számos feladatuk között szerepel az állatvédelmi, 

környezetvédelmi, a termék védelmi, minőségi követelmények betartása, a tenyésztési adatok szolgáltatása. 

A másik oldalon áll a tenyésztési felügyelet. A tenyésztési, szakigazgatási, hatósági feladatokat a Mezőgazdasági 

Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) látja el. A hivatal ellenőrzi a tenyésztést, a törzskönyvezést, engedélyezi az 

apaállat használatát, adatbázist működtet. 

Az ENAR rendszert az MgSzH a Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR) keretében működteti és felügyeli. 

A tenyésztők önkéntes alapon elismert tenyésző szervezetek, a fajta egyesületek tagjai lehetnek. A fajta 

egyesületek non profit szervezetként működve szervezik az adott fajta tenyésztését, a törzskönyvezést, a 

teljesítményvizsgálatokat, a tenyészértékbecslést, a tenyészbika ellátást. 

Hazánkban az alábbi egyesületek tevékenykednek: 

• Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete, 

• Magyartarka Tenyésztők Egyesülete, 

• Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, 

• Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztők Egyesülete, 

• Limousin Tenyésztők Egyesülete (szervezi a blonde d' aquitaine fajta tenyésztést is), 

• Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete (szervezi az aubrac fajta tenyésztést is), 

• Fehér-Kék Belga Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete (szervezi a lincoln red fajta tenyésztést is), 

• Koncentrált Tejet Termelő Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete (szervezi a jersey, a brown swiss, az 

ayrshire, a svéd vörös és a norvég vörös fajta tenyésztést 

A tenyésztők és a tenyésztő szervezetek szerződés alapján, térítés ellenében veszik igénybe különböző 

szolgáltató szervezetek (Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft, vagy ÁT Kft., mesterséges termékenyítő 

állomások, szaporító anyag forgalmazók, ENAR szolgáltatás, állategészségügyi szolgáltatás stb.) A 

törzskönyvezésre korábban létrejött ÁT Kft. a Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete, a Magyartarka Tenyésztők 
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Egyesülete és a Koncentrált tejet Termelő Szarvasmarhát Tenyésztők egyesülete erre a célra közös szervezetet 

(HO-MA-KO-ÁT. Kft.) hozott létre. 

Az egyes szarvasmarha fajtákat tenyésztő egyesületek létrehozták a Magyar Szarvasmarha Tenyésztők 

Szövetségét, amely mint ernyőszervezet igyekszik a teljes szarvasmarhatenyésztés tevékenységét összefogni, 

érdekit képviselni. A szövetség más állatfajok tenyésztőinek szövetségeivel együtt a Magyar Állattenyésztők 

Szövetsége tagja, amely szervezetet a hatóság tárgyaló partnerként ismer el. 
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6. fejezet - A szarvasmarha 
felnevelése (Dr. Holló István) 

A szaporulat gazdaságos (olcsó), veszteségmentes felnevelése az egyet ellő szarvasmarha fajban kiemelt 

jelentőségű. A borjú és növendéknevelés hiányosságai, az elhullások miatti kiesések az egész ágazat 

jövedelmezőségét hátrányosan befolyásolja. A szarvasmarha felnevelése két egymástól jól elkülönülő 

technológiai folyamatra osztható: a borjúnevelés és a tenyészüszőnevelés technológiájára. Természetesen ez az 

elkülönítés a nőivarú egyedek felnevelését jelenti. 

A felnevelési időszak tehát – amely a születéstől az első ellésig tart- két technológiai szempontból egymástól jól 

elkülöníthető szakaszra osztható: borjúnevelés, üszőnevelés. Amíg a tenyészüszőnevelés általános alapelvei 

fajtától, típustól függetlenül nagyfokú hasonlóságot mutatnak, addig a borjúnevelés módszerét a hasznosítási 

típus alapvetően befolyásolja. 

1. A borjúnevelés technológiája 

A borjúnevelés célja a szaporulat veszteségmentes, gazdaságos felnevelése. A tenyésztési céloknak megfelelő, 

egészséges, jól fejlett utód különösen fontos a kis szaporaságú, egyet ellő szarvasmarha fajban. A szaporulat 

ugyanis mind a tejtermelés, mind a hústermelés alapja. A tehénállomány utánpótlását szolgáló tenyészüszők és a 

hízóalapanyag minősége nagy mértékben a borjak szakszerű felnevelésétől függ. 

A borjúnevelés időtartama – a borjúnevelés módszerétől függően – 6-8 hónapos életkorig tart. A különböző 

tejelő- vagy húshasznosítású tehéntartás ugyanis eltérő borjúnevelési módszert feltételez. 

A tejtermelésre szakosodott és a kettőshasznosítású, azaz a fejt tehénállományok borjait itatásos módszerrel 

nevelik, a húshasznosítású állományok borjait illetve a kisüzemi állományok szaporulatát általában szoptatással 

nevelik fel. 

Itatásos borjúneveléskor az újszülött borjút – az elhelyezéstől függően – a születés után közvetlenül, vagy 

néhány nap múlva elválasztják az anyjától, teljes tejjel vagy tejpótló tápszerekkel mesterségesen itatva neveljük 

fel. Ekkor a borjúnevelés és a tehéntartás külön technológiai egységet alkot, egymástól függetlenül szervezhető. 

Szoptatásos borjúneveléskor a születéstől a választásig anyjuk szoptatja. A tehén tejtermelését kizárólag a 

borjúval hasznosítjuk. (Kisüzemi körülmények között előfordul a fölöslegben termelődő, a borjú igényeit 

meghaladó mennyiségű tej kifejése.) A szoptatásos borjúneveléskor a tehéntartás és a borjúnevelés szorosan 

összekapcsolódik, a technológia tervezésekor mind a borjú, mind a tehén igényeit figyelembe kell venni. Ebből 

következően a szoptatásos borjúnevelést a húshasznú tehéntartás technológiájának tárgyalásakor ismertetjük. 

1.1. Itatásos borjúnevelés 

Az itatásos borjúnevelés hazánkban az 1950-es évek második felétől kezdve terjedt el. Bevezetésének 

elsődleges indoka akkor a tbc elleni védekezés és mentesítés volt. Napjainkban az itatásos borjúnevelés 

előnyeként a következők említhetők meg: 

• irányított nevelést tesz lehetővé, mert a borjú tejadagját a tenyésztő határozza meg és a kívánt növekedési 

ütemnek megfelelően szabályozza. 

• Emberi táplálkozásra szolgáló tej takarítható, meg ezáltal több tej és tejtermék (tejszín, vaj) kerülhet 

fogyasztásra. (15-20 kg vajnak megfelelő tejzsír/borjú), 

• Szopásával a borjú nem károsítja a tehén tőgyét, a tehén laktációja zavartalanabb, így tejhozama 10-15 %-kal 

nagyobb mint a borjaikat szoptató teheneké. 

Az itatásos borjúnevelés ugyanakkor kétségtelen nagyobb szakértelmet, gondosságot és tisztaságot követel, a 

higiéniai hiányosságok súlyos következményekkel (megbetegedés, elhullás) járnak. A tej előkészítésekor külön 

helyiségre, eszközökre van szükség, amelyek a borjúnevelés költségeit növelik. 

1.1.1. Itatásos borjak takarmányozása 
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A borjú takarmányozásának módját döntően befolyásolja, hogy emésztőrendszerének működése alapvetően más 

mint a kifejlett szarvasmarháé. Az összetett gyomornak mind a négy ürege megvan (bendő, recés, százrétű, oltó) 

mérete azonban jelentősen eltér a kifejlettkoritól (8. ábra), (19. táblázat) A borjú tápláléka a nyelőcső vályún 

keresztül közvetlenül az oltógyomorba jut. A nyelőcső vályú a borjú szájüregébe jutó folyadék hatására záródik 

csővé. Ezt a reflexes folyamatot kezdetben a tej és a víz is kiváltja, később már csak a tejeredetű tápláléknak van 

szerepe. 

A több üregű összetett gyomor működése többek között a szilárd takarmányok fagyasztásának hatására 3-4 

hetes korban indul meg, és 7-8 hetes életkorban lesz normális működésű. Ezért fontos, hogy a borjú minél előbb 

kezdje szilárd takarmányok (széna, abrak) fogyasztását. A takarmányozás döntő hatású a fiatal borjú 

növekedésére és fejlődésére. Minél fiatalabb az állat, annál jobban értékesíti a takarmányt. 

A fiatal borjú jó növekedési erényét nem használjuk ki gazdaságosság okokból a bőséges tejitatás ugyanis 

nagyon megdrágítaná a felnevelés. Ezért a tejitatási periódusban mérsékelt tejadagokon neveljük a borjakat. 

Kisebb lesz ugyan a napi súlygyarapodás, de ezt a hátrányt a borjú be tudja hozni, kompenzálja. 

Mivel az újszülött borjú előgyomrai még nem működnek, a felvett táplálék emésztését kezdetben kizárólag az 

oltógyomorban és vékonybélben termelődő enzimek végzik. A fiatal borjú esetében tehát mások a táplálék 

lebontását végző enzimek, mint a kifejlet szarvasmarha esetében (20. táblázat). Az oltógyomorban például két 

hetes korig főleg a tejeredetű fehérjét bontó enzim található, az aktív szénhidrát bontó enzim pedig a laktáz, 

amely a tejcukrot bontja. A bendő érdemi működése 4-5 hetes korban indul meg és a növekvő szilárd 

takarmányfogyasztás hatására 50-60 napos korban éri el azt a fejlettséget, hogy átveszi a szerepet a takarmányok 

emésztésében. 

A vázolt emésztésélettani sajátosságok nyilvánvalóvá teszik, hogy a borjú életének első két hónapjában a 

tejtáplálás nem nélkülözhető, ebben az időszakban lényegileg együregű (monogasztrikus) állatnak tekinthető. 

Emésztőrendszere elsősorban a tej- illetve a tejeredetű (tejpótló tápszer) táplálék emésztésére alkalmas, ezért 

ebben az időszakban a tejtáplálás nem nélkülözhető. Mivel a bendőműködés beindulását a szilárd takarmányok 

fogyasztása elősegíti, a borjút minél előbb rá kell szoktatni az abrak és a széna fogyasztására. 

A tejtáplálás legkorábban 50-60 napos életkorban szüntethető meg, ettől kezdődően lehet kérődző állatnak 

tekinteni a borjút. 

A fiatal borjú nemcsak a takarmányozással hanem az elhelyezéssel szemben is igényesebb mint a kifejlett 

szarvasmarha. Alapvető szabály, hogy alacsony relatív páratartalom mellett a borjú jól tűri a száraz hideget, de a 

nyirkosat kevésbé viseli el. Óvni kell a nagy melegtől, főleg a tűző napsütéstől. A borjak klimatikus igényei 

hosszú ideig a szakmai viták középpontjában álltak. Zárt istállóban történő tartás mellett az optimális relatív 

páratartalom (60-80 %) biztosítása jelentett problémát, amit a borjúnevelő istállók fűtésével igyekeztek 

biztosítani. Ma egyértelmű az álláspont, ha száraz huzatmentes pihenőhelyet biztosítunk, a borjak felnevelhetők 

fűtetlen istállóban, vagy kár épületen kívül elhelyezett szabadtéri ketrecekben is. 

A borjú a magzati időszakban a placenta kérődzőkre jellemző felépítése miatt nem szerez védettséget, mert a 

nagy molekulájú ellenanyagok nem tudnak átjutni a magzat szervezetébe. Ebből adódóan a borjú ellenálló 

képesség kicsi a fertőzésekkel szemben. Nagy gondot kell ezért fordítani arra az elletési higiéniától a borjak 

egyedi elhelyezéséig minden lehetőséget kihasználjunk, hogy a borjakat megvédjük a fertőzésektől. Ugyanakkor 

alapvető feladat a borjak ellenálló képességének növelése, a föcstej-ellátásban rejlő lehetőség maximális 

kihasználása. 

A borjúnevelés a szarvasmarhatartás viszonylag költséges időszaka. A gazdaságos borjúnevelés csak úgy 

valósítható meg, ha minden lehetőséget kihasználunk a költségcsökkentés érdekében. Ezek a lehetőségek mind a 

takarmányozás (tejitatási időszak rövidítése, csökkentett tejpótló tápszer felhasználás stb.) mind a borjak 

elhelyezése (ketreces tartás borjúistálló helyett) tekintetében fennállnak. (Ezeket a későbbiekben részletesen 

ismertetjük). 

A borjak táplálóanyagszükségletéről a 21. táblázat, az ásványianyag szükségletéről a szükségletéről 22. táblázat, 

vitamin szükségletéről a 23. táblázat tájékoztat. 

Az itatásos borjúnevelés takarmányozási szempontból három szakaszra osztható: 

• föcstejes időszak 

• tejtáplálás időszaka 



 A szarvasmarha felnevelése (Dr. 

Holló István) 
 

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• utónevelés időszaka 

1.1.1.1. A föcstejes időszak 

A föcstejes időszak a születéstől 7-10 napos korig tart. Ebben az időszakban a borjú kizárólagos tápláléka a 

föcstej (kolosztrum) amely a normál tejtől eltérő összetételű (24. táblázat), sárgás, kissé vörhenyes színű, nagy 

magnézium tartalma miatt hashajtó hatású. A föcstej és a „normális” tej összetétele jelentősen különbözik, ami 

viszonylag gyorsan, 3-5 nap alatt kiegyenlítődik. A föcstej a legmegfelelőbb összetételben tartalmazza a borjú 

részére szükséges táplálóanyagokat, ásványokat és vitaminokat. Szárazanyag tartalma több mint kétszerese, A- 

és D-vitamin tartalma 30-40-szerese a normális tejének. Táplálkozás élettani értékét elsősorban az 

immunológiailag fontos globulintartalma adja. A borjú ugyanis specifikus védőanyagoktól mentesen, gamma-

globulin nélkül születik, számára a föcstej szolgálja a passzív immunitást nyújtó ellenanyagokat. A föcstejben 

lévő immunanyagok a születés után rövid ideig (24-36 óra) lebontás nélkül felszívódnak a bélcsatornából. Az 

ellés után a föcstej immunanyagtartalma és annak lebontás nélküli felszívódásának lehetősége gyorsan csökken. 

Az ellést követő 24 órára harmadára, 48 órára a tizedére, 72 órára huszadára csökken az immunglobulinnak 

koncentrációja (25. táblázat). Ezért fontos, hogy a borjú a születés után minél előbb, de legalább 2 órán belül 

föcstejet fogyasszon, majd az életének első napjaiban minél gyakrabban, minél több föcstejet igyon. 

Amennyiben az első hat órában legalább 2-3 liter föcstejet kap, valószínű, hogy vérében az ellenanyagok 

mennyisége eléri az első napon szükséges 1,5 g/100 ml koncentrációt. 

Az újszülött borjú oltógyomrának kicsi a befogadóképessége (1,5 – 2 liter) egyszerre csak kevés tejet tud 

elfogyasztani. Az ellés utáni első két napon ezért naponta 4-5 alkalommal célszerű itatni. A továbbiakban 

naponta háromszor itassuk. Vigyázzunk arra, hogy a föcstej mindig tőgy tőgymelegen (37-38 °C ) kerüljön a 

borjak elé. A föcstejben lévő ellenanyagok egy része egyedspecifikus, emiatt a borjúval lehetőleg a saját anyja 

tejét kell itatni. 

A föcstejet nemcsak itathatjuk, hanem szoptathatjuk is a borjúval. Ez az állategészségügyi helyzettől, az elletés 

módjától és az újszülött borjú elhelyezésétől függ. Az ún. csikóboxos vagy kiscsoportos elletéskor a borjút az 

anyjával együtt helyezzük el néhány napig. Ekkor a föcstejet kiszopatjuk a borjúval. A szoptatást vannak akik 

jobb módszernek tartják, mert ekkor a borjúra van bízva hányszor és mennyit szopik. Első alkalommal 

szoptatáskor is gyakran szükség van segítségre. A néhány napos borjak az anyjukat általában naponta 8-10 

alkalommal szopják. 

A nagy termelésű tehenek által termelt föcstejet a borjak nem fogyasztják el. A szükségleten felüli föcstej 

idegen borjúval hasznosítható frissen vagy tartósítva. Vigyázni kell arra, hogy a föcstej tripszingátló hatása 

miatt könnyen hasmenést okozhat. Gyakorlati tapasztalatok szerint a tejadag 25-30 %-a minden aggály nélkül 

helyettesíthető föcstejjel. Speciális anyagokkal (pl. szerves savak) tartósítva hosszabb ideig eltartható és szükség 

szerint felhasználható a föcstej. 

1.1.1.2. A tejtáplálás időszaka 

A tejitatás időszaka napjainkban 50-90 napos életkorig tart. Az első 10 nap tulajdonképpen a föcstejes időszak, 

így a ténylegesen tejitatási időszaknak nevezett életszakasz 8-10 napos kortól 50-90 napos korig tart, attól 

függően, mikor szüntetjük meg a borjak tejtáplálását. Az emésztési sajátosságok miatt alapvetően ebben az 

életszakaszban is tejjel vagy tejpótló tápszerrel neveljük a borjakat, de két hetes kortól megkezdjük az abrak és a 

széna etetését is. A tejadagokat fokozatosan csökkentjük, hogy a borjú minél előbb rászokjon az olcsóbb szilárd 

takarmányok fogyasztására. Amikor pedig abrakból és szénából annyit eszik amennyi a táplálékszükségletét 

kielégíti (min. 1-1 kg/nap) megszüntethetjük a tej itatását. A borjak tejtáplálása az itatásos borjúnevelés 

történetében különféle elegytejeket vagy tejpótló tápszereket használunk. Alapvető szabály, hogy a tejtáplálás 

időszakában ne változtassuk a tej- és tejpótló tápszer összetételét. A borjak tejtáplálásának lehetőségeiről a 26. 

táblázat ad áttekintést. 

1.1.1.2.1. Teljes- és fölözött tej keveréke 

A borjú a legtermészetesebb tápláléka anyjának a teje. A teljes tej drága takarmány, ezért gazdaságossági 

szempontból mással helyettesítjük. A teljes tej helyettesítésére alkalmas a fölözött tej, amely már a föcstejes 

időszak után alkalmas a borjú itatására. A teljes és fölözött tej keveréke az egész tejtáplálás időszak alatt azonos 

összetételű legyen, azaz a két összetevő aránya ne változzon. Egy borjú felneveléséhez 60 napos korig tartó 

tejtápláláskor 250-30 liter keverék tejet használunk fel. 
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A borjúnak már az első hetekben elegendő, ha napi tejadagja 2 % tejzsírt tartalmaz. Ezért az ún. csökkentett 

zsírtartalmú tejkeverék itatása nem jár hátrányokkal, a borjú hozzájut a szükséges tejzsírmennyiséghez (7-8 kg), 

zavartalanul növekedik, fejlődik. A tejkeverék elkészítésekor azt kell figyelembe venni, hogy a friss tej édes 

állapotban csak rövid ideig tárolható, a tejsavbaktériumok hamar megalvasztják. Ezért a tejet itatásig 4-6 °C-ra 

lehűtve tároljuk. A tej egalizálása során a teljes és fölözött tej megfelelő arányú keverésével az itatott tej 

zsírtartalmát a kívánt szintre (2 %) állítjuk be. 

1.1.1.2.2. Mesterségesen megalvasztott tejkeverék 

A borjú gyomrában az alvadás a tej emésztésének első mozzanata, emiatt az alvadt tej a borjúnak nem 

természetszerűtlen táplálék. A tej tejsav baktérium kultúrákkal (aludttej készítés) és szervetlen savakkal (sósav) 

és szerves savakkal (ecetsav) savanyítják. A savanyítás nagy gondosságot, tisztaságot követel (savanyító 

kultúrák fenntartása). A savanyított tejet ugyan nem kell tőgymelegen itatni, mégis a gyakorlatban nem terjedt 

el. 

1.1.1.2.3. Tejpótló tápszerek 

Napjainkban külföldön és hazánkban is széles körben elterjedtek a borjúnevelésben. A tejpótló készítmények jól 

tárolható, szilárd halmazállapotú anyagok, amelyekből vízben vagy fölözött tejben való oldás után állítható elő a 

tejet helyettesítő tejpótló oldat. 

A különböző takarmányozással foglalkozó kereskedelmi vállalatok Magyarországon is sokféle összetételű és 

biológiai értékű készítményt forgalmaznak, sőt ezek évről évre változnak. A tejpótló készítményekben a tejzsírt 

növényi és állati zsiradékkal, a tejfehérjét savóporral, hőkezelt szójaliszttel helyettesítik, vitaminokkal és 

ásványi anyagokkal egészítik ki. 

Az itatásos borjúnevelésben először a tejzsírpótló készítmények jelentek meg, amelyekben csak a tejzsírt 

helyettesítették növényi és állati zsírokkal. A tejzsírpótlót fölözött tejjel vagy sovány tejporral kell elkeverni, 

hogy teljes értékű tejet nyerjünk. Egy liter tejpótló oldat elkészítéséhez 20-30 g tejzsírpótló és 100-130 g sovány 

tejpor szükséges. (27. táblázat). 

A teljes értékű tápszereket nem kell kiegészíteni, vízben oldva készíthető belőlük a borjak itatására alkalmas tej. 

Egy liter tejkeverék elkészítéséhez korábban 135 g, újabban 100 g tejpótló tápszert használtunk fel. A tejpótló 

tápszereket 55-60 °C-os vízben oldjuk fel, hogy a zsírok tökéletesen feloldódjanak és egy hosszabb ideig 

egyenletesen homogén állapotban maradó oldatot kapjunk. 

Az elkészített tejpótló oldatot szopókás itató edényből vagy itató vödörből itatjuk meg a borjakkal. Napjainkban 

elsősorban higiéniás okokból az itató vödröket használják széles körben. A borjakkal a tejet és a tejpótló oldatot 

tőgymelegen (27-38 °C) itassuk. Ha az itatott tej hőmérséklete alacsonyabb, akkor az oltógyomorban lassabban 

alvad meg és ez emésztési zavarokhoz vezethet. Arra kell ügyelni, hogy a tejkeverék akkor legyen tőgymeleg, 

amikor a borjak fogyasztják. Ezért télen 5-6 °C-kal, nyáron 1-2 °C-kal melegebb tejet öntünk az itatóedénybe, 

mint amilyen hőfokon itatni akarjuk. Különösen a szabadtéri ketreces borjúnevelés használatakor fontos ennek 

figyelembevétele. 

A tejtáplálási időszakban már kezdettől (8-10 napos életkor) naponta kétszer itatunk. Az előírt mennyiséget két 

egyenlő részre osszuk fel és naponta azonos időpontokban itatjuk meg. Ha a napi tejadag 3 literre csökken 

elegendő a borjakat naponta egyszer (reggel) itatni. 

Amint arról már szóltunk, a naponta itatott tej, illetve tejpótló oldat mennyisége a tejtáplálás során a borjú 

életkorától függően változik. A tejtáplálás időszakát hetekre vagy dekádokra (10 nap) lebontva adjuk meg az 

itatandó mennyiséget. Ezt nevezzük itatási előirányzatnak. A tejpótló készítményeket gyártó és forgalmazó 

cégek minden esetben megadják a javasolt itatási technológiát. Általában elmondható, hogy a napi tejadag 6-8 

liter az itatási időszak kezdetén (10-30 nap) majd fokozatosan 3-4 literre csökken az itatási időszak végére (50-

70 nap). Az itatási előirányzatra a 28., 29., 30. táblázatokban mutatunk be példákat. 

1.1.1.2.4. Szilárd takarmányok etetése 

A borjú életének első és második hetében az együregű gyomrú állatokhoz hasonlóan csak a tejet hasznosítja. A 

bendő működésének serkentése érdekében viszont minél előbb rá kell szoktatni a borjakat a szilárd takarmányok 

fogyasztására. Ezért fontos, hogy a második héttől kezdve legyen a borjú előtt abrak s széna. Először csak 

kóstolgatja az eléje tett abrakot és szénát, de a rendszeres fogyasztás három-négy hetes korban érzékelhető. A 

napi tejadagok csökkentésével segítjük elő a fogyasztás növekedését. Az abrakot és a szénát is étvágy szerint 
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etetjük, figyelve a tényleges fogyasztást, nehogy a nagy fehérjetartalmú benyálazott abrak erjedésnek indulva 

hasmenést okozzon. Ezért célszerű annyi abrakot tenni a borjak elé amennyit a következő takarmánykiosztásig 

elfogyasztanak. 

Nagyon fontos a jó minőségű ún. borjúszéna etetése is. A szénakészítés ismert gondjai miatt mindig a 

gazdaságban (telepen) található legjobb minőségű lucerna vagy fűszénát (sarjúszéna) adjuk a borjaknak. 

A borjak abrak és szénafogyasztását a 31. táblázat szemlélteti. A szilárd takarmányfogyasztást, közvetlenül 

azonban a bendőműködést serkentő készítmények etetésére számos lehetőség van. A borjak takarmányozásában 

az utóbbi években terjedőben van - a TMR (Total Mixed Ratio) azon a komplett takarmánykeverékek etetésére 

A tehenek részére szilázsból, abrakból, szénából álló, ásványi anyag és vitamin kiegészítéssel bíró 

takarmánykeveréket 30 napos kortól etetik. Munkaszervezési okokból ketreces borjúelhelyezésnél a TMR 

adagolása nehézkes, csak kézi kiosztással oldható meg. Kötetlenül elhelyezett borjak pl. az utónevelés során – 

esetében viszont takarmánykiosztó kocsival egyszerűen megoldható. 

A tejadagok csökkenése, a száraztakarmányok fogyasztásának egyidejű növelése fokozódó ivóvízszükséglettel 

jár. A borjúnak a napi tejadagján kívül még annyi vizet kell adni, hogy az állat 

• 1 hónapban napi 8-9 liter 

• 2 hónapban napi 10-12 liter 

• 3 hónapban napi 13-15 liter folyadékhoz jusson. 

Legelőnyösebb ha a borjú igénye szerint fogyaszthat vizet. Erre a célra csoportos tartásban a nyílt víztükrös 

önitatók, ketreces tartásban az itatóvödör a legalkalmasabb. 

1.1.1.3. Az utónevelési időszak 

A borjak tejtáplálását a technológiától függően 50-90 napos életkorban szüntetjük meg. Alapvető igény, hogy a 

tejtáplálás megszüntetésének nem szabad törést okoznia az állat fejlődésében. Gyakorlati tapasztalat szerint ha a 

borjak naponta 1 kg szénát és 1 kg abrakot esznek, akkor leválaszthatók, a tej elhagyása növekedésükben nem 

okoz visszaesést. Különösen a rövidebb ideig (60-60 nap) tartó korai leválasztást célzó itatási programokban 

fontos, hogy a borjú előgyomrai megfelelően működjenek. Ezt a korábban említett mesterséges készítményekkel 

is igyekeznek elősegíteni. 

Az utónevelési időszakban a borjakat ivar szerint külön válasszuk. A hízlalásra szánt bikaborjakat bőségesebben 

kell takarmányozni mint a tenyésztésre nevelt üszőket. 

Az utónevelési időszakban a borjak abrak- és legtöbbször a szénafogyasztást is napi 2-3 kg-ra korlátozzuk. Az 

élősúllyal arányosan növekvő táplálóanyag-igényt tömegtakarmányokkal fedezzük. Nyáron zöldtakarmányok 

télen a szilázsok jöhetnek számításba. Újabban a borjak takarmányozásában terjedőben van a TMR (Total 

Mixed Ratio), azaz a teljes bekeverésű takarmányadag etetése. Sok esetben már 30 napos kortól adják a 

borjaknak helyettesítve ezzel az abrakot és a szénát. A TMR kiadagolása csoportos tartásba egyszerűen 

takarmánykiosztó kocsival megoldható, ugyanakkor egyedi ketreces tartásban csak kézi erővel oldható meg. 

Az utónevelés során lehetőséget kell biztosítani, hogy a tejtáplálási időszak mérsékeltebb növekedését a borjak 

kompenzálni tudják. Ez pedig csak bőségesebb takarmányozással érhető el. Az utónevelés végén a borjak 

életkora 5-6 hónap, élősúlyuk 180-220. kg. Ekkor az üszőborjakat az üszőtelepre, a bikaborjakat a hízómarha 

telepre szállítjuk. 

Az egy borjú felnevelése során felhasznált takarmányok mennyiségét a 32. táblázat ismerteti. 

1.2. A borjak elhelyezése 

A fiatal borjakat természetes körülmények között legcélszerűbb felnevelni. A fiatal állat elhelyezése, tartása 

esetén a legfontosabb környezeti tényezők – amelyeket figyelembe kell venni – a következők: 

• a levegő hőmérséklete, 

• a levegő páratartalma, 
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• a levegő szennyezettsége, 

• a fényviszonyok alakulása, 

• a légmozgás alakulása. 

A levegő hőmérséklete és páratartalma negatív összefüggést mutat, a hőmérséklet csökkenése a páratartalom 

növekedésével jár együtt. Ezt elsősorban zárt istállóban, csoportos elhelyezés esetén kell figyelembe venni, mert 

a borjú a nagy páratartalmú környezetet nehezen viseli. Arra kell törekedni, hogy szellőztetéssel a zárt 

istállókban is megfelelő (50-60 %) páratartalmat tudjunk biztosítani. A fiatal borjak ugyanis a korábbi 

felsorolással ellentétben nem a levegő hőmérsékletére, hanem a páratartalmára érzékenyek. Hűvös, hideg, száraz 

környezetben jól érzik magukat, bőséges száraz alom biztosítása esetén nem fáznak meg, elviselik a fagypont 

alatti hőmérsékletet is. A borjú szőrtakarója ugyanis szigetelő tulajdonsággal rendelkezik, védi a fiatal állat 

szervezetét a hideg , kedvezőtlen hatásoktól. Ha az istálló páratartalma nagy, a borjú szőrzete átnedvesedik, 

szigetelő hatását elveszti és ennek megfázás lesz a következménye, nem utolsó sorban a nedves levegő kedvez a 

különböző kórokozók felszaporodásának is. 

Mindezeket figyelembe véve a borjak elhelyezése során alapvető szabály, a száraz, huzatmentes pihenőhely 

biztosítása. 

A föcstejes időszakban az elletés módjától függően több technológiai megoldás is létezik. (33. táblázat). A 

hagyományos ellető istállóban történő elletéskor az újszülött borjút azonnal elvesszük az anyjától és az ellető 

istállóval egybeépített, de külön légterű helyiségben, az ún. profilaktóriumban helyezzük el egyedi ketrecekben. 

Ezek fából, fémből készülnek, hosszúságuk 100-140 cm, magasságuk 9-100 cm és 15-20 cm magas lábakon 

állnak. Az állategészségügyi veszélyek miatt ezt a megoldást alig használják, hanem gyakran a borjakat a 

felszáradás után szabadtéri ketrecekbe helyezik el. A föcstejellátás biztosítása, egyben az emberi mulasztás 

kizárása érdekében kezdték alkalmazni a csikóboxos elhelyezést. Ekkor a borjút 5-7 napos életkorig egy 8-10 m2 

alapterületű boxban helyezik el, az anyjával együtt. Kiscsoportos elletés esetén 4-5 ellésre váró tehenet 

helyeznek el úgy, hogy minden tehénre 10-15 m2 alapterület jusson. E két utóbbi megoldás esetén a borjak 

tetszés szerinti alkalommal szophatnak, így elegendő mennyiségű föcstejhez juthatnak. Ugyanakkor meg kell 

oldani a tehenek fejését, mert a friss fejős tehenek több tejet termelnek mint amennyit a borjak el tudnak 

fogyasztani. 

A tejitatás időszakában alapvetően két megoldás kínálkozik a borjak elhelyezésére. (33. táblázat). Korában a 

borjakat kiscsoportos borjúnevelő istállókban helyezték el, amelyek zárt, déli oldalon kifutóval ellátott épületek. 

Egy csoportba 10-12 borjú kerül, egy állatra 1,9-2,2 m2 pihenőteret biztosítunk. A borjak itatását helyben vagy 

központi istállóállásban oldják meg. A csoportos rekeszekben elhelyezett szénarács egyszerre két borjúcsoportot 

szolgál kik minden boxban található abrakos jászol és önitató. Napi almozás és trágyázás jellemző erre a 

technológiára. Ezt a tartási módot ma már nem használják széleskörűen. A közép- és nagyméretű tehenészeti 

telepeken általánosan elterjedt a szabadtéri ketreces megoldás. Az egyedi ketrecek két fő részből állnak. A 

pihenőtérként szolgáló fedett rész 100-140 cm hosszú, 90-120 cm szél, 100-120 cm magas. Kezdetben fából, az 

utóbbi években műanyagból készítik. A pihenőtér aljzatának kialakításakor olyan hőágyat célszerű létesíteni, 

amely a vizeletet és a csapadékvizet egyaránt gyorsan elvezeti. A ketrec fedett részébe almozunk, ebben a 

részben található a szénarács és az abrakos vályú, vagy vödör. A ketrec tetőzete általában szigeteletlen, de télen 

célszerű szalmabálákat rá rakni a hideg elleni védelem miatt. A pihenőtér előtti kifutó100-120 cm széles és 

hosszú, minimális mozgásteret nyújtva ezzel a ketrecben elhelyezett borjú számára. A tejitatásra szolgáló 

vödröt, valamint a borjú számára állandóan ivóvizet tároló vödröt a kifutó rácsos kerítésén helyezik el. 

A borjak jó közérzetének biztosítása miatt nagy figyelmet érdemel a ketrecek tájolása is. A szabadban 

elhelyezett ketrecek egyik elrendezés formája, hogy az uralkodó széliránnyal (ez hazánkban észak-déli irányú) 

mentén kétoldalt, nyitott részükkel szembefordítva telepítjük a ketreceket. A másik elrendezési forma szerint a 

kezelőút kelet-nyugati irányba húzódik és csak északi oldalra, nyitott részükkel dél felé tájolva telepítjük a 

ketreceket. Az első rendezési forma előnye, hogy egy kezelőútról kétszer annyi borjút szolgálunk ki, ezért 

rövidebb utat kell építeni. Hátránya, hogy az egyik ketrecsorba csak délelőtt, a másikba csak délután süt be a 

nap és ahol változatos a széljárás, ott gyakran fújhat a szél valamelyik ketrecsorral szemben mint az egy irányba 

(dél felé) tájolt ketreceknél. Télen a szél (huzat) hatása mérsékelhető a ketrec bejáratára akasztott jutazsákkal 

vagy műanyag ponyvával, amely a szelet felfogja, de a borjút nem akadályozza a ki- és bejárásban. 

A ketrecek egymástól való távolsága akkora legyen, hogy a borjak ne érhessék el egymást és a gondozók körbe 

tudják járni a ketrecet. Az itatási időszak befejezése után a ketreceket felfordítjuk, a trágyát elszállítjuk, 
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pihentetjük a ketreceket és a helyet is. Alapvető, hogy a ketrecet ugyanarra a helyre visszatenni nem szabad, 

ezért a ketrecsorokat előre hátra mozgatjuk. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a borjak ebben a tartásban jól érzik magukat, eső, szélvihar elől 

bebújnak a ketrecekbe, csendes időjárás esetén pedig a kifutóban tartózkodnak. A szabad levegő, a napfény, 

valamint a hőmérséklet ingadozása edzetté teszik a borjakat, nő az ellenálló képességük, kevesebb borjú 

betegszik meg. A hátrány a hagyományos borjúnevelőkkel szemben, hogy a dolgozók a munkát télen-nyáron a 

szabad ég alatt végzik. 

Az utónevelés során 12-15 egyedből álló csoportokat alakítunk ki a testsúly és a testnagyság 

figyelembevételével. Elhelyezésükre olyan istálló szükséges, amelynek a déli oldalához kifutó csatlakozik. A 

kifutó alapterülete 3-4 m2/állat, a fedett pihenőre 2,6-3 m2 területet biztosítunk. A mélyalmos megoldás a 

legáltalánosabb. Sokszor nem is építenek új borjúnevelő istállókat, hanem alkalmi épületek felhasználásával 

(átépítés, korszerűsítés) oldják meg a választott borjak elhelyezését. Egy csoportban általában 20 állatot 

helyezünk el. 

Az ivóvíz ellátásról is gondoskodni kell, legcélszerűbb az önitatók használata. A választott borjaknak naponta 

18-22 liter, jó minőségű, tiszta és üde ivóvízre van szüksége. 

2. A tenyészüsző-nevelés technológiája 

A szarvasmarha tenyésztésben az üszőborjak felnevelése születéstől az első ellésig gyakorlatilag technológiai 

szempontból két szakaszra különül el. A születéstől 5-6 (tejelő- és kettőshasznosítású borjak) illetve 6-8 

(húshasznosítású borjak) hónapos korig tartó borjúnevelés időszakának technológiai folyamatait az előző 

fejezetben tárgyaltuk. A felnevelési időszak második része a borjak választásától az első ellésig tartó 

üszőnevelés. 

A tej és a marhahús gazdaságos előállítása szempontjából kiemelkedő jelentőségű a tenyésztési és a termelés 

célkitűzésekhez igazoldó, szakszerű tenyészüsző-nevelés. A szarvasmarha esetében igen hosszú (24-34 hónap) 

amíg a megszületett üszőborjúból tehén lesz. Ezen időszak alatt csak költségei vannak a tenyésztőnek, ezért nem 

mindegy, hogy a selejtezett tehenek helyére milyen termelőképességű üszőket, elsőborjas teheneket állít be. 

Ebből következően a tenyészüsző-nevelés célja:  nagy termelőképességű, egészséges, szilárd szervezetű, jó 

küllemű tenyészüszők előállítása a tehénállomány tenyészutánpótlására . Abban az esetben, ha a tenyészet 

kiválóan „működik”, lehetőség nyílik az előállított  tenyészüszők értékesítésére  is. 

A szakszerű üszőnevelés azért is nagyon fontos, mert meghatározza a tehénutánpótlás arányát is. A 

szarvasmarha fajban a tenyészállat-utánpótlás – a kis szaporaságból (egyet ellő), a hosszú generáció 

intervallumból (5-5,5 év) és a tenyészállatok viszonylag nagy egyedi értékéből adódóan – nagyobb gondot jelent 

mint egyéb (sertés, baromfi) állatfajokban. Azt, hogy egy tehénállomány utánpótlásához mennyi üszőt kell 

tartani egyrészt a tehenek selejtezési aránya, másrészt az első ellési életkor határozza meg. Az 34. táblázat 

adatainak tükrében szemlélve a kérdést nyilvánvaló, hogy a kisebb selejtezési arány és a korábbi borjazás 

gazdasági szempontból előnyös, mert kevesebb üsző tartására van szükség. 

Hazai és világviszonylatban is jellemző, hogy a teheneket 3-4 laktáció után selejtezzük, s ez nagyarányú 

üszőbeállítást tesz szükségessé. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy kedvező szaporulati mutatók és 

csekély borjúelhullás esetén is a megszületett üszőborjak mintegy kétharmadát tenyészutánpótlás céljaira kell 

felnevelni. Gyengébb fogamzási, illetve ellési arány (80-85 %), nagyobb mérvű tehénselejtezés, avagy 

nagyarányú borjúveszteség esetén viszont minden szaporodásbiológiailag alkalmas (fogamzásra és normális 

ellésre képes) üszőt tenyésztésre kell meghagyni. E tenyésztői felfogás amelynek értelmében minden egészséges 

üszőt tenyészállatként nevelnek fel, leelletik és az első ellés után a termelés alapján selejteznek, az utóbbi 

évtizedben egyre szélesebb körben terjed. 

Az elmondottak egyértelműen jelzik, hogy az üszőnevelés alapelveit a tenyészállat-nevelés szabályait 

figyelembevéve kell meghatározni, igazodva a tehéntartáshoz, annak tenyésztési és termelési célkitűzéseihez. 

Hangsúlyozni kell, hogy a felnevelés alapelvei azonosak tejhasznú illetve húshasznú állományokban, de a 

kialakítandó értékmérő tulajdonságok eltérnek. Tejelő állományban a tenyészüszőtől a jó küllem mellett nagy 

tejtermelést és hosszú hasznos élettartamot várunk el, míg húshasznú állományokban jó fogamzóképességet, 

könnyű ellést, jó borjúnevelő képességet igénylünk és csekélyebb tejtermelőképességgel is megelégszünk. 
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Az üszőnevelés tehát a szarvamarhatenyésztés és tartás meghatározó és fontos része, ugyanis e technológiai 

folyamat során előállított állatoktól később magas színvonalú és hosszú ideig tartó termelést és jó szaporaságot, 

reprodukciós teljesítményt várunk el. 

2.1. A tenyészüsző-nevelés biológiai összefüggései 

A növendék üszők felnevelésekor a tenyésztőnek az alapvető célja, hogy választás után az üszőborjak 

törésmentesen növekedjenek, edzett, ellenálló, egészséges, jó konstitúciójú, szilárd szervezetű, nagy 

termelőképességű tenyészállattá fejlődjenek. A tulajdonságok egy része genetikailag meghatározott, jól 

öröklődő tulajdonság (tejzsírszázalék, fejhetőség, tőgyalakulás, húsformák stb.) másik jelentős részét azonban a 

felnevelés módja nagymértékben befolyásolja. Ebből következően a növendéküszőktől megkívánt tulajdonságok 

kialakítása csak akkor lehetséges, ha ezt a felnevelési technológia elősegíti. E tekintetben tehát a kialakítandó 

értékmérő tulajdonságok egyben a felnevelési technológia elveit és módszereit is befolyásolják. 

A következőkben ezeket az értékmérő tulajdonságokat tekintjük át, s egyben rámutatunk arra, hogyan hat rájuk 

a felnevelési technológia. 

2.1.1. Egészség, ellenállóképesség, élettartam 

A nagy termelés alapfeltétele az egészség. A modern szarvasmarhatenyésztésben a nagy hozamok elérésére való 

törekvés miatt az egészséges, ellenálló, jó konstitúciójú állatok tartásának egyre nő a jelentősége. Világjelenség, 

hogy a fajlagos hozamok növekedésével egyidejűleg a tehenek élettartama rövidül. Ebben közrejátszik a 

tartástechnológia változása is, mivel az állandó istállózás, a betonpadozat, a legeltetés korlátozottsága, a kevés 

mozgás mint kedvezőtlen külső hatások fokozottan érvényesülnek az ún. ipari rendszerű szarvasmarha 

tartásban. Számolni kell azzal is, hogy nagyobb létszámú állományok esetében az egyedi bánásmód lehetősége 

korlátozott, ezért általában a betegségek megelőzésére kell törekedni. 

Gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy az ellenállóképesség, a jó konstitúció kialakulását elősegíti a 

„tréning”. A természetszerű tartás, a legeltetés, a sok mozgás kedvez a jó szervezeti szilárdság és 

konstitúciónak, amely nagy termelés, a rendszeres fogamzás mellett a hosszú élettartam garanciája. A 

tenyészüsző-nevelésben ennek alapján kell a tartástechnológiát kialakítani. 

2.1.2. Növekedés, fejlődés 

Az üszőborjak növekedése és fejlődése nem egyenletes, hanem szakaszokra osztható. Szakszerű takarmányozási 

és tartási körülmények között a szarvasmarhák növekedési, fejlődési görbéje a fogamzástól a kifejlettségig egy 

ún. S vagy Sigmoid görbével jellemezhető. Az élősúly átlagosan 30-40 kg születéskor, majd a következő 10 

hónap alatt napi 900 gramm súlygyarapodással eléri a 300 kg-ot, majd a következő 12 hónapban napi 700 

grammot gyarapodva túlhaladja az 550 kg-ot, s megközelítve a teljes kifejlettséget a növekedés nagyon lelassul. 

Természetesen az optimális növekedési görbétől (9. ábra) nagyon jelentős eltérések lehetnek fajtától, ivartól stb. 

függően. 

