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1. fejezet - A JUH TARTÁSA ÉS 
TENYÉSZTÉSE 

1. A juhtenyésztés jelentősége és történeti áttekintése 
(Polgár J. Péter és Toldi Gyula) 

1.1. A juhtenyésztés jelentősége (Polgár J. Péter) 

A juh az egyik legsokoldalúbban hasznosítható háziállatunk. Húsa, teje értékes élelmiszer, gyapja és gereznája 

fontos ruházati alapanyag. Melléktermékei is széles körben felhasználhatók (bélből hegedűhúr, sebvarrócérna, 

szaruképletekből dísztárgyak, gombok, fésűk, csontból enyv, takarmány, a gyapjúzsír lanolinjából 

kozmetikumok alapanyagai készíthetők). 

Nagyszámú fajtája alakult ki, a hasznosítási irányok a helyi adottságokhoz és a piaci igényekhez igazodtak. 

Többnyire ott terjedt el a juhtenyésztés, ahol más állatfajok, fő-leg a szarvasmarha, nem tartható gazdaságosan. 

Ilyenek a száraz, szikes, nagy kiterjedésű, de kis fűhozamú, vagy kopár hegyvidéki legelőkkel rendelkező 

területek. A juhtenyésztés elsődleges célja a szövet készítésére alkalmas, finom gyapjú termelése volt. Ez a 

hasznosítási irány csak ott lehet jelentős, ahol hatalmas legelőterületeken nagy állományok tarthatók, mi-nimális 

eszköz- és munkaerő-ráfordítással.A juhhús fogyasztása az egyes kontinenseken, területeken eltérő volumenű. 

Az extenzív legeltetéses juhtartás mellett intenzív, abrakos hizla-lással is állítanak elő vágójuhokat. A 

tejtermelés elsősorban azokban az országokban jelen-tős, ahol a földrajzi adottságok a tejtermelő tehenészetek 

számára nem kielégítők. A juhtejből készült termékek kedvező ára miatt belterjes körülmények között 

intenzíven termelő juhásza-tok létrehozása is gazdaságos lehet.A juhtenyésztés gazdasági előnyeit a faj biológiai 

adottságai jelentik: → hasznosítja a más állatfajokkal nem legeltethető, alacsony fűhozamú gyepterületeket 

(ősgyepek, feltétlen juhlegelők), → jól értékesíti az alacsony táplálóértékű, nagy rosttartalmú takarmányokat, 

melléktermékeket, → fehérjeszükségletének 30-35%-a NPN anyagokkal biztosítható, → kellő szaporasága, 

rövid vemhességi ideje, a bárányok gyors fej-lődési erélye miatt fajlagos hústermelése kedvező, a bárányok 

választása után → fajtától és takarmányozástól függően - 50-150 l tej fejhető egy laktációban, miközben az 

anyák újra vemhesíthetők. A juh szerepe kiemelkedő lehet az okszerű környezetvédelem, környezetgazdálkodás, 

bio-termelés feladataiban. Extenzív körülmények között is export árualap előállítást tesz lehetővé. 

1.2. A juhtenyésztés történeti áttekintése (Polgár J. Péter) 

1.2.1. A Föld juhtenyésztése 

A mintegy tízezer éve történt háziasítás óta szerte a világon széles éghajlati határok, különböző természeti és 

gazdasági körülmények között tartják, tenyésztik a juhokat. Föníciai és görög városállamok voltak az első finom 

gyapjút előállító fajták hasznosítói. A római korban alakultak ki az okszerű takarmányozás, tenyészkiválasztás 

alapvető eljárásai. A legnagyobb fejlődés a termék előállításban az észak-afrikai eredetű „merinó” juhok Dél-

Európa irányából történő behozatala és továbbtenyésztése nyomán állt elő. A kiváló minőségű gyapjú előállítása 

a földközi tenger menti országokban, majd egész Európában elterjedt. A kézi munka, a manufaktúrák termelése 

Angliában, a XII-XV században a gyapjúfonás és szövés elterjedésével és fejlődésével komoly iparágat 

alapozott meg. Az ipari forradalom, a szövő és fonóipari gyárak létrejötte jelentősen megnövelte a gyapjú iránti 

igényt. A nemesítő munka is követte ezt, fajták egész sora alakult ki ekkor. A kontinensen a XVIII. században 

fésűsgyapjút termelő fi-nomgyapjas merinó tenyészetek (rambouillet, negretti, elektoral-negretti) alakultak ki és 

jelölték ki a fejlődés irányát. A rendkívül jövedelmező piacon a XIX. század elejére megjelent a Ausztrália, az 

Amerikai Egyesült Államok, majd Új-Zéland is. A gyapjútermelés „virágkora” Ausztrália ( 1. kép ), USA, Új-

Zéland színre lépésével (1800-) azonban a század végére leáldo-zott. A tengeri hajózás fejlődésével arányosan a 

telítődtek piacok. Újra előtérbe került a juhok hústermelése, amit részben a gyapjútermelő állományok 

húsirányú átkeresztezéséből előállított fajtákkal (cross-breed) értek el. A világ 10 legjelentősebb juhtartó 

országa a Földállományának mintegy felével rendelkezik ( 1. táblázat ). 

1.2.2. Hazánk juhtenyésztése 

A juhtenyésztés egyike volt a magyar állattenyésztés hagyományos ágazatainak. A vándorló magyarság útja 

során a Kaukázustól északra fekvő füves puszták népeinek juhfajtáihoz hason-ló, kiváló járásképességű juhokat 
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tartott. A rövid, finom pehelyszálak mellett ezeknek a bundája hosszú felszőröket is tartalmazott (kevert gyapjú). 

A mai fajták közül ezeket a jellegze-tességeket a racka mutatja. A racka gereznájából bunda (suba), nemez, 

bekecs, föveg, gyapjából cserge (takaró) készült. Őseink a honfoglaláskor jelentős számú juhot hoztak 

magukkal, de az itt élő szláv és avar népek is tartottak juhokat. Az ősi, szilaj pásztorkodás télen-nyáron 

szabadtartást jelentett. Ez a juhtenyésztésben – hagyományait tekintve- egészen a XX. század elejéig nyomon 

követhető. A megszilárduló feudalizmusban az állatállomány tulajdonlása és gondozása egyre inkább elvált 

egymástól. A juhászok vezetője a számadó juhász, keze alatt bojtárok dolgoztak. A fejlődő növénytermesztés és 

az egyre inkább letelepülő gazdálkodás (majorságok), az okszerű takarmányozás javította a termékek 

előállításának hatékonyságát. A juhtenyésztés fénykora a 18. század végétől a 19. század közepéig tehető. A 

nagy nemesi csa-ládok által vásárolt finomgyapjas (merinó) juhok állományai rendkívül jövedelmező gyapjú-

termelést tettek lehetővé. A történelmi Magyarország akkori területén kb. 15 millió, az ország mai területén, 

1869 végén mintegy 7,2 millió juhot tartottak. A gyapjú kiváló exportcikk, be-vétele meghaladja a vágómarha, 

sőt adott években a gabona árbevételét is. A gyapjú világpi-aci pozícióinak gyengülése azonban itt is 

megjelenik, és a juhállomány 1911-re 2,4 millióra apadt. A nagyarányú csökkenést az európai piacokon 

megjelenő olcsó és jó minőségű tenge-rentúli gyapjú miatti árzuhanás és a hazai legelőterületek más 

hasznosításba vonása okozta. Ezzel egyidejűleg jelentős fajtaváltás következett be. A hosszúgyapjas hazai 

juhfajtákat foko-zatosan felváltották a textilipar által inkább keresett rövidgyapjas fajták. Az I. világháborút 

követően a juhállomány tovább csökkent. A két világháború között az ország juhállománya 1,5–2,0 millió 

között volt. Tovább javult a fajtaösszetétel, és 1942-re már az állománynak közel 90%-a volt rövidgyapjas fajta. 

A juhtenyésztés jellemzően a nagybirtokokhoz kötődött. A két háború közötti időszakban a juhállománynak 

több mint a fele az 1000 kat. holdnál nagyobb földterülettel rendelkező uradalmakban volt. A juhnak három fő – 

hús, gyapjú és tej – hasznosítási iránya közül a különböző időszakokban a hasznosítás más-más formája került 

előtérbe. A 19. századig a hús, majd a gyapjú volt a hasznosítás elsődleges iránya, a tenyésztés célja. A két 

világháború között kormányzati intézkedések történtek a juhtej termelésének növelésére. Az 1930-as évek végén 

az anyajuhoknak már mintegy a felét fejték. Hazánkban a II. világháború után a juhállomány létszámának 

növelése mellett a textilipar gyapjúval való ellátása volt a fő feladat. A gyors ütemű állománynövekedés 

lehetővé tette, hogy az 1945. évi 328 ezres létszámot 1950-re 1.049.000-re növeljük. Az 1970-es és 1980-as 

években a tenyésztés a vágójuh, különösképpen a pecsenyebárány előállítására irányult. A vágójuh termelés az 

1980-as évek közepére, a megelőző 20 évhez képest mintegy 50–60%-kal nőtt, míg a gyapjútermelés, az 

állomány nagyságának ingadozását követve gyakorlatilag alig változott. A juhtejtermelés mindinkább 

jelentéktelenné vált, az anyajuhoknak egyre kisebb hányadát fejték ( 2. táblázat ). A hazai juhállomány későbbi 

jelentős csökkenését a gyapjú és a vágójuh iránti piaci érdeklődés további visszaesése okozta. A gyapjú termelői 

ára 1991-ben az előző évinek a felére zuhant, majd még mélyebbre. A vágójuh értékesítési ára is jelentősen 

visszaesett. A következő változás a 2004 évi uniós csatlakozás időpontja volt ( 3. táblázat ). A tenyésztők a 

várható támogatott anyajuh létszámot (1 147 000 egyed) elérő állománnyal kezdték meg az EU keretein belüli 

termelést. Az export-import egyenleg pozitív, ami egyértelműen a pecsenyebárány előállítás pozitív szaldójának 

eredménye. Éves szinten mintegy 600-700 ezer élő bárány és 0,5 ezer tonna vágott termék kerül exportra. 

Hazánk önellátási szintje juhhúsból az EU-ban az egyik legmagasabb, több mint 300%. Ugyanakkor a 

fogyasztásunk rendkívül alacsony, 0,5 kg/fő. Ezzel együtt a juhágazat a mezőgazdaság bruttó termelési 

értékének nem egészen 1%-át adja, az állattenyésztésen belüli aránya pedig mintegy 2%. Juhtenyésztésünk 

alapvető sajátossága a sokirányú termelés /gyapjú-, hús- és tejtermelés/, amely - a világon egyedülállóan - 

mintegy 95%-ban merinó fajtacsoportba tartozó állománnyal folyik. A magyar merinó tenyésztése a XVIII. 

században kezdődött, de a tenyészcél állandó változása miatt a mai napig igen heterogén állomány alakult ki. A 

rendszerváltás utáni gazdasági nehézségeink ellenére is bebizonyosodott, hogy igény van a juhtenyésztésre. 

Kereslet van termékeire, számos értékes állati terméket és nyersanyagot szolgáltat ( 4. táblázat ). A jelenlegi 

helyzetben is jelentősége van a következők miatt: → olyan mezőgazdasági területeket és melléktermékeket 

hasznosít, amelyet más állatfajokkal nem, vagy csak kis mértékben volna lehetséges, → viszonylag gyorsan, kis 

befektetéssel fejleszthető, → élőállatból, húsból és tejtermékekből jelentős exportot tesz lehetővé, → az ipar 

számára nyersanyagot szolgáltat /gyapjú, gerezna stb./, ami import-megtakarítást eredményez, → kisüzemi 

keretek között is eredményesen tartható, tenyészthető, e téren a fejlesztési lehetőségek még kiaknázatlanok, → a 

vidéki lakosság bizonyos részének munka- és megélhetési lehetőséget biztosít, ezzel a vidék népességfenntartó 

és helyben tartó képességét növeli, → a tájképi környezet javításában jelentős szerepe lehet, → természetkímélő 

módon tartható. 

1.3. A Föld, az Európai Unió és Magyarország juhtenyésztésének 
helyzete (T. Gy.) 

1.3.1. A Föld juhtenyésztésének helyzete 
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A Föld juhlétszáma (1. ábra) több mint egy milliárd egyedet számlál (2008-ban 1.119,7 millió, bárányok 

nélkül), amelynek mintegy 18%-át részben tejtermelésre is hasznosítják. Kína a legnagyobb juhtartó (170 millió) 

a Földön (a Föld juhlétszám 15%-a). Óceánia (Ausztrália és Új-Zéland) a 2. helyre szorult a 10,1%-ot képviselő 

juhlétszámával, majd követi az EU 8,5%-os nagyságrendű állományával. A Föld juhállománya 0,6%-al, mintegy 

7,1 millió egyeddel gyarapodott 2007-ben. A kecskeállomány 850 milliós és 2007-ben megőrizte a 2006. évi 

szintjét. A Föld juhhús-termelése (2. ábra) 8,9 millió tonna nagyságot ért el 2007-ben (+1,8%) szemben az 5,1 

millió tonna kecskehús-termeléssel (+1,4%). Mivel Kína, India, Afrika és Közel-Kelet lényegében magukénak 

mondhatják a juhhústermelés döntő hányadát, így Új-Zéland és Ausztrália messze elmaradnak a Föld 

juhhústermelését meghatározó szereptől. A Föld gyapjútermelése (3. ábra) csökkenő, stagnáló tendenciát mutat, 

2008-ban 2,2 millió tonna volt. A juhtejtermelés (4. ábra) folyamatosan növekszik, Ázsiával, Európával élen, 

2008-ban 9,1 millió tonnát ért el. A juhbőr-termelés (5. ábra) 2006-tól lendületet vett és 2008-ban elérte a 650 

ezer tonnát, melyből Ázsia több mint 350 ezer tonnával részesedik. 

1.3.1.1. Új-Zéland juhágazata 

1.3.1.1.1. Juhállomány 

Az új-zélandi juhállomány évek óta csökkenő tendenciát mutat, amely folyamat 2008-ban felgyorsult. A 

termékenyíthető juhállomány jelentős (-9,5%, -2,47 millió anya) visszaesése volt megfigyelhető, így 2008. 

június 30.-ára 23,6 millió anyajuhra csökkent, szemben a 2007. évi 26,06 milliós létszámmal. Ez a legerősebb 

megfigyelt hanyatlás volt Új-Zélandon az 1991-1992. évi időszak óta. Ezen felül, ez a reproduktív állományból 

való tőkekivonás időszakosan kapcsolódott az állománypótlásra meghagyott jerketoklyók nagyon jelentős, 

2008. évi visszaeséséhez, mintegy 15%-os arányban. Az állomány-visszaesés eredményeként, a megszületett 

bárányok száma is csökkent 13,5%-al. Ez a létszámcsökkenés a juhtartók kivo-nulásának volt köszönhető. 

Becslések szerint ugyanis, 2008-ban 330 gazdaság állt át a tejelő marha tartására, lévén, hogy a tejszektorra a 

tartósan kedvező gazdasági helyzet volt a jellem-ző. Ezen kívül, az aszály következtében, amely főleg Új-

Zéland keleti oldalát sújtotta, többen felhagytak a juhtartással. Összességében, a reproduktív állomány és a 

bárányok számának csökkenése eredményeként, az új-zélandi juhállomány 12,2%-al esett vissza. 

1.3.1.1.2. Vágások és termelés 

Az állománycsökkenés ellenére az új-zélandi vágások 5,2%-al (+1,6 millió juh) növekedtek a 2007-2008. évi 

felmérés során és összességében 33,1 millió állat levágását eredményezték 2007 októbere és 2008 szeptembere 

között. E növekedés elsődlegesen a reproduktív állományból történő tőkekivonásra vezethető vissza. A 

gazdaságokban, 2008. június 30.-ig állománypótlásra meghagyott bárányok száma drasztikusan csökkent (-15% 

körül), így ezek a bárányok jelentősen növelték a levágott állomány nagyságát. Ezen felül, az aszály okozta 

gondok arra ösztönözték a gazdákat, hogy időben előrehozzák a bárányvágásokat. A levágott bárányok 

átlagsúlya 460 g/egyed (-2,8%) mértékben, a kissé korábbi vágások okán csökkent. Az új-zélandi bárányhús-

termelés így 14800 karkasz-egyenérték tonnával (-2,8%) csökkent. 

1.3.1.1.3. Árak 

A bárányok termelői ára egy egyenletes, tartós csökkenésen ment át Új-Zélandon 2001 óta. 2001 és 2007 között, 

inflációval korrigálva, ténylegesen 33,6%-al csökkent, amely hanyatlás ösztönözte a termelőket a vágóbárány-

termelési szektor elhagyására, és a tehéntej-termelésbe való átváltásra. Az árcsökkenés mértéke, 2007. október 

és 2008. szeptember közötti időszak-ban, új-zélandi dollárban számolva 5,7%-ot ért el. A selejt juhok termelői 

ára ismét visszaesett 6,1%-al. A bárányok termelői ára az export árakhoz, a csökkenő, termelt mennyiséghez 

igazodott. Ezzel szemben, a selejt juhok vágásának növekedése kedvezett az alacsonyabb árak kialakulásának. 

A vágóbárány termelői ára is hanyatlott 3,2%-al. A 15 kg-os exportbárányok árjegyzése egy erős növekedést 

mutatott 2008-ban (+21,2% NZ$-ban). Az export ár növeke-dés, Új-Zélandban, a juhállomány csökkenéséhez is 

kapcsolódott. Valójában, az európai ter-melés csökkenése kedvezett a juhhús magas árjegyzése fenntartásának 

az EU-ban. Hasonló-képpen, az új-zélandi termelés stagnálása és még inkább a kisebb élősúlyban való 

értékesítés, hozzájárult a kínálat hanyatlásához, az árak fenntartásához. 

1.3.1.2. Ausztrália juhágazata 

1.3.1.2.1. Juhállomány 

Az ausztrál juhállomány csökkenése folytatódott, amelyet az ágazatból való tőkekivonás 2008-ban felgyorsított, 

így a reproduktív állomány 7,6%-al esett vissza 79,2 milliós létszámmal a birtokában. Az ausztrál juhágazat 

további csapásokat szenvedett még el a szárazság következményeiként 2008-ban, amely mélyen sújtotta az 
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országot 2006 végén és 2007 elején. Ezt a káros éghajlati hatást követte 2006-ban és 2007-ben is a selejt juhok 

kivágásának fokozott növekedése. A 2008. évre ezek a selejt juhvágások egy újabb csúcsot értek el (+1,3%) 

további 160 ezer selejt juh kivágásával. A bárányvágások 2007-ben 8,6%-al növekedtek (+1,6 millió bárány a 

21,15 millión felül). Válaszul az aszályos időszakra, a vágások számszerű növekedésének előjeleként, az 

állománypótlásra szánt jerkék kivágásával, megjelent az ága-zatból való tőkekivonás is. 2008-ban, ezt a 

reproduktív állománycsökkenést követte a bárány-vágások csökkenése is (-5,1%). Azonos időszakban, az 

Ausztráliában levágott bárányok át-lagsúlya is csökkent 1,6%-al (-330 g/egyed az éves átlagos 20,42 kg/egyed 

súlyból), maga után vonva a bárányvágások 5,8%, összes élősúlyban való visszaesését. 

1.3.1.3. Juh- és kecskehús kereskedelem 

Az új-zélandi juhhús export 2007. évi erős (+8%) növekedése után, 2008-ban ismét bővült 2,2%-al (+8700 

tonna), 410200 tonnát képviselve. Ezek, a Közel-Keletre és É-Afrikába irányuló eladások mutatták a 

legnagyobb növekedést (+5,7%) 2300 tonna többlettel. Az ázsiai piac szintén tiszta emelkedést mutatott 

(+3,1%, 2150 tonna). Mindazonáltal, az EU maradt továbbra is Új-Zéland elsőrendű piaca a 46,7%-ot 

képviselő, 2008. évi exportjával (+0,9%, 191 500 tonna). Az ausztrál juhhús-exportok újra növekedtek 1,1%-al, 

pótolva a 2007. évi aszálynak köszönhető visszaesést. Ezek az eladások Kína felé (+6850 tonna, azaz +2,8%), 

Közel-Kelet és Észak-Afrika (+3950 tonna, azaz +4,9%) felé voltak a legjelentősebbek. 

1.3.1.4. Előrejelzések 2009-re 

Új-Zélandon a bárányárak emelkedése okán remélhető az ágazatból való tőkekivonás lassulása és az állomány 

stabilizálódása. Ezzel szemben a hústermelés visszaesése várható a korábbi reproduktív állomány csökkenése 

miatt, továbbá a selejt anyák, illetve az állománypótlásra szánt jerkék vágása is mérséklődik. A bárányvágások 

tehát jelentősen csökkenni fognak 2009-ben, éreztetve hatásukat a juhhús-termelésben és az exportban. Ezzel 

szemben a felnőtt juhhús exportok nőni fognak, és várhatóan főleg a Közel-Kelet felé irányulnak. Az Európába 

irányuló legértékesebb exportok várhatóan fennmaradnak és folytatódik az érdeklődés a hűtött húsok iránt és 

csökken a mélyhűtött húsok aránya. Ausztráliában az állománycsökkenés folytatódni fog 2009-ben, de kevésbé, 

mint az elmúlt aszályos évek során. Mindazonáltal a fokozatos állománycsökkenés következményeként, a 

juhhús-termelés, így az ausztrál export visszaesése várható. Európában kedvezőtlen hatással lesz a juhhús-

termelésre az ágazatból való tőkekivonás, továbbá a CAP által bevezetett, a termeléstől külön választott 

támogatási rend-szer. A 2006-ban megindult tőkekivonás lassulni fog 2009-ben, éppúgy, mint az állomány-

csökkenés mértéke. Ebben az összefüggésben a csökkenő hazai termelés, az import kvóták, de különösen 

gyengülő kereslet, az európai fogyasztás valószínűleg újra csökkenni fog 2009-ben. 2009-ben, várhatóan, több 

ország gazdasági válsága nem kedvez a globális juhhús kereskedelemnek. 

1.3.2. Európai Unió juhtenyésztésének helyzete 

1.3.2.1. Állatállomány 

A juhállomány csökkenése 2008-tól fokozódott Európában ( 5. táblázat ), különösen az EU-15 szintjén, ahol az 

állomány 6,2%-al esett vissza, miközben a román állomány 10,3%-os növe-kedést mutatott. Ez utóbbi fejlemény 

lehetővé tette a juhállomány 6,1%-os növekedését az új EU tagok szintjén. Az ír juhállomány az EU új, a 

termelés-támogatás szétválasztási politikája következtében, 2004. és 2007. között elveszítette létszámának 

negyedrészét, több mint 1 mil-lió egyedet. Az ágazatból való tőkekivonási folyamat 2008-ban is folytatódott, 

így a reproduktív állomány 5,1%-al csökkent (-35.000 anyajuh). Az Egyesült Királyság állatállománya szintén 

hanyatlásnak indult és 830.000 anyajuhot veszített el (5,6%). A spanyol állatállomány ugyancsak összeomlott, 

mivel 1.400.000 anyajuhval csökkent (-8,4%). A 2008-as évben öszszességében az EU-15 reproduktív 

állatállománya 2.700.000 anyajuhval lett kevesebb (-4,5%). Ez a visszafejlődés nagymértékben érintette a 2009-

es évben a juh termék-előállítást. Az új tagok közül egyedül a román állatállomány növekedett jelentősen 

(+390.000; +5,4%). Az EU-27 állománya összességében 2.370.000 juhval csökkent 2008-ban (-3,4%), a létszám 

68.038.000. 

1.3.2.2. Termelés – vágások 

Az EU, a termelés-támogatás szétválasztási politikája okán, Spanyolország -13,1%-al, Egyesült Királyság -

5,7%-al, és Írország -6,6%-al csökkentette a termelését, így az európai termelés, 2009-ben 5,5%-al (-976.000 t) 

esett vissza. A két utóbbi országban, a juhok elektronikus jelölésének bevezetése a juhtartók elkedvetlenítését 

eredményezi. A tejtermelés, Görögország (-2,2%) és Olaszország (+2,3%) tejtermelő-zónáiban sokkal 

kedvezőbb helyzetben van. 
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1.3.2.3. Kereskedelem 

1.3.2.3.1. Élőállatok 

Románia EU-hoz való csatlakozásától kezdve, az ún. „harmadik országok” élő juh vásárlása csekély 

mennyiséget képvisel. Az új EU Tagországokból származó, közösségen belüli élőállat vásárlás körülbelül 1%-al 

növekedett. A „harmadik országok” felé történő közösségi export 5,4%-al növekedett, ami a Libanon irányába 

történő eladások fellendülésének köszönhető. 

1.3.2.3.2. Hús 

A juhhús európai importja, 2009-ben 4,4%-al csökkent (11.700 t). Egyedül az új-zélandi hús-import 5,9%-al (-

13.311 t) gyengült, de még így is 84%-ot képvisel az európai juhhúsimport-ból. Amennyiben Ausztrália 

termelése tovább csökken, a D-Amerikai import erősen növe-kedne (+60%-ban a csillei hús, +30%-ban 

argentínai) ( 6. táblázat ). 

1.3.2.3.3. Termelői árak 

Az európai juhhús-termelésben és a juhhús importban kialakult hiány, jelentős áremelkedést eredményezett 

szinte minden termelő országban. Így 2009-ben, a nehézbárány ára 5,1%-al növekedett (449,4 €/100 kg), amíg a 

könnyűbárányok 4,9%-os áremelkedést mutattak (637,5 €/100 kg), egyedül Olaszországban csökkent a termelői 

ár (-2,1%). 

1.3.2.3.4. Fogyasztás 

Az európai termelés (-5,5%) és a hús import (-4,4%) egyidejű csökkenése közvetlenül éreztette a hatását a 

juhhús-fogyasztásban, ami kb. 5%-al esett vissza. A kialakult húshiányon kívül, a juhhús-fogyasztást 

kedvezőtlenül befolyásolta az általános gazdasági válság is, így Spa-nyolországban: -12%-al, Írországban: -

11%-al és az Egyesült Királyságban -6%-al csökkent. 

1.3.2.4. Előrejelzések 2010-re 

A juhágazatban korábban végbement tőkekivonás okán, a juhhús-termelés ismét egy újabb visszafejlődésnek 

lesz részese 2010-ben. Óceánia juhhús-termelésének visszaesése és a gaz-dasági válság által gyengített belföldi 

kereslet, várhatóan csökkenő importot fog eredményezni. Így, az európai juhhús-fogyasztás 2010-ben 4,8%-kal 

csökkenhet, viszont a gyenge kínálat által fenntartott árak, úgy európai szinten, mint világviszonylatban, 

magasan kellene, hogy maradjanak 2010-ben. 

1.3.3. Magyarország juhtenyésztésének helyzete 

Magyarországon a juhállomány csökkenése miatt (2009. 12. 1-én 1,224 millió juh, ebből 968 e anya) a juhok 

felvásárolt mennyisége 5%-kal esett vissza 01-05. hó között az előző év, hasonló időszakához viszonyítva. A 

felvásárlás eltolódott a pecsenyebárány felé, amelynek a felvásárláson belüli részaránya jelentősen nőtt, míg a 

tejesbárányé csökkent. Az AKI vágási statisztikája szerint a juhok vágósúlya 15%-kal, ezen belül a bárányé 

38%-kal nőtt 01-05. hó között 2009 hasonló időszakához viszonyítva. A vágás bővülése lehetővé tette a juhhús 

export jelentős növekedését az idén, ezen belül a darabolt juh és bárány, csont nélkül, fagyasztva, termék 

részesedése 82% volt, amely a román piacra került a KSH adatai szerint. Figyelemre méltó, hogy ezt a terméket 

az előző években még nem szállítottuk Romániába. Japánba kü-lönleges minőségű egész, vagy fél bárányt 

exportáltunk növekvő mennyiségben. A jövőben is kívánatos lenne, hogy a magyar bárányok ne élve, hanem 

feldolgozott formában kerüljenek értékesítésre.Magyarország élőbárány-exportja 8%-kal csökkent az idei év 

első 5 hónapjában az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel értéke forintban számolva, csaknem 12%-kal esett 

vissza az alacsonyabb exportárak miatt. A hazai bárány legnagyobb felvevő piaca továbbra is Olaszország, de 

részesedése az összes exportból 88%-ra csökkent az egy évvel korábbi 92%-ról. Olaszországba 12%-kal 

kevesebb élő bárányt szállítottunk 01-05. hó között, ugyanakkor Görögországba és Horvátországba nőtt a 

kivitel. Az olasz piacon, euróban számolva, magasabb volt az elérhető exportár, de Ft-ban kifejezve ez 3%-os 

csökkenést jelentett a Ft erősödése miatt.Az AKI PÁIR adatai szerint a könnyű és a nehéz bárány ára (6. ábra) 

01-07. hó között csaknem azonos volt az előző év, hasonló időszakának átlagával. A bárány ára az idén is a 

szezonalitásnak megfelelően alakult, az értékesítési főszezonban (Húsvét) az árak elmaradtak az előző évitől, 

viszont Húsvét után – a korábbi évektől eltérően – a csökke-nés mértéke kisebb volt. Az év 2. fő bárány-

értékesítést megelőző időszakában, az olasz kereslet élénkülése miatt, az árak emelkedtek, és magasabbak 

voltak, mint egy évvel korábban. Augusztus elején, a Ft, €-val szembeni erősödése ugyanakkor mérsékelheti a 

hazai bárányok külpiaci értékesítéséből származó bevételt. 
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2. fejezet - Termékek és 
melléktermékek a juhtenyésztésben 
(Polgár J. Péter) 

A juh tipikus többhasznú gazdasági haszonállat. Fő termékei a gyapjú, (2. kép, 3. kép, 4. kép, 5. kép, 6. kép), a 

juhhús (7. kép, 8. kép, 9. kép, 10. kép) a juhtej, de e mellett a gerezna (gyap-júval lenyúzott bőr), a trágya is 

haszonnal bír. Számos értékesíthető melléktermék keletkezik a juh vágása és a juhtej feldolgozása kapcsán is. A 

juhtenyésztés esetében a több termék egyben jobb alkalmazkodásra is lehetőséget nyújthat. A piaci viszonyok 

változása a termékek fontossági sorrendjét is befolyásolta. Ma hazánkban a létszám több mint 90%-át a merinó 

fajtacsoport és keresztezett állományaik adják. A gyapjú, mint főtermék megszűnt, a hús és tej termelése 

fejlődésnek indult. A juhhús és a gyapjú ikertermékké vált, később a hús került előtérbe, mivel a termelés 

meghatározó részét exportáljuk. A juhtej fogyasztása nálunk nem számottevő. A belőle előállított tejtermékek 

skálája bővült, de még jelenleg is csak választékbővítő termékkörként jellemezhetjük. Exportja változó, de ezt 

ma az import jelentősen meg-haladja. A bőr (gerezna) hazai igényünket csak részben fedezi, mivel a bárányokat 

élve ex-portáljuk. Szőrme és irha feldolgozásunk is jelentős. A jelenlegi termelési és piaci trendeket figyelembe 

véve a következő árbevételi arányok mutatkoznak; Az árbevétel 95%-a hústerme-lésből, a maradék 5% 

gyapjúértékesítésből keletkezik. Ha fejjük az állományt, a gyapjú 5%-os árbevétele mellett a tej további 20%-os 

hányadot jelenthet, így a hús árbevétel mintegy 75%-os szinten jellemző. 

1. Gyapjú 

A gyapjútermelés a jelenlegi árak miatt nem nevezhető gazdaságosnak, ezért a gyapjúminőség és -mennyiség 

szinten tartása mellett a húsformák javítására kell törekedni a gyapjútermelő fajták esetében is. A magyar 

merinó populációk alkalmasak e típus kialakítására. A Föld juhállománya az elmúlt évtizedekben egyenletes, 

kismértékű növekedést mutatott, bár elmaradt a dinamikusan fejlődő baromfi-, sertés-, vagy akár a 

szarvasmarhatenyésztés üteme mögött. A juh a világ állatállományának mintegy 5%-át képviseli állat 

egységben. Európa juhállománya az ezredforduló óta kis mértékben csökken. Az eltérő adottságok miatt az 

állománysűrűség igen nagy változatosságot mutat. Száz hektár mezőgazdasági területre Ausztráliában 32, Új-

Zélandon 468 juh jut, míg a világátlag 24. A legelők juheltartó képességét is nagy szélsőségek jellemzik, 

extenzív körülmények között egy juh takarmány¬szükségletét csak több hektár tudja biztosítani, míg intenzív 

viszonyok mellett egy hektáron 20 juhot is lehet tartani. A gyapjútermelésben is Ausztrália és Új-Zéland az 

élenjárók, itt egy juhra 5,2 kg zsírban nyírt gyapjú jut, ami a világátlag kétszerese. A termelt gyapjú 40%-a 

merinó, 30%-a crossbred (keresztezett), 30%-a pedig kevert gyapjú ( 7. táblázat ). A világ gyapjútermelésének 

legnagyobb részét nem a termelés helyén dolgozzák fel ( 11. kép ), többségét a korszerű olasz, francia, angol és 

japán textilipar vásárolja fel. Egyre jelentősebb mértékű a kínai piac hatása. A termelt menynyiség mintegy 60-

70%-a kerül a nemzetközi kereskedelembe. 

2. Hús 

A hústermelés az elmúlt időszakban elsősorban az állomány növekedésének köszönhető. A legnagyobb 

termelők Ausztrália és Új-Zéland, a legnagyobb fogyasztók az USA, az Európa Unió és egyes arab országok. Az 

eltérő fogyasztási szokások miatt különbözőek a minőségi igények. A faggyúszegény, fiatal bárányhúst ( 12. kép 

) az igényesebb európai és északamerikai piac igényli elsősorban, míg a nagyobb tömegű, faggyúsabb 

bárányokat az arab országok vásárolják. Hazai juhhús-fogyasztásunk 0,3-0,4 kg körül alakul. A hústermelés 

jelenlegi elsődleges terméke az intenzív hízlalással előállított pecsenyebárány, aminek több mint 90%-a élve 

exportált pecsenyebárányként kerül értékesítésre. Jelenleg is ez a haszonvétel adja az árbevétel legnagyobb 

hányadát, de tartalékok itt is fellelhetők. Hústermelésben a végtermék előállításban apai vonalként (terminál 

kosok) a német feketefejű, suffolk, ile de france, charollais és texel fajtákat használjuk. A felnevelt szaporulat 

növelése a felhizlalható bárányok számát, míg az intenzívebb gyarapodás a bárányok értékesítési súlyát növeli. 

A jobb izmoltság pedig a magasabb értékesítési árát alapozza meg. A magyar merinó állományok hátránya („R” 

és kisebb mértékben „O” EUROP minősítés) a vágott testek minősítése esetén egyértelműen kimutatható. 

Jelenleg több mint 90%-os arányban élő állapotban értékesítjük a bárányokat. Ha vágott és minősített formában 

kellene a piacra vinni a bárányokat, kedvező értékesítési helyzetünk jelentősen gyengülne. 
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3. Tej 

Ázsiában és Afrikában fontos népélelmezési termék a juhtej. A juhok tejéből készített termé-kek az EU piacain 

is jól értékesíthetők ( 8. táblázat ). A világ anyajuh állományának csak cse-kély hányadát fejik. A Földközi-

tenger partvidékén régi hagyomány a juhtej termelése és an-nak sokoldalú feldolgozása. A felvevő piacok 

igénye a juhsajtok iránt folyamatosan növek-szik. A tejtermelésben élenjáró országok: Törökország, 

Franciaország, Irán, Olaszország, Gö-rögország és Románia. Franciaország egy juhra jutó éves tejtermelése 125 

l. A juhtej értékesítése a gazdaságos juhtartás egyik meghatározó bevétele lehet. A hazai tejtermelés jelentős 

tartalékokat rejt. A merinó javítására alkalmas hazai viszonyok között a cigája, az awassi, a lacaune fajta. A 

genetikai előrelépés mellett feltétlen szükséges a technológia fejlesztése is. Az intenzív tejtermelés a hazai 

legeltetési lehetőségek mellett feltétlenül jelentős abraktakar-mányozást is feltételez. Jelentős probléma a tej 

területi és csak időszakosan rendelkezésre álló beszállítói háttere. Minőségi problémák (csíraszám) különösen a 

nyári időszakban lépnek fel. További gátja a fejlődésnek e helyzet következtében a felvásárlás és a feldolgozók 

részleges hiánya. 

4. Gerezna 

A világ nyersbőr (gerezna) termelését az állomány nagysága, a vágóbárány értékesítésének mértéke határozza 

meg. A termelt juhbőr háromnegyede kerül a nemzetközi kereskedelembe. A legnagyobb exportőrök Új-Zéland 

és Törökország ( 9. táblázat ). A nemesprém /karakül/ termelése gyenge takarmányozás mellett is 

megvalósítható. A karakül-tenyésztés hagyományos területei Kazahsztán, Üzbegisztán, Afganisztán, de Dél- és 

Kelet-Afrikában is megtalál-ható. 

5. Juhtrágya 

A juh trágyája az istállózott tartás időszakában keletkező almos trágya. Kis nedvességtartalmú, erősen 

tömörödött, jó beltartalmi értékekkel bíró trágyaféleség. A többnyire növekvő almos istállókból évente 1, 

ritkábban 2 alkalommal kitermelve kiválóan alkalmas kertészeti vagy szántóföldi hasznosításra. Naponta ürített 

szilárd és híg ürülék súlya különböző állatfajoknál az 10. táblázat  szemlélteti. Az istállózott tartás esetében 

egyedenként napi 0,5-1 kg alomanyag (szalma) felhasználása jellemző ( 11. táblázat ), és jelentős mennyiségű 

almostrágya keletkezik. A jó minőségű alomszalmából a juh bizonyos mennyiséget kiválogat, elfogyaszt. 
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3. fejezet - A juh faji, biológiai 
sajátosságai, elnevezései (Toldi 
Gyula) 

1. A juh faji biológiai sajátosságai 

A juh a párosujjú patások rendjébe, a szarvasmarhafélék családjába, a juhok alcsaládjába tar-tozó kérődző állat. 

Földünkön, a legnagyobb területen és a szarvasmarha után a legnagyobb létszámban él. A juh elterjedésének 

mértéke, annak faji, biológiai sajátosságaival magyaráz-ható, melyek közül az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

→Kérődző, legeltető tartásmódot igénylő, fáradhatatlan legelő állatfaj.→Száraz vidékek legelőin jól érzi magát, 

a vizenyős területeket nem kedveli. →Keskeny arc-orri részével, mozgékony ajkaival a legelő füvét tőből képes 

lelegelni, a szénából a finom levélrészeket kiválogatni. →Olyan tápláló anyagokat fogyaszt, amelyet sem az 

együregű-gyomrúak (sertés, baromfi), sem az ember nem képes hasznosítani táplálék gyanánt. →Elő-

gyomraikban zajló mikrobás emésztés révén különböznek az együregű-gyomrú állatoktól (cellulóz emésztésére 

is képesek). →A kérődző állataink közül, a juh elő-gyomrai (bendő, recés, százrétű) már 2-3 hetes életkortól 

fokozatosan elkezdik működésüket. →A mikrobáktól steril emésztőcsővel született bárányok a környeze-tükből, 

a felnőtt juhok által érintett takarmány kóstolgatásával „fertőződnek” meg. →Energiaigényének többségét 

legelőfűvel elégíti ki, így akár a kisebb gyephozamú területeken, ahol a durvább ajkú kérődzők már nem találják 

meg életfeltételeiket, az ember számára hasznos terméket állít elő. →Energiaigényének 15-35%-át is 

kiválthatjuk mezőgazdasági és ipari melléktermékkel. →Fehérje szükségletének 30-35%-a ún. NPN anyagokkal 

kiváltható, melyre kevésbé érzékeny, mint a szarvasmarha. →Fejlődési erélye nagyobb a borjúénál és 

gyakrabban is szopik a tejtáplálás időszakában, mivel oltógyomrának arányosan kisebb a befogadó képessége. 

→Gyapja a textilipar egyik fontos alapanyaga, bár más állatfajok is termelnek gyapjút (láma, alpaka, jak, 

vikunya, angóra nyúl, angóra kecske, teve). →A szarvasmarhával szemben, nem egyet ellő, hanem ellésenként 

2-4-5 életképes magzatot képes kihordani, megelleni (finn landrace, romanov, booroola). →5 hónapos 

vemhességét követően, 6-8 hónaponként, sűrítve újraellethető. →A bárányok néhány napos vagy korai, 35-42 

napos választásától fejhető, e periódusban újra termékenyíthető, a vemhesség 4. hónapjáig nem szükséges 

elapasztani. →Az anyáktól a bárányok választása után 50-500 liter tej fejhető egy laktációban. →Teje a kérődző 

állataink közül a legértékesebb, a legtöbb szárazanyagot (19%) tartalmazza. →A bárányok a kifejlettkori súly 

55-60%-át 100-150 napos korra elérhetik. A hizlalás forgási sebessége kedvezőbb, eszközlekötési ideje 

rövidebb, mint akár a szarvasmarháé, akár a sertésé. →Szőrmés bőréből a prémfeldolgozó ipar értékes ruházati 

cikkeket állít elő. 

2. A juh elnevezései kor, ivar, hasznosítás szerint 

A juhokat is az életkortól, ivartól függően különböző elnevezéssel illetjük. →A juh, a faj va-lamennyi 

korcsoportjára, ivarára vonatkozó, hivatalos, tudományos elnevezés. →A birka idegen eredetű, de 

meghonosodott kifejezés, a nem őshonos, finom gyapjas juhok megjelölé-sére szolgált. →A kos hímivarú juhot, 

a jerke nőivarú juhot, az anya kifejlett nőivarú juhot, az ürü kasztrált juhot jelöl. →A szopós bárány 

elnevezést használjuk a bárány tejtáplálási időszakában, mintegy három hónapos koráig, amely ivartól függően 

kosbárányt, jerke bárányt és ürübárányt jelölhet. →A választott bárány megnevezés a bárány elválasztásától 

egyéves koráig használatos. →Az egy évet meghaladott bárányokat fedeztetésig toklyónak, termékenyítésüket 

követően előhasinak nevezzük. Ivartól függően kostoklyó, jerketoklyó, ürütoklyó a helyes elnevezésük. A 

kétfogas toklyó, a két tej-fogófogát véglegesre váltott, éves kor körüli és négyfogas toklyó a négy tejfogát 

állandóra váltott, kétéves kor körüli juh. →Meddő elnevezés használatos a többszöri pároztatás ellenére üresen 

maradt előhasi és anyajuh egyedekre. →A kereső kos az ivarzó anyajuhok kikeresésére használatos kos. 

Kötényes kos a párosodásra köténnyel korlátozott próbakos. Vazektomizált kos a csonkolt ondó-vezetékű 

próbakos. →Hasznosítás szerint gyapjú-, hús-, tej-, szapora- és vegyes hasznosítású juhokat különböztetünk 

meg. 
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4. fejezet - A juhok testalakulása 
(Toldi Gyula) 

A juh külleméből, a testtájak, testrészek alakulásából, összességében a külső jegyek alapján következtethetünk a 

hús-, gyapjú- vagy a tejtermelés valószínű nagyságára, a fejlődés gyorsa-ságára, az állat járóképességére, 

továbbá szervezetének szilárdságára és ellenálló képességére. Valamennyi hasznosítási típusban, így a hús-, a 

gyapjú- és a tejtermelés céljából tartott juhok bírálatánál, a tenyészállatjelöltek testtájai külső alakulásának az 

adott fajtára előírt, az ún. faj-tastandard-ben rögzített követelményeknek kell megfelelnie. Gazdasági 

állatfajainktól függet-lenül, a külső testalakulás megítélése volt az a támpont, amely elvezette az embert az első 

tenyésztési eredményekhez, a speciális, ún. „egyhasznú” fajták kitenyésztéséhez. Az elmúlt évszázadok során 

különböző jelentőséget tulajdonítottak a küllemi bírálatnak az egyed terme-lési színvonalával összefüggésben. A 

küllemi bírálat célja, hogy feltárja a külső testalakulás és a termelés közötti összefüggéseket. Korszerű 

értelmezésben, egy egyed termelőképességének, haszonértékének elbírálásánál nem tekintjük döntő tényezőnek, 

annak küllemét, de nem hagyhatjuk azt figyelmen kívül. Az ezzel ellentétes felfogás, a küllem jelentőségének a 

termelőképességgel szembeni túlértékelése, már a formalista irányzatot képviseli. A küllemi bírálat során azokat 

az egyedeket részesítjük előnyben, amelyek külleme, szervezeti felépítése, kons-titúciója a magas színvonalú és 

tartós termelés terhelését jól bírja. Ha egy egyed származása, az ősök termelési eredményei alapján kiváló, 

viszont külső testalakulása kifogásolható, magas színvonalú termelésére nem számíthatunk. Amennyiben egy 

juh jó tejelő, de küllemi hibákkal terhelt, annak tenyészértéke csekély. A küllemi bírálat célja tehát a termelést 

közvetlenül vagy közvetve, azt előnyösen vagy hátrányosan befolyásoló küllemi tulajdonságok megítélése. A 

juhok hagyományos küllemi bírálatát „bonitálás”-nak nevezik, amely a gyapjútermelés megítélésére helyezte a 

hangsúlyt. Az egyes testtájak, testrészek elbírálása szoros kapcsolatban van a különböző hasznosítási típusokkal 

szemben támasztott elvárásokkal. 

1. A juhok testtájai, testrészei, velük szemben 
támasztott tenyésztői igények 

A juhok három fő testtája a fej, törzs és a végtagok, amelyeken belül további testrészeket kü-lönböztetünk meg. 

1.1. Fej 

A fej bírálatakor alapvető szempont, hogy - a fajtán és termelési típuson belül - a törzshöz viszonyítva arányos 

legyen, az ivarjelleget egyértelműen kifejezze. A kos fejének arci része rövidebb, széles, a koponya széles és 

durvább megjelenésű. Az orrhát domború, az orron átfutó harántráncok jól láthatóak, a szemszögleti 

faggyúmirigyek fejlettek. Az anyajuh feje finomabb felépítésű, keskenyebb és hosszabb, szárazabb, a fej 

élvonala többnyire egyenes. 

1.1.1. Tarkó 

Tarkónak nevezzük a juhok szarva mögött lévő részt. Kedvező az alakulása, ha széles, hosszú és a nyakkal 

egyvonalban van. Az ilyen típusú tarkó erős, míg a keskeny tarkó vékony nyakban folytatódik. A két testrész 

találkozásánál az utóbbi esetben a bunda fürtjei gyakran megnyílnak, teret engedve a szennyeződések (pl. 

szénamurva) megtapadásának. Kosokra általában erősebb, az anyákra gyengébb tarkó a jellemző. 

1.1.2. Fejél 

Közvetlen a tarkó előtt, a fej legmagasabb pontján elterülő kiemelkedést fejélnek nevezzük, amelynek alapját a 

homlokcsont adja. Szarvalt kosoknál, a szarvtő fejlettsége okán ez nagyon keskenynek látszik, míg a suta 

anyáknál széles és kidomborodó. A keskeny fejél megnyúlt, hosszúkás fejjel párosul. A fejél oldalán találhatók 

a szarvak. 

1.1.3. Szarvak 

A szarvképződmény egyes fajtákban csak a hímivarra, más fajtáknál mindkét ivarra (racka) jellemző lehet. A 

hímek szarva általában fejlettebb és kifejezettebb, az általuk bezárt szög a racka fajtában ivartól függően 

változó. Szarvalt juhfajtáknál, hímivarban, a gyengén fejlett szarvak a szilárd szervezet hiányát jelzik. A szűk 
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állásokban, verekedésnél stb. a szarv hátrányossá, veszélyessé is válhat. A szemek irányába növekedő (pl. 

csigás) szarvakat csonkítani szükséges. Egyes fajták (pl. jakob) 4-6 szarvat is növesztenek. A szarvalt anyajuhok 

általában edzettebbek, erősebb testalkatúak. A szarvak színe a piszkos sártól a fehéresen át a palaszürkéig 

változhat. Gyakoribb szarvalakulások: csigás, pörge és sarló- vagy kecske szarv. 

1.1.4. Fülek 

A fülek a fej két oldalán, a szarvak alatt találhatók. Nagysága és állása a fajtára, vastagsága, szőrözöttsége a 

szervezet szilárdságára utal. A vékony, áttetsző, kopaszodásra hajlamos fülkagyló túltenyésztett, érzékeny 

szervezetre utal. Az ilyen egyed csökkent tenyészértékű, a nyájátlagnál igényesebb, megbetegedésre 

hajlamosabb. A fülek hasznos felületetet biztosíta-nak a tetoválás és az egyedazonosító elhelyezésére. 

1.1.5. Homlok 

A homlok a fej elülső részén, közvetlen a fejél alatt és a szemek között található. Ivartól függetlenül előnyben 

részesítjük a széles homlokot, mivel a fej alakulását kedvezően befolyásolja, továbbá erősebb alakulású, mint a 

keskeny. 

1.1.6. Szemek, orrhát, orrüreg, pofa, ajkak 

A szemek tiszták, élénkek, nagyok és épek legyenek. A juhokra jellemzően kiállóak. Az orrhát alakja, ívelődése 

ivartól függően eltérő. Kosoknál általában ívelt, anyáknál egyenes lefutású. A kosoknál, az orrhát közepén egy-

két ránc utal az ivarra. Az orrüregben gyakran élősködők, pl. juhbögöly álcája szokott előfordulni. A pofa az 

orrhát két oldalán, a szemektől az ajkakig terjedő, kissé kidomborodó testrész. A táplálékfelvétel fontos részei 

az ajkak, általuk záródik a száj ürege. Általuk képes a juh az apró takarmányrészek felvételére. Nem kívánatosak 

sem a túl finom, sem a túl durva ajkak. Húsfajtáknál a szélesebb ajkak előnyt jelentenek, mert a 

takarmányfelvétel így gyorsabb. A pontyszájú vagy nyúlszájú (az állkapocs rövidebb, mint a felső állcsont, a 

metszőfogak a szájpadláshoz tolódnak) egyedeket a tenyésztésből kizárjuk. A csukaszáj az előbbi küllemi hiba 

ellenkezője, így ez utóbbi sem kívánatos. 

1.1.7. Fogak 

A szájüregben találhatók a fogak, amelyek a felvett takarmány aprítására szolgálnak, és az életkor 

meghatározásánál nyújtanak segítséget. A juhoknál metszőfogakat és őrlőfogakat különböztetünk meg. A 8 

metszőfog az alsó állkapocs fogmedreiben található. A felső állkapocsban metszőfogak nincsenek, feladatukat 

az erős fogíny váltja ki a legelőfű letépésekor. Az őrlőfogak a felső- és az alsó állkapocscsont fogmedreiben 

helyezkednek el. Számuk mindkét oldalon, alul és felül 6-6, így összesen 24. A juh fogainak száma tehát 

összesen 32. 

1.1.8. Életkor megállapítása fogak alapján 

Az alsó állkapocscsontban elhelyezkedő metszőfogak közül a két középsőt fogófognak, a mellettük lévő kettőt 

belső középfognak, a belső középfogak mellett növekedőket külső középfognak és a legszélső fogakat sarok 

vagy szegletfogaknak nevezzük. Az őrlőfogak közül az első hármat elő-zápfog, a mögöttük elhelyezkedőket 

utózápfog elnevezéssel illetjük. A metszőfogak és az elő-zápfogak tejfogként fejlődnek ki, tehát váltódnak. 

Ezeket bárányfogaknak is nevezik. Az utózápfogak végleges fogként jelennek meg, tehát nem váltódnak. Az 

életkor meghatározására a metszőfogak váltása és kopása alapján nyílik lehetőség. A születést követő első héten, 

legelőszőr a fogófogak bújnak ki a fogínyből. Mintegy kéthetes életkorra, mielőtt a fogófogak elérnék teljes 

hosszúságukat, megjelennek a belső középfogak is. Háromhetesen a külső középfogak, majd négyhetesen a 

sarok vagy szegletfogak is kialakulnak. A sarokfogakkal egyidejűleg kihasadnak az elő-zápfogak is, így 

négyhetes korra minden tejfog jelen van az állkapcsokban. Az 1 hónapos báránynak ekkorra már 8 metszőfoga 

és 12 őrlőfoga van. Ebben az életkorban a tejfogak kialakulásával és az elő-gyomrok működésének a fokozatos 

beindulásával, már szilárd, azaz növényi eredetű takarmány felvételére is képes a bárány az anyatejen kívül. 

Három hónapos korban megjelenik a 4., már állandó őrlőfog, tehát az 1. utózápfog, 9 hónaposan kihasad az 

ötödik, vagyis a második utózápfog és 1-1½ évesen a hatodik őrlőfog ( 12. táblázat ,  13. táblázat ), azaz a 

harmadik utózápfog. Erre az életkorra a juhnak mind a 32 foga ( 7. ábra ) kialakul. A tejmetszőfogak közül a 

legtöbb egyedben a fogó-fogak 1¼ éves (13. kép) korra, a belső középfogak 2 éves ( 14. kép ), a külső 

középfogak 2¾, a szegletfogak 3½ éves ( 15. kép ) korban váltódnak véglegesre, azaz átlagosan ¾ évente. A 

kiváltott metszőfogak a kor haladásával kopnak, rágólapjuk elkeskenyedik, majd meglazulnak és esetleg ki is 

hullnak. A rágólapok kb. 6 éves korban négyzet vagy téglalap, 7-8 éves korban ( 16. kép ) kör alakúak. A lazulás 
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is ebben az életkorban szokott megindulni. A juhok életkorának megállapítása 3½ éves életkorig jó 

megközelítéssel elvégezhető, később a rágólapok változása és a fogak lazulása egyedileg elég jelentős 

eltéréseket mutat. 

1.2. Törzs 

A törzset a nyak, mar, hát, ágyék és a far alkotják. A törzs bírálatakor, a hús, gyapjú, tej és a szaporaság 

hasznosítási irányok igényeinek megfelelően ítélkezzünk. A húshasznú fajtákban a széles, hosszú és mély, 

oldalnézetből téglalap alakú törzs a jellemző, míg tejelő és szapora juhoknál a körte alakot tartjuk előnyösnek. 

A gyapjútermelő típusú juhok e vonatkozásban a kettő között foglalnak helyet. 

1.2.1. Nyak 

A 7 csigolyát magába foglaló nyak izmoltsága, alakja jelentős mértékben függ a hasznosítási típustól, fajtától és 

az ivartól. A jól izmolt nyak a gyapjúhasznosítású juhoknál is előnyös, de elfogadható a hosszabb, kevésbé 

izmolt és mérsékelten ráncolt bőrű nyak is. Ez utóbbi típus esetében, e testrészt fedő bunda kevésbé hajlamos a 

nyitottságra, így nehezebben szennyeződik. Gyapjútermelő juhoknál a nyak bőre az elülső részen kisebb-

nagyobb fodrokat, az oldalán és a felső részén ráncokat vet. Ezek akár 20-30%-al is növelhetik a minőségi 

gyapjút adó gyapjútermelő felületet. A túlzott ráncoltság rontja a teljes bunda kiegyenlítettségét. Ideális esetben, 

különösen a húsfajták esetében, kedvező, ha a nyak rövid, telt izomzatú, a bőr közepes lazaságú. Tejelő és 

szapora fajtáknál a nyak hosszú, izomzata gyenge. A kosok nyaki izomzata fejlettebb, faggyúszövettel 

fokozottabban fedett, az anyák nyaka vékonyabb. Továbbtenyésztésre szánt kosok közül selejtezni kell a 

gyengén izmolt, vékony, lapos nyakú egyedeket, mivel az ilyen típusú hiba együtt jár a lapos mellkassal, azaz a 

fejletlen tüdővel és a szívvel. Feszes bőr esetén e hibát fokozott szigorúsággal ítéljük meg. 

1.2.2. Mar 

Szabályosnak tekintjük a mart, ha az, a nyak közvetlen folytatásaként, 2-3 cm-re kiemelkedik a hát vonalából, 

amelybe lejtősen megy át. Hibás az ún. magas mar, amikor az, 5-6 cm-re emelkedik a hát síkja fölé. Ha 

lapockák felső végei a mar tetőpontjától fentebb vannak és az itt található csigolyák tövisnyúlványai 

izomszegények, akkor beszélünk „éles marról”. Az előbb említett „magas mar” hibánál súlyosabbnak tartjuk. 

Az éles mar tehát izomszegénységre utal, továbbá a rajta megnyíló bunda könnyebben szennyeződik. A 

„süppedt mar” a gyenge szervezet jele. Ekkor a mar legmagasabb pontja lejjebb fekszik a hát vonalánál. Az éles 

és magas marnak ellentéte az alacsony mar, amelynek síkja a hát vonalával egybe esik. Bár szabályosnak nem 

tekintjük, de hibának sem, mivel a bunda ez esetben nem nyílik meg. A gyapjútermelő fajtákban elfogadható a 

mérsékelten széles mar, de húshasznosítás estén elvárjuk e testrész széles és jól izmolt megjelenését. 

1.2.3. Hát 

A hát a marnak közvetlen folytatását képezi. Az 5. hátcsigolyától az 1. ágyékcsigolyáig terjed. Kedvező az 

alakulása, ha jól izmolt, feszes, széles, hosszú és egyenes. Az izmoltság a jóltápláltság, az egészséges szervezet 

jele, a hát egyenessége a szervezet szilárdságának bizonyítéka. Húshasznosítású juhoknál elvárjuk, hogy széles, 

izmos, és hosszú legyen, mivel itt találhatók az ún. pecsenye vagy I. osztályú húsok. A széles hát csak a 

csigolyák fejlett harántnyúlványai és az erősen kidomborodó bordák léte, azaz kedvező dongásság esetén 

remélhető. Az ilyen típusú háton a bunda zárt marad. Nem kívánatos és hibás az izomszegény, éles hát, amelyen 

a gerinc csigolyáinak tövisnyúlványai mentén a bunda megnyílik. Az éles hát a lassan fejlődő, rossz 

takarmányértékesítő, betegségre hajlamos egyedek jellemzője. Kedvezőtlen továbbá a puha vagy hajlott hát, 

illetve a pontyhát, valamint az előremélyedt hát. Hímivarban a hát tulajdonságait szigorúbban bíráljuk el. 

1.2.4. Ágyék 

Az ágyék a hát közvetlen folytatását képezi, melynek alapját 6 ágyékcsigolya adja. Mivel a mellső és a hátsó 

testrész közötti kapocsként szolgál, ezért fontos, hogy feszes, egyenes, széles és mérsékelten hosszú legyen. 

Mint az értékes húsrészek hordozója, húshasznosítású juhokon elvárjuk fokozott izmoltságát. A széles ágyék a 

has-űri szervek fejlettségére utal. Hibás az éles, a ponty- és a süppedt és a keskeny ágyék. Ez utóbbi, az 

ágyékcsigolyák rövidebb ha-rántnyúlványainak, azok gyenge izmoltságának köszönhető. 

1.2.5. Far 
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A továbbtenyésztésre szánt nőivarú juhoknál fontos szelekciós szempont e testrész hosszúsága, szélessége és 

iránya. Mivel a széles far egyúttal tágasabb szülő utat rejt magában, így nehéz ellésre kisebb az esély. 

Húshasznosítású juhoknál elvárjuk, hogy a far egyenes, hosszú, széles és jól izmolt legyen. Gyapjútermelő 

juhoknál is előnyösnek tekintjük a széles fart, mivel növeli a gyapjútermelő felületet és zárt marad a bunda 

felülete, kevésbé szennyeződik. Valamennyi hasznosítási típusban kedvezőtlen az éles, lejtős és elhegyesedő 

faralakulás. 

1.2.6. Farok 

Alakulása a juhfajták csoportosításának egyik szempontja. Megkülönböztetünk rövid-, hosszú- és zsírfarkú 

juhokat. Gyapjúhasznú juhoknál, elsősorban a jerkebárányoknál, néhány napos korban kurtítják a farkat. Célja 

az ivarnyílás védelme a legyekkel, illetve a szúnyogok csípésével szemben. Húshasznosítású juhok esetében 

tőből távolítják el szoros gumigyűrű felhelyezésével a tetszetősebb combok látványáért, annak izmoltságának 

kihangsúlyozásáért. 

1.2.7. Szügy 

A szügy, a nyaknak a mellkassal való találkozása alatt, a vállszögletek között kidomborodó testrész. 

Valamennyi hasznosítási típusban előnyös a mély, széles és a mell irányába kidom-borodó szügy. Ha széles és 

mély, akkor a mellső végtagok távol állnak egymástól. A dongás mellkas alakulással együtt jár. Ezzel szemben a 

keskeny, esetleg sekély szügy, egymáshoz közel álló mellső végtagokkal, lapított mellkassal és vékony nyakkal 

jár együtt. Gyapjútermelő juhoknál, e testrészen, kisebb-nagyobb fodrokat találunk. 

1.2.8. Mellkas 

A mellkast felül a hátcsigolyák, alul a szegycsont, oldalt a bordák határolják. Mivel e testrészben életfontosságú 

szervek (szív, tüdő) találhatók, ezért tenyészállatok kiválasztásánál szigorúan bíráljuk el. A széles, mély, hosszú 

és dongás mellkas a gyorsan fejlődő, jó takarmányértékesítő szervezet, különösen a húshasznosítású fajták 

jellemzője. Gyapjútermelő juhoknál is előnyös, ha terjedelmes, mivel értékes gyapjú található e testrészen. A 

mély és dongás mellkas viszont a gyapjú finomságára kedvezőtlen hatású. A fűzött, sekély vagy lapított mellkas 

rossz takarmányértékessel jár együtt, légzőszervi megbetegedésre hajlamosít. 

1.2.9. Has 

A has, a mellcsont vége, az utolsó álborda, az ágyék, a medencecsontok és az erős hasizmok által határolt 

testüreg, amely az emésztő- és a nemzőszervek egy részének nyújt védelmet. Szabályos a has alakulása, ha 

követi a mellkasra jellemző méreteket, annak irányát. Legfeljebb csak a hátsó felében karcsúsodik fokozatosan 

és terjedelmesen húzódik a gáttájékig. Az ilyen, ún. „hengeres has” kialakulását előnyösnek tartjuk. A „felhúzott 

vagy agár-has”, a lapátos porctól fölfelé emelkedve húzódik a combok közé. Az ilyen hibás testalakulás csak 

kevésbé fejlett emésztő- és hasűri szerveket foglal magába, továbbá az étvágytalanság jele. A csüngő has a 

petyhüdtség jele. Kialakulása, a terimés takarmányok fokozott etetésére, illetve anyajuhoknál a többszöri ellésre 

vezethető vissza. Ez utóbbi esetben nem ítéljük meg szigorúan e testalakulást. A kosoknál elvárjuk, hogy a has 

hengeres legyen, ui. a csüngő has ugrási-fedezési nehézséget okozhat. 

1.2.10. Horpaszok 

Az ágyékcsigolyák két oldalán található, ▼-alakú bemélyedést horpaszoknak nevezzük. Alakulásuk az 

ágyékcsigolyák alakulásától függ. Az élesen kiemelkedő határvonalakat és nagy bemélyedést mutató, szakadt 

horpasz a gyenge szervezet, a rossz kondíció jele. 

1.2.11. Nemzőszervek 

A sikeres párzás, szaporítás, szabályos alakulású, egészséges nemzőszerveket feltételez. Kosoknál a 

hereborékot, a heréket, a vaszorát és a hímvesszőt vizsgáljuk. A hereborék a heréktől könnyedén elmozdítható, 

ráncokba szedhető és hegektől, forradásoktól mentes legyen. Az egészséges egyedeknél a herezacskó bőre sima, 

gyapjúval enyhén fedett. A herék a kosok testnagyságához viszonyítva aránylag nagyok. Szabályos alakulásúak, 

ha azok tiszták, ruganyosak és kellő fejlettségűek. A túlságosan nagy herék spermatermelése általában csekély. 

A vaszora bő, belőle a hímvessző könnyedén kitolható legyen. A hímvesszőnek, egészségesnek, normális 

fejlettségűnek kell lennie. A női nemi szervek vizsgálatánál a pérát, a két szeméremajkat és a tőgyet bíráljuk. A 

péra legyen egészséges, élősködők álcáitól mentes, az üzekedési időszak kivételével kifolyásmentes. 
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Duzzadtságuk és bőrfelületük színe az egyed szaporodás-biológiai állapotától függően jelentős mértékben eltérő 

lehet. 

1.2.12. Tőgy 

A has alatt, a combok között található tőgy kellő fejlettségén túl elvárjuk, hogy a mirigyes állománya csomóktól 

és daganatoktól mentes legyen. Fejlett a tőgy, ha a combok közötti teret kitölti. Az egészséges tőgy bőrfelülete 

tiszta, forradásoktól mentes és a mirigyes állománytól elmozdítható. Mindkét tőgybimbó épsége alapvető 

fontosságú. Ideális esetben hengeres alakúak, ujjpercnyi nagyságúak, alapi részük 15 mm átmérőjű, 

hosszúságuk 20 mm. Mérsékelten oldalra és előre állóak legyenek. A tőgybimbóhoz közeli fattyúbimbók 

akadályozzák a fejőkelyhek felhelyezését. A leellett, tejelő anyajuhoknál elvárás, hogy a tőgy a combok között 

szélesen, mélyen elhelyezkedő és a has irányában erősen előterjedő legyen. A kicsi tőgyű anya kevés tejet 

termel, báránya rosszul fejlődik. Többször ellett anyajuhoknál eltekintünk a csüngő tőgy jelenségétől. 

1.3. Végtagok 

Szigorú bírálatuk fontos, mivel a juhok, az év nagy részében, a legelőkön, nagy területeket kénytelenek bejárni 

táplálékuk megszerzéséhez. 

1.3.1. Mellső végtagok 

Szabályosak a mellső végtagok oldalról és elölről vizsgálva, ha megközelítően függőlegesek. Ha az elülső 

vállszöglet közepétől bocsátott függőleges egybeesik a lábtengellyel és a csülökhasítékon át éri a talajt, illetve a 

lapocka forgási pontjából bocsátott függőleges a láb középtengelyében haladva közvetlenül a sarokvánkosok 

mögött éri a talajt. A mellső végtagok hibás állásai (8. ábra) elölről, a térdben szűk vagy X-állás, a térdesség és 

a puha csüd. A széles állás a dongás mellkassal jár együtt. 

1.3.2. Hátulsó végtagok 

A hátulsó végtagok szabályos állása különösen a fedező kosok esetében fontos. Szabályosnak tekintjük a 

hátulsó végtagokat, ha oldalról nézve a csípőizületről bocsátott függőleges egyenes a csülök hegyét érinti, 

hátulról figyelve az ülőgumóról bocsátott függőleges egyenes és a sarokdudor érintésével a sarok-vánkosok 

mögött éri a talajt. A szabálytalan hátsó lábállásokat ( 9. ábra ) (kardállás, gacsos állás, hordó- vagy 

dongásállás) mutató állatok járás közben gyor-sabban fáradtnak, e küllemi hibák egyes esetekben a szűk 

törzsalakulás velejárói. A testtájak alakulásának és főleg hibáinak jó része öröklődő jellegű, de több esetben 

felnevelési, sőt tartási hiányosságra is utal. Tenyészállatjelöltek bírálata során a küllemi hibákat szigorúan 

ítéljük meg. A szabályos lábszerkezetű juh járása könnyed és szabad. A hústípusú juhokban fontos a végtagok, 

így a combok és a lapockák telt formát mutató izmoltsága. E hasznosítási típusnál előnyös, ha a combok közötti 

hasíték rövid, a combizomzat hátrafelé és oldalt kidomborodó. A tömör, széles combizomzat rendszerint rövid 

combcsonttal párosul. Hibás a nyurga, izomszegény comb. A lábtő, valamint a csánk alatti csontok tömörsége és 

az inak erőssége egészséges, szilárd szervezetre utalnak. 

2. Juhok konstitúciós típusai 

Konstitúció alatt a szervezet alaki, szöveti és szervműködési tulajdonságainak összességét értjük, amelyek 

meghatározzák az állat válaszreakcióját a környezet különböző (külső, belső) tényezőire. Az alaki (alkati) 

tulajdonságok a különböző gazdasági állatok külső testalakulásában (testfelépítés, súly és testarányok) 

nyilvánulnak meg. A szöveti tulajdonságok az egyes testszövetek (bőr, szőr, csontozat, szaru, stb.) felépítési 

módjában (méreteiben és tömörségében) ismerhetők fel. A szervműködési tulajdonságok fiziológiai 

folyamatokban, ellenálló képességben, a reprodukcióban, a tényleges termelésben (a fajlagos, az abszolút, 

illetve relatív hozamban), az egyes teljesítmények színvonalában nyilvánulnak meg. A konstitúció 

felosztásának – osztályozásának és rendszerezésének – elvei és módjai állatfajonként és hasznosítási 

típusonként is különbözőek, esetenként jelentősebben is eltérhetnek egymástól. A jó konstitúció időbeni 

kifejezője a hosszú, hasznos élettartam, tehát ilyen értelmezésben a nagy és gazdaságos életteljesítmény. Az 

életteljesítmény egyúttal a gazdasági állataink közül a lassan szaporodó, az egyet ellő, illetve a hosszú generáció 

intervallumú állatfajokban (szarvasmarha, ló) a felnevelési költségek megoszlása miatt is különösen fontos 

érték meghatározó tulajdonság. A juhok konstitúciós típusai: →finom szervezet: finom csontozat, finom 

gyapjú, vékony bőr, könnyű fej, száraz ízület (merinók, tejhasznosítású és szapora fajták), →túl finom 

szervezet: a finom szervezet szélsőséges formája (posztógyapjas merinók, beltenyésztett egyedek), →szilárd 

szervezet: közepes vastag, tömör bőr, mérsékelt bőralatti kötőszövet, erőteljes csontozat, rugalmas ízület, tömör 
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izomzat, acélos inak, élénk vérmérséklet (karakül, romanov), →durva szervezet: vastag bőr, vastag csont, durva 

gyapjú, súlyes kötőszövet (húsfajták), →laza szervezet: puha, vastag és szivacsos bőr, a csontozat vastag, de 

szivacsos. 