Az élőtömeggel és a testméretekkel, vagyis mennyiségi mutatókkal kifejezhető növekedés tehát az ivarérettségig 

gyors, ezt követően fokozatosan lelassul, majd a teljes kifejlettség elérése után 5-7 éves korban megszűnik. A 

növekedéssel egyidejűleg természetesen az állatok szervezete mennyiségi mutatókkal ki nem fejezhető minőségi 

változásokon, fejlődésen megy keresztül, amelynek legfontosabb állomásai az ivarérettség és a tenyészérettség 

(lásd később). Míg a növekedés során például a testméretek, a fejlődésnél azok arányai változnak: az újszülött 

borjúra a hosszú lábak, a túlnőtt far a jellemző, a növendékeknél először a magassági, majd a hosszúsági, végül 

a szélességi és a mélységi méretek növekednek. Azonos életkorú üszők közül az a fejlettebb, amelynek 

testarányai jobban közelítenek a kifejlettkori testarányokhoz. A 35. táblázatban a holstein-fríz üszők 

fejlettségének elbírálásához mutatunk be adatokat. 

A szakaszos fejlődés általános érvényű törvényszerűségeiből következik, hogy mindazok a szövetek, testtájak, 

amelyek nem az intenzív növekedés szakaszában alakulnak ki, a csökkentett táplálóanyag-ellátás hatásait – 

bizonyos határokon belül – a következő szakaszban kiegyenlíthetik. Mindezt az teszi lehetővé, hogy a 

szarvasmarhának a többi állatfajhoz képest jó a kompenzálóképessége. Ennek ismerete a tenyészüsző-

nevelésben azért fontos, mert lehetőséget nyújt az irányított nevelésre. Ezzel pedig a felnevelési, elsősorban a 

takarmányozási költségek jelentősen csökkenthetők. 

A felnevelés alatti takarmányozás intenzitása, a növekedési erély kihasználása a növendéküsző-nevelés régóta 

vitatott kérdése. A múlt század elején a tenyésztők között az a felfogás uralkodott, hogy az egész felnevelési 
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időszakra kiterjedő, nagy tömeggyarapodást eredményező, bőséges takarmányozással lehet csak nagy tejtermelő 

képességű teheneket előállítani. Azóta már bebizonyosodott, hogy az üszők hizlaló takarmányozása rövidíti az 

élettartamot, csökkenti a tejtermelést, rontja a vemhesülési eredményeket és nem kedvez a szervezeti 

szilárdságnak sem. Emiatt a tenyészüsző-neveléskor – a hízó állatokhoz képest – mérsékeltebb intenzitású 

takarmányozást célszerű követni. Ebből a felismerésből kiindulva egészen a közelmúltig a tenyészüszők ún. 

„visszafogott takarmányozása” volt az általános. Ez viszont, sajnos, sok esetben hiányos ellátást takart. Ma már 

egyre nyilvánvalóbb, hogy az intenzív, nagy hozamú fajták tenyészüszőinek felnevelésében a fiatalkori 

növekedési erély kihasználása érdekében intenzív – de nem hizlaló – takarmányozás szükséges. Alapvető 

szabály, hogy a szélsőségektől óvakodni kell. A kívánatos növekedési intenzitásnak az üszők szakaszos 

fejlődéséhez kell igazodnia. 

A szakaszos fejlődés törvényszerűségeinek ismeretében meghatározhatók azok az időszakok, amikor 

bőségesebb takarmányozásra van szükség, de azok is, amikor a költségtakarékosságnak helye van. 

2.1.3. Koraérés , a tenyésztésbe vétel időpontja 

A koraérés a fejlődés ütemére utal, azt fejezi ki, hogy az állat milyen gyorsan megy át az egyes fejlődési 

szakaszokon. Kifejezésére általában az ivari koraérést használjuk, amelynek két jellemző időpontja van: az 

ivarérettség és a tenyészérettség. 

Ivarérettségről akkor beszélünk, ha az üszőborjak életképes, termékenyülésre alkalmas petesejtet termelnek. Az 

ivarérettség külső jele az ivarzás. Az ivarérettség időpontja fajtától, egyedtől, a takarmányozás intenzitásától 

függően tág határok között változhat. Hazánkban tenyésztett fajták esetében általában 8-10 hónapos életkorban, 

230-280 kg élősúly elérésekor figyelhető meg az első ivarzás. Az ivarérettség időpontjában az üszőket még nem 

termékenyítjük, azzal megvárjuk a következő fejlődési szakasz, a tenyészérettség időpontját. Mindenesetre az 

első ivarzások időpontját is célszerű feljegyezni, mivel az jelzi egyrészt az üszőállomány szaporodásbiológiai 

állapotát, másrészt a felnevelési technológiai szakszerűségét. 

A tenyészérettségen azt a fejlettségi állapotot értjük, amikor az üsző alkalmassá válik a magzat károsodás 

nélküli kihordására, sem növekedése és fejlődése, sem későbbi tejtermelése és újravemhesülése, sőt egész 

hasznos élettartama sem szenved csorbát. 

A „klasszikus” felfogás szerint az üsző akkor tenyészérett, ha a fajtájára jellemző kifejlettkori testsúly 2/3 - 3/4 

részét elérte. Ez hasznosítási típusonként, fajtánként eltérő, általánosságban az mondható, hogy a tejtermelő 

fajták üszői 350-420 kg élősúly elérésekor 14-18 hónapos életkorban tenyészérettek, míg a kettőshasznosítású 

magyartarka üszők 380-420 kg élősúlyban, 16-18 hónapos korban termékenyíthetők. 

A tenyésztésbe vétel időpontját azonban nemcsak biológiai, hanem ökonómiai tényezők is befolyásolják. 

Nyilvánvaló ugyanis, hogy más-más gazdasági összefüggések érvényesek a tej, illetve hústermelő típusokban, 

de módosítják ezt az üzemi adottságok is (pl. a fölnevelés céljaira rendelkezésre álló takarmányok). A gyakran 

változó közgazdasági környezet is jelentős befolyásoló tényező. Ma világszerte elfogadott alapelv, hogy az 

üszőnevelés időtartamát okszerűen le kell rövidíteni, hiszen a korai tenyésztésbe vétel csökkenti a felnevelési 

költségeket. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a korai tenyésztésbe vétel a későbbi tejterelést, a 

hústermelést és a reprodukciót közvetlenül befolyásolja. Ezért a tenyésztésbe vétel időpontját hasznosítási 

típusonként a biológiai és a közgazdasági összefüggések együttes figyelembevételével kell meghatározni. 

Tejhasznosítású típusokban a korai tenyésztésbe vételnek gátat szab, hogy a túl korai tenyésztésbe vételkor az I. 

laktációs tejtermelés jelentősen csökkenhet. Ezáltal a felnevelési időszak rövidüléséből adódó előnyök 

nagymértékben csökkennek. Ezért a specializált tejtermelő típusokban a mérsékelten korai tenyésztésbe vételre 

kell törekedni. Hasonló elvet követünk a kettős hasznosítású típusokban is. A húshasznosítású típusokban a 

tejtermelés igénye nem korlátozza a korai tenyésztésbe vételt. Csupán az ellési folyamat zavartalanságára, 

valamint a korai első ellés után az ivari ciklus gyors megindulására (újravemhesülés) kell törekedni. 

Ugyanakkor a helyes döntést a szezonális ellés igénye bonyolítja. 

Évi egyszeri tavaszi elletés esetén az üszőket 13-15 hónapos korban – vagy csak a következő szezonban, 2 évnél 

idősebb életkorban – lehet tenyésztésbe venni. Általános törekvés, hogy a húshasznú üszőket az ellésüket követő 

évben vemhesítjük. Ez viszont csak bőséges takarmányellátás és jó fejlettség mellett lehetséges. E fontos 

kérdések, valamint a takarmányozási-tartási adottságok miatt a húshasznú típusokban ugyanazon fajta esetében 

is eltérő lehet a tenyésztésbe vétel időpontja. 
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A két éves korra történő leelléshez általános követelményként megfogalmazható, hogy a kisebb testű fajtáknak 

14-15 hónapos életkorban 290-310 kg élősúlyt, a nagyobb testű fajtáknak pedig 14-15 hónapos korra 330-360 

kg élősúlyt kell elérniük. Húshasznú állományokban szerzett hazai tapasztalatok is igazolják, hogy a felnevelés 

alatti takarmányozás intenzitása, a tenyésztésbevételi élősúly jelentősen befolyásolja a vemhesülési 

eredményeket. A 36. táblázat adatai jól mutatják a húshasznú szarvasmarhatartásban – ahol a szaporaság a 

termelés gazdaságosságának kétségkívül legdöntőbb tényezője – arra kell törekedni, hogy a termékenyítési 

szezon kezdetére az üszők minél nagyobb hányada érje el a tenyésztésbevételhez előírt élősúlyt.) 

2.1.4. Technológiai tűrőképesség 

Az üszőnevelés technológiájának a tehéntartáséhoz kell kapcsolódnia. Ebből következik, hogy már a növendék 

üszőket is célszerű olyan körülmények között tartani, mint amilyenek közepette tehénkorukban termelnek majd. 

A nagycsoportos, kötetlen tartás, az egyedi bánásmód hiánya, a természetszerű tartásból történt eltávolodás 

miatt a technológiatűrő képességnek egyre nagyobb szerepe van. E tulajdonság alatt azt értjük, hogy az állat 

miképpen reagál a tartási körülményekre, mennyire képes azokat elviselni termelésének csökkenése nélkül. Az 

üszőket már fiatal korban hozzá kell szoktatni a tehéntartás termelési körülményeihez. Az ezeket el nem viselő 

(agresszív, félén, rossz szokásokkal rendelkező) egyedeket – tenyészértéküktől függetlenül – selejtezni 

kényszerűlünk. 

A tenyészüszők környezettel szemben támasztott igényei mérsékeltek. Hőmérsékleti komfortzónájuk +5 és + 15 

°C között van, de optimális ellátás mellett minden károsodás nélkül elviselik az ennél alacsonyabb 

hőmérsékletet is. A nagy meleget (25-30 °C) már nem kedvelik. Viszonylag nehezen tűrik a levegő magas (85-

90 %) relatív páratartalmát. Igénylik viszont a jó levegőt, a napfényt, a sok mozgást. Ezek a jó szervezeti 

szilárdság kialakulásának kedveznek. Ebből következően a növendék üszők számára az olcsó, egyszerű 

szerkezetű, nyitott, kötetlen tartású épületek a megfelelőek, amelyek természetszerű tartást tesznek lehetővé. 

2.1.5. Tömegtakarmány-fogyasztó képesség, legelőkészség 

A gazdaságos tej- és hústermelésnek előfeltétele a nagy tömegtakarmányfogyasztó-képesség. Legeltetéssel, 

télen terimés tömegtakarmányok etetésével „bendősítjük” az üszőket, képessé tesszük emésztőrendszerüket 

nagy mennyiségű tömeg- és melléktakarmány elfogyasztására. Ennek előnyei később tehénkorban 

realizálódnak. 

Az üszőnevelési technológia fontos eleme a legeltetés. Általános az a vélemény, hogy a szakszerű és gazdaságos 

üszőnevelés legeltetés nélkül nehezen képzelhető el. A legelőn viszont csak jó legelőkészségű állatok képesek 

tápálóanyagigényüket kielégíteni a rendelkezésre álló legelési idő alatt. 

2.2. A tenyészüsző-nevelés gazdasági összefüggései 

Az üszőnevelés időszaka – mint a termelés szempontjából közvetlen hasznot nem hozó időszak – jelentősen 

befolyásolja a tehenészet gazdaságosságát, tágabb értelemben az egész ágazat jövedelmezőségét. Az itteni 

költségek jóval később a tehénállomány szaporulatában és tejtermelésében realizálódnak, az így előállított 

termékek (borjú, tej) önköltségének jelentős részét alkotják. 

A felnevelési költségek csökkentésének lehetősége kétirányú: 

• költségtakarékos felnevelési mód alkalmazása; 

• a felnevelési időszak lerövidítése korábbi tenyésztésbevétel révén; 

Mindkét célkitűzésnek a biológiai lehetőségek szabnak határt. A felnevelési költségek legnagyobb hányadát a 

takarmányozási költségek teszik ki. Olcsóbb takarmányozási megoldások (legeltetés, melléktermékek etetése) 

csökkentik ugyan a takarmányozási költségeket, ugyanakkor a kisebb súlygyarapodás következtében az üszők 

későbbi életkorban érik el a tenyésztésbevételhez szükséges testsúlyt. Mindez végeredményben a felnevelési 

időszak meghosszabbításához vezet. Ma is létezik olyan nézet, miszerint az üsző még nem termel, ezért 

„olcsón” kell felnevelni. Ez gyakran megbosszulja magát, mert az állatok nagyon későn vehetők tenyésztésbe, 

romlanak a későbbi szaporodásbiológiai mutatók, a csontozat nem fejlődik ki rendesen, kevesebb lesz az első 

laktációban a tejtermelés, rövidebb lesz a hasznos élettartam. 

A másik lehetőség alkalmazásával, a korábbi tenyésztésbevétellel kétségkívül rövidül a felnevelési időszak. 

Ugyanakkor nagyobbak az igények a felhasznált takarmányok mennyiségével és minőségével szemben. A 
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közelmúlt tenyésztői törekvései, az üszőnevelési technológiák módosulása következtével napjainkban a tejelő- 

és kettőshasznosítású típusú üszők felnevelésében az intenzívebb módszer került előtérbe, s a korai (kétéves 

kori) elletés miatt terjed a húshasznú üszők esetében is. 

Mindezek azt jelzik, hogy az üszőnevelés intenzív és kevésbé intenzív változata egyidejűleg alkalmazásra kerül 

a hazai szarvasmarhatenyésztésben. Közülük elsősorban a rendelkezésre álló takarmányok alapján üzemenként 

kell a megfelelő megoldást kiválasztani. 

Hangsúlyoztuk már az előzőekben, hogy a felnevelési időszaknak – ökonómiailag is – rendkívül fontos eleme a 

legeltetés. Ez a takarmányozási mód a szervezeti szilárdságra és az életteljesítményre gyakorolt kedvező hatásán 

túl a költségcsökkentés fontos eszköze is. Noha gyepgazdálkodásunk színvonala kifogásolható, mégis a 

legeltetés hazánkban is általános az üszőnevelésben. A biológiai és ökonómiai igények ilyen szerencsés 

összhangjára sajnos a többi korcsoportban alig van példa. 

Ma Magyarországon is van azonban példa az üszők legeltetés nélküli felnevelésére. Ez nyilván olyan 

üzemekben jön számításba amelyek nem rendelkeznek megfelelő gyepterülettel. Legelő hiányában a 

természetszerű tartás – nyitott, kötetlen istálló kifutóval – nyújtotta lehetőségeket kell kihasználni, annak 

érdekében, hogy jó konstitúciójú, hosszú élettartamú üszőket tudjunk előállítani. 

2.3. A tenyészüszők takarmányozása 

2.3.1. A tenyészüszők táplálóanyag-szükséglete 

A tenyészüsző-nevelés választástól (5—6 hónap) az első ellésig (24—30 hónap) tart, tehát viszonylag hosszú 

időszak, ami az állat fejlődésének szinte teljes folyamatát magába foglalja. Tekintettel a növekedés és a fejlődés 

szakaszos — korábban taglalt — jellegére, ez idő alatt az üszők táplálóanyag-igénye is változik. Az üszőkori 

takarmányozásnak ezért a növendék állatok életkor szerinti szakaszos fejlődéséhez kell igazodnia. Ennek 

megfelelően célszerű az üszőállományt korcsoportokra osztani. A korcsoportokon belül az állatok táplálóanyag-

igénye jórészt azonos, ezáltal ellátásuk — csoportos takarmányozás esetén is — megközelítőleg érdem szerint 

oldható meg. A tenyészüszők nevelését a táplálóanyag-szükséglet alapján három szakaszra osztjuk: 

• választástól egyéves korig, 

• egyéves kortól a vemhesség 6. hónapjáig, 

• a vemhesség 6. hónapjától az ellésig terjedő időszak. 

A választástól egyéves korig terjedő első szakaszban  — ami a borjúnevelési időszakot követi —‚ a fiatalkori 

növekedési-erély kihasználása és a borjúkori visszafogottabb takarmányozás ellensúlyozása miatt, bőséges, 

teljes értékű táplálóanya g-ellátás szükséges. A bendő erre az időre már teljesen kifejlődik. A drága 

borjútakarmányokat az abrakféleségek, illetve az olcsóbb szálas és tömegtakarmányok váltják fel. Ne feledjük 

azonban, hogy az állatok takarmányfogyasztó képessége ekkor még csekély. Ebből adódóan igényeik 

fokozódnak a takarmányok koncentráltságával szemben, és a kívánatos tömeggyarapodás csak nagy energia- és 

fehérjetartalmú takarmányok etetésével érhető el. Ennek hiányában a fejlődés, mindenekelőtt a gyarapodás 

üteme lelassul, a tenyészérettség is a kívánatosnál később következik be. 

Az egyéves kortól a vemhesség 6. hónapjáig terjedő második szakaszt  gyakran két különálló időszakra osztjuk: 

egyéves kortól a vemhesítésig és a termékenyüléstől a 6. hónapos vemhességig. A növendék üsző az utóbbi 

szakaszban a magzatépítésre nem igényel számottevően több táplálóanyagot. Ezért a tápláló anyag-szükséglet 

alapján nem célszerű a két időszakot elkülöníteni. (Természetesen munkaszervezési okok miatt, p1. a 

termékenyítés szervezése érdekében, két külön korcsoportot alakíthatunk ki az éven felüli üszőkből.) Az éven 

felüli üszők igénye a takarmányok koncentráltságával szemben csökken. Ebben a szakaszban „visszafogottabb” 

takarmányozás érvényesülhet. A mérsékeltebb ütemű növeke- dés táplálóanyag-igénye kisebb energia- és 

fehérjekoncentrációjú, azaz ún. „ballasztdús” vagy „terimés” tömeg- és melléktakarmányokkal is kielégíthető. 

Ez több okból is kedvező, nevezetesen: 

• elősegíti a takarmányfogyasztó képesség növekedését, 

• hozzászokik az üsző a nagy tömegű, terimés takarmányok fogyasztásához, aminek később, a tehénkorban 

nagy jelentősége van. 
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• olcsóbb lesz a takarmányozás. 

A vemhesség 6. hónapjától az ellésig tartó harmadik szakaszban  a tápláló- anyag-igény ismét jelentősen 

növekszik. A vemhesség utolsó harmadában a magzat növekedése gyorsul, intenzívebbé válik az üsző saját 

testállományának építése, s nem utolsósorban meg kell kezdeni az üszők laktációra való előkészítését is. 

Mindezek kielégítéséhez ismét bőségesebb táplálóanyag-ellátásra van szükség. 

A növekedés, fejlődés szakaszosságán túlmenően az üszők táplálóanyag szükségletét egyéb összefüggések is 

befolyásolják. Ismeretes, hogy a tenyésztésbe vétel időpontja és az ehhez szükséges testtömeg fajtánként eltérő. 

Ez azt jelenti, hogy az üszők táplálóanyag-szükséglete fajtánként, típusonként is változik. Alapvető cél olyan 

táplálóanyag-ellátás biztosítása, amellyel a tenyészüszők a tenyésztésbe vétel tervezett időpontjára kellően 

fejlettek, megfelelő testtömegűek lesznek. (Az üszők fejlettségének elbírálásához példaként a holstein-fríz üszők 

célul tűzött növekedési intenzitását mutatjuk be a 35. táblázatban.) Amennyiben egy fajtában, típusban a korai 

tenyésztésbe vétel a megfogalmazott cél, az előirányzott tenyésztésbe vételi testtömeg tervezett eléréséhez 

szükséges nagyobb tömeggyarapodás intenzívebb takarmányozással érhető el. Ha viszont mérsékelten korai 

vagy későbbi tenyésztésbe vételt tűzünk ki célul, akkor ez „visszafogottabb” takarmányozással is elérhető. A 

mérsékelt intenzitású felnevelés azonban nem lehet fukar vagy hiányos takarmányozás. Téves az a nézet, hogy 

az üsző nem termel, ezért minél „olcsóbban” érdemes felnevelni. Ez megbosszulja magát, a szűkösen 

takarmányozott, lassan növekvő üszők rendszertelenül ivarzanak, vemhesítésük nehéz, több termékenyítésre van 

szükség, kevesebb lesz a tejtermelésük, korán kiselejteződnek, azaz rövidebb lesz a hasznos élettartamuk. Újból 

hangsúlyozni kívánjuk azonban azt is, hogy a túlságosan bőséges, hajtatott nevelésnek is vannak hátrányai: tőgy 

mirigyállományának és a nemi szerveknek az elzsírosodása következtében csökken a tejtermelés, romlik a 

vemhesülés, rosszabb a szervezeti szilárdság stb. Mindez azt jelenti, hogy a szélsőségektől mindkét irányban 

óvakodjunk. Az üszők nevelésével, takarmányozásával kapcsolatos tapasztalatok igazolják, hogy létezik egy 

meglehetősen szűk határok közötti növekedési optimum, amelytől nem is túlzottan távol eső bőségesebb vagy 

szűkösebb táplálóanyag-ellátás hátrányokkal jár. 

A tenyészüszők életfenntartó és termelő takarmányadagját a gyakorlatban nem különítjük el. Ezért a 

takarmányozási normák alapján a napi összes szükségletet kell kiszámítani. A tenyészüszők létfenntartó 

szükségletét, illetve a testtömegüktől és napi tömeggyarapodásuktól függő termelő táplálóanyag-szükségletét, 

továbbá ásványianyag-igényét a 37., 38., 39., 40., 41. táblázatok tartalmazzák. 

2.3.2. A tenyészüszők takarmányozása az egyes életszakaszokban 

A növendéküsző-nevelés első szakaszában  azaz a 6-12 hónapos üszők takarmányozásában a fiatal korból 

adódó nagyobb energia- és fehérjekoncentráció-igény, valamint a bendő korlátozott befogadóképessége miatt 

abrak etetése évszaktól függetlenül szükséges. Napi adagja az etetett tömegtakarmány minőségétől függően 

változik, télen 2-3 kg, nyáron 1-3 kg abrakot etetünk naponta. Kedvező ha a takarmányadagban jó minőségű, 

pillangós vagy fűszéna is található, amelynek napi mennyisége 1-3 kg. Az üszők táplálóanyag igényét a 

korlátozott abrak- és szénaadagok mellett növekvő tömegtakarmány-adagokkal elégítjük ki. Téli időszakban a jó 

minőségű kukoricaszilázsból választás után (6-7 hó) 6-8 kg-ot, 10-12 hónapos üszőkkel 10-15 kg-ot etetünk 

naponta. Ebben az életszakaszban melléktermékeket általában nem vagy kis mennyiségben etetünk. A széna 

helyettesíthető fűszenázszsal is, ebben az esetben szárazanyag alapon számolva 1 kg széna 2 kg szenázszsal 

egyenértékű. 

Nyáron a legelőfű jelenti a legjobb takarmányt az üsző számára. A legeltetés nemcsak a gazdaságos 

takarmányozás szempontjából fontos, hanem feltétele az egészséges szervezet kialakításának is. Régi 

tapasztalat, hogy a legelőn nevelt üszők életteljesítménye kedvezőbb. A 6-7 hónapos üszők naponta 15-18 kg, a 

9-12 hónapos állatok 20-25 kg zöldtakarmányt tudnak elfogyasztani. 

Tejelő üszők esetében néhány körülményt figyelembe kell venni a legeltetés szervezésekor. Először a fiatal, 

választott üszőknek meg kell tanulni legelni, meg kell szokni a legeltetés körülményeit és ehhez idő szükséges. 

E miatt is egyrészt fokozatos átmenetet kell biztosítani a téliről a nyári takarmányozásra való áttéréskor, 

másrészt a legelőhöz nem szokott állatokat kiegészítő takarmányozásban kell részesíteni. Ha ezt elmulasztjuk, 

úgy sokszor jelentős súlycsökkenés következik be. 

A mi éghajlatunk alatt július-augusztusban fellépő nyári aszály miatt a száraz művelésű, nem öntözött gyepek 

kisülnek. A legelő a fiatal üszők táplálóanyag-igényét nem elégíti ki. Ezekben a meleg hónapokban az állatok 

sokat szenvednek a hőségtől és az élősködő rovaroktól is. Ezért az ezekben a hónapokban korosbított üszőket 

nem célszerű a legelőre kihajtani. 
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Az ajánlható takarmányadagokat a 42. táblázat tartalmazza az éven aluli üszők számára. 

A növendéküsző-nevelés második szakaszában  – éves kortól a vemhesség 6. hónapjáig – a szilázs- és a 

tömegtakarmányok szerepe a legnagyobb, de ebben a korcsoportban más melléktermékeket is etethetünk. 

Nagyon fontos alapelv, hogy az állomány növekedését és kondícióját állandóan ellenőrizzük, s ennek alapján 

szükség szerint változtassuk az üszők takarmányozását. Ha jó minőségű, nagy táplálóértékű tömeg- és 

szálastakarmányok állnak rendelkezésre akkor a legtöbb esetben nincs — vagy csak csekély mértékben van — 

szükség abrak etetésére. Csupán az ásványianyag-, ill. vitaminkiegészítést, a különböző premixeket célszerű 0,5 

kg abrakkeverékben adni. A gyakorlati körülmények között a korcsoporton belül a termékenyítésre váró üszőket 

rendszerint külön csoportba gyűjtik össze. Így mód van arra, hogy a jobb termékenyülés érdekében 1 kg abrakot 

etessünk az állatokkal. Legeltetett állományoknál szintén célszerű lehet az abrak etetés. Arra azonban vigyázni 

kell, hogy csak „hizlaló” takarmányokat (silókukoricaszilázs, abrak) etetve, kis súlygyarapodás – napi 500 g – 

mellett is hízásnak indulhatnak az üszők, a kicsi és kövér egyedek későbbi sorsa pedig bizonytalan. Ezért nem 

szerencsés ha tömegtakarmányként csak szilázst etetünk, jó ha az adagban réti széna is van. Az általános 

tapasztalatok szerint a széna nagy szárazanyagtartalmú (40 % felett) szenázsokkal teljes egészében kiváltható. 

Lehetőleg mellőzzük a nagy nedvességtartalmú, 30 +-nál kevesebb szárazanyagot tartalmazó szilázsok etetését. 

Az előzőekben említett elhízás veszélye miatt általában a takarmányadag szárazanyagtartalmának maximum 30-

40 %-át fedezzük silókukorica szilázszsal. Amennyiben a legelő minősége ezt lehetővé teszi, az éven felüli 

üszők kizárólagos takarmánya a nyári időszakban legelőfű legyen. A természetszerű felnevelés és az olcsó 

takarmányozás végett célszerű, ha az éven felüli üszők kora tavasztól késő őszig a legelőn tartózkodnak. 

Ám a legelő kedvező élettani és gazdaságossági hatását hangsúlyozva két fontos körülményről ne feledkezzünk 

meg. Az egyik, hogy az üszők nyári takarmány-ellátását a mi éghajlati viszonyaink között nem lehet kizárólag 

legelőre alapozni. Hazánkban kevés a jó minőségű legelő. Az üszőkkel leggyakrabban a közepes- gyenge 

minőségű és hozamú gyepterületeket hasznosítjuk. Gyakran előfordul — főleg, ha a csapadékviszonyok 

kedvezőtlenek —‚ hogy a nyári hónapokban (július—augusztus) az üszők nem tudják a szükséges táplálóanyag-

mennyiséget a legelőn elfogyasztani. Ilyenkor a hiányt legcélszerűbb szántóföldi zöldtakarmányokkal pótolni. 

Jó megoldás, ha a gyep melletti szántóföldi területen valamilyen zöldtakarmányt, p1. szudáni füvet vetnek, és 

ezt az üszőkkel lelegeltetik. Ezáltal a betakarítás, a szállítás költsége is megtakarítható. Ha zöldtakarmány nem 

áll rendelkezésre, akkor szilázst etessünk. Helytelen gyakorlat ilyenkor abrakot vagy szénát adagolni. 

A másik dolog, hogy a legelőfű táplálóértéke időszakonként erősen változik. Kezdetben az energiatartalom 

csekély, jelentős a fehérjetartalom, később csökken a fehérjetartalom, majd romlik a fű emészthetősége. Ha 

ezeket a körülményeket nem vesszük figyelembe és nem gondoskodunk megfelelő takarmánykiegészítésről, 

akkor könnyen előfordulhat, hogy a legeltetési idény alatt a tenyészüszők gyarapodása rossz, az állatok 

csököttek és tenyésztésre alkalmatlanok lesznek. 

Téli időszakban legfontosabb takarmány a kukoricaszilázs. Éven felüli üszők napi adagja 15—20 kg. Jó 

minőségű szilázs etetésekor főként a vitamin-, és ásványianyag-ellátás miatt elegendő 1—2 kg szénát etetni. A 

szárazanyag-szükségletet 

4—6 kg takarmányszalmával is ki lehet elégíteni. Ha viszont a szilázs gyengébb minőségű, szükség van 3—4 kg 

széna adagolására. Ebben a korcsoportban a lehetőségekhez mérten takarékoskodjunk az abrakkal. Az 

abrakadag nagysága a tömegtakarmányok minőségétől függ. A napi adag általában ne haladja meg a 2,5 kg-ot. 

A különböző melléktermékek (takarmányszalma, kukoricaszár, nyers répaszelet stb.), illetve a melléktermék 

alapú szilázsok (p1. kukoricaszár + répafej vagy répaszelet) már nagyobb mértékben etethetők. Nem szabad 

azonban elfeledkezni arról, hogy a melléktermék a jó minőségű tömegtakarmánynak nem helyettesítője, hanem 

ésszerű kiegészítője. A cél ugyan a költségcsökkentés, amely azonban nem mehet a gyarapodás rovására. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy az éven felüli üszőket egészen addig, amíg a vehemépítés nem támaszt 

nagyobb igényeket, mérsékelt energiaellátásban kell részesíteni. Nagyon fontos azonban az egyenletes 

táplálóanyagellátás biztosítása, mivel ebben az életszakaszban történik az üszők vemhesítése. Emiatt több üzem 

hazánkban a tejelő tehenészet takarmányozásának példájából kiemelve bevezette az üszők takarmányozásában is 

az ún. TMR alapú takarmányozást. Az ajánlható takarmányadagokat a 43. táblázat tartalmazza. 

A növendéküsző-nevelés harmadik szakasza  a vemhesség 6. hónapjától az ellésig tart. Tulajdonképpen ekkor 

folyik a vemhes üszők előkészítése. A tömegtakarmányok adagolásában hasonló elveket követünk, mint az éven 

felüli üszők esetében. A takarmányok minőségére, vitamin- és ásványianyag-tartalmára azonban fokozottabban 

kell ügyelni. A jó minőségű széna etetése (3—4 kg/nap) nélkülözhetetlen. 
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Nyáron a vemhes üszőket lehetőleg legeltessük. A legelőn való sok mozgás a könnyebb ellést segíti. Télen 

viszont a vemhességben előrehaladott üszőket mozgatni, jártatni kell. A vemhes üszők előkészítését — a 

tehenektől eltérően — 6. hónapos vemhes korban kezdjük el. A növekvő táplálóanyag-igényt a kondíció 

figyelembevételével előkészítő abrak etetésével elégíthetjük ki. A vemhes üszőket nem szabad elhizlalni! Ám el 

kell érni, hogy az üsző a magzatépítés mellett saját testállományát is növelhesse és a laktációra is 

felkészülhessen. Az előkészítés során fokozatosan növeljük az abrak mennyiségét a takarmányadagban. Az 

ellést megelőző 4-8 hétre 1,2-2 kg, az ellést megelőző 4 hétben pedig 3-4 kg. Ekkor 4 kg széna mellett a friss 

fejős tehenek napi adagjának 30-50 %-át kapják az üszők. A túlzott energia felvételt el kell kerülni, mert az 

növelheti a borjú súlyát és nehéz ellést eredményezhet. Az ellésre való előkészítés az ellés előtti 10-14. napon 

kezdődik meg az ún. „előkészítős” csoportban. Célszerű azokra a tömegtakarmányokra áttérni amelyeket a 

tejelő tehenek fogyasztanak, a bendő ellést követő mikroflórájának kialakítása érdekében. Az ellési bénulás 

elkerülése érdekében különösen fontos a foszforellátás növelése (1:1 Ca:P arány). 

2.3.3. A legeltetés megszervezése a tenyészüsző-tartásban 

Legeltetés nélkül eredményes üszőnevelés alig képzelhető el. A legeltetés nem csak a takarmányszükségletet 

fedezi, hanem egyúttal olyan tartási módot is jelent, amelynek kapcsán az állatokat különféle — szervezetük 

edzettségét, ellenálló képességét kedvezően befolyásoló — környezethatások is érik. 

A legelő egyrészt takarmányforrás, másrészt pedig termelési környezet is. 

A természetszerű fölnevelés és az olcsó takarmányozás megvalósításhoz célszerű, ha a növendék üszők kora 

tavasztól késő őszig a legelőn tartózkodnak. 

A legelőhasznosítás módja több tényezőtől függ. Ezek közül a gyep hozama, a domborzati viszonyok és a 

munkaerő-ellátottság a legfontosabbak. Hazánkban az 1,2 millió hektár gyepterület minősége és terméshozama 

rendkívül eltérő. 

Az intenzív gyepeket a nagyobb művelési költségek ellensúlyozása végett általában tejelő tehenekkel célszerű 

hasznosítani. A tenyészüszők legeltetésére zömében a félintenzív és extenzív gyepterületek jöhetnek számításba. 

Ez a körülmény meghatározza a legelőhasználat módját és a tenyészüsző-nevelésben alkalmazható legeltetési 

eljárásokat is. 

Jelentős előnyei ellenére a tenyészüszők adagolt-sávos legeltetésére ritkán kerül sor. Ennek oka, hogy e módszer 

több munkaerőt, nagyobb figyelmet és gondosságot igényel, és ez csak nagy hozamú, intenzíven művelt, 

összefüggő sík vidéki legelőterületeken jár gazdasági előnyökkel. A tenyészüszőket általában lejtős és 

rendszerint erősen tagolt legelőkre járatjuk. Ezért a növendék üszők legeltetéséhez az egyszerűbb megoldások, 

elsősorban a szakaszos legeltetés vehető számításba. 

A legelőszakaszok számának meghatározásakor a gyepterület nagyságából, tagoltságából, a várható 

fűhozamból, továbbá a klimatikus viszonyokból kell kiindulni. Alapelv, hogy minden szakasz legeltetése után 

tartsuk meg a gyep regenerálódásához szükséges nyugalmi időt. (Évszaktól és csapadékeloszlástól függően 30—

50 nap). 

A legelőszakaszok nagyságát — a gyep hozamán kívül — az egy csoportban legeltetett állatok száma is 

befolyásolja. Tapasztalatok szerint 200—250 — közel hasonló fejlettségű — üsző is legeltethető együtt. A 

gyakorlatban ennél kisebb gulyák legeltetése az általános, mert a jelenlegi állománykoncentráció mellett az 

azonos korcsoportba tartozó üszők száma ritkán haladja meg a 100-at. Ezért sem célszerű 100—150 üszőnél 

többet egy gulyában legeltetni. A megközelítően azonos életkorú és élőtömegű üszőkből álló gulya a kiegészítő 

takarmányok csoportos adagolása szempontjából is előnyös. 

Az elmondottak alapján az üszőkkel hasznosított legelőkön 5—8 legelőszakaszt célszerű kialakítani. A 

szakaszhatárok kialakítására stabil kerítés és elektromos karám (villanypásztor) egyaránt megfelelő, de ki kell 

használni a domborzati viszonyokból adódó természetes határokat is (árkok, vízfolyások stb.). A villanypásztor 

alkalmazásakor a gyakori áttelepítés növeli a munkaerő-szükségletet. Előnyösebb ezért stabil kerítéssel 

elválasztani az egyes szakaszokat, és esetleg villanypásztorral kisebb egységekre, adagokra osztani az állandó 

szakaszokat. 

Gyenge termőképességű talajokon elhelyezkedő extenzív vagy ún. „területvédő gyepek” hasznosításakor a 

korszerű legeltetési eljárások bevezetése gyakran akadályokba ütközik, illetve a csekély hozamok miatt nem 
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gazdaságos. Ilyen körülmények között a kezdetleges legeltetési eljárások (szabad legeltetés, irányított legeltetés) 

kerülnek előtérbe. 

A gyepnövényzet fejlődése a vegetációs időszak alatt egyenetlen, ezért jelentős különbségek tapasztalhatók az 

egyes növedékek hozama között is. Ebből következően, különösen az első növedék, de korszerű legeltetési 

eljárás alkalmazáskor a továbbá növedékek fűtermése egy részének betakarítása és tartósítása válhat 

szükségessé. 

A szervezéskor fontos alapelv, így figyelemmel kell lenni arra is, hogy a legeltetéssel járó mozgáson kívül a 

növendék üszők napi járása 5—8 km-nél ne legyen több. Ha a legelő az üszőteleptől nagyobb távolságra van, 

nem kell az állatokat naponta kijáratni. Helyesebb ilyenkor ún. legelőközpontot kialakítani. Ide az állatok a 

legeltetett szakaszról behajthatók és ha szükséges, bezárhatók, bár a legeltetés napi menetére az „éjjel-nappal 

legelőn” vagyis a szakaszon tartási mód javasolható. 

A legelőközpont fontos tartozéka a kezelőfolyosó és az inszeminálóállás. A karámon belül az állatok részére a 

legtöbb esetben egy fedett színt, ún. nyári szállást építenek. Jól megfelelnek erre a célra a legegyszerűbb 

szerkezetű (szerfás), féltetővel ellátott, színszerű épületek. Ezeknek az uralkodó szélirányra merőleges falát 

egyszerű és olcsó anyagból kell építeni (deszka, nádpalló stb.). A fedett területen belül elhelyezhetők jászlak is. 

Ezekbe szükség esetén a kiegészítő takarmányok (Pl. zöldtakarmány, szilázs, esetleg abrak) adagolhatók. 

Helyesebb azonban az etetőjászlakat kívül elhelyezni, így traktorvontatású pótkocsiról is feltölthetők. 

A legelőközpontot lehetőleg kiemelkedő tereprészen, egyben a legelő olyan pontján alakítsuk ki, ahonnan 

valamennyi legelőszakasz rövid úton, könnyen elérhető. Kedvező, ha e terület lejtős, ahonnan a csapadékvíz 

gyorsan lefolyik, és az állatok taposásától a karám nem posványosodik el. Ugyanilyen ok miatt a karámot úgy 

méretezzük, hogy egy állatra minimálisan 10—14 m2 alapterület jusson. 

A legelő állatok ivóvíz ellátására nagy gondot kell fordítani. A legeltetés sikere az üszők zavartalan fejlődésének 

és termelésének fontos előfeltétele a folyamatos és egészséges ivóvíz-ellátás. Ennek jelentősége a szélsőségesre 

hajló időjárási viszonyok, a gyakori hőség folytán még hangsúlyosabb. 

A növendéküszők ivóvíz-szükséglete elsősorban az életkoruktól (élősúly) és az időjárástól függ. (45. táblázat). 

A vízellátás legegyszerűbb módon természetes felszíni vizekből történhet. A vonatkozó előírások (MSZ 

319/1982) értelmében gazdasági haszonállatoknak csak ivóvíz minőségű itatóvíz adható. Felszíni vizeink 

többsége azonban többé-kevésbé szennyezet, emiatt ezzel a lehetőséggel a gyakorlatban csak kivételes esetben 

számolhatunk. Azokon a legelőterületeken amelyek kommunális vízhálózathoz közel fekszenek, szárnyvezeték 

kiépítésével létesíthetünk itatási lehetőséget. Ha erre nincs lehetőség, akkor egyedileg kell megoldani a 

víznyerést. A már hosszú idő óta legelőként használt területeken gyakran találunk ásott kutat, amelyből motoros 

szivattyúval nyerhetjük ki a vizet. Ha új kút telepítésére kerül sor ma már kizárólag fúrt kút jöhet szóba. Ha 

mindezek a lehetőségek nem állnak rendelkezésre, akkor lajtos kocsival szállítjuk ki a legelő állatokhoz az 

ivóvizet. Ebben az esetben jelentős szállítási költséggel kell számolni. 

A legelőszakaszokon vagy a legelőközpontban itathatunk. Mesterséges itatóhelyeken (kút, itatókocsi, 

vízvezeték) vályúból vagy önitatóból itatunk. Ha vályúból itatunk, azt úgy méretezzük, hogy egyszerre legalább 

az állatok egyharmada hozzáférjen. A lecsurgó víz elvezetéséről gondoskodni kell, nehogy a kút környéke 

elposványosodjon. A legelőn naponta általában háromszor, nyáron, nagy hőségben azonban 4—5-ször is itatni 

kell. Hűvös, borús napokon kétszeri itatás is elegendő. Ezért célszerű olyan itatórendszert választani amely az 

állatok szükségletét folyamatosan csekély karbantartási igény mellett, felügyelet nélkül ki tudja elégíteni. 

Korábban a nyílt víztükrű itatók használata volt az általános. Ezekhez azonban hozzáfértek a madarak, a 

rágcsálók, szennyezte a szél, illetve a nagy szabad vízfelszín miatt könnyen felmelegedett és elpárolgott a víz. 

Ma már léteznek olyan itatók amelyek elszigetelik az ivóvizet a környezettől, ahhoz csak a haszonállat tud 

hozzájutni. Ezek a ma már közismertté vált labdás, hőszigetelt itatók. 

A növendék üszőket a nagy melegtől, a tűző napsütéstől a legmelegebb napszakban védeni kell. Erre a célra a 

legelő árnyékos, szellős részén jelöljünk ki delelőhelyeket. Itt kell elhelyezni a vakaródzóíveket és a rovarok, 

legyek elhajtására szolgáló, fákra szerelt ágseprűket. 

Tavasszal, a legeltetés megkezdése előtt ellenőrizzük a legelő berendezéseinek állapotát. Ha szükséges, 

végezzük el a műtárgyak, nyári szállás, delelők, itatóhelyek kerítések javítását, a kutak fertőtlenítését. A 

gyepápolás során simítóval, fogasolással, boronával megszüntetjük a vakondtúrásokat, a talajegyenetlenségeket. 

A területet megszabadítjuk a kórós szárú, szúrós, tövises növényektől, bokroktól. 
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A legeltetést – a hosszú téli istállózás után – legalább 2 hetes átmeneti szoktatással kezdjük, mert a friss tavaszi 

fű felfúvódást, emésztési problémákat okozhat. A legeltetési idény hazánkban az időjárástól függően április 

végétől október közepéig tart (kb. 160-170 nap). Árt a legelőnek, ha tavasszal túl korán még a fű megerősödése 

előtt ráhajtjuk az állatokat. A legeltetés megkezdésének az a jó időpontja, amikor a talaj már kellően száraz, és a 

fű legalább 10-15 cm magas. A költségtakarékos felnevelés miatt délszerű a legeltetési idényt minél jobban 

meghosszabbítani. Ősszel az alkalmi szántóföldi legelők (kukoricatarló, répatarló) hasznosításával 30-50 nappal 

meghosszabbítható a legeltetési idény. Fagytűrő növények vetésével (olajretek, repce) és legeltetésével 

ugyancsak megnyújtható és tavasszal korábban kezdhető a legeltetés. 

Szintén a legeltetési időszak meghosszabbítását teszi lehetővé az ún. késleltetett legeltetés „bundában hagyás”, 

amelynek a lényege, hogy nyár végén-ősz elején hagyják megnőni a gyep növényállományát, nem legeltetik le. 

Az így kapott felül elszáradt szár- és levélmaradványokat tartalmazó bundát átszövi a friss hajtásnövekedés és 

ezt még 5-10 cm porhó vastagságig is legeltethetjük. 