3. Vérmérséklet szerinti típusok 

→élénk vérmérsékletű (anyagcsere, vagy légző, respiratórius; merinók, szapora, tejelő, prémtermelő fajták, 

racka, cigája), →nyugodt vérmérsékletű (emésztő vagy digesztivusz típus; hústermelő fajták). 

4. Juhok hasznosítási típusai 

A hasznosítási típus, valamilyen termelés szolgálatában álló testalakulás sajátossága. →Gyapjútermelő típus: 

(egyhasznú gyapjútermelés) kis súly, finom gyapjú és szervezet (posztógyapjas merinók). →Gyapjú-

húshasznosítású típus: jó gyapjútermelés, közepes húsformák és súly (fésűsmerinók). →Hús-gyapjú 

hasznosítású típus: közepes súly, jó húsformák, közepes gyapjútermelés (húsmerinók). →Húshasznosítású 

típus: nagy súly, jó izmoltság, durva gyapjú (húsfajták). →Tejhasznosítású típus: finom szervezet, de durva 

gyapjú, rossz húsformák, fejlett tőgy (tejtermelő fajták). →Szapora típusok: finomabb szervezet, de durvább 

gyapjú. Közepes súly, rossz húsformák (finn landrasz). →Prémhasznosítású típus: szilárd szervezet, rossz 

húsformák (karakül). →A különböző hasznosítási típusokba sorolható fajták kialakulásának helyszíneit, 

elterjedését az éghajlat nagymértékben meghatározza. 

5. Eltérő hasznosítású juhok testalakulása 

A céltudatos kiválasztás eredményeként gyapjú-, hús-, tej- és prémtermelő hasznosítási típusú juhfajták 

alakultak ki. E típusok, küllemi sajátosságaik alapján egymástól jól elkülöníthetők. 

5.1. Gyapjúhasznosítású juhok testalakulása 

A gyapjútermelő juhokra általában a kisebb anyai testsúly (30-60 kg) és a finomabb csontozat jellemző. Kisebb 

testsúlyukhoz viszonyított nagyobb bőrfelületnek köszönhetően az ilyen típusú juhok relatív gyapjútermelése 

kedvezőbb más típusokhoz viszonyítva. A gyapjútermelésnek a nyak, far, oldalak bőrfelületének növelése révén 

történő fokozásával ráncolt típusú juhok alakultak ki. Mivel a bőr túlzott ráncoltsága rontja mind a gyapjú, mind 

a bőr minőségét, továbbá nehezíti a nyírást, ezért ma már nem törekszünk a ráncolt egyedek megtartására. 

Megengedett viszont, különösen hímivarban, a nyakon 2-3 lebeny és a bőrnek az egész testre kiterjedő finom 

redőzöttsége. Előnyös a széles nyak, mar és hát, mivel e testrészeken értékes gyapjú nő. A bundát tépő, hibás 

szarvalakulás hátrányos. Jellemző e típusra a vékonyabb, laposabb nyak, gyengébben izmolt törzs és a csapott 

far, amely kedvezőtlen sajátosságokat a gyapjútermelésben nem ítélünk meg túl szigorúan. Korszerű 

gyapjútermelő típusokban már nem törekszünk a fej, a végtagok és a farok gyapjúval való benőttségére, mivel e 

testrészeken értéktelen gyapjú nő. A fej gyapjúbenőttsége akadályozza a látást, a hosszú farkon növekvő gyapjú 

gyakran bélsárral szennyeződik, ezért kurtítják. A has benőttsége viszont előnyös, mert még jelentős 

mennyiségű és jó minőségű gyapjút ad. 

5.2. Húshasznosítású juhok testalakulása 

A digestivus anyagcseretípusba tartozó húshasznosítású juhok a gyapjútermelőktől durvább gyapjút 

növesztenek, testalkatukban és testarányaikban különböznek azoktól. Csontozatuk durvább, bőrük vastagabb, 

vérmérsékletük nyugodtabb. A fej, nyak és a mar széles, rövid és jól izmolt. Kedvező, ha a hát és a far minél 

hosszabb, mivel e testrészeken értékes, I. osztályú, ún. pecsenye-húsok találhatók. A széles far és a csánkra 

lehúzódó fokozott izmoltság, a don-gás lábállás, szintén a hústípusú juhok sajátossága. Az ún. „négysonkás” 

juhok (pl. beltex) izmoltsága a mellső végtagokon is hasonló, mint a combokon. Másik gyakori jelenség a hús-

típusú juhoknál a rövidlábúság (down juhok). E testalakulásnak köszönhetően a végtagok izmoltsága még 

kifejezettebb, a törzs profilja oldalnézetből téglalaphoz hasonló alakú. 

5.3. Hús-gyapjú és gyapjú-hús hasznosítású juhok testalakulása 

Külső testalakulásuk jellemzői a hús- és gyapjúhasznosítású juhok között foglalnak helyet. 

5.4. Tejhasznosítású juhok testalakulása 



 A juhok testalakulása (Toldi Gyula)  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tejhasznosítású juhok törzsének profilja körte alakhoz hasonlítható. A hústermelő képessé-gük, éppúgy, mint 

gyapjútermelésük szerény, a szálátmérő a merinóétól durvább. A fej általá-ban kicsi és száraz, a tekintetük 

élénk, az arc-orri rész többnyire megnyúlt. A nyak jellemzően hosszú, vékony, lapos és izomszegény. A törzs és 

a végtagok gyengén izmoltak, a csontozat finom, de szilárd. A tőgy szembetűnően nagy, elvárt a szabályos 

alakulása és felfüggesztése. A laktációs időszakon túl is jól látható az ilyen típusú egyedek tőgye. 

5.5. Prémtermelő juhok testalakulása 

A prémtermelés a külső jegyekből jól megítélhető, így a küllemi bírálat e hasznosítási típusban eredményesen 

alkalmazható a tenyészállatok kiválogatásában. E hasznosítási típus sajá-tosságait az „Értékmérő tulajdonságok” 

fejezetben, részleteiben tárgyaljuk. 

6. Testméret felvétel 

A törzskönyvezésre kerülő vagy kiállításon bemutatott juhokon marmagassági, törzshosszú-sági, dongássági, 

mellkasmélységi és II. farszélességi méreteket ( 10. ábra ) kell felvenni. E méretek éppen olyan jól 

tájékoztatnak a felnevelési hibákról, mint típusváltás esetén vagy keresztezési célok megvalósulása során az új 

testarányok alakulásáról. A marmagassági és törzshosszúsági méretek felvételéhez a Lydtin-bot kisebb 

változatát használjuk. A dongásság, a mellkas-mélység és a II. farszélesség ív-körzővel mérhető a legjobban. Az 

övméretet és a szár-körméretet szalaggal mérjük. 

7. Küllemi bírálat 

Minden tenyésztésre meghagyott jerke, illetve kos küllemét éves korában bizottságnak kell elbírálni. A bizottság 

tagjai: a tenyésztő, az instruktor és tenyésztési hatóság képviselője. A bizottságnak küllemi bírálatot kell 

végeznie, melyről az instruktor bírálati jegyzéket vezet, amelyen rögzítik, hogy az egyed külleme alapján a fajta 

törzskönyvébe kerülhet-e vagy sem. Minden törzskönyvbe, főkönyvbe került, tenyésztésbe állított 2 éves 

tenyészkosról a bizottságnak részletes leíró küllemi bírálatot kell készíteni. 

7.1. Bírálati szempontok 

Bírálatra csak egészséges juhok bocsáthatók. A bírálónak függetlenítenie kell magát az egyed pillanatnyi 

tápláltsági állapotától, kondíciójától, amelyet az adott vemhességi állapot is befolyásolhat. A 

tenyészkondícióban végzett bírálatot tekintjük ideálisnak, amikor a bírált egyed tápláltsági állapota jó, izmai 

teltek, zsírszövettel mérsékelten átszőttek. Gyapjútermelő juhokat gyapjútakaróban, hústípusúakat nyírás után 

bíráljuk, mivel ez utóbbiaknál a bunda elrejtheti a küllemi hibákat, a húsformákat, azok hiányosságait. A rossz 

kondíciójú juhok bundája a maron és a háton szétnyílik. A nemi jelleg elbírálása során az ivarszervek normális 

fejlettségét, a másodlagos ivarjelleg kifejezettségét bíráljuk, amelynek a külső testalakulásban is meg kell 

nyilvánulnia. Vizsgálni kell, hogy a fajtastandardnak és az életkornak megfelelő fejlettség megfelel-e az adott 

fajtára előírt elvárásoknak. Növekedésben, fejlődésben lévő állatok bírálata nagy gyakorlatot igényel és sok 

tévedési lehetőséget rejt magában, különösen az arányosság vagy aránytalanság megítélésekor. 

7.2. Küllemi bírálat gyakorlata 

Oldalnézetből: vizsgáljuk a típust, az arányosságot, a törzshosszt, a törzsmélységet, a nemi jelleget, továbbá a 

nyak, mar, hát, ágyék és a far alakulását. Elölnézetből: bíráljuk a lábszerkezetet, a szügy, a mellkas és a fej 

alakulását. Hátulnézetből: megítéljük a lábszerkezetet, a far alakulását, az izmoltságot és a has terjedelmét. 

Felülnézetben: elbíráljuk a hát, az ágyék izmoltságát és a szélességét. Mozgásban: a küllemi bírálat végén, az 

eleresztett állatnál megfigyeljük és pontozzuk a végtagok előre vitelét, a mozgás rugalmasságát és az ízületek 

szabályos vagy hibás működését. 

8. Gyapjúismeret 

A gyapjú olyan állati szőrzet, amelynek szálai finomságuk, erősségük, simulékonyságuk, rugalmasságuk és 

zsugorodó képességük révén fonalfonásra, nemez készítésre alkalmas. A juh kültakarója a gyapjú. A bundát 

gyapjúszálak alkotják, melyeket kötőszálak és a gyapjúzsír tart egyben. A bunda olyan állati szőr-köntös, amely 

a nyírás után többé-kevésbé együtt marad. Vannak olyan juhfajták, amelyek nem termelnek gyapjút, de léteznek 

más állatfajok, mint például a teve, a yak, a láma, a vikunya, az angórakecske és az angóranyúl, amelyek gyapjú 
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bundát növesztenek. A felszőrökből és pehelyszálakból álló bundát kevert gyapjúnak, amelyben csak 

pehelyszálak találhatók, azt merinó gyapjúnak nevezzük. Míg a vadon élő állatok szőr-köntöse felszőrökből és 

pehelyszálakból áll és rendszeresen vedlenek, addig a juhok a háziasítás következményeként nem vedlenek, így 

bundájuk több éven át is növekszik. 

8.1. A gyapjúszál és járulékai 

A juhok mintegy 2 mm-es bőre ( 11. ábra ) három rétegből áll: a felhám (epidermis) a bőr 1%-át, az irha 

(corium) 70%-át és a kötőszövet (subcutis) mintegy 30%-át adja a teljes vastagságnak. Az élénk vérmérsékletű 

(pl. merinó, tejtermelő, …) fajták irhája vékonyabb, a lassú anyagcsere típusba sorolható (pl. húshasznú) fajtáké 

vastagabb. A magzatok 2 hónapos korában már elkezdődik az ún. elsődleges (12. ábra) szőrtüszőkből (primer 

follikulusok) előbújó szálképletek növekedése, amelyek köré 10 nap multán a másodlagos (12. ábra) 

szőrtüszőkből fejlődő, vékonyabb, azaz finomabb pehelyszálak növekednek ( 12. ábra ). E két féle tüszőből 

fejlődő szálak aránya, az ún. S/P (szekunder/primer) arány a gyapjú sűrűség egyik meghatározója. Az 

elsődleges szőrtüszőből növekvő szálképletek köré több másodlagos gyapjúszál növekszik, így alakul ki a 

pászma. Egyes fajtáknál (merinó fajtacsoport) a pehelyszálak a szőrtüszőkből csoportosan törnek a felszínre. 

20-200 pehelyszál alkotja a pászmát, a pászmák fürtöcskét, a fürtöcskék fürtöt és a fürtök pedig bundát 

alkotnak. A szekunder follikulusokból előtörő szálképletek növekedése akár az 5-7. hónapos korig is 

elhúzódhat. A vemhesség utolsó 40. napjától a születés utáni 150-200. napjáig terjedő időszakban rosszul táplált 

anyák bárányai bundája ritkább marad. Sajátossága e szálképleteknek, hogy míg az elsődleges (primer) 

szőrtüszők rendelkeznek verejték- és faggyúmiriggyel, valamint szőrmozgató izommal is, ad-dig a másodlagos 

(secunder) szőrtüszőknek csak faggyúmirigyük van. A merinó juhok bőre ráncosodásra hajlamos, amely lehet 

nagy bőrredő és bundában szemmel nem látható, apró, sűrű ránc. 

8.2. A szőrképlet felépítése 

A felszőrök harántmetszetén 3 réteget ( 13. ábra ) figyelhetünk meg. Kívülről a lapos, pikkelyhez hasonló 

felhámot (cuticula) találjuk, amely fenyőtobozszerűen veszi körül az alatta elhelyezkedő réteget, a 

kéregállományt (cortex). Ez utóbbi, a valódi gyapjú legértékesebb sejtállománya. E rétegtől függ a gyapjú 

erőssége, nyújthatósága és a rugalmassága, zsugorodó képessége is. A szőrszálak legbelső rétegét, egymáshoz 

lazán fűződő sejtekből álló velőállomány (medulla) alkotja. A 19 aminosavból, az ún. keratinból felépülő 

gyapjúszálakból hiányzik a medulla. 

8.2.1. A bundát alkotó szálképletek 

A pehelyszálak ( 12. ábra ) hosszúsága a fajtától függően 2-40 cm között változik, átmérője 10-55 µm lehet. 

Ezüstös fehér fényűek és (spirál alakú) ívelődésük van. Nem egyenes lefutásúak, hanem hullámosak, 

göndörödnek. A felszőrök ( 12. ábra ) átmérője vastagabb, mint a pehelyszálaké. 30-150 μ a vastagságúak és 

egy év alatt 5-50 cm hosszúra nőhetnek. Nem tartoznak a gyapjú fogalomkörébe. A fedőszőrök a juhok arc-orri 

részén, valamint a lábvégeken találhatók. 1,5-2 cm hosszúságúak, vastagságuk 150-250 μ körüli és 

üvegfényűek. Nem tartoznak a gyapjú fogalomkörébe. Az átmeneti szál ( 12. ábra ) átmenetet képez a felszőr 

és a pehelyszál között. Szakadozott vagy nagyon vékony velőállománya van. A hamis gyapjúszál durva, merev 

szálú szőrképlet, ami nem fonható, nem nemezesíthető szálképlet. A bunda minőségét rontja. 

8.2.2. A gyapjúzsír 

A bundában "szükséges rossz" alkotórész, mely a faggyú- és a verejtékmirigy váladékának keveréke. Kedvező a 

jelenléte, mert védi a gyapjúszálat a nedvességtől, a napfénytől, a mikroorganizmusoktól és a szennyeződéstől. 

Káros, mert a szervezet sok táplálóanyagot fordít az előállítására, kimosásához erős mosószerre, viszkozitásának 

növekedésével egyre melegebb mosóvízre van szükség. Előnyös a könnyen oldódó gyapjúzsír, amely nem 

színes, olajszerűen folyékony, nem tapad, és nem fedi el a gyapjú eredeti színét. Hátránya, hogy az eső 

könnyebben kimossa a bundából és így a gyapjúszálak védelme megszűnhet. A nehezebben oldódó gyapjúzsírt 

az eső már nem képes kimosni a bundából, a gyapjúszálak védelme folyamatos. Több sztearinsavas glicerint 

tartalmaz, gyári mosásához melegebb víz és több mosószer szük-séges. Az ún. „rosszindulatú” gyapjúzsír 

általában vörösessárga színű, csomókban rakódik le a fürtökre, összetapasztja a gyapjúszálakat, mosása 

nehezebb, költségesebb. A gyapjúzsír jelentős részét alkotó lanolin, a kozmetikai ipar fontos alapanyaga (pl. 

babaszappan). 

8.3. A gyapjúszál tulajdonságai 
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→Színe a fajtától függően változik (fehér, barna, fekete, kávébarna, szürke, …stb.). Az ipar a színtelen, azaz a 

fehér gyapjút részesíti előnyben, mert azt minden színre (pl. pasztellszínre) festheti. →Fénye a felhám és a 

kéregállomány által bezárt szög nagyságától függ, azaz a felhám réteg simasága határozza meg. A merinó 

gyapjú ezüst- vagy nemes fényű, a vastagabb gyapjúszálaknak selyem fénye van, a felszőrök, illetve a 

fedőszőrök üvegfényűek. Az epidermisz rétegét elvesztett gyapjúszál holtfényű, azaz fénytelen. →A 

finomságot azaz a gyapjúszál vastagságát, mint egyik legfontosabb tulajdonságát, mikrométerben fejezzük ki 

(1/1000 mm = 1 μm). A szálvastagság testrészektől (14. ábra) függően eltérő. Minél finomabb a szál, annál 

értékesebb, mert vékonyabb fonal, így finomabb ruhaszövet készíthető belőle. A merinó gyapjú 

szálvastagságának felső határa 28 μm. Ennél vastagabb gyapjúszálakat cross-bred (keresztezett) gyapjúnak 

nevezzük. Finomságot befolyásolja: fajta, kor, ivar, testtáj, takarmányozás. A fajták közül a merinóké 

finomabb, mint a durvagyapjasoké. A báránygyapjú néhány µm-rel vékonyabb, mint a felnőtteké. A kosok 

gyapja mindig vastagabb, durvább, mint az anyáké. A felső testtájaktól hátra- és lefelé a gyapjú szálátmérője 

néhány µm-rel több. A rosszul takarmányozott állat gyapja elvékonyodik, „éhfinom”-má válik. A szálvastagság 

megha-tározása történhet becsléssel, azaz szubjektíven továbbá műszeresen, tehát objektíven. A becslés nagy 

gyakorlatot igényel. Segíthet az a törvényszerűség, hogy finomság és az ívelődések száma között pozitív 

kapcsolat áll fenn. A korábbi évtizedekben volt használatban a lanaméter, amely egy 500-szoros nagyítással 

működő vetítő mikroszkóp. A szál átmérője µm-ben leolvasható, ahol 1 mm = 2 µm-t jelent. A lapockáról és a 

farról vett mintából 100-100 szálat mértek, majd átlagot és szórást számoltak. Gyorsabb és nagyobb minta 

mérését tette lehetővé az Airflow (légáramoltatásos) módszer. 2,5 g mosott és szárított gyapjút tesznek a 

műszerbe. A mintát mindenesetben állandó térfogatúra préselik, majd levegőt áramoltatnak át a gyapjún. A 

légellenállásból határozza meg a műszer az átlagos szálfinomságot. A műszer gyors, pontos, a lanaméterhez 

képest sokkal több szál átlagos finomsága állapítható meg. Hátránya, hogy szórásérték nem számolható. A 

lézersugaras, kép-analizátoros műszer használata során a gyapjúszál átmérőjét automata, a kiértékelést 

számítógép végzi. A műszerben, speciális folyadékban keringő 2 cm hosszúra vágott gyapjúszálak (kb. 2000 db) 

szálanként úsznak. Minden szálon lézersugár hatol át, amelynek a szál utáni csökkenéséből a műszer kiszámítja 

minden egyes szál átmérőjét mikronban. Megadja továbbá az átmérők szórását, a CV%-ot és a szálak 

vastagságának gyakorisági eloszlását diagrammban. 

A kép-analizátoros készülékek a lanaméter elvén működnek. A világszerte elterjedt műszer (OFDA) a 

tárgylemezen egyenletesen eloszatott szálakat optikailag nagyítva vetíti az érzékelő felületre, és számítógépes 

program segítségével értékeli a szálak átmérőjét, és végzi el a statisztikai elemzést (tetszőleges számú – 2000-

5000 – szál vizsgálata alapján). Napjainkban ez a mérési módszer vált egyeduralkodóvá. 

A gyapjút finomság alapján szortimentumokba sorolják ( 14. táblázat ) 

→A gyapjúszálak sajátossága, hogy nem egyenes lefutásúak, hanem ívelődésük ( 15. ábra ) van. Az ívelődés 

főleg a merinó gyapjú finom pehelyszálaira jellemző, mert azok íveltebbek, mint a durvák. A cm-enkénti 

ívelődések száma tehát negatív kapcsolatban van a szálvastagsággal. Kedvező a szabályos ívelődés, amikor az 

ívelődések a képzeletbeli tengely körül félköröket írnak le. A jellegzett és a túljellegzett ívelődés a nagyon finom 

merinó gyapjú sajátja. A nyújtottan ívelt és sima ívelődés a durvább gyapjakra jellemző. A horgolt ívelődés 

hibának számít, általában együtt jár a cérnás belszerkezettel. 

A gyapjúszálak hűsége kifejezi, hogy a szál teljes hosszában mennyire azonos alakú, vastagságú. Hű a 

gyapjúszál, ha teljes hosszúságában egyforma vastag. Ahol elvékonyodik, ott szakadékonnyá válik (pl. téli 

gyenge takarmányozáskor, vemhes, szoptatós anyáknál, betegség idején). A 12 hónap alatt növekedett 

gyapjúszál vastagságát vizsgálva megállapítható, hogy mely időszakokban volt beteg az adott egyed, illetve 

mikor volt hiányos a takarmányellátása. A szűkösebb táplálás idején ugyanis a szál 1-5 µm mértékben 

elvékonyodik (éhfinom gyapjú), hűtlen, azaz szakadékony lesz. Szélsőséges esetben, az ún. „kétnövésű” 

gyapjúszálaknál a szálak folytonossága egy adott ponton meg is szűnik. →A szál erősségét a szakadáspontig 

terjedő terhelhetőség jelzi, amely az ipari feldolgozás, a fésülés során bír fokozott jelentőséggel. Ha ekkor a 

szálak elszakadnak, sok lesz a fésűskóc, azaz a feldolgozási veszteség. Az ilyen fonál szakadékony lesz. 

Tapasztalati úton vizsgáljuk; ceruza vastagságnyi pászmát kihúzunk a bundából és pengetjük. Az acélosan 

pengő hang az erős gyapjúszál jellemzője. Műszeres vizsgálata: Schooperrel történik (1 szálat a szakadás 

pillanatáig terhelnek). 100 szálat külön vizsgálnak és utána átlagolják az eredményt. A gyapjú 

szakítószilárdsága 13-30 kg/mm2. A finom pehelyszálak relatív értelemben erősebbek, mint a vastag bélanyagos 

felszőrök, amelyek viszont abszolút értelemben erősebbek. A gyapjúszál erősségét csökkenti, ha a pászmákról 

az eső vagy homokszemcsék ledörzsölik a gyapjúzsírt, megsérül, lekopik a gyapjúszál felhámja (pókhálós 

gyapjú). Nedvesen zsákolt, bemelegedett gyapjú 10-20%-kal csökkenti az erősséget. A hűtlenek a szálak 

erőssége nagyon csekély. →Simulékonyság a gyapjúszál elhajlásához szükséges erőnagyságát fejezi ki. 

Kényelmes viseletű ruhanemű, csak ilyen tulajdonsággal rendelkező gyapjúszálakból szőtt szövetből készíthető. 

Merev szálú gyapjúból finom szövetet készíteni nem lehet. →Az alakíthatóság a szál és a belőle készült anyag 
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alaktartó képessége (pl. a vasalt nadrág él-tartó képessége). →A nyújthatóság, rugalmasság, zsugorodó 

képesség a szál fizikai tulajdonsága, erő hatására történő alakváltozást befolyásolják. A nyújthatóság a szál azon 

tulajdonsága, hogy ívelt állapotból nemcsak egyenesre húzható, hanem tovább nyújtható is bizonyos mértékig 

anélkül, hogy elszakadna. A víz és zsírtartalom növeli a szál nyújthatóságát, ezért légszáraz, mosott tiszta 

gyapjúszálon vizsgálják (17% víz és 1% zsír), a szakítószilárdsággal együtt mérik. A pehelyszálak nyújthatósága 

35-40% (nedvesen ennek a duplája), 25% nyújthatóság alatt a gyapjút szakadékonynak minősítjük. A zsugorodó 

képesség a gyapjúszálnak az a tulajdonsága, hogy a kihúzott szál az erő megszűnése után nemcsak visszanyeri 

ívelődését, hanem a két vége fel is kunkorodik; nedvességgel teleszívja magát a gyapjúszál féregszerű 

mozgással összehúzódik. E tulajdonságokkal csak a bélanyag nélküli finom pehelyszálak rendelkeznek. A finom 

gyapjúszálak zsugorodó képessége kedvező, belőlük filcet, nemezt lehet készíteni. A rugalmas gyapjú fürtjeit a 

markunkba szorítva, majd elengedve gyorsan visszanyeri eredeti formáját. Az egészséges gyapjúszál 

nyújthatósága 25% felett van. Ez alatt szakadékonynak minősítjük. Leggyakrabban a szűkös takarmányozás, 

magas láz, tartós betegség okozzák. →A szál hossza - a fürtmagassága - textilipari jellemző, a hosszabb szál 

könnyebben feldolgozható, egyúttal azonos szálátmérő esetén értékesebb. A fürtmagasságot a bőr felszíne és a 

bundatető közötti távolsággal (cm) mérjük, a juh lapockáján, oldalán, valamint a farán. A fürtben ívelődések 

kiegyenesítésével (és nem megnyújtásával) a valódi hosszúságot kapjuk. Minél finomabba gyapjú, annál 

rövidebb a fürthosszúság, zsírosabb a gyapjú, alacsonyabb a rendement (ejtsd: randman), azaz a tisztagyapjú %-

os kihozatala. →Kiegyenlítettség a szálak finomságának egyneműségét fejezi ki a bundában. Ha a merinó 

bundában a bundarészek között 2-3 szortimentumnál (6-8 µm) nagyobb az eltérés a bundát kiegyenlítetlenek 

minősítjük. Értelmezhető pászmán, testtájon belüli, bundán belüli és nyájkiegyenlítettség szintjén is. 

8.4. A bunda szerkezete 

A bunda bel-szerkezetén annak felépítését (struktúráját) értjük. A szálak szigetszerűen, csoportokban nőnek a 

elemi szál pászmát egy elsődleges szál körül kialakult 

másodlagos szálak összessége alkotja (merinónál 1 elsődleges szálat 10-25 másodlagos szál veszi körül; 

húsfajtáknál 5-6). A pászmát a szálak egymásba ívelődése és a gyapjúzsír tartja össze. A pászma íveiből 

kiegyenesítve egyetlen vastag szálnak látszik. A  néhány (általában 3) pászma alkotja. A 

pászmákat a gyapjúzsír és a kötőszálak tartják össze fürtöcskévé. A fürtöcskék fürtöt alkotnak. A fürtöcskéket 

szintén a gyapjúzsír és a kötőszálak tartják össze fürtté. Ez az a gyapjúegység, amely az állat mozgása közben 

különválni látszik. A fürtök összessége alkotja a bundát. A fürthossz a szálak ívelődésben mért látszólagos 

hosszúsága. A kereskedelemben használatos fürthosszúság kategóriák (16. ábra, 17. ábra, 15. táblázat) eltérőek 

a merinó és a crossbred típusú gyapjú esetében. →A fürtök alakja; ideális a hengeres alakú, azaz szabályos (a 

fürtök átmérője alul-felül egyforma). A bunkó alakú fürt felső átmérő nagyobb. Kúp alakú a fürt, ha a felső 

átmérője kisebb (ritka növésű gyapjún fordul elő). Szennycsapos a fürt, amikor a trágya a fürt felső 1/3-át 

összefogva szennyezi. →A bunda szerkezetét a pászmák és a fürtök egymáshoz viszonyított helyzete, 

kapcsolódása alakítja ki, melyben meghatározó szerepe van az ún. kötőszálak mennyiségének. Normális bel-

szerkezetnél a pászmák hajlásíve szabályos, a kötőszálak csak a szükséges mennyiségben vannak jelen a 

bundában. Nyírás után vizsgálva, ebben az esetben, a kötőszálak a fürtöket, a bundát lazán összetartják. 

Amennyiben túl sok a bundában a kötőszálak mennyisége, a bundát nemezes bel-szerkezetűnek minősítjük. Az 

ilyen bundában a fürtöket csak a kötőszálak elszakításával lehet elválasztani. Ennek enyhébb fokozata a 

homályos bel-szerkezet. Cérnás bel-szerkezetnél a kötőszálak szinte hiányoznak a bundából, így nyírás után az 

ilyen bunda fürtökre esik szét (has, könyök és felkar). A pászmázott és a motringos bel-szerkezeti formák, 

egymást követő fokozatokban a szabályos és a cérnás között helyezkednek el. →A bunda kül-szerkezete a 

bunda tetejének fürtök által képzett alakját, zártságát jelzi. A zárt bundatető megakadályozza a szennyező 

anyagoknak a bunda mélyebb rétegeibe való behatolását. Alakja szerint beszélünk repcés, karfiolos, deszkás, 

kúpos, lándzsás, stb. szerkezetű bundatetőről. Minél kisebb (pl. repcevirág nagyságú) egységek elmozdulását 

figyeljük meg a bundatetőn az állat mozgása közben, annál finomabbak a bundában lévő szálak. →A gyapjú 

tömöttségét , ritka bunda estén nyitott. A 

bundát a lapocka mögött szétnyitják, a vékony bőrsáv a bunda tömöttségét jelzi. Minél vékonyabb a bőrsáv, 

annál tömöttebb a bunda. A műszeres vizsgálat bőrszinopsziás eljárással történik. Bőr-metszet alapján 

mikroszkóp segítségével megszámolják az irhában lévő primer és szekunder tüszők számát, azaz megállapítják 

az egy mm2-re jutó összes szőrtüszők számát. →A benőttség az egyes testrészek gyapjúval való fedettségét 

jelenti. A gyapjútermelés fénykorában az ún.”körmig-bundás” egyedeket tekintették értékes tenyészállatoknak. 

A korszerű gyapjúhasznosítású juhoktól nem várjuk el, hogy a gyengébb minőségű gyapjút adó testrészek (fej, 

lábvégek) gyapjúval borítottak legyenek. Fontosnak tartjuk viszont a has benőttségét. A gyapjú 

kiegyenlítettségét, kiegyenlítetlenségét vizsgálhatjuk pászmán belül, bundán belül, de megállapítható a nyáj 

szintjén is. Ha a pászmát alkotó szálak vastagsága és hosszúsága között nincs jelentős eltérés, a pászma 

kiegyenlített. Ha kiegyenlítetlen a pászma, a durvább, hosszabb kötőszálak kibújnak a bundatető felszínére 

(nemezes belszerkezet). Kiegyenlített a bunda, ha egy egyeden belül a különböző testtájakon lévő gyapjú 
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finomságában nincs jelentős eltérés. Jó a bundakiegyenlítettség a merinónál, ha lapockán mért szálfinomság 

csak 1-2 µ-nal vékonyabb, mint a combon. 5-6 µm-es különbségnél az egyed bundája kiegyenlítetlen. 

8.5. A nyírósúly 

A gyapjúhasznú juhok egyik legfontosabb értékmérő tulajdonsága a nyírósúly. A nyírósúly vagy gyapjúhozam a 

12 hónap alatt termelődött gyapjú, zsírban nyírt súlya kg-ban mérve (h2=0,4-0,5). A nyírósúly ismétlődhetősége 

magas (0,4-0,9), így az először mért nyírósúly a későbbi szelekcióhoz megbízható támpontot ad. Egy évben a 

juhokról, általában 3,5-6,0 kg gyapjú nyírható. A nyírósúly függ a fajtától, a kortól, az ivartól, a nyírási időtől. A 

merinó fajtájú juhok nyírósúlya magasabb, mint a többi juhfajtáké. A kosok gyapjútermelése nagyobb a 

nőivarúaknál. Az életkor növekedésével a nyírósúly csökken. A nyersgyapjú átlagos összetétele; víz 15-20%, 

gyapjúzsír 10-30%, szennyeződés 5-10%, tiszta gyapjú 40-75%. →Ez utóbbi mennyiség meghatározására a 

rendement ( 18. ábra ) („R”) (kihozatal) fogalmat használjuk, amely kifejezi azt, hogy egységnyi zsíros 

gyapjúban hány százalék, 17% nedvességtartalomra korrigált tiszta gyapjúmennyiség található. A relatív 

gyapjútermelés merinóknál (8-14%). Meghatározása történhet becsléssel, valamint mosás után, műszeres 

vizsgálattal, azaz objektíven. A „R” értékét befolyásolja a fajta (merinóknál 30-50% durva gyapjasoknál 50-

75%), az ivar, a tartási körülmények (pl. téli istállózás). Ha a legelőre vezető utak porosak, vagy futóhomokos a 

legelő, a bundában sok szennyeződés megragad, a rendement csökken. 
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5. fejezet - A juh értékmérő 
tulajdonságai (Toldi Gyula) 

Az értékmérő tulajdonságok juhok azon tulajdonságai, amelyek termelésüket, tenyészértéküket, és 

haszonértéküket közvetlenül vagy közvetve befolyásolják, meghatározzák. E tulajdonságok alapján szelektáljuk 

állományunkat a nemesítés és a selejtezés során. A juh értékmérő tulajdonságainak ismerete és alkalmazása 

tehát a tenyésztői munka, a tenyészkiválasztás alapja. E tulajdonságoknak mérhetőknek vagy legalább 

becsülhetőknek kell lenniük. A másik alapvető feltétel az egyedazonosítás lehetősége. Két nagy csoportját 

különböztetjük meg az értékmérő tulajdonságoknak; →Általános értékmérő tulajdonságok: egészség, ellenálló 

képesség, élettartam, életteljesítmény, növekedési erély, koraérés, termékenység és szaporaság, 

takarmányfogyasztó-, és takarmányértékesítő képesség, viselkedés; →Speciális értékmérő tulajdonságok: 

gyapjú-, hús-, tej-, és prémtermelés. 

1. Általános értékmérő tulajdonságok 

Az általános értékmérő tulajdonságok valamennyi hasznosítási típusban, termék-előállításban egyaránt 

befolyásolják a juhok tenyészértékét és termelését. Ezek elsősorban az anyai tulajdonságok és a környezethez 

való alkalmazkodás képességét befolyásoló tulajdonságok. 

1.1. Egészség, ellenálló képesség 

Az egészséges juh létfontosságú szerveinek élettani működése kifogástalan, az egyed külső-, belső parazitáktól 

mentes, a csülök szaru állapota kifogástalan, termelési színvonala a fajtára jellemző. A nyáj átlagához képest 

gyenge kondíciójú juhokat ki kell selejtezni. Az ellenálló képesség, az egészség tartós fenntartásának 

képességét jelenti. Kialakulásában az öröklött és a szerzett képességek szerepe a meghatározó. A jó kondíció az 

egészséges juhok jellemzője. 

1.2. Élettartam, életteljesítmény 

→A juhok hasznos  élettartama  átlagosan 7-8 év, de az anyák szaporaságának és a tejtermelésének a 

színvonala még 8-10 éves korban is megfelelő. A kosok 5-8 éves korukig képesek nemi erejüket megőrizni. Míg 

az árutermelő nyájakban 5-6 éves korban selejtezik az anyákat, addig a törzstenyészetekben a fiataltól is 

megválnak, amint jobbat találnak a helyére. Az idős anyát viszont nem selejtezik ki mindaddig, amíg termelése 

(szaporaság, tej, gyapjú) eléri a nyáj átlagának a szintjét. Az ideális termelés és gazdaságosság 5-7 éves kor 

körül várható. Az szükséges évi selejtezési arány általában 20%-ra tehető. Nem az életkor, hanem a teljesítmény 

alapján kell kiválogatnunk a legjobb egyedeket, elkerülve így kontraszelekció veszélyét. →Az  életteljesítmény  

az anyajuh élete folyamán termelt gyapjú, tej és a felnevelt bárányok számát egységben fejezi ki. Örökletes 

tényezők helyett a tartás, takarmányozás és a higiénia függvénye. A legjobb életteljesítményt nyújtó anyákat 

kos-nevelőanyáknak kell meghagyni. 

1.3. Növekedési erély, koraérés 

Míg a növekedés mennyiségi, testméretbeli (hízlalás, g/nap, kg/hónap) változásokat jelent, addig a fejlődés alatt 

minőségi változások sorozatát értjük. →A nagy növekedési erély, elsősorban a húshasznosítású juhoknál játszik 

meghatározó szerepet. Nem célunk viszont a nagy növekedési erély elérése a tenyészállat nevelés alkalmával. 

Növendék állatok nevelése során annak optimalizálására törekszünk, egyaránt elkerülve a hajtatott és a 

csököttséget eredményező szűkös takarmányozást. A kultúrfajták növekedési sebessége nagyobb, mint a 

primitív fajtáké. A merinó fajtacsoportban az ivari dimorfizmus (eltérő testalkat) okán, a kosbárányok 

növekedési erélye +15-20%-al nagyobb a jerkékkel szemben (hizlalás!). →A  koraérés  a fejlődési ütem 

gyorsaságára való képességet jelzi. A tenyészállat-nevelés idejének rövidülése, a tartási takarmányozási 

költségek csökkentésével gazdaságosabbá teszi állattartásunkat. 

1.4. Ivarérettség, tenyészérettség 

→Az  ivarérettség  a kosoknál az érett spermiumok, a jerkéknél az érett petesejtek termelésekor következik be. 

Általában a fajtára jellemző kifejlettkori súly 50-60%-ának elérésekor, illetve a 4-7 hónapos éltkor körül 
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várható. Az ivarérettség a merinó fajtáknál korábban, a hústípusú fajtáknál későbben alakul ki. Az optimális 

takarmányozás segíti, a szűkös hátráltatja bekövetkezésének idejét. A tavaszi születésűek későbben, az ősziek 

korábban érnek. →A  tenyészérettség  a domesztikáció következményeként időben eltolódott, különvált az 

ivarérett-ségtől. Akkor tenyészérett a nőivarú juh, ha szaporítása, saját fejlődésének, növekedésének, fajtára 

jellemző életteljesítményének csorbulása nélkül megvalósítható. Fajtától függően, álta-lában 7-12 hónapos 

korban, a kifejlettkori súly 70-75%-ának elérésekor következik be. 

1.5. Termékenység, szaporaság 

Magyarországi viszonyok között általánosságban megkívánjuk, hogy egy jerke 2 éves koráig termékenyüljön, 

illetve az anyajuhok évente 1x bárányt hozzanak világra. →A nőivarban a  termékenységet  a fajtára jellemző, 

rendszeres ivarzással, érett petesejt termelésével, fogamzással és elléssel fejezzük ki. A hím ivarban a 

spermatermelés, a párzás és a termékenyítés képességét értjük termékenység alatt. →A  szaporaságot  csak a 

nőivarban lehet értelmezni, mivel „bárány-előállító képességgel” a hímivar nem jellemezhető. Fontos 

számunkra, hogy életében milyen ellési gyakorisággal, ovulációnként hány petesejt leválasztásával, ellésenként 

hány báránnyal jellemezhetjük anyajuhainkat. A szarvasmarhával szemben a juhok csendesen ivarzók. 

Természetes ideje (szezon; 16. táblázat) a napfényes órák számának és a hőmérséklet csökkenésének évszaka, 

az ősz. Csekélyebb eredménnyel, de ezen az időszakon kívül (aszezon; 16. táblázat) is termékenyíthetők a 

juhok. Ivarzási ciklusuk átlagosan 17 nap, az ivarzás ideje 1½-2 nap. A juhok vemhességi ideje 146-152 nap 

között ingadozik. Az 1 éven belüli többszöri termékenyítés ellenére nem ellő anyát meddőnek tekintjük. A 

nyírás, fürösztés, hőség és helytelen, takarmányozás következményeként a magzatelhalás 10-40 % is lehet. A 

vetélés a vemhesség vége felé következik be, elérheti a 2-3%-ot is. A juhok legelterjedtebb szaporítási módja az 

anyák évi egyszeri elletésével valósul meg, de jobb tartási, takarmányozási és gondozási feltételek mellett 

sűrítve is ellethetők. Elméletileg a két ellés közötti idő akár 6 (5+1) hónapra is redukálható, amennyiben a 

bárányozást követő 1 hónapban az anyajuh újra termékenyíthető. Célunk, az ellések közti idő csökkentése 

mellett a szaporulati-% növelése. A sűrítve ( 17. táblázat ) elletés gyakran alkalmazott módja az anyák 2 évente 

3x, azaz 8 hóna-ponkénti elletése. Ez utóbbi elletési módszer tartós alkalmazása, csak optimális körülmények 

esetén valósítható meg, de ekkor is számolhatunk az alomszám, a szaporulati-% csökkenésével. A kosok 

termékenységét befolyásoló értékmérők: párzási kedv, sperma mennyiség és a minőség. Kevésbé szezonálisak, 

mint az anyák, de a stresszre érzékenyebbek. A juh átlagos vemhességi ideje 150 nap. A méh involúciója 

(eredeti állapotba való visszaalakulása) 14-17 nap, a szoptatás 30-60 nap. A juhoknál gyakori az ikerellések 

száma. A merinó juh szaporasága 110-130%, a szapora fajtáké ennél magasabb. 

1.6. Választáskori alomszám 

Ismerete azért fontos, mert hiába ellik az anyajuh ikreket, ha a bárányait nem képes felnevelni. Okai lehetnek: az 

anyajuh alacsony tejhozama, anyai ösztöneinek rendellenessége, az anyajuh vagy bárányainak betegsége, 

takarmányozási vagy gondozási hiba. Azokat az anyákat, amelyeknél öröklődő báránynevelési problémákat 

észlelünk (nem fogadja el a bárányát, szaporulat nagyságához képest alacsony tejhozam), selejtezzük az 

állományból. A felnevelési veszteséget mutatja az elhullási-% ( 19. ábra ). Kedvező, ha az 5%-ot nem haladja 

meg. 

1.7. Választáskori alomsúly 

E tulajdonság adja a legfontosabb információt a tenyésztő számára az anyajuhok báránynevelő képességéről. A 

legtöbb húsfajta szelekciós indexében jelentős súllyal szerepel. Az anyák tejtermelése meghatározza a bárányok 

tejtáplálási időszakban elért súlygyarapodását ( 20. ábra ), mivel minden 1 liter tej elfogyasztásával 200 

grammot gyarapodnak. 

1.8. Takarmányfogyasztó-, és takarmányértékesítő képesség 

Az anyajuhok fontos értékmérője. A jó  takarmányfogyasztó képesség  sok és olcsó melléktermék, 

hulladéktakarmány elfogyasztására való képességet jelenti. Ekkor számíthatunk állományunkban gazdaságos 

termelésre. A drága abrak takarmányokat csak indokolt esetben (flushing, előre haladott vemhesség, szoptatás 

és fejés idején) etetjük. A takarmányfogyasztó képességét befolyásolják: takarmány minősége, ízletessége, 

szilárd takarmányra szoktatás. E tulajdonságnak növendék jerkéknél különösen nagy jelentősége van. A  

takarmányértékesítő képesség  az egységnyi termék előállításához felhasznált takarmány (abrak, energia, 

fehérje) mennyiségét fejezi ki. Bárányhizlalásnál, 1 kg súlygyarapodásra, általában 3-5 kg abrak felhasználással 

számolunk. A hús- és szapora fajtáknál alacsonyabb, illetve magasabb a fajlagos takarmányfogyasztás. A 
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merinó fajtacsoportban, a kosbárányok takarmányértékesítő képessége +5-15%-al jobb a jerkékénél. A belső 

paraziták jelenléte és a betegség rontja e képességet. 

1.9. Viselkedés 

A viselkedés, a juh külső és belső ingerekre adott reakcióinak összessége, amely az életjelenségek együttes 

megnyilvánulása. Fontosabb életjelenségek: a mozgási, pihenési, a táplálkozási, a fajfenntartási, a csoportos 

viselkedések, valamint a bélsár ürítés, vizelés. A juh mozgékony, könnyen kel és fekszik. A jóllakás után inni 

kíván, majd árnyékos, száraz helyet keres a kérődzés idejére, a pihenésre. A fekvő állat elülső lábait maga alá 

hajlítja és hol egyik, hol másik oldalán pihen. Alváskor a fejét lábaira hajtja. A kosok és a vemhes juhok nyújtott 

lábakkal, oldalukon fekve szeretnek pihenni. Csapadék és hideg szél esetén az anyajuh a szélnek háttal fordulva 

bárányát az elülső lábaira fekteti, nyakával és fejével betakarja, óvja a megfázástól. Enyhe időben a juh szívesen 

legel széllel szemben. A juhok könnyedén járnak naponta 4-5 km-t is legelés közben. Az intenzív húsfajták (pl. 

texel, beltex) a hajtást, kutyáztatást nem tűrik. A stresszmentesen tartott nyáj szétterül, nem fél a kutyától, a 

hirtelen zajra nem reagál riadtan, nem szalad egy csoportba. A jó juhász nyája szétterül a legelőn és nem fél a 

kutyától. A juh kis csoportokban érzi jól magát, többnyire 2-6 állat marad együtt, máskor egyedül legelészik. 

Az állatok a meleg nappali órákban nem, de pirkadatkor és alkonyatkor annál szívesebben legelnek. A napi 4-6 

legelési, majd pihenési és kérődzési szakasz biztosítása fontos a juh számára. A kérődzés során az állatok 80-

100 rágómozgást végeznek percenként. A kérődzés naponta 6-12 órát is igénybe vehet, amely csak csöndben és 

nyugalomban valósulhat meg. A száraz és szálas takarmány fogyasztásakor a kérődzésre fordított idő növekszik. 

A tűző napon deleltetett állatok védekezésül egymás hátulsó lábai közé dugják fejüket. A juhok, ezen belül a 

jerkék ivarzásának külső jelei kevésbé feltűnőek, mint más állatfajoknál. A vadpároztatás során a kosok 

megkeresik az ivarzó anyajuhokat, illetve az ivarzó anyajuhok követik a kosokat, igyekeznek gyakori vizeléssel 

a kosokhoz dörzsölőzve felhívni magukra a figyelmet. Az ellések döntő többsége a korahajnali órákban, kisebb 

része reggel és délelőtt zajlik. Szabad tartásban az elléshez készülődő anyajuh nyugtalanul viselkedik, kel, 

fekszik, megfelelő helyet keres, félrevonul a nyájtól, és csak akkor tér vissza, amikor báránya(i)val alaposan 

összeismerkedett. Istállózás esetén az elléshez készülődő állatot fogadtatóba kell helyezni. Az ellés folyamatába 

csak akkor szükséges beavatkozni, ha a vajúdás kezdetétől eltelt 2 óra múlva sem kezdődött meg az ellés. A 

tisztán tartott fogadtatóban az anyajuh gyakran elfogyasztja magzatburkát. Az anyajuh csak azután engedi 

szopni bárányait, miután megszagolta. A bárány a farkának rázásával jelzi, hogy a tejleadás beindult. Az első 

napokban naponta 30-40-szer szopik a bárány, majd a második héttől a felére csökken a napi szopások száma. 

Idegen báránynak nem enged szopni. Az árván maradt bárány dajkásításának több módja van, pl. a magzatmáz 

illatanyagának manipulálásával. A bárányok szilárd takarmány fogyasztásra szoktatását, óvodáztatását, a 3. 

héttől el kell kezdeni. Az iskoláztatást 1 hét elteltével kezdjük, napi 1-2 alkalomra korlátozva a szopási 

lehetőségek számát. Az ún. „tolvaj” bárányok hátulról csapnak le az anyákra ürítés, vizelés közben, így fejük a 

vizelettől és bélsár-tól sárgás-barna színű és „illatos”. A juhok között a szociális rangsor nem olyan kifejezett, 

mint más fajok (pl. kecske) esetében. A növendékek és az anyajuhok között is adódhat vita, ilyenkor az állatok 

összekoccantják fejüket. A növendék és tenyészkosok között gyakoribb – különösen pároztatási időszakban – a 

verekedés. Ilyenkor először eltávolodnak egymástól, majd egymásnak iramodva összecsapják homlokukat, 

szarvukat. Koponyacsonttörés és agy-rázkódás miatt sok egyed esett már áldozatul a verekedésnek. A juhok 

naponta 6-8 alkalom-mal ürítenek bélsarat, és 8-10 alkalommal vizelnek. A beteg állatokat etetés közben 

elmaradnak társaiktól, könnyen észrevehetőek, kezelésükről vagy elkülönítésükről gondoskodjunk. 

2. Eltérő hasznosítású juhok speciális értékmérő 
tulajdonságai 

2.1. Gyapjútermelés értékmérő tulajdonságai 

Valamennyi tulajdonságot ide soroljuk, amely a gyapjú mennyiségét és minőségét befolyásolja. Legfontosabb 

közülük a nyírás után közvetlenül mért  nyírósúly , amely a 12 hónap alatt termelődött összes (koloncoktól 

mentes) gyapjú mennyiségét jelenti. Egy évnél rövidebb vagy hosszabb idő alatt nőtt gyapjú súlyát korrigálni 

kell 12 hónapos termelési időszakra. A magyar merinó átlagos nyírósúlya kifejlett anyáknál 4-5 kg, kosoknál 8-

14 kg. A nyírósúlyt befolyásolja a táplálóanyag ellátás, a szaporodás-biológiai állapot (táplálóanyag hiánya: 5-

15%-os szálvastagság csökkenést okozhat), a vitamin- és ásványi anyag-ellátás, a 3-5 éves életkor között 

legmagasabb a nyírósúly, majd csökken. Minden kg testsúlynövekedés 90 cm2 bőrfelület növekedéssel jár 

együtt, de kétszeres súlynövekedéstől csak 1,5-szeres bőrfelület növekedés várható, a szabadtartás +10% 

nyírósúly növekedést is eredményezhet. A ráncoltság fokának növekedésével növekszik a nyírósúly, de vele 

egyidejűleg a kiegyenlítettlenség is, mivel a ráncok tetején a bőr szárazabb, vastagabb, lassúbb anyagcseréjű és 
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ugyanitt durvább, merevebb gyapjú nő, sőt a hamis gyapjúszálak (ebszőrök) is elhatalmasodnak. A fokozott 

ráncolt-ság (17. kép, 18. kép) rosszabb takarmányértékesítést, csökkenő fürthosszt, durvuló bundát von maga 

után. A  benőttség  kisebb a jelentőségű a tömöttségnél és a fürthosszúságnál, mivel has, láb és a fej testtájakon 

nőtt gyapjú értéke csekély. "Minél benőttebb tehát a juh bőrfelülete, annál több az al-minőségű gyapjú és annál 

kiegyenlítetlenebb lesz a színgyapjú is.” A  rendement , a nyírósúlyt követően, az egységárat legerősebben 

befolyásoló tulajdonság. A gyapjúzsír, a szennyeződés, a nedvességtartalom rontják a rendement-t ( 10. táblázat 

). A  gyapjúsűrűség  közepesen öröklődő tulajdonság, melyet az 1 mm2 bőrfelületen található gyapjúszálak 

mennyiségével fejezünk ki. Az azonos fürtmagasság és benőttség mellett a sűrűbb gyapjút növesztő egyed 

nyírósúlya a nagyobb. Jelentősen befolyásolja az ún. S/P arány, amely fajtától függően nagyon eltérő lehet. A 

tápanyagellátás színvonala is hatással van elsődleges és másodlagos szőrtüszők kialakulására, melyek a magzati 

65-75. naptól 7. hónapos életkorig fejlődnek ki. Az értékrangsorban, a  szálfinomság  kereskedelmi jelentősége 

csak a rendement és a fürthosszúság után következik. A fürthosszúság növelésére irányuló szelekció során a 

gyapjú durvul. A feldolgozóipar a magyar gyapjú finomítását (A/AA; 20-22 μ) tartaná kívánatosnak, míg a 

jelenlegi gyapjú felvásárlási árak mellett a 23 μ-os szint fenntartása is kérdéses. A  fürthosszúság  szoros 

kapcsolatban van a nyírósúllyal és a tisztagyapjúval, viszont a ráncoltsággal negatív korrelációban van. Nem 

csak a nyírósúlyt, hanem a gyapjúértékét is növeli. 

2.2. Hústermelés értékmérő tulajdonságai 

A hústermelés értékmérő tulajdonságai a hústípusú juhok legfontosabb tulajdonságai. Két fő szakasza időben és 

térben elkülönül egymástól:  hízóalapanyag-előállítás, végtermékhízlalás . 

2.2.1. Hízóalapanyag-előállító képesség 

A vágóbárány előállításának kulcskérdése az egy anya után leválasztható bárányok száma. Az anyák  

szaporasága  és báránynevelő képessége tehát meghatározza azok hízóalapanyag-előállító képességét. A 

szaporaság elsősorban  fajtától  függő tulajdonság, amelyet viszont a környezeti tényezők (tartás, 

takarmányozás) is jelentős mértékben befolyásolhatnak úgy pozi-tív, mint negatív irányba. A szaporaság 

növelésével arányosan a bárányok egyre kisebb há-nyadát szükséges állománypótlásra meghagyni, azaz 

növekszik a hízlalásra fogható állatok százaléka. A  sűrítve  elletés módszere további lehetőséget kínál a hízó-

alapanyag előállítás növelésében. Az anyák  báránynevelő képessége  is fontos szerepet játszik a hízó-alapanyag 

előállításban, növelve vagy csökkentve a felnevelés alatti bárányelhullás mértékét. A gyakorlatban a  kistestű 

anyai  fajták tömeges apai partnerrel történő keresztezése terjedt el, mivel a kisebb anyai élősúly táplálóanyag 

igénye kisebb és e módszer segítségével a bárányoknál +10-15%-os súly-növekedést érhetünk el. 1 ha területen 

több anyát tarthatunk, így az életfenntartásukra több bárány, több termék jut. Hátránya a kistestű anyai 

fajtáknak, hogy kisebb hústermelési kapacitásuk miatt, alacsonyabb az elérhető optimális végsúly, kisebb a napi 

súlygyarapodás. Nagyobb anyai élősúly esetén javulnak a végtermék hizlalási tulajdonságok: nagyobb a 

bárányok napi súlygyarapodása, nagyobb a hizlalási végsúly, az anyák takarmányozása olcsóbb 

tömegtakarmányokkal megoldható, több tejet termelnek, mint a kisebb élősúlyú anyák, így jobb a báránynevelő 

képességük. Végső soron megfogalmazhatjuk, hogy a kisebb testsúlyú anyák tartása inkább az intenzívebb 

tartási körülmények mellett javasolható, míg hazánkban, extenzívebb tartási, takarmányozási feltételek 

figyelembe vételével a nagyobb súlyú anyák tartása indokolt. A fajtának, illetve az  apai partner  

megválasztásának (lassú vagy gyors növekedési képességű, kis és nagy növekedési kapacitású) szintén 

meghatározó szerepe van a hízó-alapanyag minőségében. A hízóalapanyag-előállító képességet kifejező 

legjellemzőbb mutató; az egy anyára számított átlagos választási élősúly. 

2.2.2. Végtermék hízlalás 

E témakörön belül a  hízékonyság  a hústermelés mennyiségi, a végtermék vágóértéke pedig a vágott test 

minőségi jellemzőit foglalja magába. 

2.2.2.1. Hízékonyság 

A juhok hústermelő képessége, az adott fajtára jellemző növekedési és fejlődési paraméterek-től jelentős 

mértékben függő tulajdonság. A hústermelés gazdaságosságát a napi súlygyarapo-dás és a takarmányértékesítő 

képesség befolyásolja a legnagyobb mértékben. Az anya tápanyagellátása a magzatnevelés utolsó harmadában 

és a szoptatási időszak alatt lényeges befolyást gyakorol a bárány fejlődésére, növekedésére, meghatározva 

annak gazdaságos vagy költséges hizlalhatóságát. A még növekedésben lévő, korán tenyésztésbe vett  első 

ellésű anyajuhok  bárányai általában kisebb  születési súllyal  jönnek világra, amely a kifejlett anyáknál az 

élősúlyuk a 7-8%-át éri el átlagosan. Az  alomszám  növekedésével elkerülhetetlenül együtt jár a születési súly 
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csökkenése. Az újszülött ikerbárányok akár 30%-al is kisebb súlyúak lehetnek az egyes alomban született 

társaikhoz képest, de optimális környezeti feltételek mellett felnevelésük nem okozhat gondot. Míg a  

báránykori súlygyarapodás  egyrészt a bárány növekedési erélyére, másrészt az anyajuh tejtermelésére ad 

tájékoztatást, addig a  hizlalás alatti  súlygyarapodás (STV) az egyed genetikai képességeit mutatja. A  kifejlett 

korban nagysúlyú  fajták bárányainak  gyarapodása  nagyobb, így a kisebb merinók csak 200-300 g/nap, míg a 

húsfajták 300-450 g/nap teljesítményre képesek. Mivel a nagy napi súlygyarapodás lerövidíti a hizlalás idejét, 

egyúttal jobb fajlagos takarmányértékesítéssel is párosul, várhatóan kedvezőbb lesz a bárányhízlalás 

eredményessége is. A környezeti tényezőknek a súlygyarapodásra gyakorolt hatásai közül a  takarmányozás  az 

első helyen áll. Azonos fajta esetén a legelőn hizlalt bárányok napi súlygyarapodása 10-20%-al kisebb, továbbá 

vágási kitermelésük is alacsonyabb 1-2%-al, viszont kevésbé faggyúsak, mint az abrakon növekedett társaiké. A 

bővebb, illetve a szűkösebb takarmányozás elősegíti, illetve gátolja a kívánatos húsformák kialakulását. A 

kedvező energiahasznosulást, a fajtánként eltérő szükségletekhez igazodó ta-karmányozással érhetjük el. Az   

ivar   szerepe sem elhanyagolható, lévén a kosbárányokban több izomsejt található, az intenzív fajták jerkéi 

hamarabb fejezik be növekedésüket, mint a kosok. A merinó fajtacsoporton belül az  ivari dimorfizmus nak 

köszönhetően a kosbárányok a hízlalás ideje alatt mintegy 15-25%-al jobban gyarapodnak, fajlagos 

takarmányfogyasztásuk 10-15%-al kedvezőbb, mint a jerke társaiké. Hizlaláskor célszerű tehát a bárányok ivar 

szerinti elkülönítése. Az ürük nagyobb súlyra hizlalhatók, mint kosbárány társaik, növekedésük lassúbb és 

tovább tart, és a zsírszövet beépülése is fokozottabb.  A nagy napi súlygyarapodásra folytatott szelekció  

következményeként növekszik a hús aránya a test hús / zsír arányban. A belső   paraziták   jelenléte és a  

betegségek , rontják a súlygyarapodás számértékeit. A nyári  meleg  hatására a hasűrbe és az izmok közé, a  

hideg évszakban  pedig a bőr alá épül be fokozottan a zsírszövet. A napi súlygyarapodás, az előbbi 

eredményeként csökken, míg az utóbbi következtében nő. Élettani szempontból, különösen  legeltetés es 

hízlalásnál, az összetett gyomrok kifejlesztésének is jelentős szerepe van a napi súlygyarapodás alakulásában. A  

hizlalás időtartama  a választástól a hizlalási végsúly eléréséig, általában 60-120 napig tart. A bárányokat 

születési súlyuk megnégyszerezése után (15-16 kg-os választási súlyban), legkésőbb 60 napos életkorban 

anyjuktól elválasztják. Az idősebb korban végzett választás kevésbé viseli meg a bárányokat, amely NY-, és É-

Európában az őszi legelési idény végéig is elhúzódhat. A jól takarmányozott, jó kondíciójú anyák 60-90 napig is 

tejelésük csúcsán vannak, míg az alacsony színvonalon táplált anyák bárányait célszerű korábban választani. A  

korai választás  előfeltétele az anyák igény szerinti előkészítése a vemhesség utolsó 1/3-ában, illetve a szoptatás 

energiaszükségletének minél teljesebb kielégítése. Összességében a  választási kor  és  súly  függ: a fajtától, az 

alomnagyságtól, a születési súlytól és a báránynevelő képességtől. A hizlalás során addig az optimális végsúlyig 

hizlaljuk a bárányokat, amelyen túl gazdaságosan már nem gyarapodnak tovább, vágásra érettek, ideális 

húsformákkal és jó húsminőséggel jellemezhetők. A  vágásra érettség  a két szülő átlagos kifejlettkori testsúlya 

60%-ának elérésekor várható. Az EU tagállamaiban a hústermelés mutatója az egy anyára jutó éves csontos hús 

mennyiség (Franciaországban ≈16 kg). Hazánkban ez az érték 10 kg /anya / év alatt van. 

2.2.2.2. Végtermék vágóértéke 

A vágóérték tulajdonságot 3 kategóriába soroljuk: vágási %, vágott test minősége és húsminőség, amelyek 

együtt határozzák meg a vágóértéket. →A vágási % [= vágott test súlya (kg) x 100 / vágás előtti élősúly (kg)], a 

vágás során keletkező veszteségekről tájékoztat. A juh fajban a vágott test egészséges hízóbárányoknál 40-60% 

között ingadozik. Azonos vágás előtti élősúlyban a jerkék vágási százaléka a magasabb. A hústípusú 

juhfajtáknál nagyobb, a kor és fejlettség előrehaladásával a különbség tovább növekszik. Keresztezéssel, 

húshasznosítású fajták (texel, charollais, suffolk, …) apai partnerként való használatával e tulajdonság tovább 

javítható. Abrak takarmányok etetésekor a bárányok vágási %-a magasabb, mint tömegtakarmány etetésekor. A 

vágást megelőző 24 órás koplaltatás ideje alatt a bárányok csak ivóvizet fogyaszthatnak. A vágásra érettséget 

hím ivarban, általában nagyobb súlyban érik el a bárányok. → A vágott test minősége  tulajdonságon belül a  

húsformák  a testrészek hússal való teltségét jelzik (gerinc, combok, lapockák). A rövidebb törzshosszúságú és 

rövid lábú egyedek élő állapotban is teltebb, izmoltabb testalakulást mutatnak. Élő állaton ún. mészáros 

fogásokkal (21. ábra) (hátcsigolyák, faggyú, teltség) szokás megbecsülni az izomzat fejlettségét, vágott 

állapotban méretfelvételekkel és becsléssel. Az EU tagországaiban, a vágóhidakon, a juh vágott testek 

kereskedelmi értékelésére az ún.  S/EUROP  rendszert (19. táblázat, 20. táblázat) kötelező jelleggel 

alkalmazzák, amely nehéz vágott testek esetében a testalakulás, a faggyúzottság, könnyű (21. táblázat), azaz 13 

kg alatti vágott testek esetében a súly, faggyúzottság és a hússzín minősítésén nyugszik. Az  értékes húsrészek  

arányát a vágott test bontásakor nyert pecsenye-, illetve nem pecsenyerészek aránya dönti el. Az I. osztályú, 

azaz a pecsenyerészek a vágott test 65-70%-át teszi ki. Az ágyéki gerinc, és a combok alkotják a pecsenyerészt, 

amely a vágott marha pisztolycombjával azonos anatómiai testtájakat foglal magába. Némely országban a 

lapockákat is a pecsenye részekhez sorolják. Az életkor előrehaladásával a pecsenye % nő. A  csont / hús 

aránya  általában 1:3-4 érték között mozog. A vágott testen belül, 120 napos kortól, a hús és a csont arányai 

csökkennek, a zsírszövet mennyisége nő. A vágott test  faggyútartalma  13-33% között mozog. Az európai piac 
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a kevésbé faggyús, az arab piac a faggyúsabb húst részesíti előnyben. A vágott test minőségét alapvetően 

meghatározza a bőr alatti, a has-űri, az izmok (intermuszkuláris) és az izomrostok közötti (intramuszkuláris) 

faggyú mennyisége. A faggyú beépülést jelentősen befolyásolják még: a fajta (kis, nagy növekedési kapacitású 

fajták), az egyedi különbségek, továbbá a korábban említett tényezők (takarmányozás, ivar, hőmérséklet, …). 

→A  húsminőség  több tulajdonságot foglal magába. A fogyasztó szempontjából fontos a hús porhanyóssága, 

színe, víztartó képessége, íze és szaga. A  hús víztartalma  73-76% körül mozog (az újszülött bárány testének 

75%-a víz), a fehérje tartalma 15-22%. Az  izomszövet zsírtartalma  2-5%. A hús íze, szaga főleg a 

faggyússágtól, illetve annak minőségétől függ. A kosok faggyú íze kellemetlenebb, mint a jerkéké. A fiatal 

bárányok által termelt faggyúnak alacsony az olvadási pontja, míg az izmok között található a legalacsonyabb 

olvadáspontú faggyú szövet. Elvárás, hogy a faggyú fehér színű legyen. Egyes fajtáknál gyakran előfordul a 

sárga színű faggyú. Az életkor előre haladásával a hús  színe  a világos rózsaszínből fokozatosan a vörös 

sötétebb árnyalatai felé halad. A takarmányozás módja erősen befolyásolja e tulajdonságot, így a szoptatási 

időszak meghosszabbításával lassabban következik be. A szilárd takarmányok, különösen a legelő fű 

fogyasztása sietteti a sötétvörösbe hajló szín kialakulását. Az EU-konform minősítési rendszerben a könnyű 

bárányok (vágott test<13 kg) hússzíne minősítési tényező a súly és a faggyúzottságon túl. Három színárnyalatát 

különbözteti meg a rendszer: világos rózsaszín, rózsaszín és más szín. 

2.3. Tejtermelés értékmérő tulajdonságai 

Valamennyi hasznosítási típusnál fontos tulajdonság, mivel a báránynevelés sikerét alapvetően meghatározza. 

Míg a gyapjú vagy hústermelés legfeljebb megduplázható egy anyára vetítve, addig a tejtermelés többszörösére 

növelhető a jelenlegi, hazai termelési színvonalon. Intenzív körülmények között a fejés időtartama 4-6 hónap. A 

tejtermelő és a nem tejtermelésre tenyésztett fajtáknál a termelt tej mennyisége igen tág határok között mozog, 

legtöbbször csak a bárány felnevelésére elegendő. Az előhasi jerketoklyók termelése 15-30%-kal elmarad az 

idősebb anyákéhoz képest (még önmaguk is fejlődésben vannak, ami tápanyagot igényel). A 3-4. laktációig nő a 

tejtermelés, az 5-7. laktáció után csökken. Az egyet ellő anyáknál 3 hétig nő a tejtermelés, a 7-8. héttől csökken, 

a kettőt ellő anyáknál 2 hétig nő a tejtermelés utána fokozatosan visszaesik (50%-kal nagyobb a tejtermelés és 

10%-kal nagyobb a tej száraz-anyag-tartalma, mint az egyes ellésnél), a hármat ellő anyáknál egy hét alatt eléri 

a csúcsát a tejtermelés, majd csökken. (a tejtermelés mennyisége a kettes ikrekhez képest csak kismértékben nő). 