A legelő nagyon fontos szerepet tölt be a növendék üszők felnevelésében, azonban állandóan figyelemmel kell 

kísérni az üszők növekedését, fejlődésé, a gyephozamot. Minden olyan időszakban amikor nem áll 

rendelkezésre elegendő legelőfű, póttakarmányozásra van szükség. 

2.4. A tenyészüszők elhelyezése 

Az üszők elhelyezésére az olcsó, egyszerű építészeti megoldású, természetszerű tartást lehetővé tevő istállók a 

legalkalmasabbak. Az istálló tartástechnológiája egyszerű, élőmunka igénye kicsi legyen. Mivel a növendék 

üszők zöme kora tavasztól késő őszig a legelőn tartózkodik, az istállót gyakran csak télen használják ki. Ez is 

indokolja, hogy az üszőistállót mindig az adott körülmények között legolcsóbb anyagokból építsük. Erre a célra 

leggyakrabban fát (ragasztott íves faszerkezet vagy szerfa), ritkábban vas-, illetve vasbeton vázat használnak. 

Mivel új növendékistálló építésére nincs mindig lehetőség, gyakran előfordul, hogy meglévő, egyéb célra épült, 

használaton kívül álló épületeket alakítanak át üszőistállóvá. Ilyenkor a technológiailag legegyszerűbb 

megoldásokat válasszuk. 

Az üszőistállókban napjainkban a kötetlen tartás az általános. Kisebb arányban — főleg az üszők téli 

elhelyezésében — néhol még előfordul a kötött tartás is. A zárt, kötött tartású istállók sem tenyésztési, sem 

ökonómiai okok miatt nem megfelelőek. Ezért a kötött tartású istállókat — rekonstrukcióval — kötetlen 

tartásúvá célszerű átalakítani. 

A kötetlen tartású üszőistálló tervezésekor egy növendék üszőre — a korától függően — 2,5—4 m 

pihenőterületet számolnak. Bár etológiai vizsgálatok szerint ennél nagyobb, 5-6 m pihenőterület kedvezőbb 

lenne. Az istállóhoz rendszerint kifutó csatlakozik. Ennek területe legalább érje el a belső istállótér nagyságát. 

A nagyobb kifutó kedvezőbb, mert az állatok itt többet mozoghatnak, és a kifutóban traktorral is könnyebb 

közlekedni (p1. trágyaeltávolításkor). Nyáron a bélsár, a vizelet és a csapadék hamar felszárad. Más évszakban 

viszont elposványosíthatja a kifutó talaját. Ennek megakadályozására a kifutóban almoznak, illetve az egész 

kifutót vagy annak egy részét szilárd burkolattal látják el. A nagyobb alapterületű kifutó kevésbé posványosodik 

el. Ezért ilyen esetben — ha a terület megfelelő lejtésű — elkerülhető a burkolás és az almozás. 

Az egy csoportban elhelyezett üszők száma az állomány, illetve a tehenészeti telep nagyságától függ. Annyi 

csoportot célszerű kialakítani, hogy az egyes korcsoportok eltérő takarmányozása könnyen megvalósítható 

legyen (p1. egy éven aluli, egy éven felüli és előrehaladottan vemhes csoport). Kisebb telepeken, ahol a 200—

400 tehén utánpótlásához szükséges tenyészüszőket nevelik, túlságosan kis csoportokat (15—20 üsző) kellene 

kialakítani. Ez különösen a nyári legeltetéskor jelent nehézséget, mert a gondozók munkaideje csak nagyobb, 

100—150 üszőből álló gulyák legeltetésével használható ki. Ilyenkor elkerülhetetlen a különböző 

korcsoportokba tartozó üszők összevonása. Nagyobb tehénállomány (500—1000 tehén) tenyészutánpótlását 

szolgáló üszők fölnevelése már koncentrált üszőtelepet igényel. Itt 60—160 — megközelítően azonos életkorú 

és élőtömegű — üszőt is összehajtanak egy legelő csoportba. 

A kötetlen tartású üszőistállók zárt és nyitott formában egyaránt épülhetnek. E két istállótípus belső 

technológiája hasonló ugyan, de a zárt, kötetlen tartású üszőistálló kevésbé természetszerű és helykihasználása 

is kedvezőtlenebb. Figyelembe véve a tenyészüsző-neveléssel szemben támasztott tenyésztői és ökonómiai 

követelményeket, az üszők elhelyezésére a nyitott, esetleg téliesíthető, kötetlen tartású istállók a 

legalkalmasabbak (10. ábra). 
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A nyitott növendéküsző-istállók egyszerű szerkezetűek, olcsó anyagokból is megépíthetők. Nincs szükség sem a 

tető hőszigetelésére, sem mesterséges szellőztetőberendezésre. Nyári melegben a nyitott oldalfalak és a 

tetőgerincen kialakított szellőzőnyítások (ún. gerincszellőzés) közötti légáramlás teszi lehetővé a kel lő 

légcserét. Ügyelni kell arra, hogy az istálló az uralkodó szélirányra merőlegesen épüljön és huzatmentes legyen. 

Az etetőtér kialakításakor figyelembe kell venni, hogy a növendék üszők nagy mennyiségű tömegtakarmányt 

fogyasztanak. Ezért annak kiosztását célszerű gépesíteni. A jászlak elhelyezhetők az istállóban, az épület 

falában és a kifutóban. Üszőistállóban a középső áthajtó-etetőút létesítése jelentős helyigénye miatt sem 

célszerű. Az istálló falában elhelyezett jászlak kívülről is jól feltölthetők. Legkedvezőbb megoldás, ha a 

jászlakat a kifutóban ágy helyezzük el, hogy a karámon kívül haladó takarmánykiosztó kocsiról közvetlenül 

feltölthetők legyenek. Ekkora belső fedett istállórész teljes egészében pihenőtérként hasznosítható. Ezáltal az 

istállóban több állat helyezhető el. A kifutóban a jászlakat is célszerű fedéllel vagy féltetővel el1átni. Így a 

takarmányt védjük a csapadék (eső, hó) káros hatásától. 

Itatásra legalkalmasabbak a nyílt víztükrös, szintszabályozós önitatók. Tekintettel arra, hogy a nyitott üszőistálló 

hőmérséklete télen fagypont alá is süllyedhet, az önitatókat elektromos fűtőberendezéssel kell ellátni és az 

etetőtér (jászlak) közelében elhelyezni. 

A trágyakezelési és eltávolítási megoldások közül mindazok számításba jöhetnek, amelyeket általában a kötetlen 

tartású istállókban (p1. a hízómarha- vagy tehénistállókban) használnak: a mélyalmos, a pihenőbokszos és az 

alom nélküli, rácspadlós megoldások. A tenyészüsző nevelésben a mélyalom a legelterjedtebb. Megfelelő 

almozáskor az állatok tiszták, és szívesen tartózkodnak a pihenő- téren. Figyelembe véve, hogy nyáron az üszők 

a legelőt járják, a képződött trágyát a hízómarha-tartáshoz viszonyítva ritkábban — évente 2—3 alkalommal — 

kell eltávolítani. Az alomszalmaigény is kisebb, napi 3—5 kg/állat. 

A csoportos pihenőterű üszőistállók mellett esetenként pihenőbokszos istállókat is építenek. Ez csökkenti az 

alomszalmaigényt, és a későbbi kötetlen tehéntartás miatt is kedvező, viszont az eltérő testtömegű és korú 

állatok számára nehézséget jelent a bokszok nagyságának (méreteinek) kialakítása (44. táblázat). A különböző 

méretű pihenőbokszok létesítése — költségességük miatt — csak nagy üszőnevelő telepeken indokolható. A 

bokszok elülső részén helyezzünk el egy rácsot vagy állítható nyakszirtfát, amellyel a bokszok „hossza”, 

nagysága változtatható. 

Rácspadlót üszőistállóban a lábvégekre gyakorolt kedvezőtlen hatása miatt - tenyészállat-nevelésről lévén szó 

— csak kivételesen használnak. Az utóbbi években — elsősorban a húshasznú tehenek épület nélküli tartásával 

szerzett tapasztalatok alapján — felvetődött a tenyészüszők épület nélküli téli tartásának lehetősége is. 

A test fűtésére ilyen tartásmódban az üszők mintegy 20—25%-kal több energiát igényelnek. Erre a 

takarmányozás szervezésekor figyelemmel kell lennünk. Az épület nélküli téli tartás feltétele a szélárnyékos, 

száraz pihenőhely, a betonozott etetőtér, a temperált önitató stb. Ezek a sikert alapvetően befolyásolják. 

2.5. A tenyészüszők ápolása 

A tartási mód miatt a tenyészüsző-nevelésben az ápolási munka kevesebb, mint a tehéntartásban vagy a 

borjúnevelésben. Kötetlen tartásban a növendék üszők bőrápolására nincs szükség. A karámban vagy a 

legelőközpontban elhelyezett vakaródzóívek és vakaródzóláncok segítségével az állatok magukat tisztíthatják. A 

napfény, a szél és az eső ugyancsak elősegíti a kültakaró öntisztulását. 

A legelőre járó állatok a körömápolását a legelőre hajtás előtt 2—3 héttel el kell végezni. Ha a növendék 

üszőket nem tudjuk legeltetni, és egész évben istállóban s az ahhoz csatlakozó kifutóban tartjuk, akkor évente 2 

alkalommal kell körmözni. 

Ezt a munkát körmözőkaloda használatával tehetjük balesetmentessé. 

A növendék üszőket legelőre hajtás előtt, valamint a legeltetési idény befejezésekor mérlegeljük. Ennek révén 

fontos adatokat kapunk a növendékállomány növekedési üteméről, fejlettségéről. Mérlegelni kell az életkor 

alapján már termékenyíthető (16—18 hónapos) üszőket, mivel az életkor mellett főleg az élősúly határozza meg, 

hogy az üsző tenyészérett-e. Csak jól fejlett, megfelelő élőtömeggel rendelkező tenyészüszőket engedjünk 

inszeminálni. 

2.6. Állategészségügyi feladatok a tenyészüsző-nevelésben 
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A nagyüzemek döntő többségében a tenyészüszőket külön telepen nevelik. Az üszőborjak a tejitatást követő 

rövidebb-hosszabb utónevelési időszak után kerülnek az üszőtelepre. A borjúkorban előírt betegségmegelőző 

állat-egészségügyi teendők elvégzése — egyébként is, de — különösen akkor fontos, ha több tehenészeti 

telepről származó üszőborjak kerülnek a tenyészüszőtelepre. Ilyenkor diagnosztikai vizsgálatokon alapuló 

vakcinázással előzzük meg, ill. mérsékeljük a vírusos betegségek kártételét. 

A tenyészüszők gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes felnevelésére nagy gondot kell fordítani. 

A külső és belső élősködők elleni védekezés megegyezik a tehenekre vonatkozó előírásokkal. 

Az elhanyagolt legelőkön és a korszerűtlen legeltetéstechnika miatt állatainkat sok ártalom érheti. Alapvető 

előírás, hogy legelőre csak egészséges, fertőző és parazitás betegségektől mentes növendék állatok 

kerülhessenek. 

A legelőre való hajtás előtt, ahol szükséges, az üszőket védőoltásban kell részesíteni (p1; lépfene, sercegő üszög 

ellen.) Ugyancsak gyógykezelni kell a parazitás betegségben szenvedő állatokat is. A legeltetés az istállóban 

tartáshoz képest jelentős mozgástöbblettel jár. Ehhez megfelelően előkészített körmök szükségesek. Ezért a 

kihajtás előtt 3—4 héttel végezzük cl a csülökápolást, hogy a csülökszaru alkalmazkodni tudjon a talaj 

keménységéhez. 

A kihajtás előtti legelőszemle alkalmával a kutakat (1 dl klórlúg/l m víz) és a nyári szállásokat fertőtleníteni 

kell. A vakaródzóláncokat, ágseprűket és az élősködők, legyek elleni védekezést szolgáló kémiai rovarirtó 

szereket a delelő- és pihenőhelyekre ekkor helyezzük ki. A legyek elleni védekezésre a porozókapu jól bevált. A 

porozókapura több, rovarirtó szerrel töltött jutazsákot függesztenek fel. 

A zsákokból az áthaladó állatokra hulló rovarirtó szer folyamatosan irtja a legyeket. (Hasonló megoldást 

használnak az anyatehéntartásban is.) A kihajtás előtt a takarmányozási és a mozgási átmenetről gondoskodni 

kell. Ezt a célt szolgálja a karámok használata, a mozgatás és a zöldtakarmányhoz való fokozatos 

hozzászoktatás. 

A növendék üszők kondícióját a legeltetési időszak alatt figyelemmel kell kísérni. Ha a kondíció romlik, meg 

kell keresni az okát (a gyep csekély táplálóértéke, nyomelemhiány, túlzsúfoltság, parazitás fertőzöttség stb.). 

Nem egy esetben a kevés és nem jó ivóvíz miatt szenvednek az állatok. Az üszők kisebb állóvizekből, 

pocsolyákból ne ihassanak, mert ezek vize könnyen fertőződhet, betegségeket terjeszthet. 

Műtrágyával kezelt legelőszakasz legeltetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a kiszórt műtrágya szemcséi a 

növényzeten vagy a talajon szabad szemmel már nem láthatók. 

2.7. Munkaszervezés a növendéküsző-telepen 

A növendéküsző-nevelésben a munkafolyamatok jellege — ebből következően a munkarend is — jelentősen 

különbözik a nyári és téli félévben. 

A téli félévben az üszők többnyire az istállóban tartózkodnak. A munkaszervezet és a munka az üszőistálló 

tartási módjától függ. Kötetlen tartású istállókban a takarmányt általában gépi úton osztják ki. 

Kötetlen tartásban bőrápolásra nincs szükség. Kisebb telepeken, illetve kötött tartású istállóban előfordul, hogy 

az istállóhoz szállított takarmányokat a gondozók juttatják az állatok elé. 

Trágyaeltávolítás és almozás közben a gondozók megfigyelhetik az üszőket, kiválaszthatják az ivarzó vagy 

esetleg beteg állatokat. Egy gondozó a technológiától függően 80—250 üszőt lát cl. Az idényszerű feladatok 

(oltás, körmözés, mérlegelés stb.) miatt olyan munkaszervezet kialakítása célszerű, ami lehetővé teszi a 

munkaerő átcsoportosítását. 

A nyári félévben a legelőhasználat módja határozza meg a munkarendet. Szem előtt kell tartani, hogy a 

szarvasmarha a kora hajnali és a késő délutáni órákban legel a legszívesebben. Az üszők legkésőbb 6 órakor már 

legeljenek, és 19 óra előtt ne hajtsák be őket a legelőről. Az életkortól és a legelő minőségétől függően naponta 

6—9 óra legelési időről kell gondoskodnunk. Gyengébb minőségű legelőn az üszőket éjjelre sem kell bezárni. 

Járkálhassanak szabadon a legelő és a nyári szállás között. A napirend kialakításakor a nappalok hosszúságát is 

figyelembe kell venni. 
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A növendéküsző-nevelés munkáinak szervezésekor a legnagyobb figyelmet a termékenyítés szervezése igényli. 

Az ivarzó üszők megfigyelése és kiválogatása különös figyelmet követel. A válogatófolyosó, az 

inszeminálóállás — tehát a technikai feltételek — és az anyagi összefüggés a siker alapfeltétele. 

Az üszőistállóban tartózkodó állatok elkülönítésének nincs akadálya, de nem könnyű ugyanezt a legeltetési 

idényben megoldani. Kisebb üszőtelepeken (100— 200 üsző) Ugyanis az egy időben vemhesítésre váró üszők 

(20—30 db) külön legeltetése a kis létszám miatt munkaszervezési nehézséget jelent. Ilyenkor az egyik 

lehetőség, hogy a különböző korú üszőket együtt legeltetjük és fokozott figyelemmel keressük az ivarzókat. A 

jól láthatóan megjelölt állatokkal (p1. ezüst-nitrát oldattal nagy számokat festünk az oldalukra) biztonságosabb 

és könnyebb a munka. 

Másik lehetőség, hogy a termékenyítésre váró üszőket kisebb legelőszakaszokon vagy a nagyobb szakaszokból 

villanypásztorral kialakított kisebb szakaszokon helyezzük el. Ekkor természetesen nagyobb munkaerőigénnyel 

kell számolnunk, amit a jobb vemhesülési eredményeknek kell ellensúlyozniuk. 

Az ivarzó állatokat a kezelő- vagy válogatófolyosón választjuk ki és az inszeminálóállásban rögzítjük. 

Kiválaszthatók az ivarzó üszők reggel a legelőre való kihajtás előtt és este a behajtás után is. Az inszeminátor 

munkáját is úgy kell szervezni, hogy naponta kétszer termékenyítsen. Nehéz az inszeminálások szervezése, ha 

az üszőket távoli, nehezen megközelíthető legelőn tartják. Ilyenkor — elsősorban a húshasznú üszők 

termékenyítésekor — jó megoldás lehet az oda kihelyezett bikával való természetes fedeztetés. 
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7. fejezet - A szarvasmarha hízlalása 
(Szabó Ferenc) 

1. Általános elvek 

A hizlalás során vágómarhákat állítunk elő, azaz a különböző ivarú, korú, súlyú szarvasmarhákat intenzívebben 

takarmányozzuk, annak érdekében, hogy a levágott marha minősége kedvezőbb legyen. A szarvasmarha 

bármelyik ivarban, bármilyen súlyban, életkorban és tápláltsági állapotban vágásra értékesíthető, húsa és 

belsőségeinek nagy része élelmezési célra felhasználható. Vágás előtt azonban a növendék állatokat hizlalni 

szoktuk. A kifejlett állatok izomállományukat már nem növelik, ezért a selejtezett felnőtt állatoknál csak 

feljavítást alkalmazhatunk. 

A hizlalásra kerülő állatok nagyobb hányadát a növendék bikák teszik ki, mivel tenyésztési célra a hímivarú 

egyedekből rendszerint kevesebb állatra van szükségünk. A tengerentúli országokban ugyanakkor a bikák 

ivartalanítása, a tinók hizlalása általános gyakorlat. A növendék üszőket elsősorban tenyésztési célra neveljük 

fel, esetleg előhasznosítást is alkalmazhatunk. Emiatt a hizlalásra kerülő nőivarú állatok létszáma a bikákénál 

jóval kevesebb. Ha nagyobb arányban kerül sor üszőhizlalásra és vágásra, akkor a tehénállomány növelésére, de 

még a szinten tartásra sincs lehetőség. Ha viszont a tehénlétszám csökkentése a cél, akkor kevesebb üsző kell 

továbbtenyésztésre, és több kerülhet hizlalásra. 

A hizlalási súly felső határát a vágómarha minősége és a gazdaságosság szempontjából általában a fajtára 

jellemző tehén kifejlett kori súlyának 75-80%-ában határozzuk meg (Huth szabály). Ennél nagyobb végsúlyra 

nem célszerű törekedni, mert a napi súlygyarapodás a kifejlett kori állapot felé haladva csökken, az intenzív 

faggyúbeépülés miatt a vágóérték romlik, továbbá kedvezőtlenebbé válik a takarmányértékesítés is. A 

lehetséges maximális hizlalási végsúly alatt azonban a piaci igényektől függően különböző kategóriába 

sorolható vágómarhát állíthatunk elő. 

1.1. A hízó marhák növekedését, testösszetételét befolyásoló 
tényezők 

Kifejlett kori élősúly. Az adott korban elérhető súlygyarapodást a kifejlett kori élősúly befolyásolja. Ennek 

elérésekor megszűnik a szövetekbe a fehérjebeépítés, a további súlynövekedés, a gyarapodás a faggyú 

mennyiségének növekedését jelenti. A később érő, nagyobb kifejlett kori élősúlyú növendékmarháknál a 

fehérjebeépítés tovább tart, mint a kisebb rámájú fajtáknál, ezért azonos korban, azonos takarmányozásnál 

súlygyarapodásuk nagyobb. Jóllehet a kifejlett kori élősúly genetikailag determinált, azt bizonyos 

takarmányozási tényezők csökkenthetik (Owens és mtsai 1995). A választás utáni túl intenzív takarmányozás 

(abrakos hizlalás), különösen a korán érő típusoknál, vagy a súlyos fehérjehiány kisebb kifejlett kori élősúlyt 

eredményez, mint a genetikailag meghatározott maximum. Ennek következményeként a hizlalás későbbi 

időszakában az ilyen állományoknál kisebb súlygyarapodásra és faggyúsabb vágott árura számíthatunk. 

Ivar, fajta. Az ivar és a fajta szerinti eltérések a súlygyarapodás összetételével vannak összefüggésben. Azonos 

takarmányadag etetésekor a bikák súlygyarapodása nagyobb a tinókénál és a tinóké nagyobb az üszőkénél. 

Azokban az országokban ahol tinót hizlalnak, általános a hormonkészítmények használata (pl. USA), melyek 8-

12 %-kal növelik a súlygyarapodást (NRC, 1976). Hazánkban, ahol a hormonok felhasználása tilos, a 

tinóhizlalás a bikák hizlalásával szemben nem indokolt. Azonos takarmányozásnál a fajták súlygyarapodását 

alapvetően meghatározza a beépített szövetek energiatartalma. A nagyobb kifejlett kori élőtömegű, nagy rámájú 

fajták súlygyarapodása általában nagyobb, mint a közepes rámájú típusoké. Típuson belül is jelentős eltérés 

lehet a fajták között. 

Hizlalási végsúly. A hizlalási végsúly és az elérhető súlygyarapodás nem függetlenek egymástól. A nagy rámájú 

típusba tartozó növendékbikák a súlygyarapodás maximumát 300-400 kg élősúly között érik el - üszőknél és a 

kis rámájú típusba tartozó bikáknál ez kisebb élősúlynál jelentkezik -, majd a súlygyarapodás lineárisan 

csökken. Adott genotípuson belül minél nagyobb az értékesítési súly, annál kisebb a potenciálisan elérhető, 

átlagos súlygyarapodás. 

Kompenzációs növekedés. A növendékmarhák teljesítménye és takarmányhasznosítása nem független a korábbi 

takarmányozási szinttől. Minden olyan időszak után, melynek során az állatok genetikai képességük alapján 
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várható növekedési erélyükhöz képest alacsonyabb szintű táplálóanyag-ellátásban részesültek, a táplálóanyag 

ellátási színvonal növelésekor kompenzációs növekedés mutatkozik. 

A kompenzációs növekedés jellemzői, hogy a szűkös ellátás után a bőséges ellátáskor a növendékmarhák 

takarmányfelvétele és súlygyarapodása nagyobb, mint folyamatosan takarmányozott társaiké, továbbá a 

táplálóanyagok hasznosulása kedvezőbb. A kompenzációs növekedés után a növendékmarhák testösszetétele 

hasonló a folyamatosan takarmányozott marhákéhoz, annak ellenére, hogy a növekedési időszak kezdetén 

energiatartalékaik kisebbek voltak. A kompenzációs növekedés alatt tehát az energiahasznosulás hatékonysága 

kedvezőbb. A visszatartott növekedés oka a fehérje vagy az energiahiány egyaránt lehet, tehát az energia- és 

fehérjeellátás javításának hatására egyaránt kompenzációs növekedés léphet fel. Azoknak a kísérleteknek az 

eredményei, melyekben a kompenzációs növekedés hatását a teljes időszakban (visszatartott + kompenzációs) 

vizsgálták, azt mutatták, hogy a teljes időszakra vetítve a teljesítmény és takarmányhasznosítás kedvezőtlenebb, 

mint folyamatos ellátásnál. A kompenzációs növekedés kihasználása elsősorban tehát gazdaságossági előnyöket 

rejthet magában, ha a visszatartott növekedési szakaszban a növendékmarhák takarmányozása nagyon olcsón 

biztosítható. Ilyen megoldásokat kínál a választást követően a legelőre hajtás, néhány hónapig olcsó legelőn 

tartás, majd viszonylag intenzív hizlalási szakasz. A tenyésztésre alkalmatlan vagy felesleges üszők a tenyész 

állományhoz hasonlóan legelőn tarthatók, majd a legeltetés után intenzíven hizlalhatók stb. A kutatási 

eredmények szerint a visszatartott időszakban nem ajánlatos létfenntartó szintnél kisebb táplálóanyag ellátást 

biztosítani, legalább csekély gyarapodást el kell érni. 

Vérmérséklet, temperamentum. Amikor az azonos körülmények között tartott és takarmányozott 

növendékmarhákat vérmérsékletük szerint kategóriába sorolták (1-3-ig terjedő pontszámmal) azt tapasztalták, 

hogy a nyugodtabb marhák nagyobb súlygyarapodást értek el. Az 1 (nyugodt) kategóriájú növendékmarhák 

esetén napi 1,38 kg, a 2., illetve 3. kategóriába sorolt élénkebb vérmérsékletű állatoknál 1,29, illetve 1,19 kg 

súlygyarapodást tapasztaltak (Voisinet és mtsai, 1997). A nyugodtabb vérmérsékletű marhák ugyanakkor 

könnyebben kezelhetők, az istálló és kezelő berendezésekben kisebb kárt tesznek és az állatvédelmi szempontok 

is jobban érvényesíthetők - a szükséges kezelések, mérlegelések nem jelentenek stresszt, törést számukra, ezért a 

hizlalás szempontjából a nyugodtabb állatok feltétlenül előnyt jelentenek. 

Takarmányozási tényezők. A hízómarhák növekedését, testösszetételét befolyásolhatja az etetett 

tömegtakarmányok és az abraktakarmányok mennyisége és aránya. Abraketetéssel intenzívebb növekedés érhető 

el, mint kizárólag tömegtakarmányokra alapozott hizlalás során. A hizlalási végsúly növelésével a 

súlygyarapodás csökken, de ez a csökkenés a tömegtakarmányra alapozott hizlalásnál mérsékeltebb, mint 

tömegtakarmányra + abrakra alapozott hizlalás esetén. Az abraketetés jelentősége alacsony vágósúly esetén 

nagyobb. Nagy súlyra való hizlalásnál a tömegtakarmányok abrakkal való kiegészítése a súlygyarapodás szintjét 

kevésbé befolyásolja. 

2. Hízlalás módszerek, vágómarha kategóriák 

A szarvasmarhából testtömegtől, életkortól, ivartól, takarmányozástól függően, kereskedelmi szempontból jól 

elkülöníthető, eltérő minőségű termékként megjelenő vágómarha állítható elő. Az eltérő kategóriájú 

vágómarhákat különböző módon hizlaljuk. A fontosabb hizlalási módszerek az alábbiak: 

Borjúhizlalás. A vágóborjú maximum fél éves korú, és 250 kg súlyú, vágásra szánt szarvasmarha. A piaci 

igényektől függően természetesen lehet ennél fiatalabb, kisebb tömegű is. Korábban például hazánkban gyakori 

volt a 80-120 kg súlyú, 6-12 hetes borjak vágásra történő értékesítése. 

Fehérhúsú borjú hizlalás. E kategória 180-200 kg élősúlyú, 20-22 hetes, világos színű húst adó borjú. E termék 

úgy állítható elő, hogy a borjakat kizárólag tejjel, vagy tejpótló készítményekkel takarmányozzuk, szilárd 

takarmányokat (széna, abrak) csak korlátozottan etetünk. A vasfelvételi lehetőséget csökkentjük, így 

mesterséges anémiát idézünk elő, aminek következtében az állatok húsa világos színű lesz. E termékre van 

igény a piacon, de az állatvédelmi előírások miatt a vashiányos takarmányozás alkalmazása kérdéses lehet. 

Baby beef hizlalás. Az angolszász országokban terjedt el, ahol a kisebb testű fajtákat (hereford, angus) 350-400 

kg súlyig, 10-12 hónapos korig hizlalják. 

Növendék bika hizlalás. E hizlalási mód célja 550-600 kg, vagy nagyobb súlyú, hímivarú vágómarha előállítás. 

E terméket előállíthatjuk intenzív (nagyobb mennyiségű abrak, kevés széna felhasználása), illetve félintenzív 

(nagyobb mennyiségű silókukorica szilázs, kevesebb abrak és széna etetése) takarmányozással. Az előbbi 

esetben 13-15 hónapos, az utóbbiban 16-18 hónapos korukra készülnek el a vágómarhák. 
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Növendék tinó (borjúfogas tinó) hizlalás során a bikákat fiatalon ivartalanítják, és tinóként hizlalják. A vágótinó 

lehet kisebb, 500-550 kg, illetve nagyobb, 600-650 kg súlyú. A tinók növekedési erélye kisebb, mint a bikáké, 

emiatt később készülnek el, de húsuk márványozottabb, ízletesebb, porhanyósabb. A tengerentúli országokban a 

tinóhizlalás az általános, ahol az ivartalanításból adódó kisebb súlygyarapodást növekedési hormon 

készítmények alkalmazásával kompenzálják. Az EU tagországaiban a növekedési hormonok ilyen célú 

felhasználása nem megengedett. 

Növendék üsző hizlalás. Ha növendék üszőket hizlalunk, akkor azok rendszerint 400-450 kg súlyban, 15-20 

hónapos korban kerülnek vágásra. A nőivarú állatok növekedési erélye, takarmányértékesítése rosszabb. Az 

üszők elsősorban a tehénállomány pótlását szolgálják, ezért csak a tenyésztésre nem alkalmasa egyedeket 

indokolt hizlalni, vágásra értékesíteni. 

Fiatal tehén (előhasznosított üsző) hizlalás. Ha a fiatal vágótehén ára kedvezőbb, mint a vágóüszőé (pl. 

Franciaországban) akkor célszerű lehet az előhasznosított üszők, azaz a fiatal, egyszer borjazott tehenek 

hizlalása és vágásra értékesítése. A fiatal vágótehén 400-500 kg súlyú, 24-28 hónapos életkorú, ami azonban 

fajtától, a piaci igényektől függően ettől eltérő is lehet. 

Selejt tehén, selejt tenyészbika bika feljavítás. Az ilyen állatok a selejtezés idejétől, a tartási és takarmányozási 

viszonyoktól függően különböző súlyúak, életkorúak és kondíciójúak lehetnek. Az előbbiekben felsorolt 

növendék marhákétól eltérően az idős vágómarhák húsa száraz, durva rostú, melegen darálva sok vizet vesz fel. 

Elsősorban leveshúsnak való, vagy nem tartós töltelékáru (szafaládé, párizsi) készítésére alkalmas. 

3. Hízómarhák takarmányozása 

3.1. A hízómarhák takarmányozásának irányelvei 

A növendékmarhák hizlalása során rendszerint tömegtakarmányokat és abraktakarmányokat is etetünk. 

Általában azok a tömegtakarmányok kedvezőek, melyek energiakoncentrációja nagy. Hazai adottságaink között 

a legjobb, nagy mennyiségben rendelkezésre álló hizlaló tömegtakarmány a silókukorica szilázs. 

A hizlalás alatt az állatok energia- és fehérjeszükséglete nem azonos mértékben változik. Az energiaszükséglet 

folyamatosan az állatok súlyával és korával nő, a fehérjeszükséglet magas szintről indul, majd gyakorlatilag 

stagnál. A takarmányfelvétel növekedésével a növendékmarhák a tömegtakarmányból is egyre nagyobb 

mértékben képesek fehérjeszükségletük fedezésére. Mindezek alapján az energia és fehérjehordozó abrakokat 

célszerű különválasztani. A fehérje kiegészítő abrakba keverhetők az ásványi- és vitamin kiegészítők, a 

hozamfokozók stb. A fehérje kiegészítő mennyisége a hizlalás során csökkenthető. 

Az energiában gazdag abrakok felhasználásánál irányadó lehet, hogy átlagos minőségű kukoricaszilázs ad 

libitum etetésekor 1000 g körüli napi súlygyarapodás abrak nélkül, csak fehérje kiegészítéssel is elérhető. Jó 

tartási feltételek mellett és kiváló minőségű takarmányokkal ennél jobb eredményeket is kaphatunk. Az 1200 

1300 g és e feletti súlygyarapodás energiaigényének biztosításához abrak kiegészítésre van szükség. Az abrak 

kiegészítés hatékonysága javítható, ha a hizlalás első időszakában csak tömegtakarmányt etetünk és abrakot 

csak a hizlalás második felében adunk. 

A hizlalásvégi abrak kiegészítés hatását a folyamatos abraketetéshez és a végig tömegtakarmánnyal folytatott 

hizlaláshoz hasonlítva a 46. táblázat foglalja össze. A hizlalás második felében adott abrak kiegészítés a 

teljesítményt tekintve csaknem ugyanolyan hatékony, mint a folyamatos ellátás, mivel a hizlalás második 

időszakában a teljesítmény jelentősen nő és meghaladja a folyamatosan abrakkal etetett hízómarhákét. Ez 

kompenzációs növekedés hatásának tudható be. Ezzel a módszerrel, hogy a hizlalás elején csak 

tömegtakarmányt a hizlalás második időszakában, vagy utolsó harmadában tömegtakarmányt és abrakot is 

etetünk, jelentős mennyiségű abrakot takaríthatunk meg. 

Olyan körülmények között, ahol a kedvezőtlen tartási feltételek és/vagy a tömegtakarmány minősége miatt a 

tömegtakarmánnyal elérhető teljesítmény alacsony, ott a gazdasági abrak kiegészítésre a hizlalás nagy részében 

folyamatosan szükség lehet. Ez esetben az energiában gazdag abrakot a hizlalás során folyamatosan növekvő 

mennyiségben célszerű etetni. Energiában gazdag abraknak a kukorica vagy a csőzúzalék kitűnően megfelel. 

Abrakfélék összehasonlítása. Azokban a vizsgálatokban, melyeket a különböző abrakfélék összehasonlítására 

folytattak, a kukoricát kedvezőbbnek találták más gabonafélékkel szemben. A 47. táblázat a különböző 

gabonákkal folytatott hizlalási kísérletek eredményét mutatja be, nagy mennyiségű abrak etetésekor. 
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Búza etetésekor a takarmányfelvétel csökkenését tapasztalták, a búzát a szarvasmarhák kevésbé szívesen 

fogyasztják, különösen, ha finomra van őrölve. 

Abrakok előkészítése. Az abrakelőkészítési eljárások elsősorban a takarmányhasznosítást befolyásolják. Ezek 

közül a legismertebb a pelyhesítés, melynek hatását a súlygyarapodásra és a takarmányhasznosításra néhány 

kísérlet kalapján a 48. táblázat mutatja be. 

Összességében az abrak pelyhesítése csak kismértékben befolyásolja, de általában javítja a súlygyarapodást, míg 

az 1 kg súlygyarapodásra jutó takarmány szárazanyag általában kevesebb, azaz javítja a takarmányértékesítést. 

Az abrakfélék pelyhesítése azonban jelentős költséggel jár. A pelyhesített abrakok felhasználása akkor előnyös, 

ha a mintegy 4-8 %-os takarmány megtakarítás értéke fedezi a pelyhesítés mindenkori költségét. 

Abrakok silózása. Az abrakfélék, elsősorban a kukorica silózása egyre jobban terjed világszerte, mert költség- és 

energiatakarékos megoldás a szárításhoz képest. A szárított kukoricához hasonlítva a nedves, erjesztett 

kukoricával hasonló hizlalási teljesítmény érhető el, és a takarmányhasznosítás mintegy 3-6 %-kal kedvezőbb, 

tehát felhasználása a hizlalásban minden szempontból előnyös. 

Zsiradékok etetése, az abrak részleges helyettesítése zsírral. A zsír energiaértéke mintegy kétszerese az 

emészthető szénhidrátoknak (rost, keményítő) és általában jól emészthető. A kérődzőknél csak korlátozott 

mértékben használhatók fel, mert nagy mennyiségben etetve, zavarják a bendőemésztést, különösen, ha a 

telítetlen zsírsavak aránya nagy. A zsiradékok felhasználása a növendékmarha hizlalásban elsősorban azokban 

az országokban került előtérbe, ahol nagy mennyiségű, olcsó "hulladék-zsír" áll rendelkezésre (USA). A 

takarmányhoz adható zsír mennyisége függ a takarmányadag eredeti zsírtartalmától. Kezeletlen "nem védett" 

zsírok, olajok etetésekor a takarmányban lévő és a hozzáadott zsír együttes mennyisége, ne haladja meg a 6-7 

%-ot a szárazanyagban. A szokásos hizlaló takarmányadagok 3 % körüli zsírt tartalmaznak általában, ezért 1 kg 

szárazanyagra vetítve mintegy 3-4 % zsír etethető. A kísérletek és gyakorlati tapasztalatok alapján egy rész zsír 

két rész gabonát helyettesít, azaz energiaarányosan használható fel a hizlalásban. Ennek megfelelően 

felhasználása mindaddig gazdaságos, míg egységnyi zsír ára kevesebb mint két egység gabonáé. 

Fehérje ellátás. Az alacsony szintű fehérje ellátáshoz, vagy a fehérjehiányos adagokhoz hasonlítva a fehérje 

mennyiségének növelése minden esetben javítja a teljesítményt. A fehérje mennyiségének növelésével a 

szárazanyag-felvétel nő, ezért a fehérje ellátás javításának eredményeként mutatkozó teljesítmény növekedés 

egyrészt közvetlenül a fehérje hatásának, másrészt a nagyobb energia felvételnek (közvetett hatás) 

tulajdonítható. A takarmány szárazanyag eltérő nyersfehérje %-ának hatását a súlygyarapodásra a 49. táblázat 

szemlélteti. 

A metabolizálható fehérje figyelembe veszi a takarmányfehérje bendőben lebontatlan, illetve lebontható 

hányadát, az utóbbiból előállítható mikrobiális fehérje mennyiségét, a lebontatlan és a mikrobiális fehérje 

emészthetőségét, tehát lényegesen több információt nyújt, mint a nyersfehérje. A metabolizálható 

fehérjeszükséglet (MF) kielégítését kis súlyban és nagy súlygyarapodásnál a takarmányok energiafüggő 

metabolizálható fehérjetartalma (MFE) korlátozhatja. Nagy súlyú és kis súlygyarapodású állományoknál az MF 

szükséglet általában könnyen kielégíthető; a tömegtakarmányból és gazdasági abrakból álló adagok fehérje 

kiegészítésére azok a takarmányok is jól megfelelnek, melyek nitrogénfüggő metabolizálható fehérjeérték 

(MFN) értéke lényegesen meghaladja az MFE értékét (extr. napraforgó, karbamid stb.). A hizlalásban a 

fehérjemérleg (MFN felesleg) lehet pozitív, a negatív mérleg kerülendő, mert a tapasztalatok szerint csökken a 

takarmány-, és ezáltal az energia felvétel. 

Hiányos fehérjeellátásnál a takarmányhasznosítás romlik. A hizlalás során a fehérjeszükséglet biztosításáról 

gondoskodni kell. 

3.2. Hízómarhák takarmányozásának gyakorlata 

A növendékmarhák hizlalásánál alkalmazandó takarmányozást elsősorban a gazdaságossági szempontok 

határozzák meg. A hizlalás intenzitása meghatározza a súlygyarapodást és ezáltal a hizlalási idő hosszát is. A 

nagyobb súlygyarapodás rövidebb hizlalási idővel, de általában magasabb takarmányköltséggel párosul. A 

vágómarha iránti piaci követelmények időről időre változhatnak, igény lehet a fiatal, intenzíven hizlalt, kis súlyú 

vágómarhára, ugyanúgy mint a nagy súlyú, sok soványhúst adó, vagy a nagy súlyú kihízott, márványozott húsú 

végtermékre egyaránt. Az eltérő vágott áru iránti követelmény eltérő hizlalási gyakorlatot igényel. Ám más 

szempontok irányítják a takarmányozást, ha hízóalapanyag előállítása a cél, amikor is az eladó (az előállító) és a 

vevő (a továbbhizlaló) érdekei - a takarmányozással szemben - eltérőek lehetnek. 
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Európában és hazánkban is a marhahizlalásra az intenzív, vagy félintenzív hizlalás a jellemző, a nagy súlyú, de 

jó minőségű vágott árut szolgáltató marhák iránt nagyobb a kereslet. Az európai piac kevésbé faggyús vágott 

árut igényel mint pl. a hagyományos amerikai. Az európai és a hazai gyakorlatra jellemző, hogy a vágósúlyt a 

növendékbikák két éves kor előtt, általában 14-20 hónapos kor körül érik el. 

A hízómarhák táplálóanyag szükségleti ajánlásait a 50. (növendékmarhák várható szárazanyag-felvétele) a 51. 

(energiaszükséglet) és a 52. (fehérjeszükséglet) táblázat tartalmazza. A növendék hizómarhák ásványi anyag 

szükséglete megegyezik a tenyésznövendékek szükségletével 

A takarmányadag összeállítása történhet az egész hizlalási időszakra, de ajánlatosabb a hizlalást legalább két 

szakaszra osztani. A mérlegelések után, az elért súlygyarapodás alapján az adagok módosíthatók, pontosíthatók. 

A tervezett súlygyarapodásnál célszerű figyelembe venni a típuson kívül a fajtát, a hizlalási végsúlyt, a tartási 

feltételeket stb., melyek hatása korábban részletesen bemutatásra került. 

Nagy súlyra történő hizlalásnál - ami a nagy rámájú típusoknál 550-600 kg - mérsékeltebb (pl. napi 1,1-1,2 kg), 

kisebb súlyra való hizlalásnál - ami a nagy rámájú típusoknál 400-450 kg - nagyobb súlygyarapodás (pl. napi 

1,3-1,5 kg) elérése tervezhető. A kisebb rámájú típusoknál alacsonyabb hizlalási végsúlyt és mérsékeltebb 

súlygyarapodást célszerű figyelembe venni. 

3.2.1. Tömegtakarmányokra alapozott hizlalás 

A nagy súlyra való hizlalásnál eredményesen alkalmazható az a módszer, melynek során a hizlalás első 

időszakában - a nagy rámájú típusoknál - mintegy 400 kg élősúly eléréséig, jó minőségű tömegtakarmányt és 

csekély mennyiségű (0,7-1 kg) fehérje kiegészítőt etetetünk. A tömegtakarmányból akkor számíthatunk nagy 

felvételre és ennek eredményeként jó súlygyarapodásra, ha jól fejlett, a hizlalást megelőzően is nagyobb 

mennyiségű tömegtakarmányt fogyasztó borjakat állítunk hízóba. Amikor a tömegtakarmány minősége, vagy a 

tartási feltételek kedvezőtlenek, a hizlalás e szakaszában is szükséges lehet 1-3 kg gazdasági abrak (kukorica, 

csőzúzalék, egyéb gabona) etetésére. A túl intenzíven felnevelt, korábban nagy mennyiségű abrakot fogyasztó 

borjak hízóba állításakor a takarmányfelvétel általában kicsi, ilyen esetben is célszerű napi 1-3 kg gazdasági 

abrak kiegészítést adni. 

A hizlalás második időszakában a tömegtakarmány és a fehérje kiegészítő mellett, fokozatosan növekvő 

mennyiségben gazdasági abrakot indokolt etetni. A hizlalásvégi abrak kiegészítés mérsékli a súlygyarapodás 

csökkenését, javítja a húsformákat és a vágott árú minőségét (márványozottságát). A fehérje kiegészítő 

mennyisége a hizlalás első időszakához képest csökkenhet, vagy attól eltérő összetételű lehet. 

Szénára, ha kukorica szilázst, vagy más strukturális takarmányt nagyobb mennyiségben etetünk, a hizlalásban 

nincs szükség. A szénák, különösen, ha minőségük nem kifogástalan, túl sok sejtfal anyagot tartalmaznak, ezért 

csökkentik a napi takarmányfelvételt, táplálóértékük kicsi, költségük nagy, így a hizlalási és a gazdaságossági 

eredményeket egyaránt hátrányosan érintik. A 53. táblázat néhány példát mutat be a tömegtakarmányra 

alapozott hizlalásra. 

Az abrak kiegészítés mértékénél figyelembe kell venni azt a súlygyarapodási szintet, melyet az adott fajtával, 

állománnyal elérhetünk. 

A fehérjeabrak összeállításánál, mennyiségének meghatározásánál ugyancsak fontos, hogy milyen teljesítményt 

kívánunk elérni. A súlygyarapodás szintjével a fehérjeszükséglet, ha nem is lineárisan, de nő. Nagy 

súlygyarapodás eléréséhez a fehérje minőségét, bendőbeli lebonthatóságát is célszerű figyelembe venni, 

különösen, ha a nem lebontható fehérje igény gazdaságosan kielégíthető. Ez esetben a fehérje kiegészítő 

tartalmazzon olyan komponenseket is, melyek MFE és MFN értéke egyaránt nagy. Alacsony szintű 

súlygyarapodásnál, valamint nagy súlyban nincsenek minőségi követelmények, a fehérjeszükséglet nagy 

hányada NPN (NPN = Non Protein Nitrogen, nem fehérje természetű nitrogéntartalmú anyag), anyagokkal, 

karbamiddal fedezhető. (Az NPN anyagok csak MFN értékkel rendelkeznek, MFE értékük 0.) 

Kis súlyra való hizlalás az előzőektől eltérő stratégiát igényel. A hízóba állítással egyidőben célszerű a 

gazdasági abrak adagolását megkezdeni, és azt folyamatosan növekvő mennyiségben etetni. Minél kisebb 

súlyban kerülnek értékesítésre a növendékmarhák, annál nagyobb abrak hányadú takarmánnyal történhet a 

hizlalás. A jó minőségű tömegtakarmány ad libitum etetése itt is nélkülözhetetlen, széna felhasználása csak 

nedves répaszelet etetésekor indokolt. A 54. táblázat a kis súlyú marhahizlalásra mutat be néhány 

takarmányozási példát. A fehérje kiegészítő összetétele a hizlalás alatt azonos lehet. Nagyobb by-pass arányú 

fehérjeforrások etetése előnyt jelenthet, ha a hizlalás egyéb feltételei is kedvezőek a kiemelkedő, napi 1,4-1,6 kg 
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súlygyarapodás eléréséhez. Ezekre jellemző, hogy energiafüggő metabolizálható fehérjeértékük (MFE) is 

számottevő MFN értékükhöz hasonlítva. 

A fehérjében és energiában gazdag abrakok természetesen tápként is felhasználhatók. Ez esetben a nagy és kis 

súlyra történő hizlalásnál és a hizlalás első és második időszakában eltérő összetételű abrakkeveréket célszerű 

etetni. 

A hizlalási módszerekhez a takarmányozás intenzitásától függetlenül az alábbi megjegyzések, gyakorlati 

tanácsok fűzhetők: 

1. A jó minőségű tömegtakarmányok biztosításával és étvágy szerinti etetésével abrak takarítható meg, illetve 

nagyobb teljesítmény érhető el. 

2. A takarmányozás egyszerűbbé tehető, ha keverő-kiosztó kocsik segítségével összekeverve etetjük a 

takarmányokat. Ez esetben a hizlalás egy-egy szakaszában a fehérje kiegészítő azonos napi mennyiségben a 

tömegtakarmány és gazdasági abrak azonos arányban kerülhet bekeverésre. A tömegtakarmány - gazdasági 

abrak azonos aránya egyúttal azt jelenti, hogy ahogy a hizlalás során a takarmányfelvétel nő, úgy növekszik 

az etetett abrak mennyisége is. 

3. Az üszőket és bikákat takarmányozási szempontból hasonlóan kezelhetjük. Hizlalásuk azonos korban, 

hasonló összetételű takarmánnyal történhet, természetesen a vágósúly különböző. Az üszők súlygyarapodása 

kisebb, de takarmányfelvételük is mérsékeltebb, ugyanakkor energiában gazdagabb a súlygyarapodásuk. Az 

üszőket, ha lehetőség van rá, célszerű legelőn tartani és később hízóba állítani. 

4. A hízómarhákat, ha a vályú méretei megengedik, elegendő napi egy alkalommal etetni, annak ellenére, hogy 

a napi többszöri takarmánykiosztás stimulálja a takarmányfelvételt és ezáltal a teljesítményt. A napi egyszeri 

takarmányozás előnye egyrészt az, hogy a többszöri etetésnél valamivel olcsóbb, másrészt, hogy az 

állományt nem háborgatjuk, önmaguk döntik el, mikor esznek, pihennek, ezáltal nyugodtabbak, ami elősegíti 

a kedvezőbb gyarapodást. 

3.2.2. Abrakos hizlalás 

A növendékmarhák napi 0,5-1 kg strukturális szálastakarmány (széna, szalma) etetése mellett abrakkal is 

hizlalhatók. Jelentősége akkor lehet, ha az abrakok ára alacsony, vagy olyan esetekben amikor a hizlaló nem 

rendelkezik önálló termőterülettel, vásárolt takarmányokat kényszerül felhasználni. Azokban az országokban, 

ahol az abrakos hizlalást széleskörűen használják (pl. USA), a hízóba állítást megelőzi egy un. növekedési 

szakasz, amikor is a marhákat olcsó tömegtakarmányokon, vagy legelőn tartják, majd ezt követi az abrakos 

hizlalás. Ez azt jelenti, hogy a hizlalás idején egy nagyon jelentős kompenzációs növekedés nyújtotta előnyt is 

realizálnak, és nagy súlygyarapodást érnek el a hizlalási szakaszban. 

A gazdasági abrakok és fehérjehordozók mellett a hizlaló abrakkeverékben szerepelhetnek 10-15 %-nyi 

szénaliszt, szalmaliszt vagy kukoricacsutka őrlemény. 

Az abrakos hizlalásnál két alapvető szempontot be kell tartani. Egyrészt, hogy ez esetben az abrakot kell 

ténylegesen ad libitum etetni, másrészt, hogy legalább napi 0,5 1 kg strukturális takarmányt, szénát vagy 

szalmát szükséges etetni úgy, hogy ahhoz minden növendék marha hozzáférjen. A szálastakarmány hiánya, vagy 

az abrak megvonása néhány órára, gyakori felfúvódáshoz és egyéb emésztőszervi megbetegedéshez 

(májkárosodás) vezethet. 

3.3. Takarmányozás hatása vágóértékre és a vágott árú 
minőségére 

A vágóállat minőségét az életkor, az élősúly, a testösszetétel, a hús tetszetőssége és ízletessége határozza meg. 

A minőséget meghatározó tényezőket a fajta, az ivar, a takarmányozás és a környezeti tényezők egyaránt 

befolyásolják. 

A takarmányozás a vágási százalékot, a vágott fél összetételét, a hús és a faggyú színét, a hús összetételét és 

porhanyósságát befolyásolja. 

A vágási % elsősorban mennyiségi és nem minőségi kategória. Alakulása nagymértékben függ a takarmányozás 

módjától, mivel a takarmányadagok rosttartalma meghatározza a gyomor és béltartalom mennyiségét. 
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Növendékmarháknál ez nagymértékben változhat a takarmányozástól függően, ami alapvetően befolyásolja a 

vágási % ot. A vágási százalék még abrakra alapozott hizlalásnál is javul az abrakkeverék 

energiakoncentrációjának növelésével, ami a fokozott faggyú beépüléssel van összefüggésben. A gyomor és 

béltartalom mennyisége, valamint a test zsírtartalma között az összefüggés negatív. A relatív, azaz az élősúly 

százalékában kifejezett, gyomor és béltartalom a növekedéssel, fejlődéssel párhuzamosan csökken. Tehát a 

vágáskori élősúly növelésével és a takarmányozás intenzitásának fokozásával a vágási százalék nő. 

Az etetett takarmányadagok energiaértéke, illetve energiakoncentrációja egyaránt befolyásolja a súlygyarapodás 

mértékét és összetételét. A 55. táblázat a tömegtakarmány abrak arány változásának hatását mutatja be a 

súlygyarapodás összetételére. Az energiafelvétel növelésével a súlygyarapodás víztartalma csökken. A napi 

fehérjebeépülés maximuma nem esik egybe a súlygyarapodás maximumával. A nagy abrakhányadú 

takarmánnyal hizlalt állatoknál a súlygyarapodás kevesebb fehérjét és több fagyút tartalmaz, mint azon állatok 

gyarapodása, melyek a hasonló hizlalási végsúlyt hosszabb idő alatt és kisebb napi gyarapodással érik el. 

Számos kísérleti eredmény mutatja ugyanakkor, hogy a fehérjebeépülés napi 1000 g súlygyarapodás alatt 

erőteljesen csökken. 

A takarmányadagok fehérjetartalmának hatása a súlygyarapodás összetételére kevésbé kifejezett. Számos szerző 

nem talált összefüggést a takarmányadagok fehérjetartalma és a súlygyarapodás összetétele között, mások 

hiányos ellátásnál a súlygyarapodás fehérjetartalmának csökkenését tapasztalták. 

Az irodalmi adatok alapján helytállónak tűnik az a megállapítás, mely szerint a hiányos fehérjeellátás, mely nem 

teszi lehetővé a genetikai képességeknek megfelelő gyarapodást, befolyásolja a testösszetételt, az azonos súlyú, 

fehérjével normálisan ellátott növendékmarhák testösszetételéhez hasonlítva. Az eltérések azonban kicsik és 

nem befolyásolják a hús kereskedelmi értékét. Másrészt, a genetikai potenciál kifejtését meghaladó fehérjeszint 

nem növeli a fehérjetermelést, sőt több adat szerint a fehérjetúletetés növeli a faggyú beépítést. 

A takarmányozás a súlygyarapodás összetételének változtatásán keresztül befolyásolja a vágott felek, illetve a 

teljes test összetételét. A napi energiafelvétel, illetve a takarmányadagok energiakoncentrációjának növelésével 

a vágott felekben a fagyú mennyisége nő, a csont részaránya csökken. 

Abrakkal hizlalt állatoknál a nagyobb intramuszkuláris zsírtartalom fényesebbé teszi a húst, ami kedvezőbb 

megítélésű a fogyasztók szempontjából. A tömeg- és szálastakarmányokkal, ill. legelőn hizlalt állatoknál a 

nagyobb karotinfelvétel miatt a faggyú sárgább színű. 

A takarmányozás intenzitásának növelésével a hús szárazanyag és faggyútartalma emelkedik, a fehérjetartalom 

változatlan vagy kismértékben csökken. A hús porhanyóssága az életkortól és a zsírtartalomtól függ, az 

intenzívebben hizlalt, a vágósúlyt előbb elérő állatok húsa porhanyósabb. 

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézetben magyar tarka, hereford, charolais és holstein-fríz 

növendékmarháknál vizsgálták kétféle intenzitású takarmányozás hatását a vágott áru minőségére. Minden fajta 

esetén a növendékbikák kukorica szilázst és fehérje kiegészítőt, illetve kukorica szilázst, 3 kg kukoricadarát és 

fehérje kiegészítőt fogyasztottak. A kísérletek eredményeit a 56. táblázat mutatja, a vizsgált fajták átlagában. 

A takarmányozás intenzitásának növelése javította a vágási % ot, növelte a testüregi és kivágott faggyú 

mennyiségét, továbbá a hús szárazanyag, valamint zsírtartalmát. A hús aránya és a hús fehérjetartalma a 

tömegtakarmánnyal hizlalt növendékbikáknál volt nagyobb. Az eltérések következetesek, de nem olyan 

mértékűek, hogy akár az egyik, akár a másik takarmányozási kezelés előnyösen vagy hátrányosan befolyásolná 

a hús minőségét fogyasztói szempontból. A hús minőségében nagymértékű eltérést olyan durva takarmányozási 

különbségekkel lehet elérni, melyek a hizlalási időt és ezáltal az állatok korát is jelentős mértékben megnövelik. 

4. A hízómarhák elhelyezése 

A hizlalással az a célunk, hogy vágás előtt az állatok súlyát növeljük, vágóértékét és húsminőségét javítsuk. A 

hizlalás módja a vágási életkortól, az elérendő végsúlytól, az állat ivarától, a hizlalás alatti takarmányozástól, a 

tartási módtól és az üzemi körülményektől függően rendkívül sokféle lehet. 

Ha vágóborjakat kívánunk előállítani, akkor az itatásos borjúneveléshez hasonló tartási körülmények között 

folytathatjuk a hizlalást. 

A nagyobb súlyra hizlalást egy- és két szakaszban végezhetjük. 
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A két fázisú hizlalás első szakasza az utónevelési, vagy előhizlalási, a második pedig az utóhizlalási szakasz. 

Az utóbbi gyakorlat szerint a választott borjakat az előhizlalási időszakban extenzívebb körülmények között 

tartjuk. A hizlalásnak e szakasza folyhat a legelőn is. Ez általános gyakorlat a tengeren túli országokban (pl. az 

USA), ahol a hizlalásra szánt bikaborjakat szinte minden esetben ivartalanítják. A tinókat bizonyos ideig a 

növendék üszőkkel együtt is tarthatják, majd az előhizlalási szakasz végén azokat leválogatják és intenzívebben 

hizlalják. Az előhizlalás ideje a borjak születési idejétől, a legelő minőségétől, a felvásárlási árak alakulásától, 

az előhizlalt marhák iránti kereslettől függően változik. 

Az említett módon történő előhizlalásra rendszerint az őszi, pót elletési időszakban született, tavasszal választott 

húshasznosítású borjak kerülnek. 

A legelőn történő előhizlalásra hazánkban is voltak próbálkozások. Az erre irányuló kísérletek tapasztalatai azt 

mutatják, hogy a választott növendékbikák a közepes minőségű legelőn abrak kiegészítéssel is viszonylag kicsi 

súlygyarapodást érnek el. Balika és mtsai (1981) a legelőn történő előhizlalás során a magyar tarka növendék 

bikák esetében 564 g átlagos napi súlygyarapodást tapasztalt. Az azonos körülmények között tartott a magyar 

tarka x hereford F1 növendék bikák súlygyarapodása 611 g/nap, a magyar tarka x hereford R1 állományé 750 

g/nap, a magyar tarka x limousin F1 állományé pedig 517 g/nap volt. Béri és mtsai (1981) hereford, valamint 

magyar tarka x hereford F1 növendék bikák súlygyarapodását a legelőn szintén szignifikánsan kisebbnek 

találták, mint a kontrolként istállóban hizlalt, azonos genotípusú csoportét. Hasonló eredményre jutottak 

Várhegyi és munkatársai is. Az akkori gazdasági körülmények között a szakemberek arra a következtetésre 

jutottak, hogy a legelőn történő előhizlalás az istállóban történő hizlaláshoz képest a hazai körülmények között 

kevésbé gazdaságos. 

Az utóhizlalás, illetve az egy fázisú hizlalás során az állatokat választás után kisebb területen, a mozgásterüket 

jelentősen korlátozva helyezzük el. E tartásmódot alkalmazzuk egészen a hizlalás befejezéséig. Ilyen 

körülmények között rendszerint az előbbinél intenzívebben takarmányozunk. Ez az állatok mozgásának 

korlátozásával együtt kedvezőbb súlygyarapodás elérését teszi lehetővé. Az utóhizlalás során alkalmazott 

tartásmód megegyezik az egyszakaszos hizlaláséval. 

Az utóhizlalás illetve az egy szakaszban hizlalás történhet 

• épület nélkül, karámokban és 

• épületben, hízómarha istállókban egyaránt. 

Az utóbbi lehet 

• kötött 

• kötetlen tartási rendszerű, 

a. kiscsoportos, csoportonként 10-20 állat, 

b. nagycsoportos csoportonként 20-50 állat. 

A tengeren túli országokban az épület nélküli hizlalás az általános, ahol az erre vállalkozók a feedlot-okban akár 

több tízezer tinót is hizlalnak. 

A különböző elhelyezés esetén elérhető eredményekről számos kísérleti tapasztalattal rendelkezünk. 

USA-ban, Iowa államban, a hazai éghajlatunkhoz hasonló körülmények között, négy éven át hasonlították össze 

a karámban, a karámban tető alatt, valamint a három oldalról zárt, rácspadlós istállóban végzett hizlalás 

eredményeit (57. táblázat). A kísérlet tapasztalatai szerint a tetővel fedett karámban hizlalt csoport 

súlygyarapodása és takarmány hasznosítása felülmúlta a szabad karámban és a rácspadlós istállóban hizlalt 

csoportét. 

A tartásmód hizlalási eredményekre gyakorolt hatásának értékelése érdekében hazánkban is több összehasonlító 

kísérlet történt. Ezek tapasztalatai szerint azonos takarmányozás esetén a karámban hizlalt növendék bikák 

súlygyarapodása általában elmarad az istállóban hizlaltaké mögött. Szuromi és mtsai (1980) magyar tarka és 

hereford keresztezett bikákkal folytatott kísérletében a karámban elhelyezett állatok súlygyarapodását közel 

azonos takarmány fogyasztás esetén szignifikánsan kisebbnek találták. Véleményük szerint azonban karámban 
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is megfelelő súlygyarapodást lehet elérni. Saját vizsgáltunkban Szabó és Kövecses (1983) a 168 napig tartó, 

magyar tarka és hereford keresztezett bikákkal azonos takarmányozással végzett kísérlet során a karámban 

tartott csoport 828 g/nap, az istállóban, lekötve hizlalt csoport pedig 988 g/nap súlygyarapodást ért el. A 

karámban tartott csoportot az említett időszak után istállóban lekötve hizlaltuk tovább. Ekkor a korábbi 

lemaradásukat kompenzálták, és az életnapra vetített napi súlygyarapodásban a két csoport között már nem 

mutatkozott különbség. 

A hizlalóhelyek, telepek, istállók műszaki megoldása, gépesítése sokféle lehet. A hízómarhák elhelyezése során 

rendszerint alkalmazatjuk azokat a berendezési tárgyakat, eszközöket (karámok, kalodák, vályúk, jászlak, itatók, 

takarmány kiosztó, kitrágyázó, lekötő, berendezések stb.), amelyeket az egyéb korcsoportok esetén használunk. 

Bármilyen rendszerben is történik a marhahizlalás, a hizlaló helyen vagy telepen mindenképpen szükség van 

állatszorítóra, kezelő kalodára, mérlegre, felhajtó rakodóra. 

4.1. Karámban történő elhelyezés 

A karámban történő, nagycsoportos hizlalás, amint az már említésre került, a tengeren túli országok 

gyakorlatában általánosnak tekinthető. Az állatokat a húshasznú tehenek téli, épület nélküli tartásához hasonló 

körülmények között helyezik el. A karámban történő hizlalás előnye, hogy e megoldás beruházási költsége 

viszonylag kicsi. Hátránya viszont, hogy a tető nélküli karámokban (feedlot) az állatok az időjárási tényezők 

hatásának teljesen ki vannak téve. Ebből adódóan, továbbá a nagyobb területen történő mozgásuk miatt a 

hizlalási eredmények az épületben, illetve tető alatt történő hizlaláshoz képest kedvezőtlenebbek. 

Jobb megoldás, ha a karám egy része szilárd burkolatú és tetővel is rendelkezik (drylot). A szilárd burkolat 

csapadékos időben az állatok számára száraz fekvőhelyet, a tető pedig a nyári melegben árnyékot biztosít. 

4.2. Istállóban történő elhelyezés 

Amennyiben épületben történik a hizlalás, a hízómarhákat egyszerű, olcsó kivitelű istállóban célszerű 

elhelyezni. E célra alkalmasak lehetnek a régi épületek, ha ezek eredeti berendezése a takarmányozás és 

trágyaeltávolítás gépesítése megfelelő. 

Az istállóban való hizlalás történhet kötött és kötetlen tartási rendszerben egyaránt. Mindkét megoldásnak 

vannak előnyei és hátrányai. A kötött tartási rendszer nehezebben gépesíthető, több kézimunkát igényel, mint a 

kötetlen tartás. Különbség mutatkozik az állatok súlygyarapodásában és takarmány hasznosításában is. Egy, 

Belgiumban folytatott hatéves tartamkísérletet (Boucqué és mtsai,1976) eredményei szerint a napi 

súlygyarapodás a kötetlen tartásban (1160 g) szignifikánsan nagyobb volt, mint a kötött tartásban (1092 g). 

Ellenben a kötetlenül tartott állatok több takarmányt fogyasztottak és a takarmány értékesítésük 6%-kal rosszabb 

volt, mint a lekötve hizlaltaké. 

A hízómarhák elhelyezését szolgáló istállók lehetnek zártat és nyitottak. 

4.2.1. Kötött tartási rendszerű elhelyezés 

A hízómarhákat a hizlalás teljes időszakában, vagy annak befejező szakaszában lekötéses tartási rendszerben 

helyezhetjük el. Előfordulhat, hogy bizonyos piacok élő állapotban csak kötött tartású hízott marhát vásárolnak. 

Ilyenkor, ha korábban kötetlenül is hizlaltunk, a hizlalás befejező szakaszában célszerű az állatokat lekötni. 

A lekötés az ehhez hozzá nem szokott, nagy súlyú állatoknál rendkívül balesetveszélyes, mindazonáltal e 

változást az állatok is megsínylik és súlygyarapodásuk rendszerint visszaesik. 

A kötött tartási rendszerben az állatok nyugodtan pihenhetnek, egymást nem zavarják. Megfigyelésük és 

esetleges kezelésük könnyebben megoldható. 

A korábbi hazai gyakorlatban a hízómarhák lekötéses tartása volt az általános. A régebbi istállók általában ilyen 

kivitelben épültek. Ugyancsak kötött tartási rendszerű hizlalást tesznek lehetővé azok a korábbi években 

létesített, volt tejtermelő tehénistállók is, amelyek a kötetlen tehenészeti telepek térhódításával szabaddá váltak. 

Természetesen új hízómarha istállók és telepek is épültek hazánkban, azonban ezek már rendszerint kötetlen 

tartási rendszerben készültek. Mindemellett számos, korábban kötött tartású istállót is átalakítottak kötetlen 

rendszerűre. 
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A régebbi, fal menti jászlas istállókban a munkák nagy részét csak kézi erővel lehet elvégezni. Az említett, 

egykori tehénistállókban azonban, azok akár középső, akár falmenti etetőútas magoldásúak, mind a 

takarmánykiosztás, mind a kitrágyázás jobban gépesíthető. 

4.2.2. Kötetlen tartási rendszerű elhelyezés 

Kötetlen tartási rendszerű hízómarha istállókban az állatokat általában kis csoportokban helyezzük el. E 

tartásmód esetén az állatsűrűség nagyobb, mint a karámban történő hizlalás során. Ebből adódóan a csoportos 

tartás esetében a korábban már említett előnyök és hátrányok is kifejezettebben jelentkezhetnek. Előny lehet, 

hogy kedvezőbb a hely kihasználás, hátrány viszont, hogy a zsúfolt tartásban az állatok nagyobb mértékben 

zavarhatják egymást. 

Az optimális csoportnagyság meghatározása során üzemi, munkaszervezései, gépesítési, takarmányozási, 

állatvédelmi szempontokat egyaránt figyelembe kell venni. 

Neumann és mtsai (1975) vizsgálatai szerint a 10 állatból álló csoport érte el a legjobb hizlalási eredményt. 

Vizsgálatuk tapasztalatai szerint a csoportlétszám növelésével romlottak a hizlalási eredmények, növekedett a 

kényszervágásból és elhullásból adódó veszteség. 

A csoportnagyságot befolyásolja az értékesítés és szállítás lehetősége illetve annak módja is. Mivel a 

szállításkori átcsoportosítás mindenképen elkerülendő, a csoportlétszámot úgy kell kialakítani, hogy egy-egy 

csoport lehetőleg egy vagon, illetve egy pótkocsis teherautó rakományát tegye ki. A kieséseket is figyelembe 

véve a hizlalás kezdetén ennél néhány állattal több helyezhető el egy csoportban. A fentieknek megfelelően 12-

14 állatból álló hízómarha csoport tekinthető optimálisnak. Az együtt tartott állatközösség újra csoportosítás 

nélküli megbontása során az idegen állatok összevonásával együtt járó hátrányok nem jelentkeznek. Ezért 

munkaszervezési okokból jó megoldás lehet, ha az előbbi létszám többszörösét tartjuk egy csoportban. A hazai 

gyakorlatban is előfordul, hogy a hízómarha istállókban egy-egy csoportban 20-24, vagy 40-50 állatot tartanak 

együtt. 

A kötetlen tartási rendszerű istállókban a más, lekötés nélküli szarvasmarhatartó létesítményekben alkalmazott 

itató-, kitrágyázó- és egyéb berendezési tárgyakat szintén sikerrel használhatjuk. 

Hasonlóképpen a takarmánykiosztás gépesítése is történhet a más hasznosítású istállókban alkalmazott gyakorlat 

szerint. Az abrak etetése általában önetetőkből történik. Ha jászolból etetünk, akkor egy hízómarhára abrakos 

hizlaláskor 45-55 cm, tömegtakarmányok etetésével történő hizlaláskor pedig 55-65 cm jászolhosszúságot 

célszerű számolni. 

A kötetlen marhahizlaló istállók sokféle kivitelben készülhetnek. 

A zárt rendszerű istállókban történő hizlalás során az állatok mindvégig az istállóban tartózkodnak. Itt 

helyezzük el az etető-, itató- és egyéb berendezéseket. 

Az istállótér a pihenőhely kialakítása szerint többféle megoldású lehet. Növekvő, vagy mélyalmos rendszerben 

egy állatra viszonylag nagy alapterület, 4,0-4,5 m2 szükséges. E megoldás esetében naponta szükséges almozni, 

amihez állatonként 2-3 kg szalmára van szükség. Emiatt e rendszer meglehetősen alomigényes. 

A pihenőboxos rendszerű hízómarha istállók beruházási költsége az előbbi rendszerénél nagyobb. Az ilyen 

istállókban általában 220 cm hosszú és 115 cm széles boxokat alakítanak ki. Almozás csak a boxokban történik. 

Az állatok a boxban nem tudnak megfordulni, így az alom rendszerint tisztán marad. E rendszer tehát 

alomtakarékosabb, mint az előbbi. Az istállóépület boxok előtti közlekedőteréről a trágya traktoros tolólappal 

könnyen eltávolítható. 

A zárt hízómarha istállók rácspadlós megoldással is készülhetnek, ahol az etetőtér és a közlekedőtér padozatát a 

rács adja. A pihenőtér pedig rendszerint pihenőboxos rendszerű. A rácspadló készülhet fémből, betonból és 

fából is. Az ezen áthulló trágya az aknába, majd a trágyagyűjtőbe kerül, ahonnét szippantó kocsival lehet 

elszállítani. Ennél jobb megoldás az úsztatásos trágyaeltávolítás, illetve a szárnylapátos trágyakihúzó 

alkalmazása. 

A rácspadlós rendszerű istállók mikroklímája általában rosszabb, benne az állatok kevésbé tarthatók tisztán, 

súlygyarapodásuk is kisebb, mint az előbbi tartási körülmények között. A hígtrágya kezelés és elhelyezés az 

esetek nagy részében nem megoldott. 
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A nyitott rendszerű istállókhoz általában kifutó is tartozik. Itt történhet az etetővályúk, etetőútak elhelyezése 

annak érdekében, hogy a takarmánykiosztás jobban gépesíthető legyen. Mivel az állatok az etetőknél 

meglehetősen hosszú időt töltenek, ürülékük nagy része is ide hullik. Ez traktoros tolólappal viszonylag 

könnyen eltávolítható. A nyitott rendszerű hizlalás során az itatóberendezéseket is rendszerint a kifutóban 

helyezzük el. A pihenőtér kialakítása megegyezik az előbb említett, zárt rendszerű istállók pihenőterével. 

Amennyiben ez mélyalmos megoldású, az istállóban egy állatra vetítve 3,0-3,5 m2 alapterület elegendő. Az 

almozást elegendő heti egy-két alkalommal elvégezni. Az alomszükséglet állatonként télen mintegy 2 kg/nap, 

nyáron pedig 0,5 kg/nap. 

5. A vágómarhák minősítése 

A vágómarhák kereskedelmi minőségi követelményei életkortól, ivartól függően változnak, melyeket 

szabványok és szerződéses megállapodások rögzítenek. A minősítés során az állat várható kereskedelmi értékét, 

vágóértékét igyekszünk elbírálni. 

Élő állapotban történő minősítés. Végezhetjük az állat megszemlélésével, illetve pontozásával. Gyakorlott 

szakemberek a vágóértéket élő állatokon is nagy biztonságggal meg tudják becsülni. A bírálat kiterjed az 

élősúlyra, a hízottság fokára, az egyes testtájak izmoltságára, hústeltségére, az értékes húsrészek arányára, a 

csontozat mennyiségére, az állatról alkotott összbenyomásra. 

Vágás utáni minősítés. E minősítés elsősorban a vágóhídon mért paraméterek alapján történik, de számos 

szubjektív elemet is tartalmaz. A kereskedelmi minősítést általában kevesebb szempont alapján végzik, mint pl. 

az ivadékvizsgálati, vagy egyéb kísérleti célból való értékelést. Az utóbbi rendszerint a húsminőség 

vizsgálatával is kiegészül. 

Hazánkban hivatalosan az Európai Unió országaiban egységesen alkalmazott minősítési rendszert, az ún. 

"SEUROP" minősítést alkalmazzák. E szerinti értékelés során a hasított feleket és azok egyes részeit (comb, 

gerinc, első negyed) hústeltségi állapot, húsküllem és izmoltság alapján, szubjektív módon bírálják, és azok 

külső megjelenését betűkkel (S,E,U,R,O,P) jelölik (11. ábra). 

A betűk minőségi kategóriákat jelentenek. Így: az „S” Superior (legkiválóbb), az "E" Excellent (kiváló), az "U" 

Very good (nagyon jó), az "R" Good (jó), az "O" Fair (megfelelő), a "P" Poor (gyenge). 

A hasított felek faggyússágát 1-5 számjeggyel értékelik. Az "1" enyhe, a "2" kis mértékű, a "3" átlagos, a "4" 

nagy mértékű, az "5" nagyon nagy mértékű faggyússágot jelent. Az árat is meghatározó minőségi kategóriák a 

betűk és a számok kombinációjából állnak össze (pl. U3, R4 stb.). Mindegyik izmoltsági, és faggyússági 

kategóriában három-három alkategóriát különböztetünk meg (-, 0, +), így 15 izmoltsági és 15 fagyússági 

kategória létezik. 

6. A vágómarhából kitermelhető húsrészek 

A vágómarhából kitermelt egyes húsrészekben a hús, csont, faggyú, ín aránya eltérő, ami miatt azok értéke is 

különböző. A vágóhídon a húsokat tőkehús (forgalmazásra kerülő) és ipari hús (további feldolgozásra kerülő) 

részre különítik el. A szarvasmarha húsának felosztását (az alábbiak szerinti számozással) a 12. ábra szemlélteti. 

A nyers állapotban forgalmazott tőkehúst három kategóriába soroljuk. 

Az I. osztályú részek vagy pecsenyehúsok pecsenyék, hirtelensültek készítésére a legalkalmasabbak. Ide tartozik 

a bélszín (v. vesepecsenye (1), a hátszín (2), a rostélyos (3), a gömbölyű felsál (4), a hosszú felsál (5) és a 

fehérpecsenye (6). 

A II. osztályú részek vagy leveshúsok elsősorban húsleves és kifőtt húsok készítésére alkalmasak. E kategóriába 

tartozik a fartő (7), a csípőfartő (8), a lapocka (9), az oldallapocka (10), a puhahátszín (11), a csontos oldalas 

(12) és a szegy (13). 

A III. osztályú részek vagy gulyáshúsok inakkal átszőtt, nehezen szeletelhető, zamatos húsok, amelyek 

különösen alkalmasak gulyás és pörkölt készítésére. Ide sorolható a tarja (14), a nyak (15), a puhaszegy (16) és a 

lábszárhús (17). 
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8. fejezet - Tejelő tehenészet 
technológiája (Szabó Ferenc) 

1. Általános szempontok 

1.1. A tej jelentősége 

A tejtermelő tehenészetben, ahol tejelő típusú, vagy kettőshasznosítású teheneket tartunk, cél a nagy 

mennyiségű, minden szempontból kifogástalan minőségű tej előállítása. 

A köznapi értelemben tejen általában a tehéntejet értjük. A többi tejféleséget az állatfaj nevével együtt 

emlegetjük (pl. bivalytej, juhtej, kecsketej, kancatej). A tej és a belőle készített tejtermékek könnyen 

emészthető, nagy biológiai értékű táplálékok. 

A tej összetételét tekintve bonyolult felépítésű, polidiszperz rendszer, 12-13%-a szárazanyag, 3,6-4%-a zsír, 3,4-

3,6%-a fehérje, 4,7-4,9%-a tejcukor és 0,7%-a ásványi anyag. Az említett összetevők százalékos aránya a 

fajtától, takarmányozástól, az állat korától és számos egyéb tényezőtől függően változik. Egyes fajták pl. a 

jersey teje jóval több zsírt (6%) és fehérjét tartalmaz. 

A tejzsír a tejben apró, szabad szemmel nem látható golyócskák formájában, finom eloszlásban van jelen. 

Természetes, vagy mesterséges fölözéssel a többi komponenstől viszonylag könnyen elválasztható. Mintegy 50 

féle, táplálkozási szempontból nagy biológiai értékű, telítetlen zsírsavat tartalmaz. A tejzsír a vajgyártás 

alapanyaga. 

A tejfehérje magas biológiai értékű, nagyon sok fontos esszenciális aminosavat tartalmaz. Meghatározó 

komponense, mintegy 80%-a kazein, a fennmaradó rész a savófehérje, ami albuminból és globulinból áll. A 

kazein a sajtgyártás fő alapanyaga. 

A tejcukor a tej legállandóbb összetevője. A friss tej édeskés ízét adja. Glükózból és galaktózból felépülő 

diszaharid. Lebontásakor tejsav képződik, ami elősegíti a fehérjék alvadását (koagulálását), így segítségével 

különböző savanyított tejtermékek készíthetők. A tejcukor a csecsemőtápszerek fontos alkotórésze. 

Az ásványi anyagok a tejben az ember számára könnyen felvehető, jól hasznosítható, szerves és szervetlen 

vegyületek formájában találhatók. A tej a táplálkozási szempontból fontosabb makro- és mikroelemeket 

tartalmazza. A vas azonban kevés a tejben. 

A vitaminok közül a tej az ember számára szükségeseket kivétel nélkül tartalmazza, a D- és a C-vitamin 

azonban viszonylag kisebb mennyiségben fordul elő benne. Az előbbit ultraibolya besugárzással dúsítják. 

Az enzimek közül is sokféle található a tejben. Ezek segítik elő a tej könnyű emészthetőségét, szerepet játszanak 

a tej feldolgozása során. A tejben saját enzimjein kívül mikroba eredetű enzimek is találhatók, amelyek 

mennyisége és típusa a tejbe került mikrobáktól függ. Jelentős baktericid és bakteriosztatikus szerepet játszanak. 

A sejtes elemek a tőgy szöveteiből, a vérből kerülnek a tejbe. Ezek mennyiségének növekedése (aminek oka 

rendszerint tőgygyulladás) rontja a tej minőségét. 

A friss tej fontosabb fizikai jellemzői a következők: sűrűsége 1028-1033 g/l közötti, fagyáspontja -0,52-0,59 

oC, forráspontja 100,16 oC, pH-értéke 6,6-6,75, savfoka (SHo) 6-7,2. A 7,5 feletti savfokú tej savanyú, a 10-11 

savfokú pedig forraláskor összefut. A tej a fenti fizikai jellemzőktől eltérhet, ami tejhibára, hamisításra utalhat. 

Az említett és egyéb paraméterek vizsgálata emiatt a tejminősítés fontos eszköze. 

A tej kereskedelmi értékét számos szempont alapján határozzák meg. A fehérje- és zsírtartalom a legtöbb 

országban árképző tényező. A nyerstej minőségével kapcsolatos EU minimum követelmény fehérjetartalom 28 

g/l, sűrűség 1,208 g/cm3, fagyáspont n -0,520°C. A friss tej értékesítési követelménye a fent említettet meg nem 

haladó savfok. Fontos továbbá a fizikai tisztaság. Ha a tej tisztasága kifogásolható, akkor nem minősül 

élelmiszernek. Az EU követelmény szerint a fogyasztásra, feldolgozásra fordított tej összcsíraszáma 100 000 

Cfu/cm3 értéknél, szomatikus sejtszám 400 000 sejt/cm3 értéknél nem lehet több. Fontos minőségi követelmény, 
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hogy a tejben ne forduljanak elő erjedést gátló, tejidegen anyagok (ilyen anyagok lehetnek például a 

fejőeszközök tisztítására, fertőtlenítésére használt készítmények, antibiotikumok, gyógyszermaradványok). 

A fontosabb tejtermékek, melyek különböző módon történő feldolgozás után kereskedelmi forgalomba kerülnek, 

a következők: fogyasztói tej (féltartós, tartós, sovány, félzsíros, zsíros), ízesített tejkészítmény, savanyított 

tejkészítmény, tejföl, tejszín, joghurt, kefir, túró, fagylalt, jégkrém, fagylaltpor, vaj, vajkrémek, sajt (kemény, 

félkemény, puha, ömlesztett), sűrített tej, tejpor, tejfehérje készítmény stb. 

1.2. A tejtermelést befolyásoló tényezők 

A tehenek tejtermelését számos tényező befolyásolja, amelyek ismerete a gazdaságos tejtermelés fenntartása, 

növelése érdekében rendkívül fontos. 

A genetikai tényezők szerepe tulajdonságonként különböző. Az adott termelési színvonalat annál inkább a 

genetikai tényezők határozzák meg, minél nagyobb az azt kialakító tulajdonságok örökölhetősége. A tej 

mennyisége gyengén öröklődő tulajdonság (h2=0,2-0,3) vagyis a környezeti tényezőktől nagymértékben függ, a 

tejzsír és tejfehérje százalékos aránya ugyanakkor jól öröklődik (h2=0,6-0,7), azaz a környezeti hatások kevésbé 

befolyásolják. 

A fajta és típus hatása mind a tej-, mind a hústermelésben különösen fontos. A húsmarhafajták például csak 

annyi tejet termelnek, amennyi a borjú felneveléséhez szükséges (1500-2000 kg/év). A kettős hasznosításúak 

éves termelése 5000-7000 kg, a tejhasznosításúaké pedig 6000-10000 kg. 

A tehenek testtömege elsősorban a termelés gazdaságosságára hat. Nagyobb testű tehenek életfenntartó 

szükséglete nagyobb, mint a kisebb testűeké, így azonos tejtermelés esetén egységnyi tejmennyiségre több 

takarmányt igényelnek. Igaz viszont az is, hogy a kistestű tehenek takarmányfelvétele, testkapacitása is kisebb, 

miáltal abszolút értelemben kevesebb tejet termelnek. 

A koraérés és a hasznos élettartam is elsősorban a termelés gazdaságosságára hat. Minél fiatalabb korban kezdi 

meg az állat a termelését, és minél tovább termel, az egységnyi tejmennyiséget és vágómarhát annál kevesebb 

felnevelési költség terheli. A selejtezési életkor, különösen a nagyobb tejtermelésű állományokban, rendkívül 

alacsony. A tejhasznosítású állományokban a legtöbb tehén csupán egy-két laktációt teljesít, vagyis nem él 

addig, hogy a javakorabeli termelését elérhesse. A hazai tejhasznosítású állományok életteljesítménye 2,2-2,3 

laktáció, illetve ugyanennyi borjú, a kettős hasznosításúaké pedig mintegy 3,2-3,3 laktáció. 

Az életkor szerepe a tejtermelésben jelentős. A tehenek tejtermelése bizonyos ideig növekszik, stagnál, majd 

csökken. Az első laktációban a javakorabeli termelésüknek mintegy 70-75%-át érik el. Legnagyobb a 

tejtermelés a 4-6. laktációban. 10 éves kor felett (ha a tehenek ezt megérik) a tejtermelésben 50%-os 

termeléscsökkenés is előfordulhat. 

A laktáció állapota, az ellés után eltelt idő a napi tejtermelést jelentősen befolyásolja. A tehén napi termelése a 

laktáció elején, amikor frissfejős (6-12 hét) emelkedik eléri a maximumot, majd folyamatosan csökken, és a 

laktáció végén a legalacsonyabb. 

A borjazások gyakorisága mind a szaporaságot, mind a tejtermelést befolyásolja. Olyan állományban, ahol a 

vemhesülések a kívánatosnál később következnek be, vagyis amely ritkábban borjazik, az éves szaporulat 

alacsonyabb lesz, azaz kevesebb lesz az utánpótlási hányad és a hízóalapanyag. A hosszabb ellési időköz, vagyis 

rosszabb szaporulat esetén a tejtermelés is csökken, mert az állományon belül viszonylag kisebb lesz a 

frissfejős, és nagyobb a laktáció vége felé termelő tehenek aránya. 

A tartási, technológiai tényezők. Számos tényező tartozik e fogalomkörbe, amelyek külön-külön is 

befolyásolják a termelést. Általában az fogalmazható meg, hogy az állat olyan körülmények között termel 

megfelelően, amelyben igényeit kielégítjük, viszonylag kevés stressz-hatásnak van kitéve, a jó közérzete 

biztosított. 

Az éghajlati, időjárási tényezők ugyancsak befolyásolják a termelést. A kifejlett szarvasmarha optimális 

hőmérsékleti komfortzónája 5-15°C. A levegő hőmérsékletének 27-30°C fölé történő emelkedése esetén a 

szarvasmarha takarmányfelvétele csökken, ami a tejtermelésre és a súlygyarapodásra is kedvezőtlenül hat. 

Nagyobb termelésű tehenek érzékenyebbek a magas hőmérséklettel szemben. A levegő magas páratartalma 

ugyancsak kedvezőtlen hatású a termelésre. Az alacsonyabb hőmérsékletet viszont - bármilyen korcsoportról 

van szó - bizonyos feltételek (száraz, huzatmentes pihenőhely) esetén jól tűri. 
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A takarmányozás hatása a fajta által, illetve a genetikailag meghatározott határokon belül a legdöntőbb. Akkor 

érünk el kedvező tejtermelési szintet, ha az állatokat szükségletüknek megfelelően, szakszerűen 

takarmányozzuk. Hiányos táplálóanyag-ellátás esetén csökken a termelés, de szaporodási zavarok, állat-

egészségügyi problémák is felléphetnek. 

A borjazás hónapja a takarmányozáson keresztül közvetlenül is befolyásolhatja a tejtermelést. Hagyományos 

takarmányozás esetén az ősszel és télen borjazó tehenek tejtermelése általában kedvezőbben alakul. A borjazás 

hónapja az éves takarmányozási, és egyéb költségeket is jelentősen befolyásolhatja. 

Az állatok egészségi állapota, kondíciója szintén fontos. Jó termelést csak egészséges állatoktól lehet várni. 

A tehenek tejtermelése borjazásukkor kezdődik, és elapasztásukig tart. Az elapasztást a várható ellés előtt 

mintegy 60 nappal végezzük el, annak érdekében hogy a vemhességük utolsó két hónapjában mentesítsük őket a 

tejtermelés alól. Az ellés után igyekszünk őket időben újra termékenyíteni, hogy a következő ellésükre ne 

később, mint 400-420 napon belül sor kerüljön. Az üresen állás, a vemhesség, a laktáció és a szárazon állás 

időszaka a tehenek életében az első ellésüktől a selejtezésükig folyamatosan ismétlődnek. A tehenek életének 

fontosabb időszakait a 13. ábra szemlélteti. 