Az anyajuhok fejését a bárányok leválasztásakor szokás elkezdeni. Hagyományos tartásnál, a 3 hónapos 

bárányok választása után még mintegy 100 napig fejnek. A juhok, a szarvasmarhák és kecskék tejének 

összetétele jelentősen eltér. A juhtej szárazanyag-tartalma 44%-kal, energiatartalma 63%-kal nagyobb a 

tehéntejnél és a kecsketejhez viszonyítva is 39%-kal több szárazanyagot, 60%-kal több energiát tartalmaz. A 

juhtejből készített sajt íz és zamatanyaga miatt kedvezőbb áron értékesíthető, mint a tehéntej alapú termék. A 

kifejt tej mennyisége - fajtától és takarmányozástól függően - 30 és 1000 kg között változhat. Az anya egy 

szaporodásbiológiai ciklusban összesített (laktációs) tejtermelése a szoptatási és a fejési időszakban termelt tej 

mennyiségéből áll. Amennyiben 1 liter juhtejtől a bárány 200 grammot gyarapodik, úgy a szoptatás alatti 

tejtermelés = 30 napos testsúly (kg) - születési testsúly (kg) = tejtáplálás alatti gyarapodás (kg) x 5 l tej. Pl. 12 

kg - 4 kg = 8 kg x 5 liter = 40 liter a szoptatási időszakban termelt tej mennyisége az anyának. A fejési időszak 

alatti tejtermelés: a próbafejések során mért napi tejtermelést vonatkoztatják a laktáció idejére, tehát nem 

pontos, csak becsült érték. A tejtermelés genetikai képességét a juh csak olyan takarmányféleségek és adagok 

etetésekor képes valóra váltani, melyek kompletten kielégítik a szükségletét. Ha az ellés után mért testsúlyából 

10%-nál többet veszít az anyajuh, akkor a képességeinek megfele-lő tejtermelés elérésére már eleve nem lehet 

képes. A bővebben tejelő fajták tejének kevesebb a szárazanyag-, zsír- és fehérjetartalma. Ellés után a 

tejtermelés 2 hétig fokozatosan emelkedik, 60-80 napig tetőzik, ezt követően csökken. Az I.-II. laktációhoz 

képest a III. laktációig emelkedik, az V.-VI. laktáció után csökken a tejtermelés. A kifejhető tej mennyiségét 

növeli, ha a bárány 30-35 napig szophatja az anyját. A bőven tejelő és egyet ellő fajtákat ajánlatos már 5-6 

nappal az ellés után „bőgőre” fejni, különben tejtermelésük visszaesik a bárány által kiszopott mennyiségre. Az 

ellés után kiválasztott tejet föcstejnek nevezzük (kolosztrum). Az elléstől számított 12 óra múltán fokozatosan 

csökken a föcstej nagyon magas globulintartalma, ezzel együtt a bárány bélhámjának globulináteresztő 

képessége is. A tej 5-7 nap múlva éri el szokásos összetételét. A laktáció előrehaladásával nő a tej, zsír- és 

fehérjetartalma, illetve csökken a tejcukortartalma. A juhokat napjában kétszer fejik. A merinótól, egy fejés 

alkalmával 200-300 ml tejnél ritkán fejnek többet. Az állomány fejhető kézzel és géppel. Géppel való fejésnél, 1 

anyajuh 1-2 perc alatt kifejhető. A fejés munkaműveletei megegyeznek a szarvasmarha fejési műveleteivel. A 

juhtej csont-fehér színű, kellemes szagú, édes, mogyoróra emlékeztető, kellemes ízű ital. A tisztán fejt juhtej 2-

4oC-ra hűtve 3 napig is tárolható. 3 óra múltán gyorsabban emelkedik a csíraszáma. A tej mennyiségének 

közepes (h2 = 0,3), a tejzsír %-nak (h2 = 0,5) és a tejfehérje százalékának (h2 = 0,7) is viszonylag nagy az 

öröklődhetősége. 

2.4. Prémtermelés értékmérő tulajdonságai 
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Valamennyi juh szolgáltat irhát, de azok minősége nagyon eltérő lehet. Míg a durvagyapjas juhok gereznája a 

bundakabát készítésének kiváló alapanyaga, addig a finomgyapjas fajtáké inkább prémek készítésére alkalmas. 

Minél hosszabbak és sűrűbbek a pehelyszálak, annál melegebb az irha. Az irha tartóssága nagymértékben függ 

bőrének minőségétől. Minél tömörebb, rugalmasabb a bőr, annál tartósabb az irha. Veszít a tartósságából az 

irha, ha nem szakszerűen történik a cserzése. Az irha könnyűsége függ a szálak hosszúságától és a bőr 

vastagságától. Az irha puhasága összefügg a pehelyszálak és felszőrök hosszával, valamint ezek mennyiségi 

arányával. Értéke függ az irha színétől és a szőrtakarót alkotó fürtök göndörödésétől. Legjobb irhát a romanov 

és az északi rövidfarkú juhok adják. Különösen a romanov juh irhája értékes, mert könnyű, meleg, tartós és 

tetszetős. Színe kékes árnyalatú. A legértékesebb gereznát a karakul fajtától nyerik. Bárányaikat napos korban 

elvéreztetik, mivel ekkor még olyan prémtulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek más fajtából teljesen 

hiányoznak. E prémek szálképletei 30-50-100 µm vastagságúak és a bőr felszínén különleges formában, sorokba 

rendeződnek. A leggyakoribbak a henger, cső, hernyó, borsó, dugóhúzó fürtalakzatok. Na-gyon élénk fény 

jellemzi a prémet. Leggyakoribb szín a fekete, legritkább a fehér. A fehér és a fekete szálak arányától függően 

alakul ki a világosszürke, szürke, sötétszürke árnyalat. Egy speciális színeződési forma (arany, ezüst, bronz, 

barna, szürke, borostyán, platina, rózsaszín) is előfordul a karakul prémeknél, amelyet „szúr”-nak neveznek. A 

fenti értékmérőkön túl jelentős még a gereznák alakja, nagysága is. A gerezna szőrmeipari szempontból értékes 

területét a fej, lábvégek és a farok nélküli bőrfelület adja. A hazai feldolgozó ipar számára legértékesebbek a 23-

25 µm vastagságú, finomgyapjúval borított merinó gereznák. Legfontosabb feldolgozási formájuk a panofixálás 

és az irhakészítés. Panofixálás során a gerezna szőrmés oldalát készítik ki. A vasalás, fixálás és festés után 

nemesprém-utánzatokat nyernek. E célra főként a merinó és a finomabb crossbred gereznák alkalmasak. 15-40 

mm az optimális fürt-hossz. Irhakészítés során a bőr felületét készítik ki (csiszolás, bolyhozás, festés), ezért erre 

a célra a durvább, kiegyenlítetlenebb, esetleg felszőröket is tartalmazó gereznák vastagabb irharétegei 

alkalmasabbak. A bőrminőség itt fontosabb értékmérő, mint a szálképleteké. A gerezna, lyukaktól, 

vakvágásoktól mentes legyen. Hiba a túlzott mértékű ráncoltságból eredő bordázottság, hólyagosság és az irha 

kétrétűsége. Mindkét feldolgozási módhoz jól kezelt, fejtési, tartósítási, tárolási hibáktól mentes gereznák 

szükségesek. Leggyakoribb hiba a bőrök megvágása (vakvágás) és a befülledésből, mikrobás károsodásból 

eredő szőrhullás. 
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6. fejezet - Főbb nemzetközi és hazai 
jelentőséggel bíró juhfajták (Toldi 
Gyula) 

1. A juh háziasítása 

A juh, a párosujjú patások rendjébe, kérődzők alrendjébe, az összetettgyomrúak osztagába a tülkösszarvszerűek 

öregcsaládjába, a kecskeformák alcsaládjába tartozó kérődző állat (Ovis gmelini aries). Dél-nyugat Irán 

területéről származó csontleletek alapján mintegy 10-11 ezer éve kezdődött a juhok háziasítása, amelynek 

eredményeként, napjainkra már számos, kiváló képességekkel jellemezhető juhfajtával rendelkezünk. A házi juh 

eredete a vadjuhok 5 fő csoportjára vezethető vissza, amelyek a muflon ( 19. kép ) (ovis ammon musimon; 

rövidfarkú juhok őse), az arkal ( 20. kép ) (ovis ammon arkal; a hosszúfarkú juhok őse), az argali ( 21. kép , 

http://www.arkive.org/argali/ovis-ammon/video-am00.html) (ovis ammon ammon; zsírfarkú, zsírfarú juhok 

őse), a nivicola ( 22. kép ) (ovis ammon nivicola; hójuh) és a kanadai vadjuh ( 23. kép ) (ovis ammon 

canadiensis). A muflon és az arkal szerepe a háziasításban bizonyított, az argalié nem. Az utóbbi két vadjuh 

ősnek az európai juhfajták kialakulásában játszott szerepe kérdéses. 

2. Juhfajták csoportosítási lehetőségei 

Napjainkban több mint 600 juhfajtát tartanak számon, Földünkön. Ez a nagyságrend meghaladja valamennyi 

gazdasági állatfajunk fajtakínálatát. A juh fajon belül, a fajtacsoportok kialakítása több szempont alapján 

lehetséges. A farok alakulása szerint megkülönböztethetünk rövidfarkú, hosszúfarkú, zsírfarkú és zsírfarú 

juhokat. A szőrköntös típusa szerint beszélhetünk finomgyapjas, durvagyapjas és kevertgyapjas fajtákról. A 

hasznosítás típusa alapján gyapjú, hús, többhasznú, tejtermelő és szapora fajtacsoportokat alakíthatunk ki. 

Származási ország szerint is csoportosíthatók a juhfajták. Az alábbiakban, a fajták csoportosítását a célszerűség 

vezényelte, így részben a gyapjú, részben a hasznosítás típusa szerint történt. 

3. Merinó fajtacsoport / finomgyapjasok 

A Föld juhállományának mintegy 20-25%-át képviselik. Közös jellemzőik a közös származás, a finom (max. 26 

µm-es folyamatosan növő, jól ívelődő, pászmán, belül és testtájak között kiegyenlített) gyapjú. A gyapjú színe 

fehér és ezüst (nemes) fényű. A bunda tömöttsége nagy. A bőrben sok a faggyú- és verejtékmirigy, amely a 

bundát igen zsírossá teszi, és védi az elemi gyapjúszálakat. A test felülete ráncosodásra hajlamos. Idényszerűen 

poliösztruszos. A kosok és az anyák között nagy az ivari dimorfizmus a testsúlyban. 

3.1. Posztógyapjas merinók 

A legősibb merinó juh, amelyek vándorjuhászat formájában alakult ki. Az arabok (mórok) alakították ki a 

középkorban, Spanyolországban, később az egész állomány a spanyol királyság kezébe került. Az ősi spanyol 

posztógyapjas merinót a gyapjú finomságára tenyésztették ki. Kivitelük a XVIII. sz. közepéig tilos volt 

Spanyolországból. Utána a spanyol király Európa uralkodóinak adott el kisebb-nagyobb állományokat. 

Európában 2 változat alakult ki: Negretti (Olaszország, Ausztria), Electorál (Németország). Az  elektorál  ( 24. 

kép ) nagyon finom (16-20 µ), fehér gyapjút adó, kis súlyú (18-25 kg) fajta, melynek szervezete túlfinomodott, a 

fürthosszúsága rövid (2,5-5 cm), gyapjúhozama csekély (anyák: 1,5 kg, kosok: 3 kg), a gyapjú erősen zsíros 

(R=30%). A  negretti  ( 25. kép ) változat már szilárdabb szervezetű, teljes benőttségű, erősen ráncolt bőrű juh. 

A két változat tulajdonságait egyesítette az  elektorálnegretti  ( 26. kép ) típus, amely posztógyapjas elnevezés 

alatt vált ismerté. Gyapja a rövid fürt-hossz miatt fonalkészítésre nem, csak posztógyártásra volt alkalmas. E 

fajta egyedei ma már nem lelhetők fel a Földön. 

3.2. Fésűsgyapjas merinók 

3.2.1. Francia fésűsmerinó (rambouillet merinó) 

http://www.arkive.org/argali/ovis-ammon/video-am00.html
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XVI. Lajos 1782-ben a spanyol királyi posztógyapjas merinó nyájból importált 41 kost és 318 anyát. Párizstól 

60 km-re, Rambouillet birtokán törzsjuhászatot alapított. A szelekció során a fürthosszúságra, a testsúly 

növelésére és a benőttség fokozására hangsúlyoztak. Így alakult ki az első fésűsmerinó fajta, a Rambouillet ( 27. 

kép ) a XVIII. sz. végére. A posztógyapjú iránti kereslet csökkenésével előtérbe került az új fajta, melynek 

feladata lett, hogy a posztógyapjas nyájak testnagyságát és fürthosszúságát növelje.  Gyapjú-hús hasznosítású . 

A suta anyák súlya 45-55 kg, nyírósúlya 4-7 kg, a szarvalt kosok 60-70 kg-ot értek el, nyírósúlyuk 7-10 kg. A 

szálfinomság 20-24 µm, a fürthosszúság az anyákon 6-8 cm rendement 30-35%. A fésűs fajta hatására a 

szálfinomság romlott a posztógyapjasokhoz képest, de a fürthossz megnőtt és a gyapjú már fésülésre is alkalmas 

volt. Elterjedt az egész Földön és valamennyi merinófajta kialakításában szerepe volt. Napjainkban, 

Franciaországban, Rambouillet-ban, 7 vonalban, tisztavérben tenyésztik nemzeti kincsként. Az amerikai 

rambouillet változatot a francia fé-sűsmerinóból alakították ki az USA-ban, nála nagyobb testméretekkel és 

testsúllyal. 

3.2.2. Ausztrál merinó 

A XIX. században, a rambouillet fajtából alakították ki, mely állomány Ausztrália legnagyobb egyedszámmal 

rendelkező fajtacsoportjává vált. Az anyák 35-55 kg, a kosok 70-90 kg súlyúak, R=60-70%, a szálfinomság és a 

fürthosszúság típusonként eltérő. Közös jellemzőik továbbá a csigás szarv kosoknál, a fehérebb és kevesebb 

gyapjúzsír, a bőrön apró ráncok, a nyakon nagyobb bőrredők. Négy típusát nemesítették ki. A  superfine  és  

fine merino  ( 28. kép , 29. kép ) kialakításában az elektorál-negretti is részt vett, kicsi a testsúlya (35-40 kg), a 

legfinomabb merinó gyapjút (16-18 µ) e típus adja. Gyapjúhasznosítású, Ausztrália merinó állományának 2-3%-

át képviseli. A  médium merino  ( 30. kép ) középfinom gyapjút növesztő típus. Ráncos (peppin) és a nem 

ráncos (non peppin) változatát alakították ki. A Booroola fajtát ez utóbbiból szaporaságra nemesítették ki. A 

gyapjú-hús hasznosítású anyák 40-50 kg súlyúak, a szálfinomság 20-24 µm. Hazánkba, ausztrál merinóként, a 

médium típusból importáltunk juhokat. A  strong merino  ( 31. kép ) gyapja durva (23-27 µ), testsúlya nagyobb 

a többi típusnál, hús-gyapjúhasznosítású. Az ausztrál merinó szarvatlan ( 32. kép ) változatát is kinemesítették. 

3.3. Magyar merinó 

A magyar fésűsmerinóból alakult ki, melyben részt vett a racka, a negretti posztógyapjas, a német parlagi juh, a 

francia rambouillet. A fajta, a két világháború között, 1940-re, gyapjú-húshasznosítású fajtaként, magyar 

fésűsmerinó elnevezéssel konszolidálódott. Az 50-es évek-ben szovjet finomgyapjas (aszkániai, grozneni, 

kaukázusi, sztavropoli) fajtákkal keresztezték, hogy növeljék a nyírósúlyát. Az 1970-es évektől, a gyapjú 

háttérbe szorulásával, a hústermelés előtérbe kerülésével, a magyar fésűsmerinót keresztezték előbb NDK, majd 

NSZK húsme-rinókkal. Az 1980-tól ausztrál merinók juhokat is importáltunk, hogy növeljük a fürthosszú-ságot 

és javítsuk a gyapjú tisztaságát. A magyar fésűsmerinó mellett így alakult ki a magyar húsmerinó típus 

hazánkban. Az utóbbi években, e két merinó típust törzskönyvileg összevon-ták és magyar merinó ( 33. kép , 

34. kép ) néven tartják nyilván. Típusát illetően, átmenetet képvisel a fésűsmerinó és a húsmerinó között, és a 

hús-gyapjú típusba tartozik. A hazai állo-mány mintegy 87%-a magyar merinó, a törzskönyvezett állománynak 

pedig 60%-a. Az anyák testsúlya 45-60 kg, a kosoké 80-110 kg. A nyírósúly 5-7 kg, a fürthosszúság 6-8 cm, 

relatív gyapjútermelése 10-12%, R=40-45%, 22- inomságú a gyapjú, a relatív tiszta gyapjú-termelése 

40-50%. Szaporulati %-a, a jobb törzstenyészetben 140-150%. A szopósbárányok súlygyarapodása 200-280 

g/nap, a hízóbárányoké 240-340 g/nap. A jerke hízóbárányok 90-100 napos korban 25-27 kg, a kos 

hízóbárányok 120 napos korban 30-35 kg súlyúak. Az anyák tejtermelése a fejési időszakban, a 40 napos 

választást követően, 100 napos laktációban 40-60 l. 

3.4. Húsmerinók 

Az ausztrál merinógyapjú készletek felhalmozódását követően, a XIX. század 2. felétől, az olcsó áru elárasztotta 

Nyugat-Európát, amely előidézte a húsirányú termelést. 

3.4.1. Francia húsmerinó 

A fajtát a parlagi juhok és a legnagyobb testű rambouillet fésűsmerinók keresztezésével, az utódgenerációt 

bőséges takarmányozva, a jó húsformák és a koraérés irányába szelektálva nemesítették, majd a szelektált 

állományt dishley, leicester és lincoln fajtákkal cseppvér-keresztezve alakították ki. A hús-gyapjúhasznosítású 

fajtát (merino precoce=koránérő merinó) a jó húsformák és kedvező vágási % jellemezte. Az anyák 50-80 kg, a 

kosok 80-100 kg sú-lyúak. A fehér, 24-30 µm-es gyapjú fürthosszúsága 7-10 cm, az anyák nyírósúlya 3-5 kg, a 

kosoké 8-10 kg. 1929-től, önálló fajtaként megindult a törzskönyvezése. A II. világháború előtt és után a magyar 

fésűsmerinó húsformáinak javítására több alkalommal importáltunk francia húsmerinót ( 35. kép ). 
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3.4.2. Német húsmerinó (NDK, NSZK) 

A XIX. sz. közepétől kezdve alakították ki Németországban. A német fésűsmerinót francia húsmerinó, leicester 

és ile de france (más néven dishley merinó) fajtákkal javították. A tenyésztők a koraérésre, jobb izmoltságra és 

vágási %-ra szelektáltak. A II. világháború utáni Kelet-Németországban (NDK) gyapjú-hús, míg Nyugat-

Németországban (NSZK) húsgyapjú hasznosítási irányba szelektálták. Az újraegyesített Németországban a két 

fajtaváltozatot ötvözték az új német húsmerinó fajtában, amelyben fellelhetők a korábbi NDK húsmerinó 

tulajdonságai is (gyapjúval benőtt lábak) A 70-es években jelentős mennyiségű NSZK és NDK húsmerinó kos 

importjárta került sor a magyar fésűsmerinó hústermelő képességének javítására. Napjainkban a korábban 

NSZK változatnak megfelelő típus terjedt el hazánkban, német húsmerinó (http://mjksz.hu/fajta/nemet-

husmerino) ( 36. kép ,  37. kép ) elnevezéssel. Ez utóbbit a jó húsformák, nagy növekedési erély és kapacitás, 40 

kg-os súlyban jó vágási százalék (50-55%) jellemzik. Hazánkban, tisztavérben is tenyésztjük és keresztezési 

programokban is felhasználtuk (pannon húsjuh). Az anyák kevésbé jó báránynevelők, szaporaságuk 130% 

feletti. Választásig 250-300 g/nap, a hizlalás alatt 300-350 g/nap a bárányok súlygyarapodása. 

3.4.3. Landschaf merinó 

Az egyes területeken württembergi-nek nevezett fajta Elzász-Lotharingiából származik. Nagy rámájú és súlyú, 

hosszú törzsű és lábú, nagy elálló vagy lógó füle van ( 38. kép ). Az anyák 70-80 kg, a kosok 120-140 kg 

súlyúak. Az anyák 4-4,5 kg, 25-28 µ-os, 45-50%-os rendement-ú gyapjút adnak. Szaporasága 150-160%. 

Másfél évesen termékenyítik, sűrített elletésre alkal-mas fajta. Németország legelterjedtebb juhfajtája. Hús-

gyapjú hasznosítású. 

4. Hosszúgyapjas angol húsfajták (longwool) 

Angliában a helyi fajták nemesítésével állították elő. Gyapjuk 30-50 µm vastag pehelyszálakból vagy átmeneti 

szálakból áll. A gyapjúfürtök hosszúak (20-30 cm), fehér színűek, selyemfényűek. R=50-75%, 4-6 kg a 

nyírósúly. Suták, a szemhéj, a szutyak és a köröm palaszürke színű. A csapadékos klímát, jó legelőt és 

kiscsoportos tartást igénylik. Büdössántasággal szemben ellenállóak, csak ősszel ivarzanak (nem 

poliösztruszosak). Szaporaságuk 120-160%. Nagy súlyúak, a húsformák kedvezőek, de húsuk faggyúsabb a 

merinókénál. Legelőkészségük és tejtermelésük jó. 

4.1. Leicester 

A fajtát ( 39. kép ) Robert Bakewell tenyésztette ki a XVIII. sz. közepén Angliában a helyi parlagi fajtákból. 

Céltudatos szelekciót és rokontenyésztést alkalmazott. E fajta később sok kultúrfajta nemesítésében játszott 

szerepet. Anyák testsúlya 80 kg, a kosoké 100 kg. Szapora-sága 120%, kitűnő tejelő. 20-30 cm fürthosszúságú, 

35-50 µ-os, bélanyagmentes gyapjút ter-mel. Valamennyi hosszúgyapjas fajta kialakításában jelentős szerepet 

játszott. Húsa nagyon faggyús. 

4.2. Border leicester 

Anglia északi részén, a leicester és a skót cheviot keresztezésből alakították ki. 110 éve önálló, belterjes húsfajta 

( 40. kép ). Nagy, felálló fül, erősen domború orrhát, mély, dongás mellkas, jó súlygyarapodás és kiváló 

húsformák jellemzik. Az anyák 90-120 kg, a kosok 140-175 kg súlyúak. Az anyák 4-6 kg, a kosok 6-9 kg 

gyapjút adnak, R=60-65%, a szálfinomság 29-32 µm, a fürthosszúság 13-25 cm. Kiváló anyai tulajdonságai 

miatt félvér anyák előállítására használják Angliában. Szaporasága 180-200%. 

4.3. Kékfejű leicester 

A border leicesterből nemesített fajta ( 41. kép ). A gyapja fehér, de a fejbőr kékszínű, a rajta lévő fedőszőr 

szintén fehér. Kiváló anyai tulajdonságai miatt, az előző fajtához hasonlóan, félvér anyák előállítására 

használják hazájában. Szaporasága 180-200%. 

4.4. Romney marsh (Kent) 

Dél-Angliában, Kent és Sussex megyékben nemesítették ki. Nagy testű fajta ( 42. kép ), az anyák 70-80 kg, a 

kosok 100-120 kg súlyúak. Hosszúfürtű (15-25 cm), lüszter fényű, 36-42 µm szálfinomságú, értékes fehér 

gyapjút termel, a benőttség nagyfokú. Körmei igen ellenállóak a büdössántasággal szemben. Az 1850-es évek 
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közepén telepítették be e fajtát Ausztráliába, majd Új-Zélandra, ahol Romney néven tenyésztették tovább. Ma az 

egyik legfontosabb fajta, létszáma mintegy 30 millió egyedre tehető. Szaporasága 110-120%. Gyapjú-

húshasznosítású fajta. A kontinentális klímát viszonylag jól viseli. Merinóval keresztezve javítja a húsformákat 

és növeli a fürthosszt, viszont rontja a szálfinomságot. Hazánkban e fajta és merinó keresztezései a 

csapadékosabb Dunántúlra javasolható, legelőre alapozott szabadtartás móddal. Magyarországon, a korábbi 

import döntő hányada felőrlődött, a Mezőfalvi Mg. Rt. gazdaságában található még egy kisebb állomány. 

4.5. Lincoln 

Egyik legrégibb angol fajta ( 43. kép ), e csoport legnagyobb, hosszú törzsű, legrobosztusabb fajtája. 

Kialakításában a leicester jelentős szerepet játszott. Rendkívül hosszú gyapja (30-40 cm) szépen ívelt, a 

szálvastagság 36-42 µm, az anyák nyírósúlya 5-6,5 kg. Szaporasága 130-150%. A hűvös, csapadékos klímát 

kedveli. A merinók hústermelésének javítására használatos, az ún. comeback fajtákban (pl. polwarth). 

5. Rövidgyapjas angol húsfajták (shortwool) 

Anglia déli, dél-nyugati síkságainak gazdag legelőin tenyésztették ki e juhokat. Lábuk rövid (down típusú), mely 

egy korábbi, kedvező mutáció révén alakult ki. A törzs bundája mindig fehér, fejük és lábuk gyakran fekete 

Húsformájuk kiváló. Súlyuk kisebb, de húsuk ízletesebb és kevésbé faggyús, mint a hosszúgyapjas húsfajtáké. 

Szarvatlanok, főleg ősszel ivarzanak, kifejezetten hústermelésre kitenyésztett fajtacsoport, húscélú 

keresztezéseknél terminál fajtaként használatosak a kosok. 

5.1. Down fajták 

E rövidlábú, kitűnő húsformájú, kisebb testű és korán érő south down, hampshire down, dorset down és suffolk 

fajtákat Anglia déli síkságainak kövér legelőin tenyésztették ki. E fajták a 60-as években kerültek be hazánkba. 

Mivel a hazai száraz klímát, tartási és takarmányozási körülményeket nehezen viselték el, Magyarországon 

jelenleg e fajtákat a suffolk kivételével nem tenyésztik. 

5.2. Southdown 

Kistestű hegyi fajta ( 44. kép ), rövid füle, széles feje és lábai egérszürke színűek, a szutyak és a nyálkahártya 

palaszürke színű. Nagyon gyorsan fejlődik, korán vágásra érett. Az anyák súlya 60-70 kg, a kosok 90 kg-osak. 

A 4-6 cm fürthosszúságú és 24-28 µm szálvastagságú gyapjú nyírósúlya anyáknál 2-3,5, kg, a kosoknál 3,5-5,5 

kg. Az anyák szaporasága 150%. Az egyes születésű bárányok születési súlya 4 kg, az ikerbárányoké 3,75 kg. 

5.3. Hampshire down 

A southdown-nál tömegesebb fajta ( 45. kép ), a fej és a lábak sötétbarna vagy fekete színűek, a gyapjú fehér. 

Az anyák 70 kg, a kosok 100 kg súlyúak. A szaporasága 140%. A bárányok születési súlya 3 kg, 90 napos 

választási súlyuk 30 kg. Választásig a kosok 320 g/nap a jerkék 300 g/nap súlygyarapodásra képesek. 

Franciaországban mintegy 12 ezerre tehető a fajta állománya. 

5.4. Suffolk 

Földünk egyik legelterjedtebb, 200 éves múltra visszatekintő húsfajtája. Angliában tenyésztették ki azonos nevű 

grófságban a helyi norfolk fajtának southdown-nal való keresztezésével. A nemesítő munkában a fenotípusos 

szelekció mellett már ivadékvizsgálatot alkalmaztak. Az amerikai (USA) változata ( 46. kép ) nagyobb súlyú az 

angolnál ( 47. kép ) és nálunk jobban honosodik. A törzsgyapjú fehér, a fej, láb fekete fedőszőrös (26-28 µ). 

Középérésű fajta, kiváló húsformák. Élősúly: anya 70-80 kg; kos 90-150 kg. Szaporasága 170%. Az egyes 

születésű bárányok születési súlya 5,6 kg, az ikreké 4,7 kg, a hármas ikreké 4,0 kg. A bárányok nagy (35-40 kg) 

súlyra hizlalhatók, 400-500 g/nap súlygyarapodással. E képességgel, 8 hetesen 25-41 kg között, 21 hetesen 47-

88 kg között kell lenniük, 50%-os vágási kihozatal mellett. Ha-zánkban viszonylag jól honosodik, népszerű az 

egyfajtás, húscélú keresztezésekben. Apai terminál partnerként az egyik leggyakrabban használt fajta. A suffolk 

F1 bárányok takarmány-értékesítő képessége, súlygyarapodása, húsformái és vágóértéke kedvezőbb a fajtatiszta 

merinó bárányokhoz képest. Aszezonális képessége nagyon csekély, így sűrített elletésre nem javasolható. A 

suffolk F1 vágóbárányok a hosszú, élve szállítást kevésbé tűrik, mint a merinók. Angliában a legelőn nevelt 
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szopósbárányt 8 hetes korban értékesítik tejesbárányként, vagy a legelőn 150 napos korig szoptatott bárányt 

abrak kiegészítéssel hizlalják és 35-45 kg súlyban vágják le. 

5.5. Dorset down 

Több mint 200 éves múltú fajta ( 48. kép ), a hampshire down és wiltshire anyák és dorset ko-sok 

keresztezéséből alakították ki. Húsformái a rövid lábaknak köszönhetően kitűnőek, gyor-san fejlődő, korán érő 

fajta. Hosszú törzs, mély mellkas és viszonylag finom gyapjú jellemzi. Húscélú keresztezésekben kiváló apai 

partner. Gyapja a legjobb az összes brit juhfajta gyapja közül, sűrű, lágy és fehér. Az anyák 65 kg, a kosok 95 

kg súlyúak, a bárányok születési súlya 2,5 kg. Választásig, 90 napos korig a kosok 295 g/nap, a jerkék 280 g/nap 

gyarapodásra képe-sek, ekkor a kosok 30, a jerkék 25 kilogrammosak. 

6. Egyéb húsfajták 

6.1. Texel 

Hollandiában, Texel szigetén nemesítették ki a XIX. sz. első felében, a helyi marsh juhok és a leicester, lincoln 

és sotuhdown fajták keresztezésével. A texel ( 49. kép ) húshasznosítású típus. Közepes testű, kis fejű, lába 

fehér, a szemhéj, a szutyak és a köröm palaszínű. Mindkét ivar szarvatlan. Húsformái kitűnőek, „négysonkás” 

juhként is szokás említeni, vágóértéke (55-60%) a legjobbakkal versenyez. Az S/EUROP minősítési rendszer 

standard testalakulási formáit e fajta vágott testei alapján határozták meg az EU-ban. Húsa, még nagy súlyban 

(>40 kg) is kevésbé faggyús. Gyapja 15 cm fürthosszúságú, 4 kg súlyú, R=50-60%, a szálvastagság 30-38 µm. 

A bárányok választásig 300 g/nap, hizlalás alatt 400-500 g/nap gyarapodásra képesek. Kiválóan alkalmas hús 

célú keresztezésekben a magyar merinó bárányok vágóértékének javítására. Az anyák szaporasága 150-180%, 

főleg az őszi szezonban termékenyíthető, a nehéz ellés gyakori. A kontinentális klímán nehezen honosítható, így 

hazánkban is csak a Dunántúl csapadékosabb területeire ajánlható. Tartása párás klímán, bőséges legelőn, kis 

nyájban, hajtás és istállózás nélkül javasolt. 

6.2. Charollais 

Húshasznosítású francia legelős fajta ( 50. kép ). Négy kontinens 25 országában mintegy 540 ezer charollais 

juhot tartanak számon. Mindkét ivar szarvatlan, a gyapjú fehér. Az anyák 75-95 kg, a kosok 120-150 kg 

súlyúak. A fej gyapjútól mentes, gyakran szőrtelen, rózsaszínű vagy szürke színű, néha apró fekete pontokkal 

tarkított. A végtagok kissé rövidek, pigmentáltak. Gyapjú nagyon rövid, 29 µm körüli szálvastagsággal. A 

charollais juh, a húsfajták közül az egyik legszaporább. Koraérésű, a jerkék 7 hónapos korban termékenyíthetők. 

Az anyák átlagos szaporasága 175-180%, kitűnő tejtermelők. A hármas ikreket ellő anyák többsége fel is neveli 

bárányát és a 2-es iker bárányok 90%-a is az anyja alatt nevelkedik. Gyarapodásuk 10-30 napos életkor között 

250 g/nap. Az egyes születésű bárányok ebben a periódusban 290-300 g/nap, a legjobb tenyészetekben 330-370 

g/nap súlygyarapodásra képesek, korán mutatnak jó húsformákat. Magyar merinóval keresztezve kiválóan 

javítja az F1-es bárányok vágóértékét. Az átlagosan 4 kg születési súlyukat 10 napos korra, 7 kg-ra, 30 naposan 

13 kg-ra növelik. Az egyes születésű kosbárányok legelőn nevelkedve, egy szerény abrak kiegészítés mellett, 70 

naposan 26-27 kg, az ikrek 22-23 kg-os súlyt érnek el. A charollais kosoktól származó bárányok még 20 kg-os 

vágott súlyban is csekély faggyúzottságot mutatnak. 

6.3. Berrichon du cher 

A XIX. sz. elején, a fajta kialakítása során a helyi berry-i juhokat leicester, majd ile de france kosokkal 

keresztezték. 1934 óta elismert fajta ( 51. kép ). Mai állománya mintegy 140 ezerre tehető. Kiváló húsformák 

jellemzik. Mindkét ivar szarvatlan, a gyapjú fehér. A nyírósúly 3 kg, R=50%, a fürthossz 8-10 cm, a 

szálvastagság 28-30 µm. A kosok 110 kg, az anyák 70 kg súlyúak. Az anyák szaporasága 140-150%. A 

bárányok születési súlya 5 kg. Választásra (90 nap) a kosok 32 kg a jerkék 31 kg súlyt érnek el, 267 g/nap, 

illetve 259 g/nap súlygyarapodás mellett. A 3,5 hónapos kosbárányok 39 kg, a jerkék 36 kg súlyúak, a vágási 

kihozatal 50%. 

6.4. Német feketefejű húsjuh 

Németország legjelentősebb húsfajtája ( 52. kép ) (http://mjksz.hu/fajta/nemet-feketefeju-husjuh). A helyi 

fajtáknak a hampshire, oxfordshire down, majd később a suffolk fajták ke-resztezésével alakult ki. Mindkét ivar 

szarvatlan. A törzsgyapjú fehér, feje, lábszára sötétbarna fedőszőrrel fedett. Az anyák 65-80 kg, a kosok 110-

http://mjksz.hu/fajta/nemet-feketefeju-husjuh
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140 kg súlyúak, jó húsformákkal. A fajta szaporasága 90-150%. A gyapjú a fürthossz 9-12 cm, a szálfinomság 

30-38 µm, R=60%. A kosbárányok súlygyarapodása választás után 350-400 g/nap. A suffolk-nál valamivel 

igény-telenebb, húsa kevésbé faggyús. Hazánkban, a merinó hústermelésének javítására, árutermelő 

keresztezésre használják. Mintegy 800 anyajuhot tartunk tisztavérben Magyarországon. 

6.5. Hús-lacaune 

A hús-változat ( 53. kép ) nemesítési programja 1980-ban indult Franciaországban, napjainkra a fajta 350 ezer 

egyedet számlál. Az átlagos nyájnagyság 310 anyajuh. Fél-szabad tartásra alkalmas fajta, amely jól 

alkalmazkodott a legelős tartáshoz. Sűrítve is elletik. Az anyák szaporasága 165%. Mindkét ivar suta. A fajta 

közepesen nehéz, a kifejlett anyajuhok átlagos testsúlya 70 kg, a felnőtt hímivarúaké 100-140 kg. A törzs 

felülnézetből nagyon széles, különösen a mar, az ágyék és a far testtájékain. A mellkas, a mellső végtagok 

között mélyen lehúzódó és dongás. A gyapjú fehér színű és rövid fürtű, a bunda laza szerkezetű. A 

szálvastagság 28 µm körüli és csupán 4 cm a fürthosszúság. A fej és a tarkó gyapjúmentes. A bárány vágott 

testek súlya 5-6 kg-tól 18 kg-ig terjed. Általában hodályban nevelik a bárányokat, amelyek értékesítéskor 90-

110 naposak, 34-38 kg testsúllyal. Az egyes születésű kosbárányok 285 g/nap, a jerkék 266 g/nap, az iker 

kosbárányok 242 g/nap, a jerkék 232 g/nap gyarapodásra képesek. 

6.6. Pannon húsjuh (nem elismert fajta) 

A fajtát ( 54. kép ) Kaposvári Egyetemen állították elő végtermék előállító keresztezések leendő apai 

partnereként, a német húsmerinó (25%), a texel (25%) és az amerikai suffolk (50%) fajták felhasználásával. 

Mindkét ivar szarvatlan és jól izmolt. Az anyák 60 kg súlyúak, szaporaságuk 140-150%. A bárányok 4 kg 

súllyal, rendkívüli vitalitással születnek. Az anyák kiváló báránynevelők. A bárányok súlygyarapodása 

választásig, a kosoknál 340 g/nap, jerkéknél 320 g/nap. A 10 cm fürthosszúságú gyapjú szálfinomsága 28-30 

µm vastag. A törzsgyapjú fehér, feje, lábszára pigmentált fedőszőrrel fedett. 

7. Crossbred gyapjas fajták 

Az angol hosszúgyapjas húsfajták és a merinók keresztezéséből alakították ki. Közös jellemzőjük a 

szarvatlanság, a 10 cm körüli fürthossz, a fehér színű, ezüst fényű, 28-35 µm vastag gyapjú, R=50-60%. A jó 

húsformák és legelőkészség sajátjuk. 

7.1. Corriedale 

XIX. század végén, Új-Zélandon kezdődött, majd Ausztráliában folytatódott a kialakítása, a merinóknak, lincoln 

és leicester fajták keresztezésével. Az orr és a körmök feketék. A corriedale ( 55. kép ) anyák 52-70 kg a kosok 

90-110 kg súlyúak. A nyírósúly 5-6,5 kg, a gyapjú fürthosszúsága 11-13,5 cm, vastagsága 28,5-30 µm, R=65-

70%. A gyapja tisztább, mint a merinóé és nála igényesebb. Gyapjú-hús hasznosítású fajta. Az anyák 

szaporasága 130-165%. Szezonális ivarzású, ezért sűrített elletésre alkalmatlan. A bárányok súlygyarapodása 

választá-sig Új-Zéland fontos fajtája, de Argentinában és Ausztrália nedvesebb (300-1000 mm) területein is 

nagy számban tenyésztik. Importjára 1980-ban került sor a merinó gyapjútermelésének javítására. Az állomány 

a rendszerváltás után teljesen szétforgácsolódott. 

7.2. Ile de france 

A fajtát ( 56. kép ) 1922-ben, Franciaországban nemesítették ki, a leicester, a dishley és a spa-nyol merinó fajták 

keresztezésével. Az első crossbred fajtának tekinthető, mégis kiváló hús-termelő képessége okán soroljuk e 

csoportba. Jelenlegi állománya mintegy 370 ezer. Mindkét ivar suta, a nyak és a törzs rövid, jól izmolt. Az 

anyák 80 kg, a kosok 120 kg súlyúak. Gyapjú-termelése sem elhanyagolandó. Az anyák nyírósúlya 4-4,5 kg, a 

kosoké 5-6 kg, R=43-48%, a szálvastagság 26-

hónaponként ellethető. Szaporasága tavaszi elletéssel 170-180%, ősszel 155%. 50%-os vágási kihozatal mellett 

a kosbárányok 3,5 hónaposan, 307 g/nap gyarapodással 35 kg, a jerkék 289 g/nap gya-rapodással 32 kg súlyúak. 

A zárt, istállózó tartást jól bírja. Első importjára az 50-es évek végén került sor, a hazai merinó állomány hús- és 

gyapjútermelésének javítására. Részt vett a bábolna tetra szapora anyai vonalának előállításában (romanov x 

merinó x finn landrace = tetra szapora) (tetra szapora x ile de france = tetra anyai vonal). A német húsmerinó 

után a második legnagyobb létszámú „húsfajtánk”. 
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8. Tejelő fajták 

8.1. Keletfríz 

A múlt században alakult ki É-Németország és a La Manche csatorna közötti, fűben gazdag tengerparti vidéken. 

1892-től önálló fajta ( 57. kép ). 1926 óta termelés-ellenőrzés alatt van. Nagytestű anyák 70-90 kg, kosok 100-

120 kg súlyúak. Fülei nagyok, de vékonyak. Végtagjai izomszegények. A tőgy rendkívül fejlett. A farok kb. 30 

cm hosszú, csak fedőszőrök fedik. Hosszú fehér gyapja durva (10-12 cm, 32-42 µm, R=60-70%). 

Felszőrmenetes gyapját csak a nyakon és a törzsön növeszti. Fehér és 1990 óta fekete színváltozata is 

megtalálható Magyarországon, az utóbbi sikeresebben honosult. Mindkét ivar szarvatlan. Szaporasága 220-

250%, 2-3 bárányát biztonsággal felneveli. A jó legelőt, párás éghajlatot, kiscsoportos tartást kedveli. Igényes 

fajta. Nálunk nehezen honosodik a száraz éghajlat, rossz legelő és nagycsoportos tartás miatt. Gyors fejlődésű, 1 

éves korra ellethető. Földünk legjobb tejtermelő fajtája. Németországban, a bárányok 4-8 hetes választása után 

5-700 l, jobb tenyészetekben 1200 l tej ad 260 napos laktációban. Nyugat-Európában kiscsoportokban (3-5) 

tartják. Kiváló keresztezési partner a tejtermelés javítására, és más tejelő fajták nemesítésére, intenzív tejtermelő 

tenyészetek kialakítására. A keresztezett F1-es anyák 100-150 l tejet termelnek hazánkban. F1-es bárányaik 310-

350 g/nap gyarapodást értek el hizlalásban, 47-50%-os vágási kihozatal mellett. 

8.2. Awassi 

Az Arab-félsziget és Mezopotámia ősi, kevertgyapjas, zsírfarkú fajtája ( 58. kép ). Mintegy 70 éve kezdődött a 

nemesítése tejtermelésre Izraelben. A kosok szarvaltak (90-150 kg), anyák általában suták (60-80 kg). A 

zsírfarok anyáknál 5-8 kg, kosoknál 8-12 kg. A törzsgyapjú fehér, hosszú és durva kevert gyapjú, 

szőnyegkészítésre használatos. A fej, a lelógó fülek és lábak kávébarna vagy sárga színűek. A farok tövében 6-

10 kg zsír deponálódik, ezért húsuk nem zsíros. Tejtermelése Izraelben, 230 napos laktációban, 4-600 l. A 

csúcsegyedek 1000-1200 l tej termelésére is képesek. Szaporaságuk alacsony, 110-120%. Intenzív 

tenyészetekben 8 havonta elletik, a bárányokat napos korban választják. Az 1 bárányt szoptató anyát szoptatás 

közben fejni is kell, mert az összes termelt tejet nem tudja az egy bárány mind kiszopni. A merinó 

tejtermelésének javítására hazánkban is alkalmazzák e fajtát. A bakonszegi Awassi Rt.-ben az anyák átlagosan 

200 l alatti tejet termelnek. A büdössántaságra a merinónál is érzéke-nyebb, tőgygyulladásra nagyon fogékony, 

legelőkészsége rossz. Elsősorban zárt tartásuk és takarmányozásuk javasolt. Hazai tisztavérű állománya csupán 

50-100 egyedre tehető. 

8.3. Pleveni feketefejű 

A fajtát ( 59. kép ) bolgár Pleven város környékén tenyésztették ki a cigája anyák keletfríz, awassi és suffolk 

kosokkal történt keresztezésével. Közepes testalkat, szarvalt és suta egyedek egyaránt előfordulnak. Az anyák 

50-65 kg, a kosok 80-120 kg súlyúak. A fej, láb fekete fedőszőrös, a törzs gyapja durva, fehér színű, gyakran 

fekete szálakkal tűzdelt. Szaporasága 130-160%. A bárányok éves korra megközelítik a kifejlettkori súlyt. A 

bárányok 2 hónapos korig feketék, ezután a fej és lábvégek kivételével kifehérednek. Nyírósúlya 3-4 kg-nyi, 8-

14 cm hosszú, 28-40 µm vastag, R=50-55%. Az anyák 150-200 nap alatt 150-200 l tejet adnak. A fajta 

küllemben, tejtermelésben kiegyenlítetlen. Magyarországon jól honosodott, a merinó tejtermelésének növelésére 

keresztezésekben használták extenzívebb tartás mellett. Az F1-es anyák 60-70 l tejet termelnek. Az F1-es 

bárányok, hizlalás alatt 285-315 g/nap gyarapodást értek el 47-48%-os vágási kihozatallal. A juhtejtermelésünk 

javításában, e fajtára, a jövőben nem vár szerep. 

8.4. Lacaune 

Állománya több mint 1,3 millió. A lacaune ( 60. kép ) közepesen nehéz, a kifejlett anyajuhok 75 kg, a kosok 95 

kg körüliek. Mindkét ivar szarvatlan. A kosbárányok 4,5 kg, a jerkék 4 kg súllyal születnek. A 28 napos 

választásra a kosbárányok, 330 g/nap gyarapodással 13 kg, a jerkék 300 g/nap gyarapodással 12 kg súlyúak. 3,5 

hónapos korra a kosbárányok 37 kg, a jerkék 35 kg súlyúak 50%-os vágási kihozatallal. A nyírósúly a kosoknál 

2,5 kg, az anyáknál 1,5 kg. A gyapjú fehér színű, 28 µm körüli a szálvastagsága és csupán 4 cm a 

fürthosszúsága. A fej, a tarkó minden esetben gyapjútól mentes, jellemző az ún. "dekoltázs" azor állatokon. 

Franciaországban, 160 napos fejési időszakban, 283 l, csúcstenyészetekben 400-500 l tejet ad. Tejéből készül a 

Roquefort sajt. Szaporasága 140-170%. Magyarországba 1981-ben hozták be a fajtát. A fajta hústermelése is 

kedvező. Vágóbárányok a hizlalás alatt 310 g/nap súlygyarapodással és 50% vágási kihozatallal jellemezhetők. 
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8.5. Brit tejelőjuh 

A fajtát ( 61. kép ) 1970-es évek elején, Angliában állították elő keletfríz, finn landrace, kékfejű leicester és 

polled dorset juhok keresztezésével. Az új fajtában jól ötvöződik a szaporaság, a tejtermelés és a hústermelés. 

Az anyák 80-100 kg, a kosok 90-150 kg súlyúak. Az anyák sza-porasága 220-300%. A 2-es iker bárányok 

születési súlya 4-6 kg, a többes ikreké 3-5 kg. Választásig a súlygyarapodásuk 300-350 g/nap, még az ikreknél 

is. Tejtermelése 200-240 nap alatt 200-600 l. Angliában a tejet a bárányok felnevelésére (hústermelés) 

hasznosítják. Könnyű ellés, jó tőgyalakulás jellemzi. Tejtermelés esetén a bárányokat 30 napos korban 

választják, kb. 15 kg-os súlyban, ezt követi a fejés. Húshasznosítás során 3 hónapos a szoptatás, majd kiegészítő 

takarmányozással 30-35 kg-os súlyban értékesítik. Herceghalmon 100 liter körül termelt az állomány. 

Importjára a magyar merinó tejtermelésének javítására került sor. Az F1-es anyák szaporasága az első ellés után 

210-220%, tejtermelésük a 120-140 napos laktáció alatt 100-120 liter. Az F1-es bárányok súlygyarapodása a 

választásig, 300 g/nap feletti. 

8.6. Tejelő cigája 

Őshonosnak elismert, a közepesnél nagyobb testű, ellenálló, edzett, élelmes fajta ( 62. kép ). Az őshonos 

fajtaként nyilvántartott cigájától nem csupán elnevezésben, tejtermelésben, hanem külső megjelenésben, hosszú, 

nagy lógó füleivel is különbözik, amelyeket előrehúzva az orr végét is elérik. A bőr pigmentált, a köröm és a 

szarvak, szürkék. A homlok és az orrhát domború, jellegzetes "kosorr". Csontozata erőteljes, az anyák suták, a 

kosok szarvaltak, de lehetnek suták is. A tőgy jól fejlett. A végtagok hosszúak és mérsékelten izmoltak. A fej és 

a lábak feketék vagy barnák. A bőr pigmentált, a száj nyálkahártyája és a nyelv palaszürke. A bunda fehér, 

fürtös szerkezetű, sok egyednél "tűzdelt", vagyis a fehér gyapjúszálak közé fekete szálak keverednek. Előfordul 

szürkés-, barnás- vagy fekete színű bunda is. A bárányok fe-ketén születnek; bundájuk színe 2-3 hónap alatt 

általában kifehéredik. A bunda csak a nyakat és a törzset fedi. A kosok nyírósúlya 5-6 kg, az anyáké 3-4 kg, a 

fürthosszúság 8-15 cm. A gyapjú finomsága 25-35 µm, bélanyagos szálak is előfordulhatnak a bundában, R=45-

60%. Szaporasága 120-160%. Tejtermelése választás után, 5-6 hónapos fejési időszak alatt, 120-180 liter. A 

bárányok kedvező értékesítése 13-18 kg között, illetve 27-30 kg súly felett ajánlott. 

9. Szapora fajták 

E fajták ivarzási és fogamzási képessége egész évre kiterjed (poliösztruszosak), egy ellésre legalább 2 bárányt 

ellenek. A keresztezési programokban, a szapora anyai vonalak kialakításában játszanak szerepet. 

9.1. Finn landrace 

Földünk egyik legszaporább fajtája ( 63. kép ), hazájában intenzíven tartják. Szapora anyai vonalak kialakítására 

használatos fajta. Rövidfarkú, mindkét ivar szarvatlan. Finom csontozatú, hosszú lábú, finom testalkata 

izomszegény, élénk anyagcsere típusú. Érzékeny, igényes fajta, a jó legelőt és a kiscsoportos tartást igényli. Az 

anyák 40-50 kg, a kosok 50-70-100 kg súlyúak. A törzset fehér, 15-30 cm hosszú bunda fedi, a szálvastagság 

25-40 µm, a nyírósúly 3-4 kg. Évente kétszer nyírják. A fejen és a lábakon, fehér fedőszőr található. 

Szaporasága kifejlett korban, 300-390%. Sűrítve is ellethető, jó tejelő fajta. A báránykori súlygyarapodása 250-

300 g/nap, 120 naposan 28-30 kg súlyuk a bárányok. Importjára a magyar merinó szaporaságának növelése 

céljából került sor. Felhasználtuk a "Bábolnai szapora" hibrid kialakítására. A jövőben nem számíthatunk újabb 

szerepére a hazai juhtenyésztésben. 

9.2. Romanov 

Rövidfarkú, ősi, orosz, szapora fajta ( 64. kép ). Kevertgyapjas bundája hosszú fehér pehelyszálakból és fekete 

felszőrökből áll. Gyapja nem fésülhető, csak nemezkészítésre alkalmas. Évente 2x nyírják. Gereznája értékes 

szőrmeipari alapanyag. Húsformái gyengék, jó tejelő. A kosok szarvaltak, testsúlyuk 80 kg, az anyáké 60 kg. 

Sűrítve ellethető, szaporasága 230%, szoptatás alatt is ivarzik, fogamzik. A bárányok fekete szőrköntösben 

születnek és csak 3-4 hónaposan világosodik ki a bundájuk. A kosbárányok súlygyarapodása választásig 257 

g/nap, a jerkéké 224 g/nap. A 100 napos bárány súlya 15-20 kg. A bábolnai szapora női vonal kialakításában 

40%-ra tehető a romanov részesedése. Hazánkban már nem tenyésztik. Európában, Franciaországban található a 

legnagyobb állománya (5000 anyajuh), ahol az INRA 401 fajta (berrichon du cher x romanov) kialakításában 

felhasználták a szaporaság javítására. 
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9.3. Booroola merinó 

A magyar merinónál kisebb testsúlyú, lassabb fejlődésű, nagyon szapora fajta ( 65. kép ). Az ausztrál merinó 

"médium" változatából nemesítették ki. Elnevezését az ausztrál Booroola nevű farm gazdái után kapta, akik az 

állományukban a rendszeresen iker- vagy többes ikerellő anyák utódait hagyták meg továbbtenyésztésre. 1981-

től önálló fajta. Hazánkba 1980-ba importáltuk. Az anyák suták, de csökevényes sarló alakú szarv előfordulhat. 

A kosok csigás szarvat növesztenek, de a suta egyedek sem ritkák. Gyakori a rövid törzs, a csapott far és a hibás 

lábállás. A fajta homozigóta vagy heterozigóta formában hordozza a FecB gént (h2=0,2-0,3). A nagyobb 

alomszám az ún. FecB génnek (Fecundity Booroola = booroola termékenység) köszönhető, amely megnöveli az 

ovulációs rátát (OR). A FecB gént homozigóta állapotban hordozó anyák szaporasága 240%, a heterozigótáké 

180-200%. A booroolával való egyszeri keresztezés más merinóval olyan szaporaság növekedést eredményez, 

mintha fajtán belül 30 évig szelektálnánk. A booroola merinó anyák súlya 47,5 kg, nyírósúlyuk 4 kg. A kosok 

75-90 kg-osak, nyírósúlyuk 5-6 kg. A 23-24 µm-es gyapjúbunda fehér, tömött, R=60-70%. A fajtát merinó 

tenyészetekben, illetve keresztezési programokban a szaporaság növelésére használják. E fajta felhasználásával 

alakították ki hazánkban a „szapora merinót”. 

9.4. Szapora merinó 

1992-re nemesítették ki Magyarországon, a magyar merinó anyák, booroola kosokkal történő termékenyítésével. 

A szapora merinó ( 66. kép ), a FecB gént homo- vagy heterozigóta állapotban hordozza. A magyar merinónál 

10-15%-kal kisebb súlyú, az anyák 50 kg, a kosok 75-80 kg súlyúak. A tenyészcél, a FecB génre homozigóta 

apák és anyák előállítása; az anyák és a kosok testsúlyának növelése; 2-es ikret ellő anyák előállítása; sűrített 

ellésre való hajlam fokozása; a tejtermelés növelése. A bárányok takarmányozására az 50-60 napos korú 

választás után 100 napos korig ad lib. széna és abrak javasolt, hogy 1 éves korra utolérjék az egyes alomból 

született társaikat. A többes alomból született egyedek csak 1 éves kor után tudják a méhen belüli, és szopóskori 

súlylemaradásukat kompenzálni az egyes születésű, nem szapora merinóhoz képest. Ajánlott ezért a 1,5 éves kor 

utáni tenyésztésbevétel, úgy a jerke-, mint a kostoklyók esetében. 

9.5. Bábolna tetra 

Az 1970-es évektől, a magyar merinó, a romanov, a finn landrace és az ile de france fajták felhasználásával 

kialakított fehér színű, magyar szapora fajta ( 67. kép ). Bundája enyhén fel-szőrös. Alkata, csontozata finom, 

vérmérséklete élénk, szervezete szilárd. Mindkét ivarban szarvatlan. A fajta tenyésztésének célja, az év minden 

időszakában ivarzó és szaporodó, ellé-senként 1,7 bárányt adó fajta fenntartása. Tisztavérben és keresztezési 

partnerként is gazdasá-gosan tenyészthető. A bárányok 3-3,5 kg súllyal születnek. Súlygyarapodásuk választásig 

250-300 g/nap, ezt követően 200-310 g/nap. Az anyák súlya 50-55 kg, a kosoké 65-75 kg. A nyírósúly 3,5-4 kg, 

R=65%, a szálfinomság 22-36µm. 

10. Prémtermelő fajták 

10.1. Karakül 

Sivatagi (Karakorum, Khiva) legelőkön kialakított, zsírfarkú, kevertgyapjas juh ( 68. kép ). A bőségesebb 

vegetáció idején tartalékokat képeznek, azaz zsírpárnákat növesztve a farkukon, készülnek az ínségesebb 

időszak átvészelésére. Az anyák és a kosok közel 1/3-a suta, a többi kos csigás szarvakat visel. A fülek nagyok, 

lógóak. Az anyák 40-60 kg, a kosok 60-70 kg súlyúak. A kevert gyapjas bundában a pehelyszálak 30-40 µm, a 

felszőrök 50-100 µm vastagok. Az anyák nyírósúlya 2-3 kg, a kosoké 3-5 kg, R=50-80%. Évente 2x nyírják az 

anyákat. A 2 évnél idősebb juhok bundája különböző (sötétszürke, kékes-szürke, vöröses-szürke, vöröses-barna, 

fekete, fehér) színű lehet. A kor előrehaladásával a világos szálak aránya nő. Az egy-napos bárányokról nyert és 

kikészített prémjeikről, az ún. perzsabundának köszönhetően lett világhírű (1850, Lipcsei vásár) a fajta. Az 

újszülött bárányok testének többsége fekete színű, nagyon élénk fényű, csőszerűen összesodródott vagy bab, 

borsó, gyűrű alakú, sűrű szálcsomók fedik. A bundának ez a sajátos jellege csak 1-2 hetes életkorig marad meg, 

így már a 2-4 napos bárányoknál eldöntendő, hogy selejtezik-e vagy továbbtenyésztésre megtartják. Az ilyen 

típusú prém iránti piaci kereslet évtizedek óta hanyatlóban van, ezért a fajta létszáma is visszaesett. Európában, 

Németországban és Franciaországban, továbbá hazánkban is felhasználták értékesebb prémtermelő fajták 

előállításához. Magyarországon a rackát keresztezték karakül kosokkal, de mivel az őshonos rackánk pörge 

szarvalakulását megváltoztatta, ezért felhagytak a prémtermelést javító keresztezéssel. 
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11. Őshonos fajták 

Az elmúlt 1-2 évtizedben kerültek előtérbe a racka, cikta, cigája és gyimesi racka juhfajtáink. Állami 

támogatással tartjuk fenn őket géntartalékként, megadva azt a megbecsülést, amelyre e fajták méltón érdemesek. 

A jövőben nőhet a szerepük úgy a biotermékek előállításában, mint a fajtafenntartásban és a veszélyeztetett 

fajták védelemében. 

11.1. Hortobágyi racka 

Őshonos juhfajtánk ( 69. kép ), amelynek egyedülálló különlegessége a mindkét ivarra jellemző, 

dugóhúzószerűen, sokszorosan csavarodott, pödrött szarv. Az anyajuhok szarvai "V" alakban (60-90o) felfelé 

állóak, a kosoké tágabb (100-120o) terpesztésű. A szarvak hossza anyáknál 30 cm, a kosoknál átlagosan 50-70 

cm. Kistestű, igénytelen, élénk vérmérsékletű, viszonylag jó tejelő, izomszegény fajta, hosszú, tincses, kevert 

gyapjút növeszt. Fekete és fehér színválto-zatban tenyésztik. A fejet és a lábakat rövid, fényes barna vagy fekete 

fedőszőr borítja. Nyíró-súlya anyáknál 2 kg, a kosoké 3 kg, R=50-70%, a durva felszőrök hosszúság 25-35 cm, a 

finom pehelyszálaké 5-6 cm. Báránykori súlygyarapodása 150-250 g/nap. Az anyák súlya 35-45 kg, a kosoké 

55-75 kg. Régebben, jó legelőn 40-50 l tejet fejtek az anyáktól, de ma már nem fejik. Az anyák szaporasága 

100-120%, de csak ősszel ivarzanak. A középkorban a magyar juhállomány jelentős részét képviselte, ma 

Hortobágyon, nemzeti kincsünkként őrizzük. 

11.2. Gyimesi racka 

A rackafélékhez tartozó, őshonos, erdélyi juhfajta ( 70. kép ). Kevertgyapjában a felszőrök 30-40 cm, a 

pehelyszálak 14-18 cm hosszúak. Gyapja fehér színű, de lehet szürke vagy fekete is. Gyakori a fejen és a 

lábakon a fekete színeződés, amely legtöbbször foltokban jelentkezik a szem és a száj körül, a fülön és a 

lábvégeken. Legnagyobb testű a rackajuhok csoportjában, az anyajuhok súlya 45-50 kg, a kosoké 80-90 kg. Az 

anyák szarvai sarló alakúak vagy kistülkösek, de sok a suta egyed is, a kosok laza, csigás szarvakat viselnek 1½-

2¼ csavar fordulattal. Tenyésztésének célja az őshonos fajta genetikai képességének megőrzése. Bakonszegen, 

extenzív tartási körülmények között 2 hónap választás után, legelőn tartva, 60-70 l tejet ad. 

11.3. Cigája 

A cigája ( 71. kép ) 18. század végén Kis-Ázsiából származik, a Balkán félszigetről kerültek hazánkba Erdélyen 

keresztül. Hazánkban elsősorban a Dél-Alföldön tenyésztik. Az anyák suták, vagy sarló alakú szarvat viselnek, a 

kosok egy része szarvatlan, másik részük 1½ körívet leíró erős, csigás szarvat növeszt. A nyakat és törzset fehér, 

gyakran színes szálakkal tűzdelt gyapjú, a fejet, lábszárat fekete, sötétbarna vagy barna fedőszőr fedi. Közepes 

méretű fajta, az anyák súlya 50-60 kg, a kosoké 75-90 kg. A merinónál jobb tejelő. A tenyésztésének célja a 

fajta genetikai képességének megőrzése, a tejelő változatnál a tejtermelés, szaporaság növelése fél-intenzív 

tartási és takarmányozási viszonyok között. Báránykori súlygyarapodása a csoport többi tagjához viszonyítva 

kedvező, 300-350 g/nap. 

11.4. Cikta 

A cikta ( 72. kép ), Mária Terézia idejében, a török uralmat követő népesség fogyás okán, Tolna és Baranya 

megyében letelepített németajkú lakosságával került be, így e fajta („Zaupelschaf”) ( 73. kép ) a németek 

magukkal hozott juhainak a leszármazottja. A cikta finom csontozatú, kisebb testű juh, az anyák 30-40, a kosok 

40-55 kg súlyúak. Az állatok teljesen fehérek, bőrük pigmentmentes. Az anyák suták, a kosok egy része csigás 

szarvakat növeszt, a szaruanyag viaszsárga. Kevertgyapjas juh, a gyapjúval való benőttség nem jellemző. A 

nyak és törzs hosszú (20-25 cm), fehér és durva (30-35 µ) gyapjúval fedett. A fejet, lábszárat fehér rövid 

fedőszőr fedi. Eredetileg évente kétszer nyírták, a sváb lakosság a cikta gyapjából készítette az ún. „pacsker” 

nevű harisnyát. A cikta nem csak ősszel, hanem tavasszal is ivarzik, azaz 2 fedeztetési ciklusban szaporodik. 

Veszélyeztetett fajta, 500 körül van a nyilvántartott állomány. Tenyésztésének célja az őshonos fajta genetikai 

képességének megőrzése. 
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7. fejezet - Nemesítés, tenyésztési 
alapelvek a juhtenyésztésben (Toldi 
Gyula) 

1. Nemesítés, tenyészcél 

A  nemesítés , a gének által meghatározott termelési tulajdonságok javítására irányuló céltuda-tos tenyésztői 

munka. Ennek során azokat az egyedeket válogatjuk ki, részesítjük előnyben, amelyek párosításából várhatóan 

nagyobb genetikai értékkel, teljesítő képességgel bíró utódok születnek. A szakértelem, a tervszerűség, valamint 

az optimális tartás és takarmányozás, mind feltételei az eredményes nemesítő munkának. A tenyésztés, a 

nemesítés alkotóeleme, de attól alacsonyabb szintű állattenyésztői tevékenységet jelöl. Az állatnemesítés elemei: 

a termelés-ellenőrzés, a tenyészértékbecslés, a szelekció és a párosítás. A  tenyészcélt , mint a nemesítés első 

lépcsőfokát, a faji, biológiai sajátosságok, a piaci követelmények, az üzemi, termelési adottságok és a meglévő, 

illetve a várhatóan rendelkezésre álló állomány figyelembevételével kell megfogalmaznunk.  

Meghatározásának alapelvei : 

1. Első lépés a javításra szánt tulajdonságok körének kijelölése. E szempontból az egyhasznú; hús, gyapjú, tej, 

prémtermelő fajták feltétlen előnyt élveznek a kettős, netán a hármashasznosítású fajtákkal szemben, ahol a 

genetikai előrehaladás közel a felére csökkenhet. 

2. A gazdaságosságot legjobban befolyásoló tulajdonság(ok)ra célszerű súlyozni. 

3. A tulajdonságok öröklődhetősége (h2) eltérő, így a genetikai előrehaladás léptéke is. 

4. Az értékmérő tulajdonságok közötti genetikai korrelációk lehetnek pozitívak és negatívak, így segítik vagy 

gátolják a tenyészcél megvalósítását. 

5. A szelekciós tulajdonságok genetikai varianciája is döntően hat az előrehaladásra. 

6. Végül, a tenyészcélban javítani kívánt értékmérő tulajdonság(ok) mérési lehetősége, technikája is 

egyszerűsítheti, illetve bonyolíthatja az elérni kívánt cél megvalósítását. 

Az egyes értékmérő tulajdonságokban elérhető maximális szintet alapvetően megszabja, hogy a juh vagy egy 

állomány speciális, kettős vagy többes hasznosítására törekszünk. Minél több irányú hasznosítás a cél, annál 

szerényebb célkitűzésekkel kell megelégednünk. A hazai juhál-lomány döntő hányada a merinó fajtacsoportba 

tartozik. A  nemesítés ében a hús áraránya és piacának alakulása meghatározó volt és várhatóan marad. A 

gyapjú szerepe a rendszerváltás után jelentősen csökkent. Az egyes termékek változó gazdasági értéke indokolja 

a tenyészcél időről időre történő felülvizsgálatát és különösen a merinó fajta esetében a kettős, esetleg töb-bes 

hasznosítási típus alakítását. Az állományok nagysága, a tartási és takarmányozási lehető-ségek nagyon 

különbözőek. Jelenleg a juhállomány árbevételének 90-95%-a a vágóbárány értékesítéséből, a fennmaradó 

hányad gyapjúeladásból, illetve a hodályban képződő trágyából származik. Ez a tendencia tartósnak ígérkezik, 

mivel jól tükrözi a nemzetközi arányokat. Mindezek figyelembevételével, a merinóállományokat elsődlegesen, a 

hízóalapanyag előállítás növelése érdekében; a szaporulati arány, a hasznosult éves bárányszaporulat 

növelésére, ahol lehetőség van, a sűrített elletésre való hajlam fokozására célszerű szelektálni. A 

gyapjútermelésben: a merinó típusú gyapjú (max. 28 μm) megőrzése, lehetőleg az A-A/B közötti szálfinomság 

mellett, a fürthosszúság növelése (>6 cm) és a durva bundaszerkezeti hibák ki-zárása lehetnek azok a minimális 

célok, amellyel a merinó típusú gyapjú minőségét megőrizhet-jük. 

2. Tenyésztési eljárások megválasztása 

A tenyésztési eljárások különböző irányban és mértékben változtatják meg az állományok génszerkezetét a 

tenyészcéltól és az alkalmazott tenyésztési eljárástól függően. A tenyésztési eljárások rendszerezésének elve a 

párosítandó egyedek fenotípusos és genotípusos hasonlósága, illetve különbözősége. A hasonló egyedek 

párosítása az ivadékok homozigozitását, a különböző egyedek párosítása viszont az egyedek heterozigozitását 

növelik. Ki kell hangsúlyozni, hogy a tenyésztési eljárások új géneket nem állítanak elő, csak a már meglévők 

kombinációjával hoznak létre új, fenotípusban is kifejezésre jutó változatokat. A tenyésztési eljárásokon belül 
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megkülönböztetünk fajtatiszta tenyésztést, amikor az egymással párosítandó egyedeket ugyanabból az elismert 

fajtákból válogatják ki, és keresztezést, amikor a párosított szülők különböző fajtákhoz tartoznak. 

3. Tenyésztési módszerek összefüggése 

A tenyészcél meghatározása után mérlegelni kell, hogy milyen módszerekkel, tenyésztési eljárásokkal lehet azt 

mielőbb elérni. A két fő tenyésztési eljárást ( 22. ábra ), a fajtatiszta tenyésztést és a keresztezést egymásnak 

nem vetélytársaként, hanem kiegészítőjeként kell alkotó módon alkalmazni. Egyrészt, fajtatiszta tenyésztés 

nélkül korszerű értelemben vett keresztezést nem végezhetnénk. Másrészt, ha a fajta genetikai varianciája 

beszűkült és ezért az állomány a fajtatiszta tenyésztés módszereivel már nem fejleszthető, a további genetikai 

előrehaladás csak a tenyészállat-előállító keresztezések módszereivel érhető el. Mindkét csoportba több módszer 

tartozik, melyeknek a nemesítés célkitűzésétől és lehetőségeitől függően további köztes formái is 

előfordulhatnak. 

4. Fajtatiszta tenyésztés 

Azonos fajtába tartozó szülők párosítását jelenti. Általánosságban megfogalmazható, hogy az árutermelésben a 

keresztezés gazdaságosabb tevékenységet biztosít, mint a fajtatiszta tenyésztés. A fajtatiszta tenyésztés során a 

fajta gazdasági értékét meghatározó tulajdonságok fejlesztése a cél. Az eljárás következménye a homozigozitás 

növekedése, illetve a heterozigozitás csökkenése. Az állatnemesítés egyik alapvető, de nem az egyetlen 

módszere, melynek fontos szerepe volt a kultúrfajták kialakításában. A fajtatiszta tenyésztésben a tenyészállat- 

és haszonállat-állomány azonos. A genetikai előrehaladás legfőbb eszköze a szelekció, ezért elsősorban az 

additív génhatás kihasználásán nyugszik. A legeredményesebben a jól öröklődő tulajdonságok javíthatók vele, 

melynek során a szelekció megbízható alapja a saját teljesítmény vizsgálat. Rosszul öröklődő tulajdonságokban 

lehetőleg az ivadékvizsgálat eredménye alapján szelektáljunk. A szakszerűen végzett szelekcióval nő a 

fenotípust előnyösen befolyásoló gének és genotípusok gyakorisága. A cél, a populációban előforduló kiváló 

termelésű egyedek értékes génjeinek megőrzése és elterjesztése az állományban. A kiváló egyedek csoportjából 

kiinduló tenyésztési módszer eszköze a rokontenyésztés. A fajtatiszta tenyésztés  módszereinek a csoportosítása  

lényegében a leendő szülők rokonsági fokán alapszik. 