Az említettekből, vagyis abból adódóan, hogy a tehenek biológiai és termelési állapota a két ellésük között 

változik, az következik, hogy életük, termelésük során különböző (tartási, takarmányozási, termékenyítési, 

elapasztási, elletési gondozási stb.) feladatok jelentkeznek velük kapcsolatban, amelyek szakszerű végrehajtása 

elengedhetetlen követelmény. 

A tehenészeti tevékenység magába foglalja a tejtermelés technológiájának valamennyi elemét, a tehenek 

elhelyezését, takarmányozását, gondozását, ápolását, állat-egészségügyi kezelését, termékenyítését, 

vemhességvizsgálatát, elletését, továbbá a fejést és az elsődleges tejkezelést. A tehenészetekhez szorosan 

kötődik, azzal rendszerint egy szervezeti egységben folyik a borjak felnevelése is. 

Valamennyi állattenyésztési ágazat, illetve technológiai egység közül a tejtermelő tehenészetek működéséhez 

szükséges a legnagyobb beruházás, ugyanis az elhelyezést szolgáló épületek kialakítása, a takarmányozás, a 

fejés, a tejkezelés eszközeinek beszerzése, működtetése, a nagy tejtermelésű állomány folyamatos 

takarmányellátása jelentős költségekkel jár. A tehenészetek az állatlétszámtól, az alkalmazott technológiai 

megoldásoktól függően rendkívül sokfélék lehetnek. 

2. A tenyésztés és szaporítás szervezése 

2.1. A tenyésztés szervezése 

A tehenészetekben a tenyésztői munka fontos része a párosítási terv elkészítése, ami azt jelenti, hogy az egyes 

teheneinkhez kiválasztjuk azokat az apaállatokat, amelyekkel a termékenyítéseket el kívánjuk végezni. A 

kiválasztáshoz a bika-katalógusokban megbízható információk állnak rendelkezésre azokról a tenyészbikákról, 

amelyektől szaporító anyagot (spermát) vásárolhatunk. A kiválasztást az egyes tulajdonságok tenyészértéke, 

vagy több tulajdonságot magában foglaló index (pl. HGI = Holstein Globál Index, vagy KTI = Kettős Termelési 

Index, HÚS-inex) alapján végezhetjük el. A párosításoknál figyelembe kell vennünk azt, hogy elsősorban mely 

tulajdonságok javítására törekszünk. Természetesen a szaporítóanyag ára a tenyészértéktől függően változik. 

A tenyésztői munka fontos része a nőivarú állomány szelekciója, amelynek során arról döntünk, hogy a 

növendék üszők és tehenek közül melyeket hagyjuk meg továbbtenyésztésre. Természetesen tekintettel kell 

lennünk a szülő-, a testvér-, a saját-, esetleg az ivadék-teljesítményekre, és az elérendő termelési célkitűzésekre. 

Az állományunk termelési eredményét a selejtezések szakszerű elvégzésével is befolyásolhatjuk. A gyengébb 

termelésű egyedek kiselejtezésével (tenyészselejt) a jobb teljesítményűek maradnak meg továbbtenyésztésre, 

ami elősegíti, hogy a tehén-populáció generációról generációra javuljon. A selejtezés mértéke függ a szaporulati 

eredményektől, a felnevelési veszteségtől, továbbá attól, hogy a tehénlétszámot növelni, szintentartani, vagy 

éppen csökkenteni szándékozunk-e. A tenyésztési célra nem alkalmas, kiselejtezett állatok mellett bizonyos 

arányban számítanunk kell ún. technológiai selejtre, ami különböző megbetegedések, idős kor, meddőség, 

kényszervágás, esetleg elhullás miatt következhet be. 

2.2. A szaporítás szervezése 
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A tejelő tehénállományok termékenysége, szaporasága mind a tejtermelés, mind az utánpótlási hányad 

szempontjából fontos. Rendszeres elletés nélkül nemcsak a tenyész-utánpótlás és hízó alapanyag lesz kevesebb, 

hanem a tejtermelés sem tartható magas színvonalon. A szaporítás szervezése során arra kell törekedni, hogy 

ellés után a teheneket 80-100 napon belül újra termékenyítsük 12-14 hónapon belül újra elljenek. 

2.2.1. Az ivarzás 

A szaporítás szervezése az ivarzó tehenek kiválasztásával kezdődik. Ehhez az állatokat állásukban, vagy a 

fejőházban folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk. Az ivarzó egyedeket a külső jegyek, a megváltozott 

viselkedés alapján társaitól jól meg tudjuk különböztetni, és a termékenyítés érdekében el tudjuk különíteni. Az 

ellés utáni 15-20. napon bekövetkező első ivarzás gyakran csendes, és nincs peteleválás. Kifejezett ivarzási 

tünetekkel, pete leválással (ovuláció) járó ivarzásra az ellés utáni 36-42. napon számíthatunk, és rendszint a 

következő ivarzás során az 51-63. napon termékenyítünk. Ha a fogamzás nem következik be, az ivarzás 21 

naponként (19-23 nap) ismétlődik A tehenek ivarzása 6 és 36 óra között változhat és három szakaszból áll. 

Az ivarzás első szakaszában a tehén 

• ugrálja a társait, de nem állja, ha a társai őt ugrálják, 

• keresi az ivarzó társakat, emiatt nyugtalanul járkál, 

• keresés közben a társakat szaglássza, 

• minden zajra, jelenségre élénken figyel, 

• gyakran bőgő hangot ad, 

• a péraajkak kissé duzzadtak, a szokásosnál nedvesebbek, és a kezdődő bővérűség következtében élénk 

rózsaszínűek. 

Az ivarzás főszakaszában a tehén 

• szilárdan, vagy mereven áll, ha társai ugrálják, 

• nyugtalan és gyakran bőg, 

• minden zajra élénk füljátékkal figyel, 

• a hátát gyakran behajlítja és magas faroktartással járkál, 

• a farokmozgása igen élénk, 

• társai ivarszervét szaglássza, 

• tapadó váladék folyik a pérából, amely a farokrépa belső felére é az ivarnyílás környékére ragad, ezért ezek a 

testtájak erősen nedvesek, 

• a péra duzzadt, nyálkahárgyája élénkpiros színű, 

• csökken az étvágy és rendszerint a tejtermelés is, gyakori a tejviszatartás, 

• kisé emelkedik a testhőmérséklet, 

Az ivarzás utószakaszában 

• csökken a tehén aktivitása, élénksége, mozgása, 

• nem tűri a társai ugrálását, 

• a tehenet társai szaglásszák, néha ő is szagolja a társait, 

• tiszta, de ragadós váladék folyik a hüvelyből, amely a ráragadó szennyezéstől a farokrépa és a péra környékén 

sötét színű, 
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• a főszakasz utáni 2. napon a tiszta váladékban vércsík is megjelenik. Ez utóbbi fontos a következő ivarzás 

idejének előjelzése szempontjából. 

Ettől számítva a 19. napra várható a következő ivarzás (21-2=19). 

Fontos, hogy a tehenek ez ivarzását felismerjük és időben termékenyítsük őket. 

Kötött tartásban a tehenek megfigyelése könnyebb. A fejtábla tájékoztat az ellésükről, előző ivarzásukról. A 

tehenek fara mögött végigsétálva megfigyelhetjük az állatok viselkedését, a külső nemi szervek állapotát. Az 

állat megváltozott viselkedése, a péra duzzadt volta, az ivarzási nyálka megjelenése az ivarzás jele. Az ivarzó 

tehén, ha a hátát végigsimítjuk, vagy megnyomjuk, sajátos hágómozdulatokat végez. 

Kötetlen tartásban az istállóban, a karámban, de elsősorban a fejéshez hajtáskor, a fejésre várakozás során lehet 

a teheneket megfigyelni. 

Nagy létszámú, kötetlen tartási rendszerű tehenészetekben számos műszaki technológiai, és egyéb megoldás 

segítheti az ivarzó és a csendesen ivarzó (ivarzás külső tünetei nélkül ivarzó tehenek) felismerését, 

kiválogatását. 

Pedométer alkalmazása. Az eszköz működése azon alapul, hogy az állat ivarzáskor nyugtalan többet járkál, 

mint máskor. A pedométer (lépésszámláló) az állat lábára erőstett mozgásregisztráló, amely az állat mozgását 

rögzíti. A rögzített információt a fejőházban láthatjuk (ha az ilyen eszközzel fel van szerelve). Az állat 

intenzívebb mozgása, az ivarzás jele. 

A tej elektromos vezetőképességének vizsgálata. Ivarzáskor a tej elektromos vezetőképessége megváltozik, amit 

a fejőberendezésbe épített érzékelő segítségével vizsgálhatunk. 

A hüvelynyálka elektromos vezetőképességének vizsgálata. Több olyan szonda (pl. HVM-04) rendelkezésre áll, 

amely a pérába helyezve méri a hüvelynyálka elekromos vezetőképességét és jelzi az ivarzást. 

Az állat hőmérsékletének mérése. Az USA-ban néhány dollárért kapható, az állat farára tépőzárral erősíthető 

hőmérő, amely elszíneződéssel jelzi a hőmérséklet emelkedését és az állat ivarzását. Ezt főleg a húsmarha 

állományokban alkalmazzák, te tejtermelő tehenek esetében is használható. 

Vazektomizált bikák használata. Nálunk nem alkalmazzák, de pl. az USA-ban elsősorban a húsmarha 

állományokban, és nagyobb létszámú tejhasznú tehenészetekben is láthatunk erre példát. A vazaktomizált 

(átkötött, vagy elvágott ondóvezetékű) bikát tartanak a tehenek között, amelynek nemi vágya van, de 

termékenyítésre nem képes. Az ilyen bikára festékpatront is erősíthetnek, ezzel nyomot hagy az ivarzó tehénen, 

üszőn, amelyre felugrik. Ezzel segíti az ivarzók felismerését. 

2.2.2. A termékenyítés 

Fontos, hogy az ivarzó tehenek a legmegfelelőbb időpontban termékenyítsük, ami a sikeres vemhesülés egyik 

feltétele. 

A termékenyítésnél az alábbiakat indokolt figyelembe venni: 

• a petesejt leválás az ivarzási tünetek megszűnése után kb. 8-10 órával következik be, 

• a petesejt a női nemi szervekben a termékenyülő képességét 8-10 óráig őrzi meg, 

• a termékenyítés után az ondósejtek már fél óra elteltével megtalálhatók a petevezetőben, 

• az ondósejtek a termékenyítő képességüket 20 órán át őrzik meg. 

A fentieket figyelembe véve a termékenyítés optimális időpontja az ivarzás vége, vagyis az ivarzási tünetek 

megjelenésétől számított 12-24 óra. Kedvezőbb vemhesülést érhetünk el, ha egy ivarzási cikluson belül kétszer 

termékenyítünk. 

A tejtermelő tehenészeteinkben ma már a természetes fedeztetés nagyon ritka, általánosan a mesterséges 

termékenyítést alkalmazzuk. Ez kötött tartási rendszerű istállókban az állatok tartózkodási helyén, kötetlen 

tartási rendszerű telepeken pedig rendszerint a fejőházhoz csatlakozó, erre a célra kialakított inszemináló-kezelő 
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állásokban történhet. Termékenyíthet üzemi inszeminátor, állatorvos, de kellő tapasztalatok birtokában 

inszeminálhat maga a tulajdonos, vagy a szakképzett dolgozó is. Megrendelhetjük az inszeminálást 

szolgáltatásként külső, szolgáltató szervezetektől is. 

A hagyományosan forgalmazott mélyhűtött ondó mellett terjed a szexált (ivarspecifikus) ondó használata is, 

amely használatával az 50:50% ivararány nagy létszámú termékenyítési eredmény szerint 90:10%-ra 

módosítható. A tejtermelő tehenészetekben elsősorban nőivarra szexált szaporítóanyagot használunk annak 

érdekében, hogy több üszőborjú szülessen. Az eddigi tapasztalatok szerint a szexált ondó drágább, és 

használatával nem érhető el olyan vemhesülési eredmény, mint a normál ondó használatával. Emiatt pl. az USA-

ban elsősorban üszőket termékenyítenek ily módon, amelyek rendszerint jobban vemhesülnek, mint a tehenek. 

Végezhetünk embrió beültetést (embrió átültetést) is, amely lehet frissen mosott, vagy mélyhűtött embrió. Ma 

már hazánkban több szakember is végez embrió beültetést. 

2.2.3. A vemhesség megállapítása 

A vemhességvizsgálat rendkívül fontos annak érdekében, hogy a tehenek újra-termékenyítésre, az állatok 

esetleges kezelésére időben felkészülhessünk, és ezzel az ellési időközt rövidíthessük. 

Következtethetünk a vemhességre külső jelekből, ugyanis a vemhesült állat ivarzása elmarad, viselkedése 

megváltozik. A vemhes állat nyugodtabb, mozgása lassúbb, étvágya fokozódik. A pérarésből időnként sűrű, 

tapadós váladék ürül, a tehén „borjúra tisztít”. 

A vemhesség utolsó harmadában a has terjedelme megnő, jobb oldalra és lefele terjed. A magzat mozgása a jobb 

oldali hasfalon a haskorc magasságában tenyérrel kitapintható. Jártatáskor, itatáskor a magzat mozgása szabad 

szemmel is látható. 

A vemhesség korai megállapítása érdekében rendszerint vemhességi vizsgálatot végzünk, amelynek számos 

módja lehetséges. 

Leggyakoribb és legelterjedtebb módszer a végbélen keresztül végzett, un. rektális vemhességvizsgálat. 

Gyakorlott szakember a méh alakjának, nagyságának megváltozásából a termékenyítés után üszők esetében a 

37-43. napon (5-6. héten), teheneknél az 56-70. napon (8-10. héten) a vemhesség tényét biztosan meg tudja 

állapítani. Számos szakember szerint a termékenyítéstől számított 51-56. nap a legalkalmasabb a rektális 

vizsgálatok végzésére. 

Hazánkban is egyre inkább terjed az ultrahang vizsgálat. E módszer a fejlődő embrióra nem hat károsan, 

azonban a magzatot esetlegesen ért felesleges behatás érdekében e vizsgálatot általában a termékenyítést követő 

30. nap után javasolják. 

Vizsgálhatjuk a vemhességet progeszteron teszttel, amit tej-, vagy vér mintákból végezhetünk el. A 

progeszteron koncentrációjának változása alapján a vemhesség a termékenyítést követő 21-22. napon 

elbírálható. 

Ösztrogén vizsgálat végezhető tejből, vagy vérből, amely segítségével a vemhes és nem vemhes teheneket a 

termékenyítés utáni 100. naptól jól el lehet különíteni. 

Történhet vemhességvizsgálat a vemheségi fehérjék (bPSPB = bovine pregnancy-specific protein B, vagy bPAG 

= bovine pregnancy-associted glycoprotein) vérből történő kimutatása alapján a termékenyítés utáni 28-30. 

naptól. 

Legkorábban, a termékenyítést követő 24 órán belül is végezhető vemhesség vizsgálat a korai vemhességi faktor 

(EPF) segítségével (EPF = Early Pregnancy Factor), annak vérből történő kimutatásával. 

2.2.4. Elapasztás 

A vemhes teheneket - főleg vemhességük utolsó harmadában - különleges bánásmódban kell részesítenünk. A 

vemhesség 7. hónapjának letelte után nem célszerű azokat fejni, mert az „átfejés” az ivadék életképességét és a 

következő laktáció tejtermelését rontja. Ebből adódóan a várható ellés előtt 60 nappal el kell végeznünk a 

tehenek elapasztását. Az elapasztás a tejtermelés külső beavatkozással történő megszüntetése. 

Az elapasztás lehet fokozatos és gyors. 
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Fokozatos elapasztást végzünk a nagyobb tejtermelésű (a vemhesség 7. hónapjában több, mint 10-15 kg-ot 

termelő) tehenek esetében. A fokozatos elapasztás mintegy egy hét alatt történik. Csökkentjük a fejések számát, 

először elhagyjuk az esti, vagy a reggeli fejést, majd kétnaponta fejünk, végül teljesen megszüntetjük a fejést. 

Az elapasztás megkezdésekor abbahagyjuk az abrak etetést. Célszerű a tejtermelést serkentő, un. "laktagóg" 

hatású takarmányok (pl. zöldtakarmányok, gyökgumósok) etetését is mellőzni. 

Gyors elapasztáskor egyik napról a másikra átmenet nélkül abbahagyjuk a fejést. E módszert a kisebb 

tejtermelésű, egészséges tőgyű tehenek esetében célszerű alkalmazni. A gyors elapasztáskor fennáll a 

tőgygyulladás veszélye, ezért a 15 kg-nál több tejet termelő, vagy a már tőgygyulladáson átesett teheneket nem 

célszerű így elapasztani. Az apasztás utáni héten fokozott figyelmet kell fordítani a tőgy egészségi állapotára. 

Célszerű hetente 2-3 alkalommal fertőtlenítőszerbe mártva bimbófürösztést végezni és azt az ellés előtt egy-két 

héttel megismételni. 

2.2.5. Az elletés 

Az ellés előtt mintegy 12 nappal a teheneket az ellető istállóban (esetleg az ehhez csatlakozó elő- és utóváróban) 

helyezzük el, ahol az ellésük után még 10 napot töltenek el. A kötött tartási rendszerű ellető istállóban külön 

ellető állásokat alakítanak ki. Kötetlen rendszerű épületben egyedileg (csikóboxos megoldás), vagy 

kiscsoportosan ellethetünk. 

Az elletésre fel kell készülnünk, ami egyrészt az elletőhely tisztítását, fertőtlenítését, másrészt az ellő állat 

előkészítését (tisztítás, lemosás, fertőtlenítés) jelenti. Az ellések levezetését mindenkor szakképzett, nagy 

gyakorlattal rendelkező dolgozóra bízzuk. Előfordulhat ellési komplikáció, amikor állatorvosi beavatkozásra 

van szükség. 

Az ellés négy szakaszban történik. 

Előkészítő szakasz. Teheneknél a várató ellés előtt 2-3 nappal, üszőknél pedig 4-5 nappal kezdődik. Ekkor a 

medenceszalagok ellazulnak, a faroktő kétoldalt besüpped, a péra megduzzad, benne sűrű, vastag nyálkazsinor 

(nyálkacsap) jelenik meg. Az állat nyugtalan, gyakran vizel, a hőmérséklete 0,3-0,4°C-kal csökken. 

Megnyílási szakasz. Teheneknél 3-4 óráig, üszőknél 6-8 óráig tart. Ilyenkor az állat nyugtalansága fokozódik, 

gyakran lefekszik és feláll. Ekkor a magzat beilleszkedik a szülőútba. A magzatburkok megjelennek a 

szülőútban, majd elfolyik a magzatvíz (a vízhólyag, majd a lábhólyag felreped), amely sikamlóssá teszi a 

szülőútat. Megjelenik a magzat lába. 

A láb talpfelületének irányáról tájékozódhatunk a borjú helyzetéről, amely lehet fejfekvés, vagy farfekvés. 

Farfekvés esetén az ellést siettetni kell, mert a köldökzsinor a medencén elszorulhat, az újszülött oxigénellátása 

zavart szenvedhet és a borjú meg is fulladhat. 

Kitolási szakasz. 2-10 óráig tarthat. Ekkor erőteljes, szabályos időközű méhösszehúzódások jelentkeznek. A 

kitolási szakasz utolsó harmadában lehet segíteni (ha szükséges). Húzókötelet, láncot erősíthetünk a borjú 

lábára, ennek segítségével húzhatjuk a borjút, amikor a tehén azt tolja „préseli” Segítség esetén rendkívül fontos 

a higiénia, a kézmosás és fertőtlenítés. 

Befejező szakasz. 3-4 óra hosszig tart, és a magzatburok eltávozásával fejeződik be. A magzatburok az ellés után 

mintegy 6-8 óra múlva távozik el. Ha elhúzódik, vagy a magzatburok nem távozik el, állatorvosi beavatkozásra 

van szükség. 

Ellés után a méh regenerációja (involúciója) 18-21 nap alatt befejeződik. Az involúció kísérője a tisztulás, a 6-8. 

napon megjelenő és a 14. napon befejeződő „hüvelyfolyás”. 

Ellés után figyelemmel kell kísérnünk a nemi szervek visszaalakulását, hogy az újra-termékenyítésre időben 

felkészülhessünk. A méh a teljes működőképességét 45-50 nap múlva nyeri vissza 

2.2.6. Az újszülött borjú ápolása 

Születés után ellenőrizni kell a borjú légzését, az orrából, szájából a nyálkát el kell távolítani. Ha nem lélegezne, 

mesterséges légzéssel kell próbálkoznunk. 
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A köldökzsinór rendszerint az elléskor elszakad, de ha ez nem következne be, akkor el kell szakítani, vagy 

roncsoló ollóval (emaszkulátor) elvágni. A sérült köldökcsonkot minden esetben fertőtleníteni kell, amire 

rendszerint alkoholos jódoldatot használunk. 

A borjút szárazra kell törölni. A borjú felszárítása történhet mesterségesen, infralámpával is. A tehén azonban 

ösztönösen lenyalja a borját. Ha az állat-egészségügyi helyzet megengedi, célszerű ezt a természetes módszert 

alkalmazni, aminek a borjú felszárításán túlmenően egyéb kedvező élettani hatásai is vannak. 

Fontos, hogy a borjú minél korábban jusson föcstejhez (születés utáni 1-2 órán belül minimum 2 litert el kell 

fogyasztania). A borjú a föcstejet kiszophatja az anyjától, ami munkaszervezési és élettani szempontból egyaránt 

előnyös. Ha az állat-egészségügyi helyzet a szoptatást nem engedi meg, akkor a föcstejet kifejjük, és a borjút 

itatjuk. 

A borjút a születés után le kell mérni, és jól azonosíthatóan meg kell jelölni. 

3. A tejelő tehenek takarmányozása 

3.1. A tehenek takarmány felvétele és táplálóanyag szükséglete 

A tehenek takarmányfelvételét számos tényező befolyásolja, amelyek közül a legfontosabb az állat 

energiaszükséglete és a bendő telítettségi állapota. Az energiaszükséglet és a takarmányfelvétel közötti 

kapcsolat idegrendszeri szabályozás alatt áll. Magas külső hőmérséklet esetén a termosztatikus szabályozás lép 

életbe és csökkenti a takarmányfelvételt. Ha bizonyos táplálóanyagok (glukóz, illó zsírsavak stb.) koncentrációja 

a vérben megemelkedik, a kémiai szabályozás érvényesül. Ez akkor következik be, ha a takarmányadag szerves 

anyag tartalmának emészthetősége meghaladja a 70%-ot. Ha a szerves anyag emészthetősége kisebb, mint 70%, 

a mechanikai szabályozás kerül előtérbe. Ilyenkor a bendő teltségi állapota a bendőfal receptorai közvetítésével 

a központi idegrendszeren keresztül leállítja a takarmányfelvételt. A bendő teltségi állapota a bendő térfogatától 

és a takarmány áthaladási sebességétől függ. Az utóbbit elsősorban a nyersrost mennyisége és annak 

emészthetősége befolyásolja. 

Tekintettel arra, hogy mind a tehén energiaszükségletét, mind az etetett takarmányokat a tejtermelés 

nagymértékben meghatározza, gyakorlati szempontból a tejtermelés és a takarmány felvétel kapcsolata lehet az 

irányadó. Hennig (1972) és Schmidt (1984) szerint egy 600 kg élősúlyú tehén takarmányfelvétele 

hozzávetőlegesen az alábbiak szerint alakul: 

 

Amint az adatok szemléltetik a tejtermelés növekedésével növekszik a tehenek szárazanyag felvétele. Fontos 

viszont megjegyezni, hogy a bőtejelő tehenek takarmányfelvétel növekedése a laktáció első 10-12 hetében nem 

képes követni a tejtermelés növekedését, így a tehenek táplálóanyag mérlege ebben az időszakban negatív. Ez 

rendszerint táplálóanyag ellátási nehézségekhez, kondíció romláshoz, anyagcsere problémákhoz, a vemhesülés 

késlekedéséhez vezet. 

A tehenek kellő szintű termeléséhez, kondíciójuk biztosításához, egészségi, szaporodásbiológiai állapotuk 

fenntartásához törekedni kell a táplálóanyag szükségletük maradéktalan kielégítésére. 

A tehenek táplálóanyag szükséglete az 

• életfenntartás, a 

• tejtermelés, a 

• növekedés, a 

• vehemépítés szükségletéből tevődik össze. 
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A szükséglet alakulását a Magyar Takarmánykódex szerint a 58., 59., 60., 61., 62. táblázatok foglalják össze. 

Az életfenntartás táplálóanyag szükséglete a tehenek anyagcsere-testtömegétől függ, ami pl. 650 kg testtömegű 

tehén esetében 45,2-54,2 MJ NEl, 439 g MF, 28 g Ca és 21 g P. 

A tejtermelés táplálóanyag szükséglete a tej mennyiségétől és összetételétől függ. Pl. 1 kg 4% zsír-, és 3,3% 

fehérjetartalmú tej termelésének a szükséglete 3,1 MJ NEl, 51 g MF, 2,8 g Ca és 1,7 g P. 

A növekedés táplálóanyag szükséglete főleg az első laktációban lévő teheneknél jelentkező igény, mivel a 

kifejletségüket még nem érték el. A gyakorlatban azzal számolhatunk, hogy ez az igény hozzávetőlegesen napi 2 

kg tej termelésének a szükségletével egyenlő. 

A vehemépítés táplálóanyag szükséglete a vemhesség első hat hónapjában nagyon csekély, gyakorlatilag a 

vemhesség utolsó két hónapjában számolunk a megnövekedett szükséglettel (59. táblázat.) 

A tehenek ivóvíz igénye a termeléstől, a külső hőmérséklettől, az etetett takarmányok minőségétől függően napi 

40-130 liter között változhat. Pl. egy 600 kg élősúlyú tehén napi vízfogyasztása Hoffmann (1993) szerint az 

alábbi: 

 

3.2. A tehenek takarmány-ellátásának szervezése 

3.2.1. Éves takarmányellátás szervezése 

A tehenészetekben a takarmányozás jelenti a legnagyobb költségtételt, ugyanakkor a kellő szintű tejtermelés az 

állatok genetikai képessége mellett döntően a szakszerű táplálóanyag-ellátás függvénye. 

A tehenekkel rendkívül sokféle takarmányt etethetünk, azonban - főleg a nagyüzemekben - technológiai, 

gépesítési szempontból egy időben viszonylag kevés takarmányféleséget használunk (zöld-, silózott, szénaféle 

és abraktakarmányok). 

Az éves takarmányellátás szempontjából megkülönböztetünk évszaktól függően változó és monodiétikus 

takarmányozást. 

Az évszakoktól függően változó takarmányozás során tavasztól őszig az állatok folyamatos zöldtakarmány-

ellátására törekszünk (zöld futószalag). E módszert elsősorban a kisebb termelésű, kettőshasznosítású állomány 

esetében alkalmazhatjuk. A zöldtakarmányok az étrendre és a tejtermelésre kedvező hatásúak, és rendszerint 

vitaminokban is gazdagok. Tavasszal legkorábban őszi takarmánykeverékeket etethetünk (rozsos, búzás 

bükköny, keszthelyi keverék stb.), majd egyéb zöldtakarmányok (lucerna, vagy egyéb pillangósok első kaszálása 

stb.) jöhetnek számításba. Később a tavaszi takarmánykeverékek, majd a lucerna második kaszálása, borsós 

csalamádé, borsós napraforgó etethető. Ezután következhet a lucerna harmadik kaszálása, a szudánifű, a szójás 

silókukorica stb. Kisebb létszámú, alacsonyabb tejtermelésű, vagy szárazon álló tehenek esetében a legeltetés is 

számításba jöhet. Késő ősszel a különféle keresztes virágú takarmánynövények (olajretek, takarmánykáposzta 

stb.) etethetők. Téli időszakban a zöldtakarmányokat silózott takarmányok váltják fel. Ezek közül szinte minden 

tehenészetben a silókukorica szilázs a takarmányadag fő komponense, de természetesen egyéb silózott 

takarmányokat (fűszilázs, ill. szenázs, lucernaszilázs, ill. szenázs stb.) is etethetünk. A silózott takarmányok 

mellett a takarmányadag jelentős hányadát a szénafélék (rétiszéna, lucernaszéna stb.) teszik ki. Természetesen, 

ha erre lehetőség van, tavasztól őszig a legeltetés is számításba jöhet. Folyamatos zöldellátás esetén is egész 

évben etetünk szénaféléket és abraktakarmányokat. 

A monodiétikus takarmányozás azt jelenti, hogy a tehenekkel egész évben folyamatosan azonos 

tömegtakarmányokat (silózott takarmányok, szénafélék) etetünk. A nagy létszámú tehénállományt tartó 

tehenészetekben ez a megoldás terjedt el. Szervezési okok miatt egyszerűbb, ha az egész évi tömegtakarmány 

szükségletet a telepre betároljuk, mert sok tehén esetén szinte lehetetlen a gyepterületről, vagy szántóföldről 

naponta nagy mennyiségű, megközelítőleg azonos minőségű takarmányt a tehenek elé juttatni. Nagy létszámú, 

nagy tejtermelő tehénállományok legeltetése a hazai körülmények között megoldhatatlan. Az elfogyasztott 

legelőfűvel a tehén jóval kevesebb energiához jut, mint silózott takarmányok etetésével. A monodietikus 
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takarmányozás a napi takarmánykiosztás szervezése miatt is előnyösebb, és az állatok táplálóanyag-ellátása 

időjárástól kevésbé függ. Emellett mindig megközelítőleg azonos összetételű és táplálóértékű takarmányadag 

etethető. Hátránya, hogy nagyobb mennyiségű takarmányt kell silózni, ami egyrészt komoly munkacsúcsot 

jelent, másrészt jelentős a takarmány tartósításával együtt járó erjedési veszteség. 

A gyakorlatban ritkán alkalmazzuk a szigorú értelemben vett teljes monodiétát. Ha erre lehetőség van, a silózott 

takarmányok és széna mellett nyári időszakban rendszerint zöldtakarmányt is etetünk (kombinált 

takarmányozás). 

3.2.2. Napi takarmányozás szervezése 

A tehenészetekben nem egyszerű feladat megszervezni azt, hogy minden tehén a termelése szerinti takarmány-

ellátásban részesüljön, ugyanis még kisebb létszám esetén is mindig van kevesebb és több tejet termelő, továbbá 

éppen nem termelő (szárazonálló) tehén. 

A táplálóanyag-szükséglet biztosítása érdekében az állatok számára napi takarmányadagot állítunk össze. Ennek 

során a szükségletből indulunk ki, és a takarmányok táplálóértékét figyelembe véve pontosan megtervezzük, 

hogy az egyes takarmányokból mennyit szerepeltetünk az adagban. Természetesen az etethető mennyiséget 

számos tényező befolyásolja. Nagy általánosságban azonban a következőt tekinthetjük irányadónak: a kifejlett 

tehenekkel saját testsúlyuk százalékában kifejezve zöldtakarmányokból hozzávetőleg 10%-, silózott 

takarmányokból mintegy 5%-, szénafélékből pedig 1-2%-nyi mennyi¬séget etethetünk naponta. A tehenek 

táplálóanyag-ellátását egyedi, vagy csoportos takarmányozással biztosítjuk. 

Az egyedi takarmányozást elsősorban kötött tartási rendszerű tehenészetekben alkalmazzuk, de számításba jöhet 

kötetlen tartású tehenészetekben is, ha számítógéppel vezérelt, az állatok egyedi kódja alapján működtethető 

abrakadagoló berendezés áll rendelkezésünkre. Természetesen a takarmányozás ez esetben sem teljesen egyedi, 

hiszen az alaptakarmányt minden állatnak azonos mennyiségben adagoljuk ki. Az alaptakarmány főleg 

tömegtakarmányból áll, de egy kevés abrakot is tartalmazhat. Úgy állítjuk össze, hogy fedezze az állatok 

életfenntartó szükségletét, emellett 8-10 l tejtermelés szükségletét is. Az e feletti szükségletet tejelési 

pótabrakkal (literenként mintegy 0,4 kg) biztosítjuk. A tejelési pótabrakot különféle gazdasági abrakokból 

(kukorica, búza árpa stb.), a gazdaságban megtermelhető fehérjetakarmányokból (borsó lóbab) és ipari 

melléktermékekből (korpa, extrahált napraforgó-, repcedara stb.) állítjuk össze. Természetesen 

kiegészítésképpen ásványianyag- és vitamin-premixeket is keverünk az abrakhoz. 

A csoportos takarmányozás során a tehenészetekben a termelés szerint csoportokat alakítunk ki (frissfejős, a 

laktáció közepe táján lévő, a laktáció vége felé lévő, szárazonálló stb. tehenek csoportja). A takarmányadagokat 

az előbb ismertetett szempontokat figyelembe véve a csoportok számára állítjuk össze, így a csoporton belül 

minden állat azonos összetételű adagot fogyaszthat. Ez esetben az adag nem különül el két részre 

(alaptakarmány és pótabrak), hanem ún. komplett takarmányadagot (TMR = Total Mixed Ration) juttatunk az 

adott szükségletű csoport számára. Ilyenkor a tömegtakarmányokat és az abrakot együtt számítjuk, sőt azokat 

takarmánykeverő, -kiosztó berendezéssel összekeverve, együtt is juttatjuk az állatok elé. 

Természetesen bármilyen rendszerű is a takarmányozás, abraktakarmányokat - a tehenek jelentős szükséglete 

miatt - egész évben folyamatosan etetünk. 

3.3. A tehenek takarmányozása a laktáció különböző 
időszakaiban és a szárazon állás idején 

A tehenek tejtermelése a laktáció során változik, aminek következtében változik a táplálóanyag szükséglet is 

(14. ábra). Természetesen a szükséglet a fajtától, a tehenek korától, kondíciójától, a vemhességi állapotától is 

függ, amit a takarmányadag összeállításánál figyelembe kell venni. Általánosságban elmondható, hogy minél 

nagyobb a tejtermelés, annál nagyobb táplálóanyag koncentrációjú takarmány adag etetésére van szükség. 

Fontos ugyanakkor, hogy a tehenek takarmányadagjában a szárazanyag 16-18%-át kitevő nyersrost is 

szükséges. Ezt nagy termelésű tehenek esetében, ha a táplálóanyag koncentrációt az abrak mennyiségének 

növelésével igyekszünk megoldani, nem egyszerű biztosítani. A nyersrost legalább 75%-ának a bendő 

megfelelő működése érdekében struktúrát adó rostnak kell lennie. A struktúrát adó rost biztosítása érdekében, ha 

az abrak mellett kizárólag szilászt etetünk Miller és mtsai (1969) 10-13 cm szecska hosszúságot tartanak 

szükségesnek. Mások szerint 6-8 cm szecska hosszúság is megfelelő. Schmidt és mtsai (1983) szerint, ha az 

adag 2 kg szénát is tartalmaz, 3 cm szecska hosszúság is célravezető. 
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A tehenek táplálóanyag szükségletének változásából adódóan a nagy tejtermelésű tehenek esetében öt (vagy 

ennél kevesebb, esetleg több) takarmányozási időszakot (fázist) különböztethetünk meg. Ebből kettő (vagy 

több) a termelési-, a harmadik az elapasztási, illetve szárazon állási-, a negyedik az elapasztástól az ellés előtti 

két hétig tartó-, az ötödik a közvetlen ellés előtti két hetes és az ellés utáni tíz napos időszak. A kisebb termelésű 

(kettőshasznosítású) teheneknél is hasonló időszakokat különíthetünk el, de a különbségek az egyes időszakok 

között mérsékeltebbek. 

A szakszerű takarmányozást legcélszerűbben úgy oldhatjuk meg, hogy a teheneket takarmányozási időszakok 

szerint csoportosítjuk, és csoportonként (időszakonként) más-más összetételű takarmányadagot etetünk. 

Első időszak (fázis) az elléstől (illetve az ellés utáni 10. naptól) mintegy a 12-13. hétig tart. Ebben az 

időszakban a tejtermelés gyorsan növekszik. A takarmány felvétel növekedése elmarad a tejtermelés 

növekedésétől, a tehenek testtömege csökken, mert a tejtermelés energia szükséglet egy részét a tehén a saját 

test tartalékainak mobilizálásával (zsírlebontás) biztosítja. A vizsgálatok szerint 30-40 kg testsúly csökkenés 

még fiziológiásnak tekinthető. Arra kell törekedni, hogy a teljes testtömeg veszteség ne legyen több, mint 50-70 

kg, vagyis a napi súlycsökkenés 1,5 kg alatt maradjon. 

Fontos, hogy ebben az időszakban a tehenek a legnagyobb energia koncentrációjú takarmány adagot kapják. 

Számos javaslat szerint a takarmány adagnak ekkor 7 MJ körüli NEl koncentrációt kell elérni szárazanyag 

kilogrammonként. A tömegtakarmány és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási 

időszakban 45:55% legyen. Ha a hagyományos tömegtakarmányok és abrak etetésével az energia igény nem 

biztosítható, szóba jöhet védett (bypass) zsírok, egyéb kiegészítők pl. glicerin kis mennyiségben történő etetése. 

A takarmány adag javasolt nyers fehérje tartalma ebben az időszakban a szárazanyag 16,5-18%. A fehérje 

szükséglet fedezésénél a metabolizálható fehérje (MF) szükségletet és a fehérjemérleget is figyelembe kell 

venni. A laktáció elején általában az energiafüggő-, a laktáció végén a N függő MF a korlátozó tényező. A 

laktáció elején pozitív fehérje mérleg javasolt, (a laktáció második felében és a szárazonállás alatt a fehérje 

mérleg a bendőben negatív is lehet, ha a MF szükséglet biztosított). 

Ebben az időszakban általában célszerű növelni a takarmány adag fehérje tartalmának bendőben le nem bomló 

hányadát. Ezt védett fehérjék etetésével oldatjuk meg. 

Figyelmet kell fordítani a tehenek ásványi anyag ellátására is. Az ellés előtt nyújtott szűk arányú Ca:P arányt pl. 

lucerna széna, szenázs etetéssel 1,5-2:1 értékre célszerű emelni, de az ennél tágabb arány sem okoz gondot. 

Második időszak (fázis) az ellés utáni 12-13 héttől a 24-26. hétig tart. Ebben az időszakban a tejtermelés 

növekedése megáll, majd csökkenni kezd. A takarmány fogyasztás eléri a maximumát, megszűnik a negatív 

táplálóanyag mérleg, és a testsúly lassan növekedni kezd. A tehenek táplálóanyag szükségletét ebben az 

időszakban már könnyebb kielégíteni. A javasolt energia koncentráció ekkor 6,4-6,6 MJ NEl, a nyersfehérje 

pedig 15% a szárazanyagban. A tömegtakarmány és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e 

takarmányozási időszakban 60:40%. 

Harmadik időszak (fázis) az ellés utáni 24-26. héttől az elapasztásig tart. Ekkor a tejtermelés tovább csökken. 

Ebből adódóan a napi takarmányadag energia és fehérje koncentrációját tovább mérsékelhetjük. Ebben az 

időszakban a teheneket célszerű a tényleges termelésük alapján számított szükségletüket meghaladó mértékű 

táplálóanyag ellátásban részesíteni, hogy a laktáció elején elszenvedett kondíció romlást, testsúly csökkenést 

pótolják. Célszerű ekkor úgy takarmányozni, hogy a szárazon állás idején már ne mutatkozzon a magzat 

növekedésénél nagyobb mértékű súlygyarapodás. A tapasztalatok szerint a tehén ilyenkor hatékonyabban képez 

táplálóanyag tartalékot, mint a szárazon állás idején. A javasolt energia koncentráció ekkor 5,4 MJ NEl, a 

nyersfehérje 12% a szárazanyagban. A tömegtakarmány és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e 

takarmányozási időszakban 70:30%. 

Negyedik időszak (fázis) az elapasztástól az ellés előtti 14 napig tart. 

A szárazon állási időszak első felében a tehenek táplálóanyag szükséglete nem túl jelentős. A vehemépítés és a 

tartalékképzés együttes szükséglete mintegy 6-7 kg tej termelésének szükségletével azonos. Ezt a szükségletet jó 

minőségű tömegtakarmányok biztosíthatják. Ha a korábbi időszakban szakszerűen takarmányoztunk, a tehenek 

kondíciója ekkor már rendben van és a gyarapodásuk azonos a magzat gyarapodásával. A javasolt energia 

koncentráció ekkor 5 MJ NEl, a nyersfehérje 11-12% a szárazanyagban. Abraktakarmányokra ilyenkor 

rendszerint nincs szükség. Ha azonban a tömegtakarmányok gyengébb minőségűek a javasolt tömegtakarmány 

és abrak aránya szárazanyag tartalom alapján e takarmányozási időszakban 90:10%. 
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Ötödik időszak (fázis), átmeneti vagy kritikus időszak, az ellés előtt 14 nappal kezdődik és az ellés után 

mintegy 10 napig tart. (Ekkor a tehenek az ellető istállóban tartózkodnak.) Ebben az időszakban térünk át 

azoknak a tömeg- és abrak takarmányoknak az etetésére, amelyeket az ellés után etetünk. Ezzel készítjük fel a 

bendőt, a bendő mikroflórát a megfelelő működésre. A teheneket az ellés után etetni kívánt takarmányadaghoz 

folyamatosan szoktatva törekedni kell a lehető legnagyobb takarmány felvétel elérésére. Tipikus jelenség 

ugyanis, hogy a szárazanyag felvétel az ellés előtt mintegy 30%-kal csökken. Éppen ezért mindent meg kell 

tenni annak érdekében, hogy ez a csökkenés a lehető legkisebb legyen. A kisebb mértékű takarmány felvétel 

csökkenés az ellés előtt növeli az ellés utáni takarmány felvételt, ezzel mérsékli a kondíció romlást, csökkenti az 

anyagforgalmi zavarok kockázatát, és jobban biztosítja a növekvő tejtermelés táplálóanyag szükségletét. 

Ilyenkor indokolt a teheneknek egy-egy alkalommal kevesebb takarmányt kijuttatni, azonban növelni kell az 

etetésék számát. Célszerű olyan adalékokat is adni a takarmányhoz, amelyek javítják annak az ízletességét, 

ezáltal segítik a takarmányfelvétel növelését. A gyenge megvilágítás is mérsékli a takarmányfelvételt, ezért 

ebben az időszakban a megvilágított és a sötét időszak arányának 18:6 órának kell lenni, vagyis a reggeli és esti 

órákban mesterséges megvilágítást kell alkalmazni. 

Fontos, hogy a takarmánnyal együtt friss ivóvíz is folyamatosan az állatok rendelkezésére álljon. Ha az előző 

takarmányozási időszakokban a tehenek külön tartása esetleg nem lenne megoldható, ebben az időszakban 

mindenképpen a többi tehéntől elkülönítve kell tartani (ellető istállóban) és takarmányozni az ellés előtti és utáni 

teheneket, hogy a takarmányért és az ivóvízért ne kelljen sorba állniuk, versenyezniük a társaikkal. 

Az ellési bénulás veszélyének csökkentése érdekében a kalcium foszfor arányt csökkentsük 1:1 érték körülire. 

Ezt úgy érhetjük el, ha foszfor kiegészítőt etetünk és a kalciumban gazdag pillangós takarmányokat (lucerna 

széna, lucerna szenázs) más takarmányokra cseréljük (réti széna, silókukorica szilázs). 

Ebben az időszakban különösen fontos, hogy az A, D, E vitamin és a Se ellátás megfelelő legyen. 

A fent említettek figyelembe vételével a 63., a 64., és a 65. táblázatokban példaként összeállított 

takarmányadagokat mutatunk be az említett öt időszakra, különböző mennyiségű és összetételű tejet termelő 

holstein-fríz, magyar tarka és jersey tehenek részére. 

3.4. A tehenek fontosabb takarmányai 

A tejtermelő tehenészetek takarmány ellátásában nagyon fontos tényező, hogy a tömeg- és szálastakarmányok jó 

minőségben és lehetőleg korlátlan mennyiségben álljanak rendelkezésre. Sajnos tehenészeteinkben az ilyen 

helyzet nem tekinthető általánosnak, s ez nagyon sok esetben nem objektív, hanem szubjektív tényezők 

következménye. A tehenészetek legfontosabb tömeg- és szálastakarmányai a kukorica, lucerna és fűfélék, 

különösen az előző kettő esetében a hazai termesztési lehetőségek kedvezőek. A holstein-fríz fajtájú tehenek 

nagyon intenzíven termelnek, ezzel szemben a takarmánytermesztés jellemzően nem megfelelő színvonalú. A 

takarmánytermesztésre, különösen a sokprofilú gazdaságokban jellemző, hogy az ökológiai lehetőségek 

kihasználatlanul maradnak, sem a hozamok, sem a minőség nem éri el a kívánt szintet, az előállított 

takarmányok drágák, ráadásul sokszor gyenge minőségűek. A tejtermelők a tömeg- és szálastakarmányok 

hiányosságait, általában vásárolt koncentrált takarmányok etetésével próbálják ellensúlyozni, jóllehet ezek 

használata akkor gazdaságos elsősorban, ha segítségükkel tovább javíthatók a tejhozamok és nem a 

hiányosságok pótlására szolgálnak. Főként az előbbi tényezők, valamint a felesleges, nem hatékony, vagy 

szükségleten felül adott drága kiegészítők, adalékok a közvetlen okai annak, hogy a fajlagos takarmányköltség 

hazánkban mintegy másfélszeresen haladja meg az Európai Unió átlagát. Mivel a tejtermelésben az egyik 

legnagyobb költségtétel a takarmány, a jelenlegi helyzet veszélyezteti tehenészeteink versenyképességét. 

Legtöbbet az javíthat e helyzeten, ha jelentősen növeljük a két legfontosabb takarmánynövény, a kukorica és 

lucerna hozamát és minőségét. 

3.4.1. Kukorica szilázs 

Mértékadó vélemények szerint a szilázsnak történő kukorica termesztés a növénytermesztés egyik 

legintenzívebb ága, hasonló agrotechnikát igényel, mint a szemes, de N és különösen K igénye több. Két 

évtizeddel korábban a legnagyobb hiba az volt, hogy a szilázs készítést jóval a fiziológiás szemérés előtt kezdték 

meg, melynek következményei a kisebb szárazanyag és energia hozam hektáronként, a gyengébb minőség 

részben a kisebb energia tartalom, részben a nagyobb víztartalom miatt. Közismert tény, hogy a nagy nedvesség 

tartalmú erjesztett silókukorica és a hasonló szálastakarmányok nem megfelelőek a nagy termelésű tehenek 

számára. Ma már jórészt elfogadott, hogy a késő viaszérésben történő vágás az optimális. Jelenleg a legnagyobb 

problémát az jelenti, hogy a termesztés nem elég intenzív, melynek következménye a kisebb hozam és fehérje 
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tartalom. Ma a szilázsok fehérje tartalma 20-30 százalékkal kisebb, mint 20 évvel ezelőtt, a Magyar 

Takarmányadatbank adatai és az ÁTK-ban elvégzett analízisek szerint. Mivel a kukorica művelési költsége 

magas, és az általánosan alkalmazott félintenzív és az intenzív műveleti költség között mérsékelt a különbség, az 

előállított szilázsok fajlagos költsége nagy. 

A kukorica silózásra éretten kedvező tápláló- és ásványianyag tartalmú takarmányt ad. Szárazanyagának 

mintegy 50%-át, táplálóértékének 65%-át a cső teszi ki. Ezért silózás céljára is olyan hibrideket kell termeszteni, 

amelyek nagy szemtermést adnak. A kis szemhányadú és/vagy erősen növelt tőszámú kukorica táplálóanyag 

hozama és táplálóértéke kisebb a normál művelésű szemes hibridekénél. Ma már rendelkezésre állnak 

kifogástalan, nagy szemhozamú siló hibridek is. 

A helyes betakarítási időpont a következők miatt lényeges: a maximális energiahozam elérése, a mintegy 35-

38% szárazanyag tartalom, amelynél kicsi a szántóföldi és tartósítási veszteség, olyan takarmány előállítása, 

amely ízletes és nagy takarmányfelvételt tesz lehetővé. 

Az elérhető hozam és minőség alapján nyilvánvaló, hogy a kukoricát kemény viaszérett állapotban (viaszérés 

végén) kell silózás céljára betakarítani. Ekkor érik el a szemek a fiziológiai érettséget, a szem nedvességtartalma 

ekkor 35-45%, az egész növény 60-65% vizet tartalmaz. Megfelelő fajtaválasztás és kedvező trágyázási 

feltételek mellett a levelek döntő hányada még zöld, az erjesztéses tartósításhoz az anyag minősége kedvező. 

A silózás gyakorlati végrehajtásakor a legfontosabb tényezők: az aprítás, gyors töltés, tömörítés és lezárás. A 

kukoricanövény aprításánál optimális az 1-1,5 cm-es szecskahossz, ennél a szecskaméretnél az állatok nem 

hagynak ízeket, a szár- és csutkadarabokat is elfogyasztják. 

A kukorica szilázs táplálóértékére a betakarításkori érési fok nagyobb hatással van, mint a tartósítószerek vagy a 

zúzókosarak használata. Külföldi kísérleti adatok azt mutatják, hogy a tartósítószerek csökkentik a szilázs pH 

értékét, növelik a tejsav tartalmat, de ettől a szilázs takarmány értéke nem lesz kedvezőbb. A zúzás javítja a 

keményítő emészthetőségét, az állatok a bélsárral kevesebbet ürítenek, de az összes rost emészthetőség általában 

kisebb, amely következményeként nő a propionsav termelés a bendőben, és a szilázs energia értéke 

gyakorlatilag azonos marad. Az erre irányuló kísérletekben az alapanyag zúzásával és a tartósítószerek 

használatával rendszerint nem tudtak többlet tejtermelést elérni. 

A szilázsnak való kukoricatermesztésben az ökológiai adottságokhoz való jobb alkalmazkodással, a 

rendelkezésre álló biológiai alapok tudatosabb kihasználásával jelentős minőségi és mennyiségi fejlődés érhető 

el. Legfontosabb tényezők a megfelelő területválasztás, a pontos agrotechnika, a tápanyagpótlás, a megfelelő 

fajta, és lehetőség esetén az öntözés. Ezekkel érhető el, hogy a versenyképességhez szükséges 50-70 tonnás 

termésátlagot és a megfelelő energiakoncentrációt biztosítsuk. 

3.4.2. Lucerna 

A tejtermelő tehenészetek másik legfontosabb takarmánya a lucerna. A tehenészetek zölden, szénaként és 

szenázsként egyaránt etetik. Tartósított formában történő felhasználás a legnagyobb arányú. Jellemző, hogy a 

szénák és szenázsok minősége rendszerint a közepesnél gyengébb, így a nagy tejhozamok elérését nem teszik 

lehetővé. A lucerna betakarítása és tartósítása nagy gondosságot, jó szervezést igényel. A hazai helyzetet tovább 

rontja, hogy a fedél nélküli tárolás a szénák esetében további minőség romlást eredményez. 

A lucerna táplálóértékét a termesztés intenzitása és a betakarításkori fejlődési állapot befolyásolja legnagyobb 

mértékben. A jó tápanyag ellátottság mellett fejlődő szálasok emészthetősége kedvezőbb, és fehérje tartalmuk is 

több. A zöld lucernából készült széna, szilázs és szenázs minőségét, táplálóértékét az alapanyag minősége 

alapvetően meghatározza. Ha kiváló értékű takarmányt akarunk előállítani, úgy a lucerna esetében az első két 

növedéket a jelenleg szokásosnál korábban kell vágni. Megfelelő intenzitású termesztés mellett a lucerna első 

növedéke már a zöld bimbók megjelenése előtt kaszára érett termést ad, nagyon jó minőségben. Ez a hazai 

viszonyaink között átlagos években május elejére esik. Ha a betakarítás megfelelően gyors, úgy a második 

növedék május 25 - június 5 között kaszálható. A korai első vágás révén, a késői május közepi vágással 

szemben a teljes idényben eggyel több növedék érhető el. Sokan úgy vélik, hogy a termés tömege május elején 

még nem elég nagy, ezért várnak a vágással, a minőség romlik, a hajtások lerogynak, a tömeg sokszor túl nagy, 

a gyors fonnyasztás, szárítás nem lehetséges, a betakarítás elhúzódik, az időjárási kockázat jelentősen nagyobb. 

A késői vágás nagyon gyakori „eredménye”, hogy az első növedék csak május 20-30 között kerül le a területről, 

gyenge vagy nagyon gyenge minőségben. További következmény, egy lassan növekvő június végén kaszálható 

2. növedék, és évente eggyel kevesebb kaszálás. 
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A tartósítási módok közül - a tejtermelő tehenek számára készített takarmány esetén - elsősorban a szenázs és 

csak másodsorban a szénakészítés ajánlható. Különösen érvényes ez az első két növedékre. Ekkor a termés 

tömege rendszerint nagy, a szárítás lassú, az időjárási kockázat aránytalanul megnő, többszöri esőzés esetén 

egy-egy növedék teljes termése tönkremehet. A nyári száraz meleg időszakokban sokkal könnyebb jó minőségű 

szénát készíteni. A nagy víztartalmú szilázsok nem megfelelő takarmányai a tejtermelő teheneknek, a szilázs 

készítés akkor ajánlható, ha szenázst vagy szénát valamilyen okból nem tudunk készíteni, ilyen esetben 

szárazanyag tartalmat növelő adalék (10% súlyrésznyi gabonadara vagy széna, szalma szecska) és hatékony 

tartósítószer hozzáadása feltétlenül szükséges. Az így készült szilázs jól felhasználható a laktáció második 

felében vagy a növendékmarha nevelésben. 

A lucerna betakarításánál - akár szenázst, akár szénát készítünk - fontos, hogy olyan lucernára kifejlesztett 

szársértős kaszát, speciális rendterítő, rendképző gépeket használjunk, amelyek könnyebb és gyorsabb 

betakarítást tesznek lehetővé. A fűfélékre fejlesztett gépek közvetlenül vagy közvetve sok kárt okozhatnak. 

3.4.3. Fűfélék 

Szerepük a hazai tehenészetekben nem súlypontos, elsősorban a szárazonállók és a tenyészüszők 

takarmányozásában játszanak szerepet, bár intenzíven művelve fiatalon vágva, széna és szenázsként, vagy 

legeltetve, alkalmazásuk bővülhetne. 

Kaszálva hasznosítás esetén, itt még inkább jellemző a késői, bugahányás utáni, virágzásban vagy akár azon túli 

vágás, melynek „eredménye”, hogy az ilyen alapanyagból készített szenázs, széna táplálóanyag tartalma, 

termelő értéke nagyon alacsony. 

Bár a fűfélék számára az átlagos éghajlat nem kedvező, hazai viszonyaink között is lehetséges kedvező 

minőségű gyeptermés előállítása akár intenzíven termelő állatok számára is, elsősorban a tavaszi időszakban. Jó 

minőségű takarmányt a megfelelő gyepállomány, az intenzív művelés, bugahányás elején történő vágás adhat. 

Ilyen korai vágás esetén, átlagos években a talaj még elegendő nedvességet tartalmaz a második növedék 

fejlődéséhez is. 

Fű esetében a rendkezelő, rendterítő gépek a kaszálástól szinte folyamatosan dolgozhatnak, amíg a termés 

megfelelően megfonnyad a szenázskészítéshez, vagy szénakészítés esetén, a bálázáshoz elég száraz lesz. 

Szenázskészítéshez a fonnyasztási optimum hasonló, mint a lucerna esetében. 

3.4.4. Szántóföldi zöldtakarmányok 

A gyepterületről betakarított, vagy legeltetett fűfélék mellett a szántóföldön termesztett zöldtakarmányok is 

számításba jöhetnek a tehenészetekben. A többi zöldtakarmányhoz (fűfélék) hasonlóan a vegetációs 

víztartalmuk, könnyű emészthetőségük, karotin tartalmuk, kedvező étrendi hatásuk következtében e 

takarmányok is kedvező (laktagóg) hatásúak a tejtermelésre. Ezek közül a fontosak az őszi-, és tavaszi 

takarmánykeverékek, a cirokfű, a kukorica, a napraforgó csalamádé, a zöld silókukorica, illetve a lucerna, a 

vöröshere és a baltacím. 

3.4.5. Ipari melléktermékek 

Legnagyobb jelentőségű a tejtermelő tehenek takarmányozásában a sörtörköly, a csemegekukorica és 

hibridüzemi melléktermék kukorica, a még működő gyár körzetében a cukorrépaszelet, és a kukorica törköly. 

Többnyire kedvezően befolyásolják a TMR tulajdonságait. Sörtörköly és lucerna együttes etetése esetén az 

élesztők, vagy az élesztőt fő komponensként tartalmazó bendő stimulálók felhasználása felesleges. A keményítő 

(CGF) és a szeszipari (DDGS) kukorica melléktermékek egyaránt jól felhasználhatók a tejtermelő 

tehenészetekben. Az ipari melléktermékek etetése általában csökkenti a takarmányozás költségét, javítva a 

termelés gazdaságosságát. 

3.4.6. Abrakfélék 

A tejtermelő tehenek táplálóanyag ellátásában a laktáció első felében domináns szerepet játszanak. A nagy 

abrakadagok miatt lényeges a fizikai forma is. Az abrakféléket a hazai gyakorlatban rendszerint darált formában 

etetjük, a durva dara sokkal kedvezőbb, mint a finomra őrölt. A roppantott szemesek is előnyösebbek a 

daráltnál. Az Amerikában széles körben elterjedt lapkázást, Európában kevésbé alkalmazzák. A roppantott vagy 

lapkázott szemesek részben strukturális takarmányként viselkednek a bendőben, elősegítik a kedvezőbb 
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bendőműködést, ezen keresztül a tejben nagyobb tejzsír koncentráció érhető el, különösen a finomra darált 

formához hasonlítva. 

A szemes takarmányok közül a kukorica a legfontosabb, amely rendszerint az abrak nagyobb hányadát adja. 

Nagyon jól emészthető, ízletes takarmány, a szarvasmarhák jobban kedvelik, mint az egyéb szemes 

terményeket. Energia értéke nagyobb, mint a többi gabonáé. A szárított kukorica fehérje és keményítő tartalma 

jelentős részben bypass jellegű, azaz a bendőben nem, csak az emésztőtraktus későbbi szakaszában emésztődik. 

Ez a tulajdonság megfelelően összeállított adagokban előnyt jelent, mivel kevésbé savanyítja a bendőt és a 

táplálóanyagok jelentős része elkerüli a kettős transzformációt. A szárított kukoricával szemben a nedvesen 

tartósított zúzott kukoricaszem döntő hányada a bendőben emésztődik, amely szintén előnyös lehet, ha az adag 

nem tartalmaz kellő mértékben más könnyen lebontható szénhidrátot. 

Az egyéb szemes termények, a búza, árpa és tritikálé is nagyon hasznos komponensek, táplálóanyagaik a 

bendőben gyorsan és jól emészthetőek, biztosítva a bendőmikrobák erjeszthető szénhidrát igényét a mikroba 

fehérje szintézishez. A belőlük képződött propionsav és ecetsav közvetlenül felszívódik a bendő falán, az 

energia igény jelentős hányadát biztosítva. A hazai tipikus kukorica szilázsra és lucernára alapozott 

takarmányozás mellett, ha a gabonaféléket száraz formában etetjük a 2/3 kukorica, 1/3 egyéb szemes arány 

tekinthető optimálisnak. 

A fehérje abrakok közül a tejtermelésben az extrahált napraforgó és szója dara játszik döntő szerepet. Sajnos a 

jó minőségű magas fehérje és energia tartalmú extrahált napraforgó eltűnt a hazai piacról, a hozzáférhető 

közepes minőségű extrahált napraforgódara nagyobb mértékű felhasználása a laktáció elején nem kívánatos, 

mivel jelentősen csökkenti az adagok, a TMR energiakoncentrációját. Az extrahált szójadara kiváló takarmánya 

a nagytermelésű teheneknek, mivel mind energia, mind fehérje koncentrációja nagy, a fehérje egy része bypass 

és a lebontható hányad lebontási sebessége mérsékelt, szemben a napraforgó fehérje gyors lebomlásával. 

3.4.7. Különleges nagy értékű abrakféleségek 

Ilyenek a nagyhozamú tehenek számára kifejlesztett koncentrátumok. Ezekkel szemben alapvető követelmény, 

hogy védett (bypass) fehérje forrásokat és/vagy zsírféleségeket tartalmazzanak. Ezek segítségével ugyanis 

jelentősen javítható az adagok, a TMR energia- és fehérje értéke és többlet tejtermelés érhető el. Ezzel szemben 

a hazai piacon forgalmazott koncentrátumok egy része ilyen komponenseket nem tartalmaz. Az ilyen 

„koncentrátumok” könnyedén kiválthatók olajos magvak (gyapotmag, teljes szójabab, napraforgómag és 

extrahált szójadara felhasználásával), ami költségeket is csökkenti. 

Védett fehérjék. A védett vagy bypass fehérjék köre az állati eredetű takarmányok felhasználásának tilalmával 

jelentősen beszűkült. Legfontosabb bypass fehérje forrás ma a hő és/vagy kémiai kezeléssel védetté tett extrahált 

szójadara. A védett fehérjék esetében fel kell hívni a figyelmet arra, hogy arányának, mennyiségének optimuma 

van. Egyes szerencsés kombinációk az adagösszeállításban azt eredményezik, hogy a természetes takarmány 

komponensek is elegendő bypass fehérjét tartalmaznak. Ha a bypass fehérje aránya túlzottan nagy, úgy az 

normál fehérje szintnél termelés csökkenést is eredményezhet. 

Bypass zsírforrások. A korlátozások révén ezek köre is erősen beszűkült. Ma főként a pálmaolajból készített Ca-

szappanok és telített zsírféleségek hozzáférhetők. Jellemző, hogy a kisebb gyártóknál sok a minőségi hiba, 

melyek csak bonyolult vizsgálatokkal mutathatók ki. A pálmaolajból gyártott Ca-szappan jól emészthető, de 

felhasználásához óvatos szoktatás, aromásítás lehet indokolt a takarmányfelvétel csökkenésének elkerülése 

érdekében. A forgalomban lévő telített zsírféleségek olvadáspontja általában magas, és szemcse méretük sem 

megfelelő a kedvező emésztéshez. A védett zsírféleségek felhasználása előtt a fentiek miatt célszerű független 

szakértő véleményét kikérni. 

4. A tejelő tehenek elhelyezése 

A tehenek elhelyezésére számos megoldás kínálkozik. Ezek közös jellemzője, hogy beruházási költségük nagy, 

mivel a szűken vett elhelyezés mellett, járulékos létesítményekre, eszközökre (fejő-, tejkezelő-, 

takarmánytároló-, kiosztó berendezések, szociális létesítmények, kerítés stb.) is szükség van. A tehenészei 

telepek létesítése során a környezetvédelmi, állatvédelmi, tűzrendészeti, munkavédelmi szempontok mellett az 

állatok igényére, a munkafolyamatok viszonylag könnyű elvégési lehetőségére is tekintettel kell lenni. 

A teheneket tarthatjuk zárt-, nyitott-, kötött és lekötés nélküli (kötetlen) rendszerű istállókban. 
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A zárt istállók. Minden oldalról állandó fallal határoltak, klímájuk az időjárástól többé-kevésbé független. 

Előnyük, hogy szélsőséges időjárási viszonyok között az állatoknak kellő védelmet nyújtanak. Hátrányuk, hogy 

beruházási költségük magasabb, nagyobb a kézimunka igényük, levegőjük nem mindig friss, bennük az állatok 

kevesebbet mozoghatnak, ami a tehenek termelése, alkalmazkodóképessége szempontjából kedvezőtlen. 

A nyitott istállók (színszerű épületek). Egy, vagy több oldalon nincs faluk, így a külvilággal közvetlenül 

érintkezve, klímájuk a külső környezettől kevésbé tér el. Mérsékeltebb klímájú országokban az ilyen megoldású 

istállók terjedtek el. Előnyük, hogy olcsóbbak, kevesebb beruházási költségből kivitelezhetők, jobban 

gépesíthetők, továbbá ilyen elhelyezésben az állatok többet tartózkodhatnak a friss levegőn, mozgásukban 

kevésbé korlátozottak, edzettebbek, ellenállóbbak lehetnek. 

A tehenészeti telepek lehetnek tömbös és pavilonos rendszerűek. Az előbbi azt jelenti, hogy a tehenészetben 

lévő valamennyi tehenet egy nagy épületben (tömb) helyezünk el, az utóbbi pedig olyan rendszerű telep, ahol az 

állatokat több kisebb épületben tartjuk. Hazánkban az utóbbi az elterjedtebb megoldás. 

Az állatok tartásmódja szerint megkülönböztetünk kötött és kötetlen rendszerű istállókat. 

Kötött tartásban az állatokat egyedileg lekötve helyezzük el. Ilyen tartásban a tehenek tartózkodási helyén 

történik a takarmányozás, a fejés is. A nagyobb méretű, kötött tartási rendszerű istállókat valamikor 

keresztállásos, később pedig hosszanti állásos rendszerben építették. Az előbbi szinte teljes mértékben kézi 

munkavégzésre alapozódott. Az utóbbi valamivel jobban gépesíthető, hiszen az istálló hosszanti tengelye 

szerinti etetőútról a takarmánykiosztás géppel végezhető. Hasonlóképpen a trágyaeltávolítás és a fejés is jobban 

gépesíthető. A hosszanti állásos istállók korábban falmenti jászlas, később falmenti etetőútas, majd középső 

etetőútas kivitelében készültek. 

A kötött tartású istállók lehetnek 

• hosszú (250-300 cm), 

• középhosszú (200-240 cm) 

• rövid (160-190 cm) állásosak. 

A hosszú állásos megoldások alom igénye, kézimunka szükséglete nagy. A rövid állásos megoldásokat 

rendszerint rácspadlóval kombinálják, ezek kevésbé higiénikusak és balesetveszélyesek is lehetnek. Emiatt a 

hazánkban létesített kötött tartású istállók rendszerint középhosszú állásos megoldásúak. 

Az álláshossz kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a tehénnek a felálláskor és a lefekvéskor a tényleges 

testhosszúságánál mintegy 80 cm-rel hosszabb helyre van szüksége. Ha a fejét a jászol, vagy etetőút fölé előre 

tudja nyújtani, akkor 40 cm-el hosszabb, állás kell, mint a tehén testhossza. Így pl. magyar tarka esetében 200 

cm, holstein-fríz tehenek számára 205 cm, jersey teheneknek 190 cm álláshosszt célszerű kialakítani. Az állások 

szélessége 1,10-1,30 cm, ugyanekkora jászol, vagy etetőút hosszúság is jut egy állatra. 

Az etetőút (etetőfolyosó) olyan széles (2,5-3 m), hogy azon a traktor vontatású jármű (etetőkocsi) közlekedni 

tudjon. 

A kötött tartási rendszer hátránya, hogy a beruházási költsége viszonylag magas, az említett gépesítés ellenére is 

viszonylag sok kézi munkaerőre van szükség. Az állatok a mozgásban korlátozottak, ami az egészségi állapotuk 

szempontjából kedvezőtlen. 

Előny viszont, hogy az állatokról történő egyedi gondoskodás és az egyedi takarmányozás jobban 

megvalósítható. 

Kötetlen tartásban az állatokat lekötés nélkül, csoportosan tartjuk. A fejést az állatok tartózkodási helyétől, a 

pihenőtértől elkülönített fejőházban végezzük, az etetés pedig az erre szolgáló etetőhelyen, az etetőtérben 

történik, ahol az állatok a kiosztott takarmányt maguk keresik fel. 

E megoldás előnye az előbbivel szemben, hogy olcsóbban kivitelezhető, kedvezőbb a munka termelékenysége, 

továbbá az ilyen istállóban a tehenek szabadon mozoghatnak. Hátránya, hogy az állatok egymást zavarhatják, a 

róluk való egyedi gondoskodás nehezebben valósítható meg. 

A kötetlen tartási rendszerű istállók fedett pihenőtérből és etetőtérből állnak. 
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Az állatok pihenőhelye szerint lehetnek pihenőboxos és osztatlan pihenőteres rendszerűek. 

A pihenőboxos rendszerben az állatok három oldalról fa, vagy fémszerkezettel határolt helyen (boxokban) 

pihenhetnek. A pihenőboxok mérete 115-120 x 220-240 cm. E megoldás előnye, hogy az állatok nyugodtabban 

pihenhetnek, kérődzhetnek, tisztábban tarthatók, és kevesebb alomszalmára (napi 1-2 kg) van szükség. 

Hátránya, hogy a pihenőboxok kialakítása meglehetősen költséges. 

Az osztatlan pihenőteres rendszerben az állatok a közös téren, csoportosan pihenhetnek, ugyanis nincsenek 

elkülönített pihenőboxok. E megoldást növekvő, vagy mélyalmos rendszernek is szokás nevezni, ugyanis a 

teljes pihenőtéren almolunk. Egy állatra 10-12 m2 pihenőteret kell biztosítani. E tartásmód előnye, hogy olcsóbb, 

hátránya, hogy több alomszalmára (napi 6-8 kg) van szükség. A tehenek kevésbé tarthatók tisztán, hiszen az 

ürülékkel, vizelettel szennyezett almon pihennek. További hátrány, hogy a pihenő állatokat társai zavarhatják. 

A kötetlen rendszerű telepeken a fedett istállókhoz, rendszerint azok déli oldalán fedetlen kifutók csatlakoznak. 

Egy tehénre rendszerint mintegy 20 m2 kifutó alapterület jut. A kifutó középső részén pihenődombot célszerű 

kialakítani, ahonnét az esővíz, a vizelet lefolyhat, és az szárazabb maradhat. 

Az etetőjászol, vagy etetőút lehet a fedett istállótérben, de elhelyezhetjük a kifutóban is. Ha az etetés a kifutóban 

történik, célszerű a jászol mögötti mintegy 2 m-es sávot szilárd burkolatnak kialakítani, hogy az ne sárosodjon. 

Egy állatra 70-80 cm jászol, vagy etetőút hosszúságot számolunk. Az itatók elhelyezése történhet a fedett téren, 

de a kifutóban is. 

Egy-egy tehenészeti telepen különböző istállókra (istálló részekre) és tejtárolóval ellátott fejőházra van szükség. 

Az egyes istállók, vagy istállórészek tartási megoldásai egymáshoz hasonlóak. 

4.1. Termelő tehenek istállója 

Az adott telepen tartott tehénállománynak egy időben mintegy 80%-a fejős tehén. E tehenek istállóit egyrészt 

úgy célszerű kialakítani, és a telepen elhelyezni, hogy a takarmányozásuk több csoportban történhessen. 

Másrészt a termelő tehenek istállója és a fejőház közötti állat mozgatás a lehető legegyszerűbben megoldható 

legyen. 

4.2. Szárazon álló tehenek istállója 

A tehenészeti telepen tartott tehénállomány mintegy 18-20%-ára szárazon álló istállót kell kialakítani. Ez az 

istálló távol lehet a fejőháztól, mivel a szárazon álló teheneket nem fejjük, így nem kell közlekedniük az istálló 

és a fejőház között. A szárazon álló tehenek istállója legelőhöz is csatlakozhat, hiszen jó megoldás lehet az, ha 

ezeket a teheneket legeltetjük. 

4.3. Ellető istálló 

Az ellető istállóban a férőhelyet a telep tehénállományának mintegy 10%-ára kell kialakítani. Ebben az ellések 

levezetéséhez a létszám 1-2%-ára ellető állásokat, vagy ellető boxokat kell kialakítani. Az ellető istállóba a 

tehenek a szárazon álló csoportból a 10-15 nappal a várható ellésük előtt kerülnek át és az ellésük után mintegy 

10 napig ott tartózkodnak. Az ellető istállóban biztosítani kell a tehenek fejési lehetőségét, amire jól megfelel a 

sajtáros fejőgép. Lehet olyan megoldás, hogy a borjak nem szopnak, hanem a föcstejet kifejjük és azzal itatjuk 

őket. Azonban ha az elletőben szoptatásos megoldást alkalmazunk, akkor is szükség van a tehenek fejésére, 

mert a borjú nem tudja kiszopni a tehén által termelt teljes mennyiségű föcstejet. 

Kötött tartási rendszerű elletőben elővárakozó, ellető és utóvárakozó részt, a borjak részére borjú előnevelőt 

(profilaktóriumot) alakítunk ki. A kötetlen tartású ellető állhat egy-egy tehén és a borja tartását szolgáló 

boxokból, vagy több tehén és borja együtt tarására alkalmas, nagyobb alapterületű részekből. 

4.4. Beteg és elkülönítő istálló 

Állategészségügyi követelmények szerint a tehénállomány 2-3%-ának elhelyezésére olyan beteg, illetve 

elkülönítő istállót kell kialakítani, ahol az állatok egyedi kezelése megoldható. Fontos, hogy az itt használt 

eszközöket a fertőzés megelőzése érdekében ne vigyük át a másik istállókba. 

5. A fejés szervezése, technológiája 
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A tej képződése és a tejleadás bonyolult élettani folyamat, aminek ismerete feltétlen szükséges, hogy ahhoz 

alkalmazkodni tudjunk, a szakszerű fejési módot kialakíthassuk, és a fejést elvégezhessük. Ebből adódóan, 

továbbá munkavégzési, szervezési, higiéniai szempontok miatt is a tejtermelő tehenészetekben a fejés (a tejnek a 

tőgyből történő kinyerése) az egyik legjelentősebb és a legnagyobb szakértelmet igénylő tevékenység. 

5.1. Tejképződés és tejleadás 

A tehén szervezetében a tej elválasztás folyamatosan, amíg a tej leadása periodikusan történik. 

A  tejképződés  (tej elválasztás) a tőgyben, annak mirigy állományában történik. A tej elválasztást az 

agyfüggelék (hipofízis) elülső lebenyének prolaktin hormonja szabályozza. Emellett a tejképződésre más 

hormonok is hatnak, mint például a tiroxin, vagy közvetve az oxitocin. 

A tej a mirigyhám alveolusaiban képződik, ennek kivezető nyílásain keresztül a kisebb, a nagyobb tejutakba, 

majd a tejmedencébe kerül, és a fejésig azokat folyamatosan kitölti, és ott tárolódik. A tej elválasztás a fejés után 

intenzívebb, majd a tejmedence telítődése, annak belső nyomásának növekedése folytán csökken, végül, ha a 

nyomás eléri a 4-5,3 kPa értéket, meg is szűnik. (Ebből következik, hogy a napi fejések számának növelésével 

fokozni lehet a tejtermelést.) 

A tejmirigyek kifejlődése üszőkorban kezdődik, és összefüggésben van az állat szaporodásbiológiai helyzetével. 

A kifejlett tőgy mirigyállománya a tejtermelés során is változik, a laktáció végére megfogyatkozik, aktivitása 

csökken, majd a vemhesség utolsó szakasza, a szárazon állás alatt regenerálódik, újra fejlődik, a prolaktinra 

érzékennyé és újra „tejtermelésre képessé” válik. 

A tej nem egyszerűen a vér szüredéke, hanem a tejképző sejtek különleges anyagcseréje révén keletkezik. 

Például a vérben nincs tejcukor, kezein és a tej albuminja is különbözik a vér albuminjától. Ezek az alkotórészek 

a mirigy hámsejtekben keletkeznek. Azonban a víz, az ásványi anyagok, a globulin és egyes vitaminok 

közvetlenül átkerülhetnek a vérből a tejbe. 

A kedvező tejtermelés feltétele a tőgy jó vérellátása. Egy liter tej termeléséhez mintegy 400 (150-500) liter 

vérnek kell átáramolnia a tőgyön. A tőgy vérellátásában a tőgy artériája, annak két ága játszik szerepet. A 

nagyfokú vérellátást a „tejerek” jól mutatják, így pl. a tőgyvéna, amely a bőr alatt halad, majd a lapátosporc és a 

8. borda között (tejcsésze) hatol át a hasfalon. 

A  tejleadás  a borjú szopásakor, illetve a fejéskor különböző reflexek következtében létrejövő, nem akaratlagos 

folyamatok hatására következik be. A tej leadást az oxitocin hormon szabályozza, amely a vérbe kerülve fejti ki 

a hatását. Ennek következtében a mirigyhólyagocskákat körülvevő kosársejtek összehúzódnak, a tőgyben a 

tejnyomás emelkedik, a simaizom elemek elernyednek a tejcsatornák blokádja feloldódik, a tej a tejmedence 

felé áramlik és bekövetkezik annak ejekciója. Az oxitocin hormon hatása 5-8 percig tart. 

A tejleadás reflexmechanizmusa különböző hangok (fejőgép hangja), látás (a tehenész, a fejőház, a fejőgép 

látása), és a tőgyet érő hatások (tisztítás, masszázs) következtében jön létre. 

A tejleadást gátolhatják különböző, a tehenet zavaró, külső, ijesztő körülmények, amelyek stresszhatásként 

jelentkeznek. Ilyenkor az adrenalin hormon (az oxitocin antagonistája) hatása révén tejvisszatartás jelentkezhet. 

5.2. A fejés végrehajtása 

A fejés történhet kézzel is, de hazánkban ma már minden tehenészetben a gépi fejést alkalmazzuk. Mindkét 

módszer során a természetes módot, a borjú szopását igyekszünk utánozni. A borjú szopása során a mechanikus 

ingerek mellett hőhatás és vákuum is van, aminek hatására kedvező a tej leadására. A szájüregben a nyomás, 

illetve a vákuum változó, amely alkalmazkodik a tejleadás pillanatnyi helyzetéhez. A borjú azonban egyszerre 

egy tőgybimbóból szopik, akár naponta 8-10 alkalommal is. A fejés során viszont két, vagy mind a négy 

tőgynegyedet fejjük, naponta csak két, legfeljebb három alkalommal. 

Bármelyik fejési módot alkalmazzuk fontos, hogy szennyeződés ne kerüljön a tejbe. Ezért a tőgy, vagy inkább a 

tőgybimbó tisztítása elengedhetetlen. Mivel a bimbócsatornába az alomból fertőző kórokozók kerülhetnek 

fontos, hogy az eső tejsugarakat külön fejjük és megsemmisítsük. Fejés után a bimbócsatorna lezárását 

bemártó, fürösztő anyaggal el kell végezni, ami filmszerű bevonatot képez a tőgybimbón, és megakadályozza a 

kórokozók bejutását. 
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5.2.1. Kézi fejés 

A kézi fejés a múltban általános volt. Egy gyakorlott fejő egy óra alatt 6-7 tehenet tud megfejni. Ma már csak 

különleges esetben (betegség, tőgygyulladás, néhány tehenes kisgazdaság) fejünk kézzel hazánkban. 

Marokfejés során a fejő a tőgybimbó tövét a hüvelyk- és mutatóujjával elszorítja, majd a többi ujjának egymás 

utáni szorításával a bimbócsatornán át a tőgybimbó húzogatását mellőzve a tejet a kipréseli. 

Húzogató fejéskor a fejő a két ujjal elszorított tőgybimbóból úgy préseli ki a tejet, hogy a szorítóujjakat lefelé 

húzogatja. 

Bütyökfejés hasonló a húzogató fejéshez, de itt a fejő a hüvelykujj bütykével szorítja a tőgybimbót. A három 

kézi fejési mód közül ez károsítja legjobban a tőgyet. 

5.2.2. Gépi fejés 

A gépi fejés elvégzése könnyebb, kevesebb fizikai munkával jár. E módszer a fejési megoldástól függően 

különböző lehet, amelynek a kézi fejéshez képest lényegesen nagyobb a munka termelékenysége. A fejés 

gépesítésének sokféle megoldásával találkozhatunk. 

Kötött tartási rendszerekben a fejés az állatok tartózkodási helyén történik. Korábban elsősorban sajtáros, vagy 

tankos fejőberendezéseket használtunk. Ma már azonban egyre elterjedtebbek a vezetékes fejőberendezések, 

amelyek előnye, hogy a tej az istálló levegőjével nem érintkezik, hanem a fejőgéptől a tejvezetéken át 

közvetlenül a tejházban elhelyezett hűtőtartályba kerül. 

Kötetlen tartási rendszerű tehenészetekben a fejést külön erre a célra kialakított fejőházban végezzük, ahova 

csak a fejés idejére hajtjuk az állatokat. A fejőházak az állások kialakítása és üzemelési módja szerint lehetnek 

szakaszos üzemelésűek (tandem, halszálkás és poligon rendszerűek), illetve folyamatos (karusszel, unilaktor) 

működésűek. 

Tehenészeteinkben általában naponta kétszer fejünk, de különösen a nagy tejtermelő állományokban indokolt 

lehet a háromszori fejés bevezetése. Fejőrobot alkalmazása során pedig ennél többször is sor kerülhet a tehenek 

fejésére. 

A fejés során beszélünk ún. előkészítő műveletekről, amelyek célja a fejőgép üzembe helyezésén, és az állatok 

előkészítésén túlmenően az említett reflexek kiváltása. E tevékenységbe az állatok fejőházba hajtása, vagy a 

fejőgép előkészítése, a tőgy tisztítása, a fejőkelyhek felhelyezése tartozik. A szűkebb értelemben vett fejés a 

fejőkelyhek felhelyezésétől a tejfolyás megszűnéséig, illetve a fejőkelyhek levételéig tart. Az utóműveletekhez 

tartozik a tőgyfertőtlenítés, valamint a fejőberendezések tisztítása stb. 

5.2.3. A fejés műveletei 

1. A tőgy tisztítása. E művelet célja a tőgy megtisztítása, a tehén előkészítése a fejésre és a reflex kiváltása. 

Fontos, hogy a mosást 35-45°C hőmérsékletű vízzel végezzük el, mert a hideg víz tejvisszatartást 

eredményezhet. Amíg korábban a tőgy teljes lemosása volt általános, ma már inkább csak a tőgybimbó 

tisztítását végezzük el. 

2. Tőgytörlés és -masszázs. A tőgy szárazra törlése tiszta ruhával, szivaccsal, vagy papírtörülközővel. E művelet 

a tejleadást (reflex) segíti. (Gépi tőgymosás esetén tőgytörlést nem végzünk.) 

3. Az első tejsugarak kifejése. Ennek a célja egyrészt, hogy a baktériumban gazdag első tejsugarakat 

elkülönítsük az árutejtől, másrészt ellenőrizzük, hogy a tejen nem mutatkozik-e rendellenes (tőgygyulladásra 

utaló) elváltozás. Legcélszerűbb próbacsészikét (fekete alapú pohár) használni, amelyen az esetleges 

elváltozások szembetűnőbbek. Az első tejsugarakat minden esetben meg kell semmisíteni! 

4. A fejőkelyhek felhelyezése. A kollektort az egyik kézbe fogva, a másik kézzel sorrendben helyezzük fel a 

fejőkelyheket. 

5. A fejőkészülék eligazítása, tejfolyás ellenőrzése. Az utolsó fejőkehely felhelyezése után a kollektornál fogva 

kissé előre lefelé meghúzzuk a fejőkészüléket. Az átlátszó csöveken figyeljük a tejfolyást. 
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6. Gépi utófejés. A tejfolyás csökkenésekor a legtöbb géptípus kisebb vákuumra vált át, és elvégzi az utófejést. 

Hagyományosan egyik kézzel lefele húzzuk a fejőkészüléket, a másik kézzel tőgymasszázst végzünk. 

7. A fejőkészülék levétele. E műveletet ma már a legtöbb gép automatikusan elvégzi. A hagyományos gépeknél 

a legtávolabbi fejőkehelybe ujjunkkal levegőt engedünk, így a vákuum megszűnik, és a készülék könnyen 

levehető. 

8. A bimbóvégek letörlése, fertőtlenítése. A tőgybimbóról a tejcseppeket letörüljük, majd fertőtlenítőszerrel 

kezeljük. A bimbócsatornát így elzárjuk a kórokozók bejutásától. 

Az utóműveletek sorában végül a fejőkészülékből el kell távolítani a benne maradt tejet, alaposan el kell mosni 

és fertőtleníteni. 

5.2.4. A fejőgépek tisztítása 

A fejőberendezéseket típusuktól függően tisztíthatjuk kézzel és géppel. A korszerű fejőberendezések tisztítását 

ma már (az automata mosógép működéséhez hasonlóan) programozottan végezzük. 

A hagyományos ötszakaszos tisztítás lépései a következők: 

1. Előöblítés. Langyos, vagy csap-hideg vízzel végezzük. Forró vizet nem szabad használni, mert a fehérjék 

kicsapódnak a csövek falán, és az eltávolításuk nehézségbe ütközik. 

2. Tisztítószeres mosás. A tisztítószerhez előírt hőfokon történik. 

3. Közbülső öblítés. A tisztítószerrel feloldott szennyeződések eltávolítása. 

4. Fertőtlenítőszeres mosás. A szerhez előírt hőfokú, és töménységű oldattal történik. 

5. Utóöblítés. A szermaradványok eltávolítása érdekében langyos vízzel végezzük. 

Amennyiben kombinált mosó- és fertőtlenítőszereket használunk, a mosószeres mosás és fertőtlenítés egy 

lépésben elvégezhető, a közbülső öblítés elhagyható. Így a tisztítás három műveletben történhet. 

5.2.5. A tej kezelése 

A tej fontos élelmiszer, ezért a fejés során a higiéniai követelmények szem előtt tartása rendkívül fontos. Csak 

az egészséges állattól származó tiszta, csíraszegény tej alkalmas emberi fogyasztásra. A tehenészetekben 

jelentős kár származik a tej minőségének romlásából, ha a tisztaságra, a higiéniai előírásokra nem vagyunk 

tekintettel. Különösen a tőgygyulladások okozta károsodás fordul elő gyakran tehenészeteinkben. Ezért fontos 

az ellene való védekezés, a megbetegedett állatok kezelése, a tőlük származó tej megsemmisítése. 

Természetesen az egészséges állatoktól származó tej bizonyos idő elteltével szintén elváltozásokat szenvedhet, 

károsodhat, ezért fontos a tej fejés utáni kezelése, ami lehet ún. elsődleges, és másodlagos kezelés. 

A kifejt tej elsődleges kezelése a tehenészetekben történik. E munkafolyamatok közé tartozik a tej szűrése. 

Ennek a célja, hogy a tejbe esetleg belekerülő szennyező anyagokat minél gyorsabban eltávolítsuk, mielőtt azok 

még feloldódnának. A szűrést kézi, illetve sajtáros fejés esetén kézi szűrőkkel végezhetjük el. A vezetékes 

fejőberendezések beépített szűrőkkel rendelkeznek. Lényeges, hogy a szűrőbetéteket a technológiai előírások 

szerint tisztítsuk, illetve cseréljük. Fontos teendő továbbá a tej hűtése és hűtve tárolása. A kifejt tej 

hőmérséklete 37-38 °C körüli. Ilyen hőmérsékleten a baktériumok gyorsan szaporodnának, és a tejben 

kedvezőtlen minőségi elváltozásokat eredményeznének. Törekedni kell a hűtés minél gyorsabb elvégzésére, 

mert ha ezzel késlekedünk, és a baktériumok elszaporodtak, a kívánt célt már nem érjük el. A mikrobák 

enzimjei, káros anyagcsere termékei ugyanis alacsony hőmérsékleten is kifejtik hatásukat. Fontos tudnunk, hogy 

a hűtés a baktériumokat nem pusztítja el, csak a szaporodásukat gátolja. A gyakorlatban 4-6 °C-ra szoktuk 

hűteni a tejet, ami a fent említett minőség megőrzése érdekében eredményes. A hűtést legegyszerűbben a 

tejeskannák hideg vízbe állításával végezhetjük el (ez azonban nem felel meg az előírt hőmérsékleti 

követelményeknek). A hatékonyabb hűtéshez ma már korszerű tejhűtő berendezések állnak rendelkezésre. A 

tejvezetékes gépekbe folyamatosan üzemelő gyorshűtőket építenek be, amelyeken keresztül a tej a hűtve tároló 

tartályokba jut. Ezekben tároljuk a tejet az elszállításig. 
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A tej másodlagos kezelési műveleteinek (fölözés, pasztőrözés stb.) nagy részét korábban a tehenészetekben 

szoktuk elvégezni. Ma már azonban a nyerstej értékesítése után az említett munkálatok a tejfeldolgozáshoz 

kapcsolódóan a tejüzemekben történnek. 