4.1. Beltenyésztés 

A fajtatiszta tenyésztésnek azt a formáját, amelyben a párosított juhok csak távoli rokonságban vannak 

egymással (3 nemzedéken túl, a beltenyésztettségi koefficiens <5-9%) beltenyésztésnek nevezzük. Tartósan 

akkor folytatható, ha a fajta minimálisan 8-10, egymással nem rokon kosvonalból és vonalanként 800-1000 

anyából áll. Ha ez a létszám egy tenyészeten belül biztosítható, zárt tenyészetről beszélünk. Mivel a 

beltenyésztés során szorosabb rokoni kapcsolatok nem alakulnak ki, elkerülhető a kis h2-értékű tulajdonságokat 

érintő rokontenyésztéses leromlás. Alkalmazása azokban a tenyészetekben a legcélszerűbb, ahol más fajtákra 

nem akarnak, vagy nem tudnak támaszkodni. 

4.2. Rokontenyésztés 

A legeredményesebb nemesítési módszer, amelynek segítségével a nagy értékű tenyészállatok jól öröklődő 

tulajdonságai megtarthatók, utódaik körében rögzíthetők. A juhtenyésztésben a jól öröklődő hús- és 

gyapjútermelési tulajdonságokra érdemes végezni. A rokontenyésztett állatok közül a kosok termelésben tartása 

célszerűbb, mivel azok képviselik a nagyobb értéket. Az anyák ugyanis a rokontenyésztési depresszió 

következtében épp a kis h2-értékű, anyai tulajdonságokban mutatnak visszaesést. Kimagasló teljesítmények 

mindkét tulajdonságcsoportban a rokontenyésztett egyedek utódaitól várhatók. A rokontenyésztett kosoktól 

származó jerkék többnyire lényegesen egyöntetűbbek, mint a hasonló képességű, de nem rokontenyésztett kosok 

ivadékai. Megkülönböztetünk szoros, közeli és távoli rokontenyésztést. 

4.3. Szoros rokontenyésztés 

A szoros rokontenyésztést, azaz rokontenyésztett vonalak kialakítását a fajtatiszta-tenyésztés keretében, de nem 

annak érdekében végzik. A rokontenyésztett vonalak a keresztezési programok alapanyagai, melyek termelését a 

rokontenyésztési depresszió számottevően csökkenti. A keresztezett nemzedék termelésében mutatkozó 

heterózis hatás ellensúlyozza azt a kárt, amit a rokontenyésztési depresszió okozott a vonalakban. Céljai 

lehetnek a fajtatiszta állományok fenntartása és genetikailag megalapozott termelőképességének javítása, 

elsősorban a jól öröklődő tulajdonságokban, továbbá a genetikailag értékes keresztezési partnerek kinemesítése a 
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hibrid programok számára. Fontos szempont, hogy rokontenyésztésre kiválasztott egyedek ne középszerűek 

vagy gyengék legyenek. A szoros rokontenyésztésben a közös ősök az 1-3. nemzedékben vagy ettől távolabb 

találhatók. Utóbbi esetben, a rokontenyésztésre kiválasztott egyedek maguk is rokontenyésztettek. Szoros 

rokontenyésztést jelent a szülő-utód és az édestestvér párosítás. Előbbit a juhtenyésztésben kedvezőbbnek 

tartják. 

4.4. Vérvonal-tenyésztés 

Célja, a kiváló vérvonal-alapító kos értékes génállományának minél nagyobb arányú megőrzése, ami a vonal-

alapító és a vonaltagok rokonsági fokának növelésével jár. Sikerének feltétele az additív génhatásokon alapuló 

jellegvonásokban kimagasló értékű vonalalapító kos használata. A vérvonal-tenyésztés során a vonal-alapító 

kossal először sok nőivarú egyedet termékenyítenek, hogy minél több féltestvér-ivadék szülessen. Ezt követően 

az apai féltestvéreket egymással párosítják. A vonalak kialakításának különösen a hibridizáció során van nagy 

jelentősége, melynek nem feltétele a fajtatiszta tenyésztés, sokkal inkább a rokontenyésztés. Az őshonos, 

génrezervátumokban tartott fajtáknál, valamint az importált, nagy genetikai és gazdasági értéket képviselő, de 

kis létszámú állományokban a rokontenyésztés káros következményeinek csökkentése érdekében szükséges az 

állományt vonalakra bontani (6-7) és az egyes vonalakat előre meghatározott rotáció szerint párosítani. 

4.5. Vonalkeresztezés 

A vérvonal-tenyésztésre alapozott vonalkeresztezés elsősorban a sok tulajdonság által meghatározott értékmérő 

tulajdonság, mint pl. a gyapjútermelés javítása esetén vált be. Egy adott tulajdonságban kimagasló kosra, 200-

300 anyával vonaltenyésztést végzünk. A vonalak kialakítása után az anyákat a leginkább javításra szoruló 

paraméter tekintetében kiemelkedő vonalból származó kosokkal rotáció szerűen termékenyítjük. 

4.6. Vérfrissítés 

A fajtatiszta tenyésztés és a keresztezés átmeneti változata. Többnyire a kis létszámú őshonos fajták megóvása 

során kényszerülünk alkalmazni. Ilyenkor a fajtakörön belül, más rokonfajta egyedeit vonjuk be a tenyésztésbe 

vérfrissítés céljából. A cél, hogy a leromlás minél kisebb génbevitel útján legyen megelőzhető. Nem a fajta 

jellemző tulajdonságainak a javítása a cél, hanem annak lehetőleg eredeti állapotban való megőrzése. 

5. Keresztezés 

E tenyésztési módszer úgy a tenyészállat-előállításban, mint a végtermék-előállításban egyaránt használatos. 

Mindkét esetben, bizonyos tulajdonság(ok)ban, a kiinduló fajtáknál értékesebb utódgeneráció nyerése a cél. 

5.1. Tenyészállat-előállító keresztezések 

A nemesítési munka során, egy fajta magas fokú kitenyésztettsége, homogenitása, bizonyos tulajdonságokban 

akadályává válhat a további genetikai előrehaladásnak. A megoldást a keresztezés kínálja, amikor olyan fajtát 

választva párosítunk, amely a javítandó tulajdonságban magasabb szinten áll. A tenyészállat-előállító 

keresztezési módszerek mindegyikének alapja a fajtatiszta tenyésztés, mivel fajták keresztezéséről van szó. 

További közös jellemzőjük, hogy a keresztezés után, idővel, mindegyik a fajtatiszta tenyésztésbe torkollik. A 

keresztezésnek ebben a csoportjában - hasonlóan a fajtatiszta tenyésztéshez - a tenyészállat állomány nem 

különül el a haszonállat állománytól. Az állatnemesítés tapasztalatai szerint, a tenyészállatelőállító keresztezés 

módszereivel gyorsabb a genetikai előrehaladás, mint a fajtatiszta tenyésztéssel. A siker előfeltétele, hogy 

legyenek kiváló genetikai képességű fajták. A keresztezendő fajták kiválasztása gondos vizsgálatot igényel. A 

keresztezett állományban nagyon különböző lehet a keresztezésbe vont fajták génaránya. Voltaképpen ettől 

függ, hogy a végeredmény az eredeti fajtához vagy a javító fajtához hasonló, vagy pedig egy teljesen új fajta 

lesz-e. A tenyészállat-előállító keresztezés módszerei:  nemesítő  keresztezés,  cseppvér-keresztezés ,  fajta-

átalakító  keresztezés és  új fajtát előállító  keresztezés. 

5.1.1. Nemesítő keresztezés 

Akkor indokolt a használata, ha a tenyésztett fajta tulajdonságainak többsége a tenyészcél követelményeit magas 

színvonalon kielégíti, egy-két tulajdonsága azonban javításra szorul. Ilyenkor a fajtának nem a leváltása, hanem 

a megőrzése és javítása a cél. Az elmúlt évtizedekben, az akkori fésűsmerinó állományunkat több juhfajtával 

kereszteztük, hol egyik, hol másik fajtával. Gyapjútermelés növelése céljából szovjet finomgyapjas fajtákat, 
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hústermelés növelésére pedig merinó precoce-t, ill. német húsmerinókat importáltunk. A nemesítésre olyan fajta 

alkalmas, amely éppen abban az egy-két tulajdonságában kiváló, melyben a meglévő fajta javításra szorul. 

Mivel a keresztezés nemcsak azt az egy-két, hanem az összes tulajdonságot befolyásolja, figyelembe kell venni a 

javító fajta egyéb tulajdonságait is, hogy becsülni lehessen a keresztezés hatását valamennyi fontos értékmérő 

tulajdonságban. A javító fajtából kosokat választanak ki és ezekkel termékenyítik a javítandó fajtájú 

anyaállományt. Az F1 nemzedéket, a tenyészcél szempontjainak megfelelően intenzíven szelektálják, majd a 

nőivarú egyedeket az eredeti fajta kosaival termékenyítik. 

5.1.2. Cseppvérkeresztezés 

A cél, egy-egy tulajdonság gyors javítása anélkül, hogy más tulajdonságokban változás történne. Egyetlen 

alkalommal, egy generációra kiterjedő keresztezést ( 23. ábra ) jelent. Ilyenkor a javító fajta génaránya 

nemzedékről nemzedékre feleződik, amíg olyannyira csökken, hogy a fenotípust már nem befolyásolja 

érzékelhető vagy mérhető mértékben. A javító fajta bizonyos génarányának megtartása érdekében vagy 

megismétlik a keresztezést 2-3 nemzedékenként, vagy pedig fenntartják, a javító fajta génjeit optimális arányban 

tartalmazó nemzedék egyedeit egymás körében párosítva. Ez utóbbi, a nemesítő keresztezés korszerűbb 

módszere. 

5.1.3. Fajta-átalakító keresztezés 

Fajta-átalakító keresztezést ( 24. ábra ) akkor alkalmazunk, ha az alapfajta az igényeknek már több okból nem 

felel meg és helyette nálánál jobb fajtát kívánunk tenyészteni. Előfeltétele egy olyan kiváló kultúrfajta, mely a 

tenyész-célkitűzésnek minden tekintetben megfelel. A fajtaátalakító keresztezés célja a meglévő fajtának a teljes 

átalakítása más fajtává, ismételt keresztezéssel. Mivel az alapfajtánál jobb fajta importja súlyos anyagi terhet és 

akklimatizációs problémát is jelenthet, e tenyésztési módszerrel, bár nagyobb időigénnyel, de célt érhetünk. Az 

új fajta egyedeivel generációról-generációra mindaddig keresztezik az alapállományt, amíg az el nem éri a 

tervezett termelési szintet, majd az átalakított fajta egyedeit egymás körében párosítják. Az egymást követő 

nemzedékek egyedeit intenzíven szelektálják. A mintegy 5-6 nemzedékre kiterjedő fajta-átalakító keresztezés 

hatására, nemzedékről nemzedékre nő a javító és csökken az eredeti fajta génaránya, ennek arányában nő az 

állomány átlagos termelése, csökken az állomány genetikai varianciája, csökken, majd megszűnik a heterózis 

hatás és várhatóan növekedni fog az új fajta igényessége. A 70-es években próbálkozás történt hazánkban a 

fésűsmerinó húsirányú átalakítására a suffolk fajta angol változatával az ún. „horfolk” (hortobágyi suffolk) fajta 

kialakítására. Az környezeti feltételek figyelmen kívül hagyása, mint pl. a gyenge termőképességű hortobágyi 

gyepen való tartás, a tenyésztői munka kudarcát eredményezte. Napjainkban, tejelő típusú állományok 

kialakítására, lacaune és más egyhasznú fajták felhasználásával történik fajta-átalakító keresztezés. 

5.1.4. Új fajtát előállító keresztezés 

Az új fajtát előállító ( 25. ábra ) keresztezésre akkor van szükség, ha az elvárt tenyésztői igényeknek egyetlen 

fajta sem tud eleget tenni. A kitűzött cél eléréséhez két vagy több fajtát használunk fel annak függvényében, 

hogy az elérni kívánt tulajdonságok hány fajtában találhatók meg. Az új, „szintetikus”-nak is mondott fajta, több 

fajta előnyös tulajdonságait egyesíti magában. Az új fajta tulajdonságait a továbbiakban fajtatiszta tenyésztéssel 

megtartják, illetve tovább fejlesztik. Lényeges szempont, hogy a nemesített új állomány kis létszáma ne legyen 

akadálya annak későbbi fenntartásához. Hazánkban a német húsmerinó, a texel és az USA suffolk 

felhasználásával alakították ki a „Pannon Húsjuh”-ot, melyet a vágóbárányok minőségének javítása érdekében, 

végtermék-előállításra, apai partnerként használtak. Ilyen új fajta továbbá, az Ausztráliában, dorset és a merinó 

fajtából kialakított dormer vagy az észak-kaukázusi, melyet a sztavropoli, a lincoln és a romney marsh fajták 

keresztezésével tenyésztettek ki. 

5.2. Haszonállat-előállító keresztezések 

Ezeknek a keresztezési módszereknek is a fajtatiszta tenyésztés az alapja, amelynek keretében végzik a 

keresztezési partnerek fenntartását és nemesítését. Alkalmazásuk során rendszerint két vagy több, különböző 

fajtából származó egyedeket párosítanak. Az I. generáció részben vagy egészben, ivartól függetlenül, 

haszonállatként hasznosul, vagy további keresztezések kiinduló populációját képezi. A tenyészállat- és a 

haszonállat-állomány egészében vagy részben elkülönül. A  cél , a heterózis legteljesebb kihasználásán túl, az 

additív génhatás hasznosítása. Ennek érdekében, genetikailag jelentős mértékben különböző, más-más 

tulajdonságokban kiváló vonalakat vagy fajtákat kereszteznek. A haszonállat-előállító keresztezések két 

csoportba sorolhatók; nem folytatható és folytatható keresztezések. 
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5.2.1. Nem folytatható haszonállat-előállító keresztezések 

E keresztezési módszerek közös jellemzője, hogy „végtermék” nemzedékkel zárulnak. Ez nemzedék ivartól 

függetlenül haszonállat, tehát kizárólag az árutermelés és nem a tenyésztés céljait szolgálja. A haszonállatok 

generációja, 1 vagy 2 nemzedéken át végzett keresztezéssel állítható elő. A diszkontinuens (nem folytatható) 

haszonállat-előállító keresztezések céljára választott fajtatiszta populációkat folyamatosan fenn kell tartani. A 

keresztezésbe vont fajták számától függően 2, 3 és 4 fajtás keresztezést különböztetünk meg. 

5.2.1.1. Kétfajtás haszonállat-előállító keresztezés 

A kétfajtás ( 26. ábra ), más néven közvetlen haszonállat-előállító keresztezés lényege, a terme-lő nőivarú 

állomány, általában magyar merinó keresztezése valamely kiváló húsfajtával vagy vonallal (pl. texel, 

charollais). A cél az, hogy az F1 generáció tulajdonsága, általában hústermelése, kedvezőbb legyen a szülőkénél. 

Az így előállított nemzedéket nem szaporítjuk tovább, hanem ivarra való tekintet nélkül, végtermékként, vágóra 

értékesítjük. Ez a módszer alkalmas az anyai populáció egyes tulajdonságainak gyors javítására, köszönhetően a 

heterózis és az additív génhatásoknak. Többnyire a hústermelő képesség javítására használják, mivel a két hatás 

előnye elsősorban e tulajdonságokban várható. Egy kiváló húshasznosítású apai partner felhasználásával, egy 

átlagos, többhasznú anyai populáció tulajdonságai az alábbi mértékben javíthatók; az additív génhatás révén: 5-

20%-al nő a bárányok születési-, választá-si- és hizlalási végsúlya, továbbá az átlagos napi súlygyarapodása; 1-

5%-al javul a takar-mányértékesítő képesség és a vágóértéket befolyásoló tulajdonságok. A keresztezés okozta 

heterozigozitás következtében 2-10%-al nő a bárányok életképessége és a növekedési erélye is. A keresztezés 

kedvező hatásai annál biztonságosabban és nagyobb mértékben jelentkeznek, minél egyöntetűbbek, de 

hasznosítási típusukban minél eltérőbbek a partnerek. A kedvező környezeti feltételek hiányában a várt hatások 

elmaradnak. Hátránya e módszernek az, hogy az elérhető heterózis összhatásának csak egy részét, az egyedi és 

részben típusheterózist használják ki, az anyai és az apai heterózist viszont nem, mivel az F1 generációt még 

átmenetileg sem vonják be a termékenyítésbe. A nagyobb siker eléréséhez igyekeznek az anyai heterózist is 

kihasználni. A kétfajtás keresztezésben erre a visszakeresztezés ( 27. ábra ) ad lehetőséget, amikor az A és B 

állomány keresztezéséből származó F1 nemzedék nőivarú egyedeit valamelyik szülőállományba tartozó apával 

visszakeresztezik. Ily módon az F1 nemzedékben maximális egyedi és típusheterózis, az F1 nőivarúak 

tenyésztésbevétele révén az anyai heterózis és a 2. keresztezett, végtermék nemzedékben (R1) 50%-os egyedi 

heterózis hasznosítható. A haszonállat-előállító keresztezés alkalmazhatóságának mértéke az anyai populáció 

szaporaságától függ. Minél kisebbek a felnevelési veszteségek és a tenyészutánpótlás hányada, annál nagyobb 

állomány vonható árukeresztezés alá. Haszonállat-előállító keresztezés céljára széles körben használják 

valamennyi hústípusú fajtát. Hazánkban a texel, a charollais, a suffolk és a német feketefejű húsjuhokkal 

folytatnak végtermék-előállító keresztezéseket. 

5.2.1.2. Háromfajtás haszonállat-előállító keresztezés 

A közvetett, háromfajtás ( 28. ábra ) haszonállat-előállító keresztezéssel további hozamnövekedés érhető el. 

Célja a heterózis több alaptípusának lehető legteljesebb kihasználása. A háromfajtás keresztezésben először a 

nőivarú alapfajtát (A) egy szapora fajtával (B) keresztezik. Az F1 generáció a szaporasági tulajdonságokban 5-

50%-os, a tejtermelésben 5-10%-os, a gyapjútermelésben 5-20%-os növekedést mutat. Az F1 kosbárányokat 

vágóra értékesítik, a nőivarú egyedeket pedig egy harmadik, hústípusú fajtacsoportba tartozó (C) kossal 

termékenyítik. A végterméket a második keresztezett nemzedék jelenti, melynek mindkét ivarú egyedei 

haszonállatok. A keresztezés tehát nem folytatódik. A háromfajtás keresztezés módszerének a következő előnyei 

vannak: az egyedi heterózis 100%-os hasznosítása mindkét új nemzedékben, típusheterózis hasznosítása, anyai 

heterózis hasznosítása az F1 nőivarú állatok tenyésztésbe vételével, additív génhatás hasznosítása a fajták 

génarányának megfelelően. Elsősorban olyan körülmények között van jelentősége, ahol a helyi fajták 

szaporasági és tejtermelési mutatói szerények. Ezeket a populációkat az anyai tulajdonságok javítása érdekében 

különböző fajtákkal (pl. border leicester, keletfríz, romanov, finn landrace, …) keresztezik. Magyarországon, a 

merinó gyapjú minőségének megtartása mellett, az anyai tulajdonságok javítására booroola merinót használtak, 

ahol az F1 generáció szaporasága 180-200%. 

5.2.1.3. Négyfajtás keresztezés 

A végtermékek minőségjavulását szélsőséges húsfajták alkalmazásával érik el. Az eljárás ( 29. ábra ) során két 

egyszeres keresztezést végeznek egyidejűleg. Először az A és B, valamint a C és a D állományokat keresztezik, 

így két F1 nemzedék, AB és CD jön létre. A két keresztezett nemzedéket azután egymással keresztezik, pl. az 

AB F1 nőivarú egyedeket CD F1 kosokkal termékenyítik. E módszer további előnye az előző módszernél 

megismert előnyök mellett az apai heterózis hasznosítása a CD F1 kosok használatával. A módszer, 

bonyolultsága miatt nem terjedt el a gyakorlatban. 
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5.2.2. Folytatható haszonállat-előállító keresztezés 

Közös jellemzőjük, hogy a keresztezett nemzedékek az árutermelést és a tenyésztést egyaránt szolgálják. A 

haszonállat- és a tenyészállat-állomány csak részben különül el, mivel a keresztezésből származó nőivarúak 

tenyésztésben maradnak, külön anyaállományt nem kell fenntartani. Csak a kosok származnak fajtatiszta 

állományból vagy vonalból. Mivel ezek egyedszáma a nőivarúakhoz viszonyítva elenyésző, jóval kisebb 

létszámú fajtákat vagy vonalakat kell tisztavérben fenntartani. Lévén, hogy a nőivarú állomány keresztezett, 

azaz nagymértékben heterozigóta, így az anyai heterózis folyamatosan kihasználható. Az ebbe a csoportba 

tartozó keresztezésekbe 2, 3, 4 vagy több partner vonható be. 

5.2.2.1. Váltogató keresztezés (criss-cross) 

Kétvonalas ( 30. ábra ), folytatható keresztezésnek is nevezik, amelyet A és B fajtacsoportba tartozó 

állománnyal végeznek. Jelentősen eltér a korábban részletezett kétfajtás keresztezéstől és annak a 

visszakeresztezéses változatától is, mivel e módszer során valamennyi keresztezett nemzedék nőivarú egyedeit 

tenyésztésbe vonják. A továbbtenyésztéshez nem szükséges jerke-bárányokat, továbbá az összes hímivarú állatot 

minden nemzedékből haszonállatként értékesítik. Az első F1-es nőivarú generációt valamelyik kiinduló fajta 

kosaival párosítjuk. Az ebből születtet újabb nőivarú generációt a másik kiinduló fajta kosaival termékenyítjük. 

A továbbiakban a két fajtát váltogatva használjuk. Az egymást követő nemzedékek váltakozva, 2/3:1/3, illetve 

1/3:2/3 arányban tartalmazzák az A és B fajta génjeit. Mindig annak az állománynak a génhányada nagyobb, 

amelyből az adott nemzedék kosai származnak. A haszonállat-állomány, illetve a belőlük kitermelt áru tehát 

nem kiegyenlített. A criss-cross módszer előnye, hogy az egyedi heterózis mellett az anyai heterózist is 

hasznosítja. A heterózis azonban nem 100%-os mint az F1 nemzedékben, mivel az ismétlődő alternatív 

visszakeresztezések miatt maga a heterozigozitás sem 100%-os. Az utolsóként használt hímivarú állománynak 

már vannak génjei a nőivarú állományban, hiszen két nemzedékkel korábban, ugyanabból az állományból való 

kosokkal termékenyítették. Emiatt kisebb a heterozigozitás, illetve nagyobb a homozigozitás mint az első 

keresztezett nemzedékben. Ez az ún. rekombinációs veszteség. 

5.2.2.2. Rotációs keresztezés 

Ez az eljárás ( 31. ábra ) abban különbözik a váltogató keresztezéstől, hogy 3 vagy 4 fajtával (vonallal) végzik. 

A keresztezésbe vont fajták (vonalak) meghatározott sorrend szerint ismétlődnek a keresztezés folyamán. 

Háromfajtás rotációs keresztezés esetén például az A és B fajta keresztezéséből származó F1 nemzedék legjobb 

nőivarú egyedeit a 3., C fajta hímjeivel termékenyítik. A fajták azonos sorrendben ismétlődnek a rotációban. 
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8. fejezet - Tenyészértékbecslés és 
szelekció a juhtenyésztésben (Polgár 
J. Péter) 

1. Tenyészértékbecslés 

A tenyészérték az ősök, az oldalági rokonok és a saját teljesítmény alapján is becsülhető, de a legpontosabb 

eljárást a nagyszámú ivadék teljesítményének értékelése alapján kapjuk. 

A tenyészértékbecslés adatgyűjtési a törzskönyvezésen alapszik. Az állománybavétel és nyilvántartásba vétel 

után az egyedileg megjelölt állatokról lehet hiteles és visszaazonosítható adatokat gyűjteni és rögzíteni. A 

származási adatok rögzítése után lehetőség nyílik az állat élete folyamán, fejlődés, növekedés, termelés 

különböző szakaszaiban termelési adatok gyűjtésére. A törzskönyvi osztályba sorolás ezen adatok mellett a 

küllemi bírálat információit is magába foglalja. 

A termeléssel kapcsolatos értékmérő tulajdonságok együttes értékelésére indexek segítségével kerül sor. A 

bárány-, a növendék- és az anyajuhindex számítása az adatgyűjtéssel párhuzamosan az adatgyűjtő rendszerben 

történik a törzskönyvbe sorolással, vagy annak felülvizsgálatával együtt. A törzskosként nyilvántartott kosok 

tenyészértéket az MgSzH a központi adatbankban tárolt teljesítmény- és ivadékvizsgálati adatok alapján évente 

egyszer (július) állapítja meg. A tenyészértékbecslés adatgyűjtési, feldolgozási és közzétételi feladatait a Juh 

Teljesítményvizsgálati Kódex tartalmazza. A Kódexet a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége 

(MJKSZ) és az MGSZH szakembereiből álló szakmai bízottság állítja össze. A korrekciós képleteket három 

évenként, a standardokat évente felül kell vizsgálni. Anyák, növendék- és tenyészkosok, jerkék illetve 

tenyésztésre szánt bárányok tenyészértékének kifejezésére az egyes értékmérőkre BLUP eljárással megállapított 

tenyészértékekből számított indexet használunk. Az alkalmazott BLUP értékelések általános képlete: →Yijkl = 

befolyásoló környezeti hatások + anyai(egyedi) környezeti hatás + egyedi genetikai hatás + egyéb véletlen 

hatások. 

Anyai környezeti hatás az egyes a súlytulajdonságoknál, egyedi környezeti hatás a tejmennyi-ségnél és a 

gyapjútermelésnél alkalmazandó. Az egyed tenyészértékét az indexben szereplő tulajdonságok számától 

függetlenül egyetlen számban kell kifejezni. Az indexet a fajta előző évek eredményéből képzett átlagához 

viszonyítva %-ban kell megadni ( 22. táblázat ). A viszo-nyítási alapot évente felül kell vizsgálni, de csak akkor 

kell megváltoztatni, ha a fajtához tar-tozó egyedek indexének átlaga legalább 5 %-kal eltér az alkalmazott 

standardtól. A fajtastan-dard képzéssel együtt, ki kell számítani a fajták indexének szórását indexfajtánként, és 

az in-dex értékét közös alapra kell korrigálni, ami a mindenkori magyar merinó korcsoport indexé-nek szórása. 

Az egyed életkorától és hasznosításától függően a tenyészértéket az egyed ősei, sajátteljesítménye és 

ivadékainak a teljesítménye alapján kell megállapítani. Az indexben a súlyok fajtacsoportonként változnak a 

tenyésztési célnak megfelelően. 

Az adatgyűjtés tör-ténhet azonos környezetben (állomáson), vagy a tenyészetben (üzem). Az előbbi információ-

értéke a sztenderd környezet miatt magasabb, a második olcsóbb és könnyebben megszervez-hető. 

Az indexben az egyedek sajátteljesítménye, őseik, oldalági rokonaik és ivadékaik teljesítmé-nye, 

ivadékvizsgálataik eredménye szerepel. 

A juh  hús, tej  és  gyapjú  termelésének vizsgálatára a következő eljárások kerültek bevezetésre: 

1.1. Központos (állomási) vizsgálatok 

1.1.1. A juhok központi hízékonysági vizsgálata 

Központi hízékonyság vizsgálatra csak elismert vagy elismerésre bejelentett fajták, keresztezési programok 

egyedeit lehet beállítani. Hízékonyság vizsgálatra csak olyan - tenyészetben mért választási testsúllyal 

rendelkező - kos- és jerkebárányok jelölhetők, amelyeknek apai, anyai származása ismert és a szülők a 

törzskönyv vagy főkönyv valamely részébe besoroltak, maguk pedig azonosíthatók. A vizsgálatra kijelölt 
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populációból legalább 20 bárányt (10 kos, 10 jerke) kell a vizsgáló telepre beszállítani. A bárányok életkora nem 

lehet több 80 napnál, testsúlyuk egyedenként legalább 16 kg és legfeljebb 22 kg lehet. A bárányoknak legalább 

3 apától kell származni, de egy apától ivaronként 5-nél több utód nem lehet. A beszállított bárányok életkorában 

a legfiatalabb és legidősebb között 20 napnál nem lehet nagyobb különbség, de a csoport összeállításával 

törekedni kell, az életkor közti legkisebb különbségre. 

1.1.2. Hízékonyságvizsgálat utáni vágási teljesítmény vizsgálat 

A hízékonyságvizsgálatra beállított csoportokból 5-5 egyedet 32 ± 2 kg testsúly elérése után vágási 

teljesítményvizsgálatnak kell alávetni. A vágás 24 órás éheztetés után történik. A kop-laltatás alatt a bárányokat 

a csoportból kiemelve erre a célra elkülönített helyen, keménypado-zaton kell tartani, ivóvizet szabadon 

fogyaszthatnak. A vizsgálat során értékelt jellemzők: → a hidegen mért nyakalt törzs a vágás előtti testsúly %-

ában (kitermelés), → - hús-csont arány, → faggyú a hidegen mért nyakalt törzs %-ában → csoportos: az egyedi 

tulajdonságok átlaga, az egyedi tulajdonságok szórása, a csoportok közötti különbség megbízhatóságának 

statisztikai vizsgálata. 

1.1.3. Fajtateszt kis súlyú bárányok vágási teljesítménye alapján 

A fajta vizsgálatra csak elismert vagy elismerésre bejelentett fajták fajtatiszta egyedeit, illetve amennyiben a 

fajta tenyésztési programjában szerepel, keresztezett végtermék bárányait lehet kijelölni. A vizsgálatra csak 

olyan - tenyészetben mért választási testsúllyal rendelkező - kos- és jerkebárányok jelölhetők, amelyeknek apai, 

anyai származása ismert, azonos genotípusúak és a szülők ismert származásúak, a törzskönyv vagy főkönyv 

valamely részébe besoroltak, maguk pedig azonosíthatók. A vizsgálatra kijelölt fajtából vagy keresztezési 

konstrukcióból legalább 20 bárányt (10 kos, 10 jerke) kell a vizsgálat helyére beszállítani. Egy helyről legalább 

2 apától származó legalább 3-3, de legfeljebb 5-5 kos-, illetve jerkebárányt kell beszállítani, melyek között az 

életkor különbséglegfeljebb 7 nap. A 18 és 22 kg élősúlyú bárányok közül kell kiválogatni a beszállítandó 

állatokat úgy, hogy az átlagsúly 20 ± 1 kg legyen. 

1.2. Üzemi teljesítményvizsgálatok 

1.2.1. Sajátteljesítmény-vizsgálatok 

1.2.1.1. Anyai hústermelő-képesség és növekedési erély vizsgálata 

A születési testsúly (ha a tenyésztési program előírja) és a báránykori testsúly mérését minden bárány esetében, 

az éves kori és a kifejlett kori testsúly mérését a tenyésztésre kijelölt hím- és nőivarú állatok esetében kell 

elvégezni. 

1.2.1.2. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat hízékonyságra (ÜSTV) 

Üzemi hízékonyság sajátteljesítmény-vizsgálatra olyan hím vagy nőivarú bárányokat lehet beállítani, amelyek 

életkora nem lehet több 80 napnál, testsúlyuk egyedenként legalább 16 kg. Csak egészséges bárányok állíthatók 

vizsgálatba. A vizsgálat alatt megbetegedett állatot a csoportból ki kell zárni. A kos- illetve jerkebárányokat 

külön csoportokba kell osztani, egy-egy csoport nagysága az 50 bárányt ne haladja meg. A vizsgálat kezdetekor 

rögzíteni kell: → a fajta vagy keresztezési konstrukció megnevezését, → a beállított bárányok teljes 

azonosítóját, → a bárányok születési dátumát (év, hó, nap), → a vizsgálatot végző tenyészet megnevezését. 

1.2.1.3. Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat gyapjútermelő-képességre 

A juhok gyapjújának szálfinomság, kiegyenlítettség és belszerkezet vizsgálatához gyapjúmintákat kell venni és 

laboratóriumi vizsgálatra kell küldeni.A fürtmintákat nőivarú állatok esetében az oldalközépről, kosok esetében 

a lapocka tájékról és a farról, a nagyforgató tájékáról kell venni. A gyapjút a bőrtől maximum 0,5 cm-re kell 

elvágni. A vett minta nagysága 5x5 cm-es bőrfelületről levágott kb. csuklónyi vastagságú gyapjúrész legyen. A 

vizsgálatokhoz a fürtmintát úgy kell venni, hogy a megnyitott bunda baloldali részét kissé hátrafektetve 

lenyomjuk, és az így szabaddá váló bőrsáv felett a kívánt nagyságú fürtmintát kivágjuk. A műveletet hajlított 

vágási felületű, "cooper" ollóval kell végrehajtani, amelynek a baloldali vágási felülete hegyes, a jobboldali 

tompa. A fürtminta vételénél sohasem szabad a kivágandó fürtöt meghúzni, mert különben a vele együtt húzódó 

bőr is megsérülhet. A gyapjúmintákat megfelelő nagyságú papírzacskóban kell beküldeni az egyedi 

azonosítószám és a testtájék (lapocka = L, far = F, oldalközép = O) olvasható felírásával. 

1.2.1.4. Tejtermelési teljesítményvizsgálat 
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A tejtermelési teljesítményvizsgálatot az ICAR előírásainak figyelembevételével, próbafejéssel végezzük. Az 

anyajuhok periodikusan ismétlődő fejése, amelynek alkalmával a kifejt tejet meghatározott pontossággal 

egyedenként mérik, az eredményt feljegyzik. A tej beltartalmi értékek meghatározását egyedi tejmintákból kell 

végezni. A tej beltartalmi vizsgálatához az egyed befejésekor kifejt tejből vett elegyminta, amelynek nagysága 

legalább 50 ml. 

1.3. Ivadék teljesítményvizsgálatok 

1.3.1. Ivadék teljesítményvizsgálat gyapjútermelő-képességre (GYIV) 

Az ivadékvizsgálatra csak elismert vagy elismerésre bejelentett fajták tenyészkosainak utódait lehet beállítani. A 

kijelölt tenyészkosnak a törzskönyv fő részébe ("A" rész) soroltnak kell lennie. A vizsgálatra olyan nőivarú 

utódok jelölhetők, amelyek azonos ellési ciklusból származnak, az apai származásuk igazolható, maguk pedig 

azonosíthatók. Az ivadékvizsgálatra tervezett kos összes, azonos ellési ciklusból származó jerkebárányai 

képezik a vizsgálandó csoportot, melynek nyírását és gyapjúminősítését (szálfinomság, fürtmagasság, nyírósúly, 

rendement) egyedenként el kell végezni. A csoport létszáma 15 egyednél kevesebb nem lehet. Az értékelés a 

vizsgált utódcsoport korrigált tisztagyapjú-termelése alapján történik. A korrigált tisztagyapjú mennyiséget az 

üzemben korábban vizsgált azonos fajtájú egyedek illetve a fajta nőivarú egyedeinek elsőéves tisztagyapjú-

termeléséből képzett üzemi és országos fajtastandardhoz viszonyítjuk. 