6. A tehenek gondozása 

A tehenészeti munkafolyamatokhoz tartozik az állatok ápolása, gondozása. A külső élősködők (tetvek, 

kullancsok, bögölyök, bagócslégy stb.) elleni védekezés e tevékenység fontos része. Különböző rovarirtó szerek 

használatával, permetezéssel, vagy a vegyszert az állatok bőrére juttató porozó berendezések (porozókapuk) 

használatával az említett élősködők ellen eredményesen védekezhetünk. 

Ugyancsak elősegíti az élősködők elleni védekezést az állatok tisztántartása, a rendszeres bőr- és szőrápolás. E 

tevékenységet kötött tartási rendszerben az állatok álláshelyén könnyen elvégezhetjük. Használhatunk kefét, 

vakarót, porszívót, de tisztíthatjuk az állatokat lemosással is. 

Fontos továbbá a rendszeres csülökápolás. Ennek elhanyagolása esetén a körmök túlnőnek, ami lábvég-

fájdalmakhoz, talpfekélyhez, íngyulladáshoz vezethet. A körmözést évente legalább kétszer el kell végezni. A 

munka megkönnyítésére körmöző kalodát használunk, aminek segítségével az állat rögzíthető, lába tetszés 

szerint emelhető, és a körmözés gyakorlatilag balesetveszély nélkül elvégezhető. 

A szarvtalanítás, amennyiben borjúkorban nem végeztük volna el, idősebb korban is végrehajtható. 

Érzéstelenítés után a szarvak csontfűrésszel eltávolíthatók, a beavatkozás utáni vérzés besütéssel, vagy 

nyomókötéssel megszüntethető. 

Fontos az állatok mozgatása, jártatása, ami az egészségi állapot fenntartása, az ellenállóképesség megőrzése 

érdekében elengedhetetlen. Legelőn, vagy kötetlen rendszerben történő tartás esetén e feladat megoldására nem 

kell külön gondot fordítanunk. Kötött tartási rendszerű tehenészetekben azonban a jártatás sok esetben szinte 

megoldhatatlan. Ilyenkor mindenképpen célszerű arra törekednünk, hogy legalább az ellés előtt lévő 

(szárazonálló) tehenek jártatását, mozgatását biztosítsuk. 
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9. fejezet - Húshasznú tehenészet 
technológiája (Szabó Ferenc) 

1. Általános elvek 

A húshasznú tehenészet, a húshasznú tehéntartás, vagy a gyakorlatban elterjedt szóhasználat szerint a 

húsmarhatartás nem fejt (kizárólag húshasznosítású) tehenek tartását jelenti. A teheneket azért tartjuk, hogy 

borjakat hozzanak a világra, és azokat mintegy 6-7 hónapos korukig szoptatással neveljék fel. Az ilyen 

hasznosítási irányban a hozam csupán a választott borjú, ami a tej- és kettőshasznosítású tehenek hozamához 

képest meglehetősen alacsony termelési értéket ad. 

Az említettekből adódóan az ágazat költségérzékeny, ami azt jelenti, hogy nem bír el drága, jelentős 

beruházásokat, és magas üzemelési költséggel járó technológiai megoldásokat. A vázoltak miatt a szóban forgó 

tevékenységet világszerte a legolcsóbb, legegyszerűbb, extenzív termelési technológiával folytatják. 

2. A szaporítás szervezése 

A húsmarhatartásban általában nem folyamatosan, hanem szezonálisan termékenyítjük a teheneket. 

Leggyakoribb a nyári termékenyítés (nyári tenyész szezon), aminek eredményeként a borjak tél végén, tavasszal 

születnek. Tavaszi, ún. "legelőre elletés" esetén a tehenek a legelőn szoptatnak, télen pedig szárazon állnak, így 

az éves takarmányozási költségük kisebb, mint a más évszakban borjazóké. Előnyös megoldás ez a borjú 

szempontjából is, mivel megerősödésükig a legtermészetszerűbben, a szabadban tarthatók. Szervezési 

szempontból azt az előnyt szoktuk hangsúlyozni, hogy az azonos korú borjakból később is egységesebb 

csoportok alakíthatók ki, továbbá a választott borjakat és a kiselejtezett üres teheneket ősszel az átteleltetési 

költségeket megtakarítva értékesíthetjük. 

Általában az egy szezonban történő elletés előnyét hangsúlyozzuk. Ha azonban ehhez szigorúan ragaszkodunk, 

és mintegy háromciklusnyi (63-65 nap) ideig termékenyítünk, akkor bizonyos százalékban mindig marad nem 

vemhesült állat. 

A kedvezőbb vemhesülési eredmények érdekében a fedeztetési időszakot meg szokták hosszabbítani, ami 

viszont hátrányos abból a szempontból, hogy a borjazások ideje nagyon elhúzódik. 

Másik lehetőség, hogy az üresen maradt tehenek termékenyítésére téli pótfedeztetési időszakot iktatunk be. Az 

ekkor (télen) termékenyített tehenek, üszők ősszel borjaznak. Néhány gazdaság azt a gyakorlatot követi, hogy 

két termékenyítési időszakban fedezteti a teheneket. 

E módszer előnye, hogy az üresen maradó tehenek újra termékenyítésével (ha azokat nem selejtezzük) nem egy 

évet, hanem csak fél évet kell várnunk. 

A pároztatás történhet mesterséges termékenyítéssel, vagy természetes módon, bikákkal történő fedeztetéssel. A 

mesterséges termékenyítés megszervezése az extenzív viszonyok között a legelőn nem egyszerű feladat. Számos 

esetben mégis, pl. ha nincs módunk tenyészbika vásárlásra, ezt a módszert alkalmazzuk. Az árutermelő 

húsmarhatartó gazdaságok többsége azonban hazánkban és külföldön is természetes módon fedezteti húshasznú 

állományát, amikor is egy-egy bikához 25-30 tehenet osztanak be. Ez történhet hárembeli vagy csoportos 

pároztatással, attól függően, hogy az apai származást figyelemmel kívánjuk-e kísérni, vagy nem. Több 

húsmarhatartó az ún. kombinált termékenyítési módot alkalmazza, aminek a lényege, hogy a fedeztetési időszak 

elején inszeminálnak, majd annak a vége felé bikákat engednek a tehenek közé. 

Fontos, hogy a vemhesülési eredményekről időben tájékozódjunk. A visszaivarzó állatok megfigyelése, ha 

nagyobb létszámú állományt extenzív módon, legelőn tartunk, akkor kevésbé lehetséges, mint pl. a tejtermelő 

tehénállományokban. 

Fontos a vemhességvizsgálat időbeni elvégzése, hogy az üresen maradó egyedek sorsáról, azok kezeléséről 

időben dönthessünk. A vemhességvizsgálati módszerek köre a húsmarhatartásban korlátozott, mivel a tej és vér 

mintavétel körülményesebb, mint a tejhasznú állományokban. 
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Alkalmazhatjuk az ultrahang készülékkel végzett, vagy a rektális vemhességvizsgálatot. A húsmarhatartásban az 

utóbbi az elterjedtebb. Célszerű ezt a megszokott időpontoknál korábban végezni, tehát nem a betöltött 2. 

vemhességi hónap után, hanem már a 35-45. napok között. Nem ajánlatos várni a termékenyítés, vagy bikáztatás 

befejezését követő két hónapig, már csak azért sem, mert ilyenkor a vizsgált állományban nagyszámban fordul 

elő 4-5 hónapos vemhesség, amelynek megítélése talán a legnehezebb feladat és gyakran tévedések forrása 

lehet. Ilyenkor a magzat mélyen a hasüregben van és nehezen érhető el, a karunkulák sem mindíg tapinthatók. A 

rektális vemhességi vizsgálatot már a tenyészidény közepén, vagy a termékenyítés utáni 35. naptól el lehet 

végezni. Több éves tapasztalat és több tízezer vizsgálat alapján ajánlható a következő módszer:. A tenyész 

szezon kezdetétől számított 50. nap után kell tartani az első vemhességi vizsgálatot. Ekkor az első 20 nap alatt 

fogamzott állatok vemhessége 80-90 %-ban már megállapítható. A biztosan nem vemhes állatok pedig szinte 

100 %-ban kiszűrhetők. Ezért nevezzük ezt a vemhességi vizsgálatot "ürességi" vizsgálatnak. Az el nem 

bírálható állatok petefészkén növekvő tüsző, vagy virágzó sárgatest található. Ezek feltehetően ciklusban 

vannak, tehát kezelésük szükségtelen, mindössze a képletek leírása indokolt, hiszen ez a lelet jelzőértékű lehet a 

következő beavatkozáskor. Nem objektív vizsgálat, de merészen a gyakorlati tapasztalatok alapján azt lehet 

mondani, hogy a gulyában bikákkal együtt tartott húsmarha vemhesnek fogható fel, ha a petefészkén virágzó 

sárgatestet találunk. Ezzel a módszerrel a nem vemhes, inaktív petefészkű állatok előbb és biztosabban 

felismerhetők, az ilyen "üres" állatok gyorsabban kezelhetők és újra termékenyíthetők. 

Húsmarhán, a könnyen áttapintható és minden esetben kis méhben, a vemhesség a fogamzás utáni 30.-40. nap 

között megállapítható. A méh felpuhulása, a méhszarvak részaránytalansága, a sárgatest tapintása és a 

magzatburok a vizsgáló ujjai között való előrecsúszása megbízható jelei a vemhességnek. A magzatburok (a 

fejlődő allantochorion) ilyenkor még nem tapad vagy csak részben tapad a méhhez, ezt az elcsúszást illetve a 

vékony vérerek miatt kialakult "recés" felületet érezzük ujjaink között. Ez egymagában biztosabb jel, mint az 

első három tünet. Ennek köszönhető, hogy szerencsés esetben a vizsgáló egy másodperc alatt megmondhatja a 

vemhességet, nem vizsgálva meg a többi tünetegyüttest. A rendszeresen megfigyelt és pontosan nyilvántartott 

dokumentált állományokban a tévedések elhanyagolhatók. A néhány százalékos "kétes" vemhességi diagnózis 

nem befolyásolja azt az előnyt, hogy a várható vemhesülési eredmények már a termékenyítési szezon közepén, 

kétharmada táján prognosztizálhatók. 

Mivel a vemhesülés biztossága a húsmarha gulyákban még fontosabb, mint a tejelő állományokban, ezért 

fokozott figyelemmel kell kísérni és pontosan kell vezetni az extenzíven tartott húsmarháknál is a fedezési és 

vemhesülési adatokat, szükség esetén a petefészekről méhről készült és beírt jelenállapotokat, az alkalmazott 

kezeléseket is. 

3. A húshasznú tehenek takarmányozása 

3.1. A tehenek táplálóanyag szükséglete 

3.1.1. A szükséglet összetevői és alakulása 

A húshasznú tehenek táplálóanyag szükséglete a tejtermelő tehenekéhez viszonyítva meglehetősen szerény, 

minthogy termelésük is jóval kisebb. A szükségletet kitevő legnagyobb tétel az életfenntartás igénye, ami a 

testsúlytól függően változik. A tejtermelés szükséglete a húshasznú állományok esetében összességében jóval 

kevesebb, mint az életfenntartásé. Ennek alakulását a fajta, a laktáció állapota, a tehenek életkora és még számos 

egyéb tényező befolyásolja. A szükségleti értékeket a 66. táblázat tartalmazza. 

A vehemnevelés táplálóanyag igénye a vemhesség hetedik hónapjáig csekély. Külön szükséglettel csak a 

borjazást megelőző két hónapban számolunk. 

A vemhes üszők és elsőborjas tehenek saját testállományuk gyarapítására, a növekedésre az előbbieken felül 

külön táplálóanyagot igényelnek. 

A tehenek életfenntartó szükséglete egész évben folyamatosan, amíg az említett többi tétel csak bizonyos 

időszakban jelentkezik. Ebből adódóan a táplálóanyag igény az év folyamán sajátos tendenciájú. Tavaszi 

borjazást feltételezve a szükséglet alakulását a 15. ábrán mutatjuk be. Ezen megfigyelhető, hogy a szükséglet a 

borjazás utáni időszakban a legnagyobb, amikor a tehenek szoptatnak és újra vemhesítésük történik. Ezt 

követően az igény mérsékelten csökkenő a borjak választásáig, majd hirtelen leszáll életfenntartás körüli szintre. 

Később a vemhesség folyamán fokozatosan, majd az ellés után hirtelen emelkedik. 
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A szükséglet vázolt tendenciájából következik, hogy a mi viszonyaink között a húshasznú tehenek 

takarmányozása tél végi, tavaszi elletés esetén lehet a legolcsóbb. Ilyenkor a legnagyobb táplálóanyag 

szükségletet jelentő időszak főként a kevésbé költséges legeltetésre alapozható, télen pedig, amikor a 

takarmányozás drágább, az alacsonyabb szükségletből adódóan kisebb az igény a takarmányok iránt. 

Kedvezőtlen tartási feltételek mellett, illetve gyenge legelőn a létfenntartás szükséglete 10-20%-kal több. 

Kifejlett sovány tehén kondíciójavításra 25,9 MJ NEg-t és 276 g metabolizálható fehérjét igényel 1 kg súly-

gyarapodáshoz. 

Megjegyzés.: a vemhesség utolsó harmadában a 0,4 kg súlygyarapodás a vehem természetes növekedéséből 

adódik. 

3.1.2. Szárazanyag-felvétel 

A húshasznú tehenek napi szárazanyag-felvétele - 600 kg élősúlyú állat esetében - a vemhesség középső 

harmadában 10 kg körüli, a vemhesség utolsó harmadában és a szoptatási időszakban 11 kg körül alakul. 

Az említett, illetve a táblázatban szereplő értékek azonban csak irányszámoknak tekinthetők, minthogy az 

állatok takarmányfelvételét számos tényező befolyásolja. Ezek közül legfontosabb az állat energiaigénye, a 

bendőkapacitás, a takarmányok teriméje, emészthetősége, a fehérje ellátás, takarmány kiegészítők etetése, 

klimatikus tényezők, az állat szaporodásbiológiai állapota stb. 

Legelőn tartott húsmarhák takarmányfelvételét a növényzet mennyisége és minősége döntően meghatározza. 

Jelentősen csökken a szárazanyag-felvétel, ha a legelő minősége gyenge, vagy a hozam kicsi. A legelő 

állapotára az említettek miatt mindig tekintettel kell lennünk. Az ősgyepen annak minőségétől függően a legelő 

tehenek szárazanyag-felvétele az élősúlyuk 1-3 %-a között változik. 

Bizonyos takarmány kiegészítők etetése esetén növekszik a takarmányfogyasztás, amíg más takarmány 

kiegészítők csökkentik az állat felvételét. A takarmányok fehérjetartalma ugyancsak hatással van a 

takarmányfelvételre. Alacsony fehérjetartalmú takarmányok felvételét fokozhatjuk azáltal, ha kismennyiségű, 

magasabb fehérjetartalmú kiegészítő takarmányt etetünk. 

Megfigyelték azt is, hogy téli időszakban az erősebb lehűléssel járó periódusok és a havazások csökkentik a 

takarmányfelvételt. Tekintve, hogy az állat életfenntartó szükséglete pedig növekszik, a testsúlycsökkenés 

elkerülése érdekében ilyenkor jobb minőségű takarmányokat célszerű etetni. Csökkentőleg hat továbbá a 

szárazanyag felvételre a magas hőmérséklet is. 

Vemhes tehenek az elléshez közeledve 10-20%-kal kevesebb takarmányt fogyasztanak, mint a vemhesség 

közepén. Ilyenkor is jobb minőségű takarmányok etetésével lehet ellensúlyozni a kisebb mértékű 

takarmányfelvételt. A túlzott takarmányellátást azonban a nehézellések elkerülése, mérséklése érdekében 

mindenképpen kerülni kell. Az ellés utáni időszakban viszont a takarmányfogyasztás gyors növekedése 

figyelhető meg. 

A szárazanyag-felvétel ingadozása az említett tényezők hatására jelentős. A vonatkozó vizsgálatok szoptató 

tehenek esetében napi 4,5-14,5 kg közötti szárazanyag-felvételről számolnak be. Más vizsgálatokban a tavasszal 

borjazott szoptató, és az ősszel borjazó vemhes tehenek szárazanyag-felvétele nyári legeltetés idején az élősúly 

3-, illetve 2,8%-át tette ki. 

Az esetek többségében azt tapasztalták, hogy azonos biológiai állapotú húshasznú tehenek 

takarmányfogyasztását leginkább a takarmányok minősége befolyásolja. Például szoptató aberdeen angus 

tehenek jó minőségű nádképű csenkesz legelőn átlagosan 10,5 kg, gyengébb minőségű legelőn pedig 8,8 kg 

szárazanyagot fogyasztottak. Az átlagos szárazanyag-felvételt néhány takarmány esetében a 67. táblázat 

tartalmazza. 

A tejtermelés függvényében vizsgálva a húshasznú tehenek takarmányfelvételét, azt tapasztalták, hogy növekvő 

napi tejtermelés esetében a szárazanyag-felvétel is növekedett. Öntözött hegyi legelőn 3,5; 4,4 és 6,0 kg 

tejtermelés esetén a napi szárazanyag-felvétel az előbbi sorrendben 10,4; 12,0; 14,7 kg volt. 

Az említett okok miatt a húshasznosítású tehenek szárazanyag-felvételét rendkívül nehéz pontosan 

meghatározni. A megadott irányszámok mellett mindig célszerű tekintettel lenni a takarmányfelvételt módosító, 

említett tényezők hatására. 
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3.1.3. Ivóvízszükséglet - vízellátás 

A húshasznú teheneket és borjakat folyamatosan tiszta, friss ivóvízzel kell ellátni. Vízhiány esetén csökken a 

takarmányfelvétel, aminek következtében csökkenhet az állatok súlya. A borjak átlagosan mintegy 6,5 l, a 

tehenek pedig körülbelül 3,5 l vizet fogyasztanak, 1 kg takarmány szárazanyagra vetítve. 

A vízfogyasztást a hőmérséklet is jelentősen befolyásolja. Melegebb időben a takarmányfelvétel csökkenésével 

fordított arányban nő a vízszükséget. A napi igény gyakorlatilag megduplázódik, ha a levegő hőmérséklete 4 

°C-ról 32°C-ra emelkedik. A téli vízfelvétel a nyárinak mintegy háromnegyede. A szoptató tehenek többet 

isznak, mint a szárazon állók. 

A vízfogyasztás hőmérséklettől függő alakulásáról a 68. táblázat tájékoztat. 

A húsmarha elég jól viseli a magasabb sótartalmú, kemény vizet, de ha a sók mennyisége meghaladja a 9000 

ppm értéket, csökken a vízfogyasztás, hasmenés léphet fel és kondícióromlás, súlycsökkenés jelentkezhet. 

Mintegy 7000 ppm oldott só mennyiség az, amit a gyakorlatban felső határértékként elfogadhatunk. A borjak 

esetében pedig alacsonyabb érték lenne kedvezőbb, mivel azok sokkal érzékenyebbek az ivóvíz sótartalmára, 

mint a tehenek. 

3.1.4. Energiaszükséglet - energiaellátás 

Az energiaszükséglet biztosítása a megfelelő kondíció és a termelés szempontjából egyaránt fontos. A nem 

szoptató tehenek a vemhesség középső harmadában 600 kg élősúlyra vetítve napi 40,6 MJ, a vemhesség utolsó 

harmadában pedig 49,6 MJ nettó energiát (NEm) igényelnek. A szoptató tehenek részére napi 5 kg tejtermelés 

esetén 56,3 MJ, 10 kg tejtermelés esetén pedig 72 MJ-t számolunk. Elsőborjas tehenek súlygyarapodásra napi 

4,1-4,3 MJ NEg-t igényelnek. Az energiaigény nagymértékben függ az állat kondíciójától is. Erre minden 

esetben tekintettel kell lennünk, különösen a vemhesség idején, a borjazás után és a téli, tél végi időszakban, ha 

a kondició javításra szorul. 

Hiányos energia-, és ezzel párosuló hiányos fehérjeellátás a vemhesség idején, különösen annak utolsó 

harmadában azt eredményezi, hogy kicsi, gyenge, nem megfelelő ellenálló-képességű borjak születnek, amelyek 

között nagyobb arányú az elhullás. Ilyen esetben a kolosztrum összetétele sem lesz megfelelő. 

A kívánatosnál magasabb szintű energiaellátás, amellett, hogy költségesebb, bizonyos mértékű növekedést 

eredményez a borjak születési súlyában, s megnöveli az ellési nehézségek arányát. 

Egy kísérlet eredménye szerint a borjazás előtt 3,24; 3,99 és 4,16 kg TDN/nap (TDN = összes emészthető 

táplálóanyag) energiaszinten takarmányozott húshasznú tehenek esetében a nehézellési pontszám (1-től 4-ig 

terjedő pontrendszerben) az előbbi sorrendben 1,09; 1,23 és 1,75 értékű volt. Egy másik kísérletben, ahol kis, 

közepes és nagy energiaszintű volt a takarmányozás, az elléskor segítségre szoruló tehenek aránya 38%, 50%, 

illetve 65% volt. A születési súly növekedésére utalnak azok a vizsgálati eredmények, amelyek tavasszal 

borjazó tehenek vemhessége alatt a téli 140 napos időszakban eltérő energiaszintű takarmányozás során 

születtek. (69. táblázat) 

A táblázatban szereplő adatok egyértelműen mutatják, hogy az energiaszint emelése a vemhesség utolsó 

harmadában határozottan növeli a borjak születési súlyát, de bizonyos színt után a választási eredményt nem 

javítja. 

Érdekes összefüggésre utalnak az USA-ban, az Oklahomai Állami Egyetemen lefolytatott, 8 éves tartam 

kísérleti eredmények. (70. táblázat) 

A tartamkísérlet eredményei azt mutatják, hogy mind a szükségletnél alacsonyabb, mind a magasabb szintű 

energiaellátás kedvezőtlenül befolyásolja a húshasznú tehenek hasznos élettartamát és életteljesítményét. A túl 

bőséges ellátás a vemhesség alatt kifejezetten káros is lehet. Az említettek figyelembevételével optimálisnak 

tekinthető a folyamatosan mérsékelt energiaellátás, ami egyben a takarmányozási költség kedvező alakulását is 

eredményezi. 

Megfigyelési adatok állnak rendelkezésre arról is, hogy azok a tehenek, amelyek bizonyos faggyútartalékokkal 

rendelkeznek, a vemhesség középső szakaszában károsodás nélkül veszíthetnek élősúlyukból akár 10%-ot is, 

feltéve, ha a vemhesség későbbi szakaszában és az ellés után megfelelően takarmányozzuk őket. Az 

igénytelenebb un. „faggyúgyűjtő” típusú (pl. hereford) tehenek téli kedvezőtlen időjárást, a szerényebb téli 
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takarmányozást jobban elviselik és kondíciójuk kevésbé romlik, mint az igényesebb kevésbé faggyús teheneké. 

Vannak olyan tapasztalatok is, hogy a jó kondícióban lévő teheneknél, ha a vemhesség középső szakaszában 

bizonyos kondícióromlást szenvednek, kevesebb lesz az ellési komplikáció, több tejet termelnek és később 

jobban vemhesülnek, mint az elhízott tehenek. 

Ha a kondíció a vemhesség középső harmadában gyenge, akkor mindenképpen úgy kell takarmányozni, hogy a 

tehén már az elléskor kellő tartalékokkal rendelkezzen. Az ekkor megfelelő energiaellátásban részesített tehén 

jobban tolerálja a szoptatás alatti esetleges hiányos ellátást, mint az alultáplált. 

Tavaszi borjazás esetén a tehenek vemhességének középső időszaka a borjak választási idejére esik. Ilyenkor az 

állományt a válogató karámrendszeren amúgy is áthajtjuk és módunkban áll a szoptatás során leromlott 

kondíciójú teheneket különválogatni annak érdekében, hogy jobban takarmányozhassuk őket. Hiányos 

ellátottság esetén a betelelés után kell jól etetni és nem márciusra, áprilisra hagyni a jobb ellátást. A kondíciót 

tartani ugyanis könnyebb, mint a leromlott kondíciót újra feljavítani. 

Több szakember azt javasolja, hogy a megfelelő tenyészkondícióban lévő kifejlett teheneket úgy célszerű 

takarmányozni, hogy a vemhességük utolsó 3-4 hónapjában testsúlyuk 40-50 kg-mal, azaz csak a magzat 

súlyával növekedjék. 

Borjazás után a szoptatási és termékenyítési időszakban, ha az energia-, vagy az energia- és a fehérjeellátás 

hiányos, a tejtermelés nem lesz megfelelő. Az állatok nem ivarzanak időben és újravemhesülésük jelentősen 

elhúzódik. Az energiahiány közvetve különböző táplálóanyagok, különösen a fehérje és a foszfor hiányát is 

előidézheti. 

A tehénállomány reproduktív teljesítménye szempontjából az energiaszegény takarmányozás a borjazás utáni 

időszakban sokkal kritikusabb, mint a vemhesség idején. Számos gyakorlati megfigyelés és kísérleti eredmény 

igazolja, hogy az energiaellátás színvonalának emelése a termékenyítési időszakban jelentősen növeli a 

vemhesülési eredményeket és az állomány borjúprodukcióját. 

Például egy Floridában végzett vizsgálatban a gyengébb minőségű legelőn tartott állomány szaporulata 64%, a 

feljavított legelőn póttakarmányozás alkalmazása esetén pedig 78% volt. Új-Zélandon végzett vizsgálatok 

eredménye szerint a legelőn az elléstől a termékenyítési időszak kezdete utáni harmadik hétig a széna etetésben 

is részesített tehenek 62%-a vemhesült az első termékenyítésre, amíg a póttakarmányozásban nem részesültek 

közül csupán 13%. 

Számos külföldi és hazai tapasztalat bizonyítja, hogy a termékenyítési időszakban az élősúlyukat növelő tehenek 

vemhesülési eredménye jóval kedvezőbb, mint a súlyukat nem növelőké. A fogamzás lényegesen rosszabb 

abban az esetben, ha a tehenek kondíciója romlik. Jól szemléltetik ezt Balika vizsgálati eredményei, valamint a 

hereford vérségű állomány értékelése során szerzett saját tapasztalataink is (71. táblázat). 

A bemutatott eredmények egyértelműen bizonyítják, hogy a romló kondíció esetében igen jelentősen csökken a 

vemhesülési arány. Az említetteket támasztják alá azok a hazai vizsgálatok is (Huszenicza és mtsai, 1987), 

amelyek rámutattak arra, hogy ciklusos nemi működés zavartalan megindulására csak olyan állatoknál 

számíthatunk, amelyek nem kényszerülnek az ellés után - pillanatnyi energiaigényük fedezése céljából - saját 

tartalékaik jelentős mértékű mobilizálására. 

3.1.5. Fehérjeszükséglet - fehérjeellátás 

A húshasznú tehenek metabolizálható fehérje igénye a vemhesség középső harmadában, 600 kg élősúly esetén, 

ha nem szoptatnak, akkor napi 410 g körül alakul. A vemhesség utolsó harmadában ez az érték 623 g-ra 

emelkedik. Amennyiben a tehén szoptat, és tejtermelése mintegy 5 kg, akkor 670 g körüli, 10 kg tejtermelés 

esetén pedig 930 g körüli metabolizálható fehérjét kell számára a takarmánnyal biztosítani. 

A vemhesség utolsó hónapjaiban, továbbá a szoptatás alatt kedvezőtlen fehérjeellátásban részesített tehenek 

esetében rosszabb vemhesülési eredményekre számíthatunk. Ezt támasztja alá az a kísérleti eredmény, miszerint 

a magas energia- és magas fehérjeellátási szint esetén a tehenek 83%-a, a magas energia- és alacsony 

fehérjeellátás esetén pedig csupán a 38%-a vemhesült. 

Bár a húshasznú tehenek tejtermelése a fehérjeellátás változtatására kevésbé reagál, mint az energiaellátáséra, 

számos vizsgálat azt bizonyítja, hogy a szükségesnél alacsonyabb fehérjetartalmú takarmányadag etetése esetén 

a tejtermelés is csökken. 
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Hiányos fehérjeellátás a gyakorlatban rendszerint a húshasznú tehenek téli takarmányozása idején fordul elő 

leggyakrabban. Ez az említetteken kívül azzal a hátránnyal is járhat, hogy mérséklődik a bendőbeli fermentáció, 

aminek következtében csökken az állatok takarmányfelvétele. 

3.1.6. Ásványianyag szükséglet - ásványianyag ellátás 

A húshasznú tehenek egészségi állapotának fenntartása és a kedvező termelési, szaporodási eredmények elérése 

érdekében a makro- és mikroelem ellátásukra is különös gondot kell fordítani. 

A makroelemek közül a foszfor a húsmarhák takarmányaiban rendszerint kevés. Még a jó minőségű 

tömegtakarmányok sem biztosítják az állatok szükségletét. Minthogy abraktakarmányokat ilyen állatokkal 

általában nem etetünk, a foszfor kiegészítésről külön kell gondoskodnunk. 

A kalcium a húsmarhák takarmányában, ha takarmányozásuk gyepre alapozott, rendszerint elegendő. 

A nátrium viszont minden esetben kevés, amit legcélszerűbben nyalósóval biztosíthatunk az állatok számára. 1 

kg takarmány szárazanyagra vetítve mintegy 2,5 g konyhasót számolunk. 

Fokozott figyelmet kell fordítanunk a húshasznú tehenek mikroelem ellátására is. A mikroelem hiány a 

húsmarháknál érzékelhetően megnyilvánulhat, minthogy huzamosan ugyanazon a legelőn tartjuk őket, ami a 

számukra egyoldalú takarmányellátást biztosít. Különösen bizonyos mikroelem hiányt mutató területeken (pl. 

lápi legelők) jelentkezhetnek a hiány káros tünetei. 

A húsmarhák makro- és mikroelem ellátását az ilyen elemeket is tartalmazó kiegészítők folyamatos 

biztosításával oldhatjuk meg. A húsmarhák makro- és mikroelem szükségletét a 72. táblázat tartalmazza. 

3.1.7. Vitaminszükséglet - vitaminellátás 

A húsmarhák bendőflórája megfelelő mennyiségű B- és K- vitamint termel, ami normál körülmények között 

biztosítja az állatok szükségletét. 

Természetszerű tartás esetén elegendő menyiségű D-vitamin is képződik, ami fedezi az igényt. Hiány csak 

szélsőséges körülmények között, tartósan épületben, napfénytől elzárva történő tartás, vagy a gabonafélék, 

illetve silózott takarmányok huzamosan nagyobb mennyiségben történő etetése esetén fordulhat elő. Ilyenkor 

kiegészítésről kell gondoskodni. A húsmarhák D-vitamin igénye 1 kg takarmány szárazanyagra vetítve 275 NE. 

Természetes takarmányozás esetén nyári időszakban a húsmarhák megfelelő mennyiségű E-vitaminhoz jutnak. 

Őszi és téli hónapokban azonban a hiány előfordulhat. Amennyiben ez szelénhiánnyal is párosul, úgy - 

különösen a borjaknál - vázizom elfajulás jelentkezhet. Az E-vitamin szükséglet 1 kg takarmány szárazanyagra 

vetítve 15-16 NE. 

A húsmarhák takarmányozása során az A-vitamin hiánya fordul elő leggyakrabban. A szükséglet biztosítása 

érdekében tulajdonképpen a karotin-ellátásról kell gondoskodnunk, minthogy az A-vitamin ebből képződik. 

Ugyanakkor a karotin önálló szerepe is fontos a szaporodási folyamatokban. 

A legeltetett, zöld takarmányokon tartott állatok megfelelő mennyiségű karotinhoz jutnak. Ebben az időszakban 

annyit képesek tartalékolni, amennyi mintegy három hónapig kielégíti igényüket. 

A téli takarmányozás azonban nem biztosít megfelelő ellátást, és ekkorra már a tartalék is kiürül. Különösen 

kritikus a vemhes állatok hiányos karotinellátása. Ilyenkor csökken a magzat életképessége, ellenállóképessége, 

nő a borjak elhullási aránya. Az A-vitamin kiegészítést legegyszerűbben az abrakhoz, ivóvízhez keverve, illetve 

premixek etetésével oldhatjuk meg. A tartalékolás miatt elegendő, ha hetente, vagy havonta látjuk el állatainkat. 

A húsmarha A-vitamin igényét a 73. táblázat tartalmazza. 

3.2. A tehenek takarmányozásának gyakorlata 

3.2.1. Nyári időszak 

A húshasznú tehenek takarmányozása tavasztól őszig az olcsó táplálóanyag ellátást biztosító legelőre 

alapozható. Természetes legelőink jó része húsmarhatartásra alkalmas, de e célra gyepet telepíthetünk is. 
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Gyeptelepítés esetén elsősorban a hosszabb élettartamú, gyorsabb fejlődésű, agresszív, esetleg durvább 

minőséget adó fajok alkalmazhatók sikerrel. Ezt alapul véve főleg a magyar rozsnok, a csomósebír, a nádképű 

csenkesz, a zöld pántlikafű, taréjos búzafű, réti csenkesz és angolperje használható telepítésre. 

A hagyományos legeltetési gyakorlattól eltérően a húsmarhákat hosszabb ideig - 200-240 napig - célszerű 

legelőn tartani, illetve takarmányozásukat legelőn megoldani. Ez azt jelenti, hogy a legeltetést korán, április 

elején meg kell kezdeni, és ha lehetséges, november végéig célszerű azt kiterjeszteni. 

A kevés élőmunka ráfordítás szempontjából legelőnyösebb a szakaszos legeltetési mód alkalmazása. A fix 

karámmal, szögesdróttal, villanypásztorral körülhatárolt szakaszok területét az állatlétszámtól függően úgy 

célszerű meghatározni, hogy egy-egy szakasz legeltetése ne tartson tovább 10 napnál, és a növényzetnek 

elegendő ideje - mintegy 30-50 nap - legyen a regenerálódáshoz. 

A mélyfekvésű gyepek hozama kiegyenlítettebb és a legeltetési időszak különböző hónapjaiban a termés 

mennyiségének ingadozása kisebb. A legnagyobb hozamot adó első növedék egy részét célszerű 

szénakészítéssel, illetve silózással tartósítani. A száraz művelésű gyepek termése nagyobb ingadozást mutat, és 

ezek jelentős része júliusban-augusztusban kisülhet. Az ilyen területeken tartott állatok kiegészítő 

takarmányozására különös figyelmet kell fordítani. A legelő termésére a 74. táblázat nyújt adatokat. (A táblázat 

adatai korábbiak, de ma sem kedvezőbb a helyzet.) 

Általában azt mondhatjuk, hogy nyári időszakban a legelő - napi 30-50 kg fű - biztosítja a húsmarhák 

táplálóanyag szükségletét mind az életfenntartásra, mind pedig a termelésre. Tavasszal és ősszel azonban, vagy 

ha a növényzet szárazanyag tartalma egyéb okból alacsony, nagyobb szárazanyag tartalmú szálastakarmányokat 

is célszerű etetni. A kiegészítő strukturális rost biztosításával megelőzhetjük a híg bélsár ürítést és az ezzel járó 

nagyobb fekális energiaveszteséget. 

Tavaszi elletés esetén takarmányozási szempontból az egyik kritikus időszak - a szoptatás és a termékenyítés 

időszaka - a legelőre alapozott takarmányozással egybeesik. Ilyenkor a javuló kondíció (flushing) biztosítása, és 

ezáltal a fogamzási eredmények javítása érdekében napi 1-2 kg abrak etetése is javasolható. 

A másik kritikus időszak, a vemhesség utolsó két hónapja, nyári és őszi elletés esetén szintén a legeltetési 

időszakra esik. Ekkor a borjazás előtt lévő állományt jobb minőségű legelőn célszerű tartani, és el kell látni a 

szükséges takarmány-kiegészítőkkel. 

Ha nincs elegendő legelőterület, vagy ha a legelő júliusban-augusztusban kiszárad, a tehenek energia- és 

fehérjeszükségletének biztosítására kiegészítő takarmányozást kell alkalmazni. Telepített gyepek esetén a 

szárazságot jobban tűrő pázsitfűfélék (pl. nádképű csenkesz, magyar rozsnok, taréjos búzafű) alkalmazásával 

ebben az időszakban is biztosítható a megfelelő legelőhozam. 

Számításba jöhet szántóföldön termesztett zöldtakarmányok kiegészítő legelőként való hasznosítása. Ilyen célra 

leginkább figyelembe vehető növény a szudánifű, esetleg a kukorica. Jó, ha már időben felkészülünk a száraz 

periódusra, és annyival nagyobb területre vetünk kukoricát, amennyi a húshasznú tehenek kiegészítő 

takarmányozását ebben az időszakban biztosítja. Ha a csapadékosabb, hűvösebb nyár miatt erre nem lenne 

szükség, e megoldás akkor sem hiábavaló, hiszen az így megtermett takarmányt a többivel együtt besilózhatjuk. 

Természetesen etethető bármilyen szálas-illetve tömegtakarmány is, de ennek a költsége általában nagyobb, 

mintha legelőt biztosítanánk. 

A zöldtakarmányozási időszak meghosszabbítható azáltal, ha másodvetéssel repceféléket termesztünk legeltetési 

célra. E takarmányok általában nagy zöld tömeget adnak és egyes hibridjeik (emerald, tifon, perkó stb.) nem 

tartalmazzák a takarmányfelvételt csökkentő mustárolajat. 

3.2.2. Téli időszak 

Téli időszakban is a húshasznú tehenek takarmányozása részben a legelőre alapozható. Ilyenkor az előzőleg le 

nem kaszált, vagy nem legeltetett, "bundában hagyott" terület száraz növényzete biztosíthatja táplálóanyag 

szükségletüket. 

Másik lehetőség ebben az időszakban a kukoricatarló, illetve kukoricaszár legeltetése, ami amellett, hogy 

gazdaságos, szinte mindenhol alkalmazható. A kukoricaszár-tarló a szemtermés betakarítása után októbertől 

legeltethető elvileg február végéig is. Az amerikai gyakorlat szerint a kukorica övezetben ősszel szinte 

valamennyi húshasznosítású tehenet a kukoricatarlón tartanak. 
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A kukorica levél, csuhélevél táplálóértéke a szem betakarítása után a legnagyobb, majd februárig közel 50%-kal 

csökken. Újabb vizsgálati eredmények azt igazolják, hogy e szántóföldi melléktermék értéke a húsmarhák 

részére nagyobb, a tél folyamán bekövetkező minőségromlás pedig kisebb, mint a korábbi adatok alapján véltük. 

Ez abból adódik, hogy a legeltetés során az állatoknak lehetőségük van a nagyobb táplálóértékű részek 

kiválogatására, továbbá a kombájnnal végzett betakarítás után visszamaradó csöveken lévő szemtermés nagy 

részének felvételére. A kukoricatarló növényi részeinek táplálóértékét a 75. táblázat tartalmazza. 

A vizsgálatok azt mutatják, hogy közvetlenül a szem betakarítása után október, november hónapban a tehenek 

napi 7-9 kg szárazanyag felvételéből mintegy 10 százalék a szem, és 90 százalék a levél + csuhé + szárhegy 

aránya. E mennyiség bőségesen biztosítja a tehenek energia¬szükségletét. (76., 77. táblázat) 

A tapasztalatok alapján nagy létszámú állományok hónapokon keresztül tarthatók szártarlón, ha annak a 

feltételeit megteremtjük. 

Amennyiben nincs mód kukoricatarló vagy egyéb téli legelő legeltetésére, a húshasznú tehenek egész ősszel, 

télen kizárólag betakarított, illetve tartósított takarmányokon tarthatók. E célra a már említett kukoricaszár-

szilázson kívül kukoricaiszilázs, cirokszilázs, borsószárszilázs, fűszilázs, fűszenázs, rétiszéna, takarmányszalma 

stb. jöhet számításba. A tartósított pillangós, illetve fűféle takarmányok fedezik a húsmarhák fehérjeigényét, 

amíg a szóban forgó egyéb takarmányok etetése esetén erre külön is gondot kell fordítani. A fűfélék szénái 

biztosítják a húshasznú tehenek igényét, amíg a takarmányszalmák gyengébb táplálóértékük miatt elsősorban 

kiegészítésként jöhetnek számításba. 

Tél végi, tavaszi elletés esetén a téli takarmányozási időszakra esik a kritikus szakaszként említett, vemhesség 

utolsó harmada. Ekkor már - az említettek miatt - jobb minőségű, könnyebben emészthető takarmányok 

etetésével indokolt az állatok szükségletét biztosítani. Külön odafigyelést igényel a szakszerű ásványianyag- és 

vitaminellátás megoldása is. 

Takarmányozási szempontból is különös figyelmet igényel a borjazási időszak. Ilyenkor a tehenek táplálóanyag-

szükséglete meginduló tejtermelésük következtében gyorsan emelkedik. Ha az áttelelés idején a gyengébb 

táplálóanyag-ellátás és zordabb időjárás miatt kondíciójuk is leromlott, akkor emiatt még nagyobb az igényük. 

Tél végi kukoricatarló, a takarmányszalma, a kukoricaszár-szilázs már nem fedezi a tehenek igényét. A növényi 

vegetáció ekkor még nem indul meg, így legelőfűhöz sem jutnak az állatok. Az energia- és fehérjeigény 

kielégítésére mindenképpen jó minőségű tömegtakarmányokra van szükség ebben az időszakban. Ilyenkor az 

energiadús kukorica-szilázs mellett a magasabb fehérjetartalmú fűszenázs és rétiszéna vehető számításba. 

A borjas teheneket mindenképpen indokolt különválasztani és külön csoportban tartani a borjazás előtt állóktól 

annak érdekében, hogy takarmányozásukban az említetteknek eleget tudjunk tenni. A szoptatás során később, 

ahogy a vegetáció a legelőn megindul, fokozatosan lehet csökkenteni és megvonni az említett takarmányokat. 

Őszi borjazás során a szoptatási és termékenyítési periódus esik egybe a téli takarmányozási időszakkal. 

Ilyenkor a megfelelő energia-, fehérjeellátás hangsúlyozottabban kerül szóba, mint az ettől eltérő gyakorlat 

esetén. 

Az egész téli időszakban figyelmet kell fordítani az A-, D-vitamin, továbbá a megfelelő konyhasó, foszfor, 

egyéb makro- és mikroelemekkel való ellátásra. 

Az előbbiekben vázolt takarmányok felhasználásával összeállított javaslatokat a 78. táblázatban foglaltuk össze. 

Természetesen a táblázatban szereplő takarmányok és adagok csak irányadónak tekinthetők. Hangsúlyozzuk, 

hogy a tehenek takarmányozását a helyi adottságok figyelembevételével tehetjük a lehető legolcsóbbá. Célszerű 

a húshasznú teheneket az év folyamán úgy takarmányozni, hogy kondíciójuk kedvezőtlen esetekben se romoljon 

nagy mértékben (noha a hústehenek tartása változó kondícióra alapozott). Az említett két kritikus életciklusban 

mindenképpen törekedni kell a takarmányozás szakszerűségére annak érdekében, hogy az állomány 

reprodukciós teljesítménye kedvezően alakuljon. 

4. Húshasznú tehenek elhelyezése, ápolása 

A húsmarhák elhelyezésének, tartásának fontos alapelve, hogy az a lehető legolcsóbb megoldások 

alkalmazásával történjék. Az elérhető alacsony hozamérték ugyanis költséges megoldások alkalmazását nem 

teszi lehetővé. Mivel a húsmarhatartásra hazánkban elsősorban a másra kevésbé alkalmas területek 

(dombvidékek, feltétlen gyepterületek, mélyfekvésű lápos területek stb.) jöhetnek számításba, az állatok 
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elhelyezése, a technológia kialakítása során a helyi adottságok ésszerű hasznosítására indokokolt törekedni. 

Ebből következik, hogy a húsmarhák elhelyezésének műszaki megoldásai a terepadottságoktól, az ivóvíz 

nyerési lehetőségektől és a húsmarhatartók egyéb körülményeitől függően rendkívül sokfélék lehetnek. 

A húshasznú teheneket (a borjakat és növendék üszőket is) az év minden időszakában kötetlenül tartjuk. Csak 

nagyon ritka, kivételes alkalommal fordul elő, hogy egy-egy állatot valamilyen oknál fogva lekötünk. A 

teheneket a szoptatási időszakban, mintegy fél évig borjaikkal együtt tartjuk, majd a választáskor a borjakat a 

tehenektől elkülönítjük. A növendék üszők elhelyezése a tehenektől külön, rendszerint jobb körülmények között 

történik. 

4.1. Nyári elhelyezés 

A nyári időszakban a teheneket, borjakat és a növendék üszőket legelőn tartjuk úgy, hogy az állatok éjjel-nappal 

ott tartózkodnak (gulyatartás). 

Az istállóban történő tartás és takarmányozás nagyobb költségei ugyanis a húsmarha ágazat alacsony árbevétele 

miatt rendszerint nem térülnének meg. A legeltetési időszak hossza a hazai körülmények, átlagos viszonyok 

között 180-200 nap, extenzív körülmények mellett ennél hosszabb lehet. Ez az időszak különböző módszerekkel 

mintegy 30-90 nappal meghosszabbítható pl. úgy, hogy őszi legelőt telepítünk, vagy a kaszálón termett fű egy 

részét lábon hagyjuk és azt legeltetve hasznosítjuk. Ősszel az állatokat tarthatjuk kukorica tarlón is. Ez a 

gyakorlat a kukorica övezetben, Amerikában általános. A kukorica tarló legeltetésére hazánkban kevés a példa, 

de ezzel további 60-90 nappal volt meghosszabbítható a legeltetési időszak. 

A korcsoportok száma és megoszlása (tehén, üsző, elsőborjas) az alkalmazott technológiától függ. A tehenek és 

borjak tartása mellett ilyenkor a növendék üszők elhelyezését is meg kell oldanunk. Ha egy szezonban, nyáron 

termékenyítünk, akkor a borjak tavasszal születnek, így tavasztól őszig anyjukkal együtt tartjuk őket. Ilyen 

technológia alkalmazásakor nyári időszakban 10-17 hónapos korú és esetleg idősebb üszőink vannak, amelyeket 

a tehenektől külön helyezünk el. A nyári tartás idején kerül sor a tehenek és a tenyészérett üszők 

termékenyítésére. 

A legelőn történő tartás során az állatok éjjel nappal a szabadban tartózkodnak, éjszakai szállást biztosító 

épületre, fedett helyre nincs szükségük. 

Ma már a korábbi gyakorlatot, mikor az állatokat pásztorok őrizték, csak a legritkább esetekben alkalmazzuk. 

Világszerte és hazánkban is követett eljárás a legelő bekerítése, ami biztosítja az állatok adott helyen való 

tartását. A legelő bekerítése fix módon állandó kerítéssel, karámmal, valamint mozgatható elektromos karámmal 

történhet. Alkalmazhatjuk a kettő kombinációját is. 

4.2. Téli elhelyezés 

A húsmarha állományok téli elhelyezésében a helyi adottságoktól, lehetőségektől, az üzemi viszonyoktól 

függően sokféle megoldás lehetséges. Ebben az időszakban is általános az épület nélküli elhelyezés. Ez egyaránt 

lehet karámban és telelőkertben való tartás. Előfordulhat az is, hogy ilyenkor is legelőn tartjuk az állatokat. Ez a 

megoldás azonban leszámítva a vetett téli legelőkön vagy a kukorica tarlókon történő időszakos tartást, 

viszonylag ritkán fordul elő. Mivel télen szükséges a kiegészítő takarmányozás alkalmazása, célszerű az 

állatokat olyan helyen tartani, ahol a takarmány szállítás és kiosztás viszonylag könnyen, pazarlás nélkül 

megoldható. Természetesen ha erre a célra olcsón fenntartható, másként nem hasznosítható épületeink vannak, 

vagy módunk van ilyeneket létesíteni, akkor az épületben történő elhelyezés is megvalósítható gyakorlat. 

Téli időszakban, ha a termékenyítéseket csupán egy szezonban, nyáron végezzük akkor az elletési időszak egy 

részét leszámítva szopós borjak már nincsenek állományban. Ha pót fedeztetési időszakban is termékenyítünk, 

akkor télen is vannak szopós borjak, amelyeket természetesen anyjukkal együtt tartunk. Ilyenkor azonban a 

szoptató és a nem szoptató teheneket célszerű egymástól elkülönítve elhelyezni annak érdekében, hogy az 

előbbieket kedvezőbb táplálóanyag ellátásban részesíthessük. 

Az említett korcsoportok mellett a tavaszi fő szezonban született, ekkor mintegy 6-12 hónapos korú, választás 

után lévő, növendék üszők tartását kell még megoldanunk. Természetesen ezeket is a tehenektől elkülönítve kell 

elhelyezni. A téli tartási időszak hossza mintegy 150-180 nap. 

4.3. Épület nélküli elhelyezés 
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Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a magyarországi klímaviszonyok között (sőt még tőlünk északabbra 

is) a húsmarhatartás épület nélkül is megvalósítható. Téli időszakban, amint az már említésre került az állatokat 

takarmányozási okok miatt rendszerint telelő karámban, telelőkertben helyezzük el. 

Az állatok a hideget jól elviselik. Nem szeretik viszont a huzatot és a szelet. Ezért fontos hogy a téli tartás 

szélvédett helyen történjen. Ezt biztosíthatja az uralkodó szélirány felőli erdő, erdősáv, facsoport, vagy a domb, 

ami egyben a hófúvás ellen is védelmet jelenthet. Az ilyen hely kedvező a télvégi, tavaszi elletésre is. 

Amennyiben a téli szálláshely kialakítására nincs lehetőségünk, akkor célszerű szélvédő palánkokat felállítani. 

Ezeket legolcsóbban fából készíthetjük el. Legcélszerűbb lécből, deszkából kialakítani úgy, hogy ezek között 

rések maradjanak. Az ilyen palánk jobban megtöri a szelet, és kevésbé kitett a szél romboló hatásának, mint a 

folyamatos fal. 100 tehénre általában mintegy 10-15 m hosszú palánkot számolunk. A palánk javasolt 

magassága 4-5 m, azonban az esetek nagyobb részében ennél alacsonyabb is célravezető. Készíthetünk szélfogó 

falat szalmabálából is. Jó telelőhelynek bizonyul továbbá a kazlak déli oldala, vagy a célszerűen rakott, dél felől 

nyitott, u alakú kazal. 

A téli szálláshely az állatok elhelyezési körzetének magasabb, szárazabb helyén kerüljön kialakításra. Fontos a 

"száraz" fekhely biztosítása. Követelmény továbbá, hogy a takarmány és ivóvíz ellátást könnyen meg lehessen 

oldani. Emiatt a telelőhelyet jól megközelíthető, burkolt út mellett indokolt kialakítani. A csapadékvíz és 

trágyalé könnyebb elvezetése érdekében célszerű, ha a telelőhelyet lejtős helyre tervezzük úgy, hogy az etetés a 

szállás legmagasabb helyen legyen. 

A karám kisebb alapterületű téli szálláshely, ahol egy állatra rendszerint 10-20 m2 közötti területet számítunk. 

Ilyen kis területen nehéz biztosítani a száraz fekvőhelyet, ezért a karámokban indokolt az almozás. A napi 

alomszalma mennyisége az időjárástól függően állatonként 1-6 kg lehet. 

Amennyiben nem eléggé lejtős a karám területe, úgy célszerű pihenődombot kialakítani. Természetesen ilyenkor 

egy állatra vetítve az előbbinél nagyobb, mintegy 25 m2 terület szükséges. A pihenődomb célszerűen a karám 

középső részén legyen annak érdekében, hogy a csapadékvíz a karám szélső részébe, vagy azon kívüli területre 

szivároghasson. Célszerű levezető árkokat is létesíteni, amely olyan kialakítású legyen, hogy lehetőleg abba az 

állatok ne csúszhassanak bele. 

A telelőkert nagyobb területű téli szálláshely. Ebben egy állatra a talaj minőségétől, a tereptől függően 50-100 

m2 alapterületet számítunk. A telelőkertekben sok húsmarhatartó nem almoz, ami nem helyes, mert nedves, 

csapadékos időszakban nincs megfelelő fekhely. Mindenképpen indokolt az almozás, de elegendő csak a 

telelőkert bizonyos, rendszerint a legmagasabb részén almozni. Egy állatra mintegy 6-10 m2 almozott 

kertfelületet számolunk. Az elsárosodás megakadályozása érdekében jó, ha több kerttel rendelkezünk és azokat 

váltogatjuk. Amennyiben ez nem oldható meg, akkor legalább az etetőhelyeket váltogassuk. A telelőkertben is 

célszerű pihenődombot kialakítani. 

4.4. Épületben történő elhelyezés 

A növendék üszőket téli időszakban épületben célszerű elhelyezni, de a teheneket is tarthatjuk épületben. Az 

épületben történő elhelyezés a tehenek esetében azonban nem különösen indokolt. 

Amennyiben régi épületek, hodályok rendelkezésre állnak, ezeket a téli elhelyezésre célszerűen igénybe lehet 

venni. Ha ilyen lehetőséggel rendelkezünk, a telelőhelyet úgy indokolt kialakítani, hogy telelőkert, vagy karám 

az épülethez csatlakozzon. Az épületek jelentősége a tehéntartásban rendszerint nem is az állatok védelme, 

hanem az inkább a beteg, gyengébb kondíciójú állatok elkülönítését, illetve külön tartását szolgálhatja. A 

növendék üszők számára azonban fontos a fedett pihenőtér biztosítása. 

Természetesen, ha lehetőségünk és anyagi eszközeink lehetővé teszik a húsmarhák téli elhelyezésére új 

épületeket is építhetünk. E célra megfelelnek az egyszerű, egyik oldalról nyitott, kifutóval ellátott szerfás 

épületek. 

A húsmarha istállók leggyakrabban mélyalmos ill. növekvő almos rendszerűek. 

Csak nagyon ritkán fordul elő, hogy a húshasznú teheneket lekötve tartjuk. Néhány (főleg kis létszámú 

állományt tartó) európai ország gyakorlata alapján azonban, ha ilyen istállóval rendelkezünk ez a megoldás is 

alkalmazható. Ez utóbbi esetben az állatok ellátása, takarmányozása - a kötetlen tartáshoz képest- rendszerint 

csak többlet munkával oldható meg. Amennyiben épületben tartjuk az állatokat, a lehető legolcsóbb 

megoldásokat alkalmazzuk. 
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Ha új épületet építünk törekednünk kell a legegyszerűbb kivitelre. E követelménynek leginkább a „fészer” 

megoldás felel meg. A fészerszerű istállót legcélszerűbb 4,5 m fesztávolságúra, 55 m szerkezeti hosszúságúra 

tervezni. A tetőszerkezetet 5 méterenként a földbe ásott oszlopokon végigfutó szelemen tartja. Erre 1 

méterenként szarufák kerülnek. Rájuk helyezhetjük el az egyrétegű homokolt fedéllemezt (ha ilyen 

tetőszerkezetet készítünk). 

Az épület vázszerkezete rendszerint fából készül. 

Az istállóban egy állatra vetítve rendszerint 3-4 m2 belső teret számolunk. Fontos viszont, hogy az épülethez 

ennél lényegesen nagyobb kifutó csatlakozzon. A keskenyebb kifutót könnyebb tisztán tartani. 

Az etetővályúkat legcélszerűbb kívül a kifutók oldalánál elhelyezni, hogy abba a takarmányt az etetőkocsiról 

könnyen kiadagolhassuk. 

Az itatóhely, ha az istállóban van, az épület védettebb részére kerüljön, ami a vizet nyáron frissebben tartja, 

télen pedig nem engedi befagyni. Az épületben történő itatás viszont azzal a hátránnyal járhat, hogy 

meghibásodás (csőtörés) esetén az istállóba, sok víz kerül. Rossz lejtési viszonyok esetén ez a víz el sem 

távozik, az épület ilyenkor "elúszik". Célszerűbb lehet ezért az itatókat az épületen kívül elhelyezni. Ilyen 

esetben viszont a temperálást is meg kell oldani. 

A régi épületek alkalmassá tehetők mélyalmos rendszerű húsmarhatartásra. Bizonyos átalakításokra azonban 

rendszerint szükség van. Amennyiben ezek kötött tartási rendszerű szarvasmarha istállók voltak, indokolt azok 

belső berendezéseinek eltávolítása, egy összefüggő pihenőtér kialakítása. 

Célszerű az épületeket úgy átalakítani, hogy azok egyik (déli) oldalról nyitottak, de huzatmentesek legyenek. 

4.5. Az elhelyezés berendezései, eszközei 

4.5.1. Állandó kerítés 

Az állandó kerítés a létesítéskor több munkával jár, viszont később kevésbé munkaigényes, mint a telepíthető 

villanypásztor. 

A kerítés lehet fából készült karám, amire nálunk legalkalmasabb anyag az akácfa. Megfelelő karám alakítható 

ki egymástól 2,5-3 méter távolságra, 0,5-0,6 méter mélyre leásott, 1,2-1,5 m talaj feletti magasságú, 20 cm x 15-

20 cm vastagságú oszlopok alkalmazásával. 

Az oszlopnak használt fát a kérgétől meg kell tisztítani, a földbe kerülő végét pedig kátránnyal, fáradt olajjal 

bekenni, vagy pedig megpörkölni. Különösen fontos ez a nedves talaj esetében, ahol a fa gyorsabban korhad. 

Az oszlopok vízszintes összekötése akác léccel, karámfával, valamint sima vagy szöges drót huzallal történhet. 

(Font drótháló alkalmazása nem szükséges.) Mind a lécek, mind a drót alkalmazása esetén legcélszerűbb, ha 

ezekből 3-5 sort alakítunk ki. Az alsó dróthuzal vagy léc a talajtól mintegy 30 cm magasságra legyen, annak 

érdekében, hogy a borjak ne tudjanak kibújni alatta. A felsőt pedig legcélszerűbb a talajtól 140 cm-re elhelyezni. 

Ennél magasabb kerítésre nincs szükség. 

Az drót használata esetén az adott hosszúságú kerítés kevesebb oszloppal, így kisebb költséggel megoldható, 

mivel az oszlopokat az említetteknél távolabbra (3-4 m) helyezhetjük el. Dróthuzalos kerítés esetén elfogadható 

megoldás az is, ha az előbbieknél vékonyabb oszlopokat alkalmazunk (pl. 8 x 5-8cm). Célszerűbb és stabilabb 

azonban a kerítés, ha minden harmadik-negyedik oszlop vastagabb. A kerítés kialakítása során ügyelni kell arra, 

hogy a dróthuzal kellő feszességű legyen. A stabilitás érdekében azok végén, illetve a törésekben lévő 

oszlopokat indokolt oldalt is kitámasztani. 

A kerítést viszonylag könnyen elkészíthetjük. Laza talajban a kihegyezett oszlopokat kézi erővel is könnyen 

leverhetjük. Jó megoldás, ha a talajba lyukat fúrunk, az oszlopot abba helyezzük, majd körbe döngöljük. 

Kötöttebb talajban az oszlopokat a traktor hidraulikája segítségével nyomhatjuk a földbe. 

4.5.2. Kapuk 
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A legelő illetve karámszakaszok elhatárolását szolgáló kerítéseken kapukat kell kialakítani. Ezek teszik lehetővé 

az állatok egyik szakaszról a másikra történő áthajtását, illetve a járművek közlekedését. Az állatok könnyebb 

áthajtása és a gépi munkák érdekében legcélszerűbb 5 m szélességű kapukat készíteni. 

Lehetséges főbb kapu megoldások az alábbiak: 

Sodronykötél kapu. Ilyen kapu készítése során két, mintegy 1,4 m hosszú lécet 4-5 sor sodronykötéllel 

összekötünk. Ha ezt felállítjuk és rögzítjük máris kész a kapu. A zárás érdekében az egyik lécet az egyik 

kapuoszlophoz fixen rögzítjük. A másik végét pedig kampóval, vagy dróttal erősítjük a másik kapuoszlophoz. 

Kinyitáskor a nem fixen rögzített lécet egyszerűen kiakasztjuk és a kaput a kerítésnek fordítva biztosíthatjuk az 

átjárást. 

Szerfa kapu. Ez a kapumegoldás tulajdonképpen három szerfa, amelyek egyik vége egymás fölött különböző, pl. 

30-40, 60-80, 90-110 cm magasságban az egyik kapuoszlophoz vaspánttal rögzített úgy, hogy az elfordítható 

legyen. A másik végét a másik kapuoszlopon elhelyezett "L" alakú gömbvas tartóba akasztjuk, így biztosítjuk a 

zárást. 

Deszka kapu. Ez az oszlopokra rögzített két félszárnyú kapu. A kapuszárnyak négy szál 15 cm széles deszkából, 

átlós merevítővel készülnek. A kapu zárása a két kapuszárny találkozásánál tolólemezzel, vagy függőlegesen 

elfordítható léccel történhet. 

Idomacél kapu. Annyiban hasonlít az előbbihez, hogy ez is két félszárnyas kapu. A különbség az, hogy ez nem 

deszkából, hanem zárt szelvényű, vagy "L" szelvényű idomacélból készül. 

Texasi kapu. Ez egy, a kapuoszlopok közötti 1 m széles akna, amit fa-, vagy betongerendákkal fednek le úgy, 

hogy a gerendák ill. a csövek között réseket hagynak. A rések miatt az állatok a kapun nem mennek át viszont a 

gépjárművek könnyen közlekedhetnek. 

4.5.3. Villanykarám (villanypásztor) 

A villanypásztor alkalmazása a fix kerítéssel szemben azzal az előnnyel jár, hogy szabadon telepíthető. 

Segítségével a legelőszakaszok nagysága könnyen változtatható, újabb szakaszok alakíthatók ki. E megoldást 

használhatjuk alkalmi legelők esetében is például kukorica tarló legeltetése esetén. Hátránya, hogy a telepítés 

munkaigényes. 

Jó megoldás, ha a fix kerítést villanypásztorral kombináljuk. Ilyenkor a legelőterületet vagy annak bizonyos 

szakaszait kerítéssel vesszük körül, ezeken belül a kisebb szakaszokat pedig villanypásztorral alakítjuk ki. 

Ily módon nagyobb legelőterületeken is könnyebben megoldhatjuk a szakaszos legeltetést. 

Mind a fix kerítéssel, mind a villanypásztorral körülvett szakaszok nagyságát körültekintően kell meghatározni. 

Tekintettel kell lenni a helyi adottságokra, a legelő nagyságára, minőségére, hozamára, továbbá az együtt tartani 

kívánt állatcsoport nagyságára. 200-250 tehén az a maximális létszám, amely jól áttekinthető, kezelhető. 

4.5.4. Központi gyűjtő és kezelő karámrendszer 

A húsmarhákat különböző okok miatt válogatni szükséges, illetve bizonyos kezelések (oltás, körmözés, 

vérvétel, inszeminálás, vemhességvizsgálat stb.) elvégzését is meg kell oldani. E munkákat a kötetlenül tartott 

állatok esetében a szakszerűen kialakított központi karámrendszer nagymértékben megkönnyíti. A 

karámrendszer segítségével az állatokat kisebb területre terelhetjük, zsúfolhatjuk, illetve tetszés szerint 

válogathatjuk őket. E célra különböző, jól méretezett, házilag is könnyen kivitelezhető, kapukkal ellátott 

karámrendszer alkalmas. Ezekben az állatokat egy folyamatosan szűkülő karámba tereljük, ahol egyszerre csak 

egy állat haladhat át. Innét két kijáratot biztosítunk, és „csiki-csuki” kapu segítségével bármelyikbe terelhetjük 

az állatokat. 

A gyűjtő- kezelő karámrendszert a legelőközpontban, illetőleg a szálláshelyhez közel célszerű kialakítani. A 

szóban forgó karámrendszer központi elhelyezésére azért indokolt törekedni, hogy az állatok kezelése, 

válogatása bármikor könnyen elvégezhető legyen. 

Az említett munkák végzése során az állatokat először a gyűjtőkarámba hajtjuk. E karámot úgy célszerű 

méretezni, hogy benne egy állatra 4-5 m2 alapterület jusson. Indokolt e karámban kisebb részt leválasztani, hogy 

kisebb létszámú csoport további elkülönítésére nyíljon lehetőség. 
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A gyűjtőből egy szűkítő karámon keresztül az állatokat a szorítófolyosóba, innét a kezelőfolyosóba terelhetjük. 

A szorítófolyosó elején a válogatás érdekében kettős kaput célszerű elhelyezni, ennek segítségével azokat az 

állatokat, amelyeket a kezelőfolyosóban nem akarunk áthajtani itt könnyedén kiválogathatjuk. A szorító illetve 

kezelőfolyosó szűk karámrész, ami a válogató karámhoz csatlakozik. A rajta egyesével áthaladó állatok 

keresztrudak segítségével a folyosó különböző szakaszain megállíthatók. A folyosó készülhet fából, vagy 

fémből. Oldalfala lehet hézagos, mint a karám illetve folyamatos, zárt. Mivel ez a karámrész nagyobb 

igénybevételnek van kitéve fontos követelmény, hogy a kerítéseknél erősebb, tartósabb kivitelű legyen. Az 

oszlopokat ezért célszerű 2,5 m távolságra elhelyezni. A kezelőfolyosót úgy kell kialakítani, hogy keresztrudak 

könnyen behelyezhetők legyenek, amelyekkel az állatok előtt és mögött a folyosó lezárható. A kezelőfolyosó 

lehet függőleges falú, amely belül 65-75 cm szélességű. Előnyösebb azonban az olyan kezelőfolyosó, amely alul 

keskenyebb, 45-50 cm, felül pedig szélesebb 65-75 cm. Az ilyen folyosóban a borjak nem tudnak megfordulni, 

de a tehenek kényelmesen közlekedhetnek. Fontos, hogy a terelő, kezelő folyosó belső felülete sima legyen, 

hogy az állatokon sérülést ne okozzon és a szarvuk ne akadhasson be. 

A kezelőkarámban helyezzük el a nyakszorítós kalodát ami lehetővé teszi, hogy az állatokat a különböző 

kezelési munkák elvégzésének idejére rögzítsük. E kaloda fából és fémből egyaránt készülhet. A kaloda elején 

helyezzük el a nyakszorító keretet, aminek segítségével az állatok nyakát befogjuk. Célszerű továbbá a kalodát 

különböző hevederekkel is ellátni, amelyek segítségével az állatokat a körömápolás és egyéb kezelés érdekében 

megemelhetjük. Beépíthetünk speciális körmöző kalodát is. Jó szolgálatot tehet továbbá a döntő kaloda. Fontos 

tartozék lehet a fürösztő medence, ami a folyosóhoz csatlakozhat, vagy annak a részét képezi. 

A kezelőkarám tartozéka továbbá a folyosóba beépített mérleg, ami az áthaladó állatok testsúlyának mérését 

teszi lehetővé. Különböző mérleget építhetünk be. Legcélszerűbben azok használhatók, amelyek be és kijárati 

ajtaja kívülről könnyen nyithatók illetve csukhatók. 

A kezelőfolyosón áthaladó állatok osztályozó karámba kerülnek. Célszerű legalább négy ilyen karámot 

kialakítani, ahol a vemhes illetve üres teheneket, a bika- és az üszőborjakat a legelőre való kiengedésig, vagy az 

elszállításig elkülönítve tarthatjuk. 

A karámrendszerhez csatlakozik az állatrakodó, ami lehet beépített és mozgatható. A stabil rakodó mintegy 3,6 

m hosszú, 1,35 m széles. Készülhet állandó és változtatható magasságú (0,6-1,2 m) kivitelben. A rakodó 

oldalfalai lehetnek fából, acélcsőből. Leghelyesebb, ha az állatok járműre történő felvonulását szolgáló középső 

rész padozata döngölt agyag, esetleg gyeptéglával kirakható. A mobil rakodók kerekeken guruló, vontatható 

kivitelben készülnek Az ilyen berendezés rendszerint 3,6 m hosszú, 0,9 m széles 1,2 m magas. 

A kezelő karámrendszerrel kapcsolatban az alábbi fontosabb követelmények fogalmazhatók meg: 

1. Olyan kialakítású legyen, amelyben mind az ember, mind az állat balesetei, sérülései megelőzhetők. 

2. A folyosóban ne szoruljanak meg az állatok, de ne is tudjanak megfordulni. 

3. A folyosó végén lévő kalodát úgy kell méretezni, hogy abban a borjak és a tehenek egyaránt rögzíthetők 

legyenek. 

4. Az állatok felugrásának megakadályozása érdekében felül cserélhető rekesztő rudakat kell alkalmazni. 

5. A lengő kapuk és osztályozók kívülről és felülről hosszú karral mozgathatók legyenek. 

6. A munkaterület és a folyosók talaja ne legyen csúszós. 

4.5.5. Etetőhelyek 

Nyáron az állatok fő takarmánya a legelő. Ilyenkor külön etetőhelyek kialakítása nem indokolt. Azonban a 

tehenek részére nyalósó, ásványi premix biztosítása szükséges. Természetesen kiegészítő takarmányt, főleg 

szalma és szénaféléket nyári időszakban is etethetünk. Mindenképpen meg kell oldani a borjak kiegészítő 

takarmányozását is. Téli időszakban pedig az állatok téli tartózkodási helyén célszerűen kialakított etetőhelyekre 

van szükség. 

A széna és szalmaféléket továbbá a silózott takarmányokat a talajra terítve is etethetjük. Ilyen esetben azonban 

elég nagy a takarmány pazarlás. Jobb megoldás, ha a legelőn a takarmányt szénarácsban, vagy silózott 

takarmány etetésére is alkalmas berendezésben helyezzük el. 
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Az abrak és a nyalósó elhelyezésére nagyon jól megfelelnek a használt gumiabroncsokból kialakított etetők. 

Szénarácsokat készíthetünk fából, fémből egyaránt. Ezek hossza általában mintegy 3 m, szélessége 1,2 m, 

magassága 1,5 m. Hengerbálából történő széna etetését jól szolgálja a kör alakú szénarács. A szénarács a bála 

kerületénél nagyobb két karika, ami ferdén ráhegesztett rudakkal van összekötve úgy, hogy magassága 

megfeleljen a körbála magasságának. Ezt a talajra, az alapjára állított hengerbálára ráhúzunk, így biztosítja, 

hogy kevesebb széna menjen veszendőbe. 

Mind a széna, mind a silózott takarmány etetésére megfelel a traktor vontatású pótkocsi, ha oldalát eltávolítjuk, 

és raklapjára rácsot helyezünk. Az állat létszámtól függően több napi adagot is elhelyezhetünk egyszerre rajta. 

Az etetőhelyet így váltogathatjuk is, mivel a megrakott pótkocsit más és más helyen állíthatjuk le. 

Létesíthetünk jászlat és vályút is az etetőhelyeken. Ekkor kisebb a takarmányveszteség. Az ilyen etetőhelyet úgy 

célszerű kialakítani, hogy az egyik oldalról géppel bele lehessen adagolni a takarmányt, a másik oldalról pedig 

az állatok könnyen hozzáférjenek. A vályúk és jászlak szintén készülhetnek fából, fémből. Az abrak etetésére 

rendszerint félkör keresztmetszetű, lábakon álló fémvályút készítenek. Szélessége 50 cm, hossza 3 m. Tehenek 

részére 60, borjak részére 30 cm magasságú legyen. Ehhez hasonló vályú készülhet fából is. 

A téli szálláshelyen célszerű szilárd burkolatú etetőhelyeket kialakítani. Az etetés történhet a kiépített etetőútról. 

Ilyenkor az állatok a takarmányhoz mindkét oldalról hozzáférhetnek. A betonozott etetőút mindkét oldalán 

rácsot helyezhetünk el. Egy állatra ez esetben mintegy 0,5-0.7 folyómétert számítunk. 

A telelőhelyen kialakíthatunk fixen beépített betonvályút is. Ennek is mindkét oldalán célszerű szilárd burkolatú 

utat kialakítani. A vályú előtti úton a takarmánykiosztó kocsi közlekedhet, mögötte pedig az állatok. Így az 

etetőutat nem törik fel, illetve az nem sárosodik. A szilárd burkolatú etetőállás traktoros tolólappal könnyen 

tisztán tartható. 

Megoldás lehet az is, ha a telelőhelyre több takarmányt tárolunk be, azt körülkerítjük, úgy hogy az állatok 

egyszerre csak kevesebb takarmányhoz férhessenek hozzá. A napi takarmányt kézzel, vagy géppel juttathatjuk 

az állatok elé. Megoldható az is, hogy az állatok közvetlenül a takarmány depóból fogyasztanak. Ez esetben 

olyan mobil karámra van szükség, amit az állatok a depó felé közelíthetnek ahogy a takarmány fogy . 

Szalmabálákból alakítunk ideiglenes jászlakat a téli szálláshelyen. 

4.5.6. Itatóhelyek 

A húsmarhatartó teleppel szemben alapvető követelmény, hogy ott az állatok számára friss ivóvíz mindenkor 

rendelkezésre álljon. A tehenek (és borjaik) részére naponta 40-70 liter, a növendék üszők részére pedig 20-50 

liter vizet kell biztosítani állatonként. 

Az ivóvíz ellátás érdekében fontos, hogy a legelőn megfelelő itatóhelyek legyenek. Ezek lehetnek természetes 

vízfolyások, ásott kutak. Költségesebb megoldás, ha távolabbról lajtkocsikkal történik az ivóvíz legelőre 

szállítása. 

Természetes vízfolyások, patakok, csatornák biztosítják legolcsóbban az állatok ivóvíz ellátását. Fontos azonban, 

hogy e természetes vizek itatásra alkalmasak legyenek, ne tartalmazzanak az egészségre káros, fertőző, vagy 

egyéb anyagokat. Természetes vízfolyások esetében ritkák az olyan partszakaszok, ahol külön kialakítás, 

építmény nélkül az állatok inni tudnak. Célszerű ezért olyan szilárd burkolatú itatóhelyeket kialakítani, ahol az 

állatok az ivóvízhez könnyen hozzájutnak, ugyanakkor nem csúsznak a vízfolyásba. 

Ásott kutak. Ahol nincs természetes vízfolyás célszerű kutakat ásni. Olcsóbban itathatunk e megoldással, mintha 

vezetékkel szállítanánk a vizet a legelőre. Egy ásott kút a vízhozamtól függően akár 300-as gulya 

vízszükségletét is ki tudja elégíteni. 

Fúrt kút. Ahol a talajvíz mélyebben van az ivóvizet fúrt kutak, csőkutak alkalmazásával nyerjük ki. Célszerű 

ezeket kezelőaknával ellátni. Az akna a szerelési munkákat megkönnyíti és benne az elágazó, csatlakozó csapok 

elhelyezhetők. 

A vízkiemelés hagyományos módon történhet kézi erővel (gémes-, sudárfás-, kerekes kút). Ezek alkalmazása 

azonban különösen nagyobb állatlétszám esetén meglehetősen munkaigényes. Ma már a legtöbb helyen 

szivattyút alkalmaznak. Ahol elektromos csatlakozási lehetőség van ott villanymotor szolgál a szivattyú 

hajtásának energiaforrásául. Ha nincs elektromos csatlakozási lehetőség a víz kiemelése robbanómotorral 
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történik. Ilyenkor azonban a gondozó végzi a víz szivattyúzást (motor beindítása és leállítása). A fúrt kutakból 

búvárszivattyúval emeljük ki a vizet. 

Olyan területeken, ahol sokat fúj a szél alkalmazhatjuk a szivattyúk szélmotorral történő meghajtását. A 

berendezés egy 3,5 m átmérőjű szélkerék (rotor), ami a széliránynak megfelelően alulról rudazattal állítható, 

vagy automatikusan beáll a szélirányba. A szélkerék hajtja a kútban elhelyezett dugattyús szivattyút. E 

megoldást Amerikában általánosan használják. Nálunk is voltak erre próbálkozások, azonban a korábban 

felállított szélkereket már leszerelték (kevés a szeles órák száma, kicsi a kiemelhető vízhozam). 

Ha a legelőn természetes vízfolyás, vagy ásott kút nem áll rendelkezésre, akkor célszerű a talajban vízvezetéket 

kiépíteni. Ehhez hidránsokkal csatlakoztathatjuk az itatóberendezéseket. Ha vezetékről visszük az ivóvizet, 

akkor az itatók temperálását meg kell oldani. Ez történhet elektromos melegítőkészülékkel, vagy különböző 

fagymentes (gömbbel ellátott, műanyag) itatókból. 

Ahol ásott kutakból, vezetékről történik az itatás, célszerű ha a legelőszakasz magasabb részére egy tartályt 

helyezünk el, ahonnét a víz gravitációs úton jut az itatóvályúkba. A tartályba a vizet a szivattyúk nyomják fel. A 

szivattyúk működtetése történhet a vízszínt által vezérelt automatikus módon. Ilyenkor energiatakarékossági 

okokból szélkereket is alkalmazhatunk. Szeles időben a szélkerék, szélcsendes időben a villanymotor üzemelteti 

a szivattyút. 

Téli időszakban ha termálvíz áll rendelkezésre, illetőleg ha enyhébb, fagymentes az időjárás a természetes 

vízfolyások is biztosíthatják az ivóvízszükségletet. Amennyiben ezek befagynak, ásott kutakból célszerű a 

vízellátást megoldani. Ilyenkor a befagyás megakadályozása érdekében mindig csak annyi vizet juttassunk a 

vályúkba, amennyit az állatok elfogyasztanak 

A mobil itatóberendezés olyan lajtkocsi, ami vályúval, esetleg szinttartós önitatóval szerelnek fel. Ez traktorral 

könnyen elvontatható a vízszerzési helyre és ott viszonylag gyorsan feltölthető. Előnye, hogy az állatlétszámtól 

függően akár több napi ivóvizet is tárolhat. Fontos azonban, hogy az a legelő árnyékos helyén, esetleg tető alá 

helyezzük el, vagy takarjuk le, hogy nyári meleg napokon a víz ne nagyon melegedjen fel benne. 

Vezetékből, lajtkocsiból, ásott kútból kinyert vízitatás vályúkból, vagy önitatókból történhet. 

Az itatóvályúk általában fémből készülnek. Ezeket nem célszerű fixen beépíteni ugyanis a mozgatható vályú 

előnyösebben használható. Általában ezek hossza 2,5 m, szélessége 0,5 m, magassága, 0,65 m. Űrtartalmuk 

200-220 liter. Egy állatra mintegy 7,5-10 cm vályú hosszúságot számolunk. 

Az önitatók lehetnek állandó vízszintűek (eséses, szivornyás, úszó szelepesek és nyomószelepesek 

(nyomónyelves). Ezeket általában az istállóban alkalmazzuk. A legelőn, a karámban, a telelőhelyen 

legcélszerűbb a műanyagból készült, mozgatható gömb lezárású itatók használata. Ezek egyben az ivóvíz 

felületét a befagyás ellen is védik. 

5. Húshasznú borjak felnevelése 

A húshasznosítású állományokban borjakat világszerte természetes módon az anyjuk (esetleg dajka tehén) 

szoptatással neveli. A húshasznú tehenet anyatehénnek is szokás nevezni, utalva arra, hogy kizárólagos 

hasznosítása a borjú világrahozatala és felnevelése. Az "anyatehén" kifejezés valamikor erre a célra 

kitenyésztett, elsősorban keresztezett tehénre utalt volna szemben a fajtához tartozó hústehénnel.) 

A húshasznú tehenészetekben - amint az korábban már említésre került - a borjak rendszerint tél végén, 

tavasszal születnek, és mintegy fél éves korukig anyjukkal együtt tartjuk őket az erre a célra kialakított 

karámokban, illetve a legelőn. Ilyenkor nincs szükség külön egyedi ketrecekre, borjúnevelő épületekre, 

tejkonyhára. A természetszerű, szabadban történő tartás elősegíti, hogy a borjak edzettek, ellenállóak legyenek, 

növekedésük, fejlődésük harmonikusan történjen. Őszi elletés esetén nagyobb figyelmet kell fordítani a szoptató 

tehenek téli takarmányozására, és a borjak kiegészítő takarmányozására is. 

A borjak fő tápláléka az anyatej, tetszés szerint naponta több alkalommal is szophatnak. Ha az anya tejtermelése 

elegendő, akkor bőségesen ellátja a borját tejjel, ami kedvező növekedést eredményez. A szoptatásos 

borjúnevelés történhet dajkásítással is, vagyis ha a borjút nem a saját anyja, hanem idegen tehén (dajka) 

szoptatja. Előfordulhat, hogy az anya elpusztul, vagy valamilyen egyéb ok miatt borját nem tudja szoptatni. 

Ilyen esetben kerülhet sor a dajkásításra az ember segítségével, vagy akár spontán is. A több tejet termelő tehén 

rendszerit az idegen borjút is elfogadja, szoptatja, a keveset termelő esetenként a saját borját sem. A 
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gyakorlatban elképzelhető és alkalmazható a dajkatehenes borjúnevelés olyan módszere, hogy a jobb termelésű 

(pl. tej- és húshasznosítású fajták keresztezéséből származó) tehenekhez más állományokból származó borjakat 

dajkásítanak. Erre láthatunk példát Írországban, Új-Zélandon a tej és húshasznú állományok egymásra épülő 

keresztezési programjában. 

Idősebb borjakat azonban (különösen a kevesebb tejet termelő fajták, pl. hereford esetén a nagyobb választási 

súly elérése érdekében célszerű lehet kiegészítő abrakolásban részesíteni. Ezt egyszerűen megoldhatjuk, ha az 

abrakot a legelőn olyan etető-berendezésekben helyezzük el, amihez csak a borjú fér hozzá. 

A borjak felnevelése során arra kell törekednünk, hogy növekedési erélyüket a lehető legjobban kihasználjuk, 

viszonylag nagy választási súlyt érjünk el és fejlődésük harmonikus, törésmentes legyen. 

A fiatal állatok táplálóanyag-szükséglete testtömegükhöz és takarmány-felvételükhöz viszonyítva nagy, amit 

különösen növekedésük kezdeti időszakában csak anyatejjel, de később is viszonylag koncentrált kiegészítő 

takarmányokkal tudunk biztosítani. 

A növekedés, a választási súly szempontjából döntő fontosságú, hogy a borjú szopása során mennyi tejhez jut 

naponta, vagyis mekkora anyjának a termelése. 1 kg testtömeg-gyarapodáshoz 1-2 hetes korban mintegy 6-7 kg, 

5-6 hetes korban 9-10 kg, később ennél több, 12-15 kg tejre van szükség. 

A húshasznú tehenek tejtermelése függ azok fajtájától, laktációjuk állapotától, előkészítésüktől, szoptatás alatti 

takarmányozásuktól. Tejhasznú keresztezésből származó állományok, a magyar tarka fajta, de a magyar tarka és 

hereford keresztezettek is, megfelelő körülmények között, bőségesen ellátják borjaikat tejjel. Az egyhasznú 

húsmarha fajták, különösen a hereford tejtermelése gyakran alacsony, nem elegendő a borjak kellő 

növekedéséhez. Ha a tehenek ellés előtti takarmányozása nem megfelelő, továbbá a szoptatás alatti 

takarmányozásuk hiányos, gyengébb, kisült legelőn kiegészítő takarmányozás nélkül tartjuk őket, akkor a 

tejtermelésük, és ezáltal a borjak súlygyarapodása is csökken. 

Születésük első négy hetében a húshasznú borjak szükségletét az anyatej biztosítja, ilyenkor nem igényelnek 

kiegészítő takarmányozást. Ebben az időszakban arra kell figyelni, hogy az anya elfogadja-e, engedi-e szopni a 

borját. Amennyiben nem lenne képes borját nevelni, más, hasonló időszakban borjazott, kellő tejtermelésű 

tehénhez történő dajkásítás célravezető lehet. Négy hetes koruktól a borjak tartózkodási helyén lévő abrakos 

vályúba (borjúóvoda) és szénarácsba célszerű takarmányt elhelyezni. Abrakként megfelel a jó minőségű 

kukoricadara, vagy gabonadarák keveréke, mert csak energia kiegészítés válhat szükségessé. Az anyatej a 

fehérjét, a nélkülözhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat biztosítja. A széna is kifogástalan minőségű, 

lehetőleg sarjúszéna legyen. 

3-4 hónapos kortól a borjak már nagyobb mennyiségű legelőfüvet is fogyasztanak. E takarmány és az anyatej 

rendszerint biztosítja fehérjeigényüket. A széna mellett etetett abrak ekkor is csak az energiakiegészítést 

szolgálja, tehát a kukoricadara, vagy egyéb gabonadara ebben az életkorban is megfelelő. 

A július-augusztusi szárazságban, ha a legelő kisül, a tehenek tejtermelése csökken. Ekkor a borjak csak kevés 

anyatejhez jutnak, ami nem elégíti ki fehérjeszükségletüket. Ilyenkor a borjaknak szánt abrak a kukoricadara 

mellett zabot, árpát és mintegy 10-15% extrahált napraforgódarát, vagy más fehérjetakarmányt, emellett a 

szükséges takarmánykiegészítőket is tartalmazza. Ilyen keverék lehet pl.: 52% kukoricadara, 30% zabdara, 15% 

extrahált napraforgódara, 3%borjú komplett premix. 

Néhány húsmarhatartó ország gyakorlatában választásig 50-300 kg közötti mennyiségű abrakot és 100-300 kg 

szénát is etetnek borjakkal kiegészítő takarmányként. A hazai gyakorlatban, különösen magyar tarka fajta 

esetében, néhány gazdaság sikerrel alkalmazza a kiegészítő takarmányozás nélküli borjúnevelést. Más - 

különösen a hereford fajtát tartó - gazdaságok választásig 100-200 kg abrak, és ugyanennyi széna etetését 

javasolják. Kiegészítő abrakolás esetén a választási súly 15-35 kg-mal növelhető. 

A megetetett abrak mennyisége attól is függ, hogy a választott borjakat értékesítjük, vagy saját magunk 

hizlaljuk. Az utóbbi esetben mérsékeltebb borjúkori abrakolás a célravezető. 

A borjak választása egy-egy gulyában munkaszervezési okok rendszerint egyszerre történik. Fontos, hogy a 

választás után anyjuktól jól elkülönítve, távolabbi épületben, vagy legelőszakaszon helyezzük el őket, mert 

igyekeznek "visszaszökni" a gulyába. 
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B. függelék - Melléklet 2. 
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C. függelék - Melléklet 3. 
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D. függelék - Melléklet 4. 
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E. függelék - Melléklet 5. 

 

 

 



 Melléklet 5.  

 150  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

 

 



   

 151  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

F. függelék - Melléklet 6. 
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