1.3.2. Ivadék teljesítményvizsgálat hústermelő-képességre (ÜITV) 

Üzemi hízékonyság ivadék teljesítményvizsgálatra csak elismert vagy elismerésre bejelentett fajták 

tenyészkosainak utódait lehet beállítani. A kijelölt tenyészkosnak a törzskönyv fő részébe ("A" rész) soroltnak 

kell lenni. A vizsgálatra olyan utódok jelölhetők, amelyek azonos ellési ciklusból származnak, az apai 

származásuk igazolható, maguk pedig azonosíthatók. A vizsgálatra véletlenszerűen kiválasztott kos- és 

jerkebárányokat kell beállítani, ivaronként külön egy vagy több csoportban. Egy csoportban legalább 6, de 

legfeljebb 20 báránynak kell lennie. A bárányok életkora nem lehet több 80 napnál, testsúlyuk egyedenként 

legalább 16 kg lehet. A legfiatalabb és legöregebb bárány életkora között 20 napnál nagyobb eltérés nem lehet, 

de a csoport összeállításánál törekedni kell az életkor közti legkisebb különbségre. Csak egészséges bárányok 

állíthatók vizsgálatba. Amennyiben az OMMI elrendeli a beállított utódok vérvizsgálattal történő 

származásellenőrzését, és e vizsgálat 10%-nál nagyobb származásra hibás egyedet mutat ki, a vizsgált 

tenyészkos nem értékelhető. A származáshibás vagy a vizsgálat alatt megbetegedett állatot az értékelésből ki 

kell zárni. 

1.3.3. Ivadék teljesítményvizsgálat tejtermelő-képességre (TIV) 

Az ivadékvizsgálatra csak elismert vagy elismerésre bejelentett fajták tenyészkosainak utódait lehet beállítani. A 

kijelölt tenyészkosnak a törzskönyv fő részébe ("A" rész) soroltnak kell lennie. A vizsgálatra olyan I. laktációs 

nőivarú utódok jelölhetők, amelyek azonos ellési ciklusból származnak, az apai származásuk igazolható, maguk 

pedig azonosíthatók. Az ivadékvizsgálatra tervezett kos összes, azonos ellési ciklusból származó I. ellésű 

jerkebárányai képezik a vizsgálandó csoportot. Az értékelhető utódok száma 12 egyednél kevesebb nem lehet. 

2. Tenyészjuhok kiválasztása 

2.1. Törzskönyvi ellenőrzés a juhtenyésztésben 

A juh törzskönyvi ellenőrzése a tenyésztő szövetség területileg illetékes instruktorának ellenőrzése mellett 

zajlik. A nyilvántartásba vett állományokban az egyedi azonosító (ENAR) szám előre rendelt füljelzők (krotália) 

segítségével történik meg. A maradandó jelölés tetoválással történik. A bárány esetében a választási testtömeg 

rögzítésre kerül. A későbbiekben éves korban - majd kifejlett korban évente legalább egyszer szükséges - a 

testtömeg mérése. A tenyésztési adatok közé tartozik a juh összes szaporítási adata is. A tenyésztésbevétel ideje, 

az első és minden további termékenyítés időpontja és a fedező kos azonosítója. A vemhesség megállapítása, az 

ellés lefolyása, a született bárányok száma és ivara. Folyamatosan gyűjteni kell a kiesési adatokat, ami elhullás, 

kényszervágás vagy elveszés lehet. A termelési tulajdonságok a gyapjú esetében először éves korban kerülnek 

ellenőrzésre. A merinó fajtacsoportba tartozó fajtákesetében mérjük a fürtmagasságot, a nyírótömeget, a 

szálfinomságot. A merinó kosok esetében a második évben a teljes bunda kerül vizsgálatra. A tejtermelés adatait 

próbafejés (befejés) segítségével értékeljük. Itt a napi tejmennyiség és a tej beltartalmi paraméterei kerülnek 

anyánként rögzítésre. A tenyésznövendékek küllemi bírálatát éves korban úgynevezett minősítő bírálat 
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keretében végezzük el. A küllem és gyapjú értékmérőinek együttes bírálata a bonitálás. A kos bírálatát a 

tenyésztésbe vétel, tenyészhasználat után megismételjük. 

2.2. Anyajuhok kiválasztása 

A tenyészjelöltek - tenyészjerkék, jerketoklyók - közül a származási, termelési és küllemi paramétereik és 

tenyésztési indexük alapján legmegfelelőbb egyedek kerülhetnek tenyészhasznosításra. Az anyák szelekcióját 

egyrészt tenyésztési indexük alapján végezzük, ami összesíti a saját teljesítményüket, őseik, oldalági rokonaik és 

utódaik teljesítményét az indexképzésben résztvevő tenyészértékek szerint ( 22. táblázat ), másrészt a tenyésztői 

döntéshez nagy segítséget nyújt az anyai teljesítmény mutatója (életkor/ellések száma/született bárányok 

száma/választott bárányok száma). Tejtermelő fajtához tartozó anyák indexében a fejési időszak alatti tejhozam 

alapja az indexképzésnek. 

2.3. Tenyészkosok kiválasztása 

A tenyészkosok a következő generáció előállításában jelentősen nagyobb genetikai szerephez jutnak, mint az 

anyajuhok. Egy kostól - a termékenyítés módjától függően - akár több száz utód is születhet egy szaporítási 

időszakban. A kosok kiválasztásánál a tenyésztő - adott környezetben - a fajta sajátosságainak ismerete és a 

tenyészcél elvárásainak alapján hozza meg döntését. 

Tenyészkosok indexét, mint minden tenyészállatét, évente kétszer kell képezni. Az indexben a kos 

sajátteljesítménye, őseik, oldalági rokonaik és ivadékaik teljesítménye, ivadékvizsgálataik eredménye szerepel. 
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9. fejezet - A juh takarmányozási 
sajátosságai és táplálóanyag igénye 
(Polgár J. Péter) 

1. A juh takarmányozási sajátosságai 

A kérődző juh számára a legelő a legtermészetszerűbb takarmányforrás, és egyben a legelte-téses juhtartás a 

legolcsóbb tartásmód ( 74. kép ,  75. kép ,  76. kép ,  77. kép ). A juhok takarmányozását az évszakok változása 

szerint külön kell választani, így megkülönböztetünk nyári és téli takarmányozási időszakot. A  nyári  

takarmányozás során az állatok fő tápláléka a legelőfű, melyből testtömegük 8-10%-nyi mennyiségét 

fogyasztják el. Ez a juh legtermészetesebb takarmánya, ezért törekedni kell arra, hogy az állatok minél hosszabb 

ideig legelhessenek. A hagyományos kihajtás Szent György-napján /április 24./ történik, a behajtás pedig Szent 

Mihálykor /szeptember 29./, természetesen mind a legelőre hajtás és a behajtás az időjárás függvénye. A juh, 

ellentétben a szarvasmarhával, nem a nyelvével kanyarítja körül a füvet és úgy tépi le, hanem az ajkaival csípi 

le, így az aljfüveket is el tudja fogyasztani. A legelőn előforduló, közel 600 fűfajból a szarvasmarha mintegy 60, 

a juh több mint 500 félét fogyaszt. Olyan legelőterületeket, takarmányokat is hasznosít, amelyeket más 

állatfajokkal nem tudunk. Emésztési sajátosságai alapján nem igényel drága import fehérjetakarmányokat, jól 

hasznosítja a melléktermékeket is. 

A  legeltetés  megkezdésekor ügyelni kell arra, hogy a juhok ne tudjanak egyszerre nagy mennyiségű magas 

víztartalmú zöldtakarmányt fogyasztani. Kihajtás előtt magas szárazanyag-tartalmú takarmányokkal kell 

jóllakatni az állatokat a hasmenés megelőzése érdekében. Ez lehet takarmányszalma, vagy széna. Istállózott 

tartás esetén ügyelni kell arra, hogy a legelők a hodályok körül kb. 5 km-es körben helyezkedjenek el, 

egyébként az állatok "lejárják" magukat, a felvett táplálóanyagot mozgási energiára fordítják, nem ter-melésre. 

Szükséges, hogy a legelő egyedek takarmányadagját a létfenntartó szükséglet 10%-nyi mennyiségével növeljük. 

Legelőkertek, szakaszos legeltetés biztosítása is a jövedelmezőséget növeli. Az adott terület takarmányait, 

makro- és mikroelem-tartalmukat célszerű megvizsgáltatni, így a hiányokat premixben vagy nyalósóban pótolni 

tudjuk. 

A  téli  időszakban a juhokat szilázzsal, gyökér és gumóstakarmányokkal, melléktermékekkel /kukoricaszár, 

borsószalma, takarmányszalma/ takarmá¬nyozzuk. Megoldást jelenthet a téli legelő és a tarlólegeltetés is. Lédús 

takarmány, szilázs 2-3 kg-os adagja mellett ajánlott 1-1,5 kg széna etetése. 

2. A juh táplálóanyag igénye 

A juh kérődző állat, de a bárány életének első szakaszában emésztésének és anyagcseréjének sajátosságai az 

életkor és a táplálkozás függvényében változnak. A születést követően 2-3 hétig az együregű gyomrú állatok 

emésztési sajátosságaival rendelkezik, majd fokozatosan alakulnak ki az összetett gyomor funkciói. Az 

előgyomrok - elsősorban a bendő - működése lehetővé teszi, hogy a kisebb biológiai értékű növényi fehérjéket, 

valamint nem fehérjeszerű N tartalmú anyagokat (NPN) is jól hasznosítsa testfehérje építésére. 

A bárányok táplálóanyag igénye ( 23. táblázat ) kor, élősúly szerint változik. Két részből tevődik össze, az 

életfenntartó (Nem) és a súlygyarapodási (NEg) nettó energiából. 

Egy 10 kg tömegű, napi 200 g súlygyarapodást elérő bárány szükséglete 2,5 MJ NEm és 1,8 MJ NEg, 40-45 g 

(MF) fehérje. Ezt az állatok anyatejjel tudják felvenni ( 78. kép ,  79. kép ,  80. kép ). A 3-5 hónapos bárányok 

nevelés alatti szokásos takarmányadagja ( 24. táblázat ) télen: 0,5-0,8 kg széna, 0,5 kg takarmányszalma, ad 

libitum báránytáp. Ez átlagosan egy 30 kg-os egyed életfenntartó (4,3 MJ Nem), és 150 g napi súlygyarapodás 

(2,5 MJ NEg) szükségletét elégíti ki. 

Nyáron a jó minőségű legelőfű kielégíti szükségletüket, csupán a szárazanyag kiegészítésről kell gondoskodni, 

ezt takarmányszalma biztosítja. Ha gyengébb minőségű a fű, abrak adagolása szükséges. A hazai legelők átlagos 

termőképessége alapján abrak nélkül nem biztosítható az igényesebb, intenzív fajták növekedési szükséglete. A 

hízlalásra fogott egyedek esetében az intenzív energia-bevitel a biztosítja gyarapodás gazdaságos mértékét. A 
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hízlalás elhúzódása a korai faggyúbeépülés miatt ronthatja a vágóbárány minőségét. Az elvárt gyarapodás jerke 

esetében 250-280, kos esetében 280-300 gramm/nap. 

A tenyésznövendékek, toklyók energia-szükséglete 40 kg tömeggel 4 MJ NEm, 100 g súlygyarapodással 2,424 

MJ NEg és 110-130 g (MF) fehérje. 

Toklyók téli adagja 0.3-0,4 kg gazdasági abrakkeverék (40% kukorica, 30% tritikálé, 30% zab), 0,5-1,5 kg réti-, 

vagy pillangósszéna, 0,5-1kg takarmányszalma. A takarmányok minőségétől (bel-tartalmi értékétől) függően 

0,2-0,4 kg abrak etetésére is szükség lehet. Nyáron a toklyók legelőre járnak, ami a táplálóanyag-szükségletüket 

rendszerint fedezi. Az anyajuhokat is igénybevételük szerint kell táplálni ( 25. táblázat ). Így az üres (nem 

vemhes), és tejet nem termelő kifejlett juhok csu-pán az életfenntartó takarmányt kapják, a gyapjútermelő 

hányaddal kiegészítve . Ez átlagosan 50 kg-os állat esetében 6,5 MJ NEm és 65-70 g (MF) fehérje. Ilyen 

takarmányadag lehet például: 0.3-0,4 kg gazdasági abrakkeverék, 1,5-2 kg pillangósszéna, 1 kg 

takarmányszalma. 

Kisült, vagy gyenge minőségű legelőkön indokolt lehet a pótlás (kaszált zöldtakarmány, széna, 

takarmányszalma). Az anyajuhok vemhesítésre való felkészítésekor fehérje-, vitamin- és ásványi anyag 

kiegészítést kell adagolni, ezt flushing-nak nevezzük. A vemhes anyajuhok a vemhesség első négy hónapjában 

nem igényelnek plusz takarmányt, elegendő számukra a létfenntartó táplálóanyag. Az utolsó hónapban 

szükséges a kiegészítés, mert a vehemnövekedés ebben az időszakban a legerőteljesebb ( 26. táblázat ). Nyáron 

a legelőfű mellett - szükség esetén - nem csak tömegtakarmányt, hanem 0,2-0,3 kg abrak kiegészítést is 

adhatunk. Egy 50 kg-os, vemhességének utolsó szakaszában lévő anyajuh szükséglete egy vehemmel 9-10 MJ 

NEm, kettővel 13-14 MJ NEm. 

Téli fejadag vemhes anyajuhok számára: 0,3-0,5 kg gazdasági abrakkeverék, 1 kg lucernaszéna, 1 kg 

búzaszalma. A szoptatás ( 81. kép ) és fejés során szükséges a tej mennyiségétől függően kiegészítő takarmányt 

biztosítani az anyák számára. 1 liter tej termelésének táplálóanyag szükséglete ( 27. táblázat ) megközelíti az 

anyajuh létfenntartó szükségletének mértékét. A tenyészkosok esetében a tenyészkondíció egész évben történő 

megtartására kell törekedni, ám szezonon kívül csak a kondíció megtartását célozzuk meg ( 28. táblázat ). 

Adagjukban a lédús tömegtakarmányok mennyiségét korlátozni szükséges a "szalmahas" megelőzése 

érdekében, ami a libidót /termékenyítési kedv/ csökkentené. 80 kg-os tömegű kos szükséglete 16-18 MJ NEm. 

Téli adagjuk lehet: 1,5 kg lucernaszéna, 1,0 kg sárgarépa, 1,0 kg abrak (fedeztetéskor zab), és 1-2 nyers tojás 

fedeztetési idényben ( 29. táblázat ). 

3. A juh takarmányai 

A juhok nyári takarmányai → Legelőfű rétek, legelők hasznosítása során. A legelő lehet ősgyep, telepített gyep, 

sőt öntözött és intenzíven trágyázott legelőkert. → Alkalmi legelők a gabona, kukorica, répa, burgonyatarlók, 

utak és árokpartok. Ezek legeltetése a gazdaságosságot növeli. A legeltetés során ügyelni kell, hogy harmatos 

füvet ne fogyasszon az állat. A belső élősködők (pl.: mételyek) fertőzési veszélye ilyenkor igen nagy. → A 

tarlók legeltetését is körültekintően végezzük, hogy a felfúvódást, a nagy mennyiségű takarmány fogyasztása 

okozta különböző emésztési rendellenességeket megelőzzük. 

Téli takarmányok → A szilázsok lehetnek kukorica, lucerna, vagy fűfélék. A napi adag az állatok testtömegének 

4-6%-nyi mennyisége. Szívesen fogyasztják a juhok a különböző gyökér és gumós takarmányokat. Vigyázni 

kell, hogy ezek ne legyenek földdel szennyezettek /coli fertőzés/, fagyottak, betegségeket, vetélést okoznak. 

Répafélékből 1-3 kg az etethető mennyiség /mosottan adagoljuk/. → Széna-, szalmafélék a szárazanyag fő 

forrásai. Lucerna és rétiszéna egyaránt alkalmas takarmány a juhok számára, 1-2 kg mennyiségben 

adagolhatjuk. A takarmányszalma mennyisége 2-3 kg, ugyanis az állatok csak az értékesebb leveles és vékony 

szárrészeket fogyasztják, a durvább szárat meghagyják, de az almozásra szánt szalmát is megválogatják. → Ha 

az etetett egyéb takarmányok táplálóértéke nem biztosítja a szükséglet előírásait, abrak adagolása szükséges. 

Felhasználhatók: kukorica, árpa, zab, tritikálé, búza, rozs, ocsu stb. Az abrakot szemesen, vagy granulált 

formában etessük, mert a darált lisztszerű takarmány légzőszervi megbetegedéseket okoz. → Tápok, 

abraktakarmányok is rendelkezésre állnak a juhok számára, de ezek nagyon drágák, ezeket rendszeresen csak a 

bárányhizlalásban használjuk. → Fehérjeszükségletük 25-35%-át fedezhetjük NPN anyagokkal. → Téli legelők 

biztosítása is előnyös lehet a vitamin és ásványi anyag ellátás, valamint a szabad levegőn tör-ténő mozgás miatt. 

Repce és őszi takarmánykeverékek alkalmasak téli legelőnek. 

Természetesen minden hasznosítási és korcsoportnak szükséges nyalósót és jó minőségű, hűs (16-18 oC-os) 

tiszta vizet adni. 
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Az itatás minden korcsoport esetében önitatók felszerelésével a legegyszerűbb. Ha ez nem megoldható, a itatók 

mellett az állatok legalább fele, inkább kétharmada férjen el egyszerre, hogy a tülekedést elkerüljük. 

Az anyajuhok ivóvíz szükséglete 3-5, nyáron 6-8 l, a fogyasztott takarmányok víztartalmától függően. Ha nincs 

önitató, akkor naponta legalább kétszer, nyáron háromszor itassunk. 
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10. fejezet - A juhok tartási-, termelési 
technológiája (T. Gy.) 

1. A juhtartás épületei, berendezései 

Az anyajuhok tartására szolgáló épületeink többsége mintegy 50-60 éves. Leromlott állapotu-kon túl további 

hátrányuk, hogy a belső sűrű oszloprendszerük miatt a gépi kitrágyázás szinte lehetetlen. A nádtetők javítása 

költséges, e hodályokban nincs se víz, se villany. A rendszer-váltás előtt, 40%-os állami támogatással, hatalmas 

vasbetonpilléreken nyugvó, nehéz, vas- és vasbeton ( 82. kép ) tetőszerkezetű, nagy légterű juhhodályokat 

építettek, amelyek nem feleltek meg a juhok igényeinek és a magas amortizációs költségeket a juhtartás 

bevételei nem fedez-ték. A napjainkban épülő épületek olcsóbbak, egyszerűbbek, praktikusabbak. 

1.1. A telepek létesítésének szempontjai 

A juhhodály építéséhez, a téli és a nyári csapadék elfolyásának gyorsítására, a lejtős (max. 15%), továbbá a 

szélvédett hely javasolható. A mély fekvésű területet kerüljük. A legelő minél közelebb legyen a telephez. A 

szilárd burkolatú út, víz, villany napjainkban már nélkülözhetetlen. A telep körülkerítése ( 83. kép ) higiéniai és 

vagyonvédelmi szempontból ajánlott. 

1.2. A juhtartó épületekkel szembeni általános igények 

A kitrágyázás gépesíthetősége miatt a hodály belmagassága legalább 3,5-4 m legyen. A huzat kialakulását 

megelőzendő, az épület hosszúsága ne legyen több 60 m-nél, szélessége max. 12 m legyen. Ekkor a szellőztetést 

még természetes úton biztosítják a nyílászárók és a gerincszellőzők ( 84. kép ). Szélesebb épületnél már 

mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni. A tetőszerkezetként a szerfás, ragasztott faszerkezet ( 85. kép ), 

esetleg könnyű csővázas ( 86. kép ) szerkezet ajánlható. A vasbetongerendás, csuklós szerkezetek drágák és 

télen hidegek, a pára lecsapódik rajtuk. Tetőfedésre a hullámpala is megfelel, amennyiben az alsó felülete 

szigetelve van pl. nádpallóval. A juhhodályon legalább 2 kapu ( 86. kép ) (3x3 m) legyen, méretben (gépi 

kitrágyázás). Kb. 250-300 állatra számoljunk egy kaput. Az ablakok területe az alapterület 1/15-1/20 részét 

tegye ki. Mélyalmos istállónál a fal felső harmadában legyenek. Relatív páratartalom 75% alatt, a CO2 max. 

0,35 térfogat-%, NH3 max. 0,03 térfogat-% legyen. A mélyalmos padozat 25-30 cm vastagságú döngölt agyag, 

amelyre10 cm vastag homokréteget terítünk, majd végül szalmát. Ez utóbbit, csak a szükséges mennyiségben 

szórjuk ki, azaz keveset inkább gyakrabban, mert a vastag szalma bemelegedve büdössántaságot okoz. A jól 

kezelt mélyalom száraz és hideg. A heti egyszeri szuperfoszfát műtrágya kiszórása (0,1-0,2 kg/m2) almozás előtt 

megköti a levegőben lévő ammónia jelentős részét és csökkenti az alom nedvességtartalmát és pH-ját. A hodály  

kitrágyázás át ma már leggyakrabban önjáró, rakodó-markoló géppel ( 87. kép ,  88. kép ) végzik (Unirak, 

Ghel). A mozgékony, alacsony magasságú gép még a régi típusú, kis magasságú épületekből is lehetővé teszi a 

gépi kitrágyázást. A mélyalom magasságát ne engedjük 60-70 cm fölé. Évente 1x vagy 2x ki kell hordani a 

trágyát a juhhodályokból. Az épületen belüli  térelválasztás  ( 32. ábra ) eszközei (rekesztőrácsok, drankák) 

fából és fémből készülhetnek, amelyek a különböző csoportok kialakítását szolgálják. A fémből készültek 

drágábbak és házilag nem készíthetők el, szemben a fa alapanyagúakkal. Az elválasztó rácsok magassága 1-1,5 

m, hosszúsága 2,5-4 m legyen, amelyek rögzítéséhez cölöpszerű, ún. rácsoszlopokat használunk. Általában 

fából készülnek. 

1.3. Takarmányozás és itatás eszközei 

Hagyományos istállóban leggyakrabban még mindig kézi erővel takarmányoznak. A szénát, szalmát villával, a 

szilázst, szenázst kosárral, az abrakot zsákból öntve osztják ki az etetőkbe. A fogas etetőrácsok ( 89. kép ) 

lehetnek egy vagy kétoldalúak. Fából vagy fémből készülnek, a vályúrészükből abrak vagy szilázs etethető. A 

szálastakarmány egy jelentős részét a juhok az alomba tapossák. Ettől kedvezőbb hatásfokkal, kisebb pazarlással 

használhatók az ún. bőgőrácsok ( 90. kép ). Az anyák napi abrakadagját és a bárányok abrakolását széles 

terpesztésű lábakkal ellátott abrakos vályúból ( 91. kép ) biztosítjuk, fából készülnek. A bárányhizlaldában 

önetetőket ( 92. kép ) alkalmazunk az abrak vagy a táp etetésére. Anyaga lehet fa vagy fém. A széna és szilázs 

etetése mindig fedett helyen ( 93. kép ), az istállóban vagy a folyosószerűen fedett kifutóban történjen. Ekkor 

kell elvégezni a bealmozást is, hogy ne törődjenek az állatok, ne szennyeződjön a bundájuk. Ha a hodály külső 

két oldalán jászolsor ( 94. kép ) van, a juhokat kívülről, azok zavarása nélkül, takarmánykeverő-kiosztó kocsival 
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lehet tömegtakarmánnyal, abrakkal etetni. Sózólámpást már egyre ritkábban használnak a napi só adag 

biztosítására. A felfüggesztett léckeretben elhelyezett nyalósó, 50-100 juhra elegendő. A juhok itatása legelőn 

történhet tiszta, felszíni természetes víz lelőhelyekből (tó, patak, forrás), fúrt ártézi kútból, villany, 

benzinmotoros, szélkerekes ( 95. kép ) kútból vagy lajtból. Az istállóban szinttartós, vályús vagy labdás 

önitatóból ( 96. kép ), a növekvő mélyalom miatt állítható magasságú csészés önitatóból és csapról, gumicsővel 

tölthető vályúból. A szabadban vagy a hodályban futó vízvezetékeket fagy ellen szigetelni kell. 

1.4. Különböző korcsoportú és hasznosítású juhok elhelyezése 

Az  ellető-báránynevelő istálló  ( 97. kép ) hőmérséklete télen sem lehet kevesebb 10oC-nál. Jól szigeteltnek, 4 

oldalról zártnak kell lennie. Fogadtató ( 98. kép ) ketreceket az anyajuh létszám 10%-ára készítünk. A 

bárányóvoda, -iskola egyik oldalát bújórácssal ( 99. kép ) kell ellátni. Az istálló mélyalmos, döngölt 

agyagpadlózatú, a kitrágyázás gépesíthető legyen. Erre a célra kiválóan megfelel a jó hőszigetelésű szerfás, 

mélyalmos, nádtetős, vályogfalú hodály. Javasolt csoportnagyság az alomnagyságtól függően, 30-50 anya 

bárányával. Egy bárányos anyára 1,5 m2-t számítunk.  Üres, vemhes anyajuhok, növendékek istállója  három 

oldalról zárt, a negyedik, hosszanti oldala burkolt kifutóhoz csatlakozzon. E kifutó kerítése mentén kiépített 

jászolba kívülről, géppel adagolható a tömegtakarmány, kézzel a széna. Javasolt csoportnagyság üres anyáknál 

és növendékeknél 100-200 egyed. Az üres anya férőhelyszükséglete 1 m2, a növendéké 0,5-0,7 m2 egyedenként. 

A hízóbárányok istállója mélyalmos középső etetőutas ( 100. kép ) legyen. Egy rekeszben, ivaronkénti 

csoportosításban 20-50 bárányt helyezzünk el. Az egymásmelletti boxok közös rekesztékénél helyezzük el a 

csészés önitatókat ( 101. kép ). Az önitatók állítható magasságúak legyenek a növekvő alom miatt. Az egyes 

csoportok közötti válaszfal rendszerint fix kerítés, ill. kétoldalas önetető ( 102. kép ). Az abrak, illetve a táp 

etetése önetetőből, a szénaetetés szénarácsból történik. Egy hízóbárányra 2 m3 légteret és 0,5 m2 férőhelyet 

számolunk. 

2. Anyatartás és anyahasználat 

A különböző földrészeken, de még a hazai juhászatainkon belül is nagyon eltérő technológiai (tenyésztési, 

elhelyezési, takarmányozási, gondozási módszerek) szerint tartják az anyajuhokat. Ezt a változatosságot a 

klimatikus viszonyok, a legelőtípusok, a takarmányozási adottságok és a juhfajták széles skálája teszi 

szükségessé. A piaci igények is hatással vannak a hasznosítás módjára és a különböző tenyésztési-termelési 

célkitűzések is más-más technológiai változatot feltételeznek. Valamennyi anyajuhtartási változatra érvényes 

azonban, hogy a bárány-, a gyapjú- és a tej-előállítás alapvetően meghatározza a juhtartás formáját és 

jövedelmezőségét. A lehetséges technológiai változatok közül a szakembereknek kiválasztani a helyi 

adottságokhoz legjobban megfelelőt, amely a legjövedelmezőbb termelést biztosítja. Hazánkban a leggyakoribb 

technológiai változatok a termékenyítés rendszere és a hasznosítás módja szerint a következők:  anyajuhtartás 

évi egyszeri elletéssel / anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel fejéssel / anyajuhtartás sűrített elelletéssel / 

anyajuhtartás folyamatos elletéssel . Az állománynagyságot a rendelkezésre álló takarmánybázis és a munkaerő 

határozza meg. Kisebb létszámú állományt (300-600 anyát) célszerűbb évente csak 1x elletni. Nagyobb létszám 

(1800-2200 anya) esetén már javasolható a sűrített elletés, amennyiben annak feltételrendszere (épület, 

takarmányozás, gondozás, szakirányítás) adott. Indokolt lehet a juhok  fejése , ha a piaci igények (felvásárlás), 

az állomány nagysága és termelési színvonala, valamint a szükséges létesítmény, műszaki berendezések 

(fejőház, fejőgép, tejhűtő-tároló) biztosítottak. A szükséges működési engedélyek beszerzése, anyagi vonzata 

további kiadást jelenthet. 

2.1. Anyajuhtartás évi egyszeri elletéssel 

Egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva a legelterjedtebb szaporítási módszerként alkalmazzák. További 

előnyének tekinthetjük az évszakhoz kötődő, olcsóbb takarmányozás lehetőségét is („fűre elletés”). 

Magyarországon a kisüzemi juhtartás legnépszerűbb anyatartási gyakorlatát képviseli. A szaporulati 

eredmények, az abrak felhasználás, az anyák tejtermelése fejés esetén és a bárányok fejlődése szempontjából az 

őszi termékenyítés, télvégi elletés a legkedvezőbb. Az év első, fő értékesítési szezonjára, e módszerrel biztos 

sikerre számíthatunk. Húsvéti tejesbárány előállítása esetén, a flushing-ot követő 6 hetes pároztatást VIII. 15.–

IX. 30. terjedő időszakra, az ellést tél végére, I. 15.–II. 28.-ig, az értékesítést az anya alól, 6-10 hetes korra, 13-

20 kg-os súlyban tervezzük. A bárány értékesítése, ill. az elválasztás után, az anyákat a legelőre hajtjuk. Mivel a 

tavaszi legelő nagy fűhozama egybeesik a fejősjuh nagy táplálóanyag igényével, a fejés elkezdhető. E 

technológia alkalmazásához elegendő mennyiségű és jó minőségű téli takarmány szükséges, mivel az anyajuh, 

ellés előtti 6 hetes és a szoptatás alatti nagy takarmányszükségletét, teljesen a téli takarmánybázisnak kell 

biztosítania. Az elletőistálló jó hőszigetelt legyen, ellenkező esetben, a téli időszakban, az újszülött bárányok 
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kiesése megnövekedhet. Mária napi (Ferragosto)  pecsenyebárány  előállításhoz tavasszal elletünk. Az anyák 

előkészítése termékenyítésre a IX. hónapban történik. Pároztatásra X. 1.–XI. 15. időszakban kerül sor, az 

elletést tavasz elejére, III.–IV. 15.-ig, az értékesítést VIII. 15. előtt Ferragosto-ra időzítjük. A nyújtott, 3 

hónapos szoptatást is alkalmazhatjuk az értékesítésig az V., VI., VII. hónapokban, a legelőn tartott anyáknál. Így 

csak az ellés előtti 6 hetes előkészítésre kell biztosítani a téli takarmányt az anyáknak, mivel a szoptatási 

időszakban már a legelőn vannak. A tavaszi elléshez nincs szükség hőszigetelt elletőistállóra. 

2.2. Sűrített elletés 

E módszert, a hústermelés fokozására és a szaporulat növelésére irányuló törekvés hívta életre. Mivel az anyák 

zöme az ellés utáni 6-8. héten már ivarzik és újrafogamzik, így lehetőségünk nyílik többször, két évben 3x, 

esetleg 1 évben 2x is elletni. A legkedvezőbb eredményekre az őszi szezonban, a gyengébbekre tavasszal 

számíthatunk. Minimum 200-300-as anyaállományoknál érdemes alkalmazni. A leválasztott és a korábban nem 

fogamzott anyákat 4-6 hetes idényben termékenyítjük. Ultrahangos vemhességvizsgálattal, 90%-os biztonsággal 

külön válogathatjuk a 60-90 napos vemhes anyákat az üresektől, így csoportosítva azokat szaporodásbiológiai 

állapotuktól függően. Télvégi elletés esetén gondoskodni kell jó minőségű és elegendő mennyiségű téli 

takarmányról, legelőről és hőszigetelt elletőistállóról. Az anyák teljes értékű takarmányozása ugyanis 

elengedhetetlen a kritikus időszakokban. A sűrített elletés esetén a termékenyítéseket  folyamatosan  vagy  

osztottan , termékenyítési időszakokra korlátozva szervezhetjük. 

2.2.1. Folyamatos termékenyítés 

Mesterséges termékenyítés esetén mindennap végzünk kerestetést, majd inszeminálást. Vadpároztatásnál, mint 

ahogy az előbbi módszer esetében is, mindennap van ellés, választás és étékesítés is lehetséges. Az első 

termékenyítéseket a bárányok választása után végezzük. Alacsony anyalétszám esetén, a csoportosítás 

nehézségei miatt, e módszer alkalmazása, nem javasolt, mégis népszerű a hazai kisüzemi juhtartásban. Ezzel a 

termékenyítési módszerrel 1,34-es ellési forgó érhető el. 

2.2.2. Osztott termékenyítés 

E módszernél évente, 4 havonta három vagy 3 havonta négy termékenyítés időszakot érdemes tervezni. Ettől 

több termékenyítési időszak esetén rövidebb lesz a két termékenyítés közti pihenő idő, szinte folyamatos lesz. 

Az elléseket úgy időzítsük, hogy Karácsonyra, Húsvétra vagy Ferragosto-ra (aug.15.) legyen tejes vagy 

pecsenyebárány. A választást 35-50 napos korra tervezzük. Az évente 3x termékenyítésnél az anyák fejése is 

megoldható. A magyar merinónál, 1,3-as ellési forgó esetén, 1,6 bárány/anya/év szaporulattal számolhatunk. 

Ma, hazánkban, a merinó állomány ½-ét sűrítve elletik. E célból, hazánkban, a magyar merinó, a szapora 

merinó, a bábolna tetra és más import fajták (pl. ile de france) is javasolhatók. 

3. Nyírás 

Évente egy alkalommal (III.-VI. hó), főleg tavasszal (május), lehetőleg 12 hónapos bundában nyírjuk a juhokat. 

A művelet nagy szakértelmet és sok gyakorlatot igénylő, speciális munka, amelyet nyíróbrigádok végeznek. 

Korábban kézi ollóval, de napjainkban általában már géppel nyírják a juhokat. A juhokat a nyírásra elő kell 

készíteni. Ez a végbélnyílás környékén, a híg bélsártól összekoloncosodott gyapjútincsek eltávolításából áll 

(koloncolás). Ekkor még lehetőség van a bunda felületére tapadt bogáncsok eltávolítására is. Ügyelni kell a 

mélyalom rendszeres frissítésére is a nyírást megelőző időszakban. A juhok nem ázhatnak meg ebben az 

időszakban! Nem szükséges koplaltatni a juhokat a nyírás előtti napon. Az éhes juhok nyugtalanabbak, jobban 

törődnek. A korai és a későbbi nyírási időpont választása előnyökkel és hátrányokkal egyaránt járhat. A 

márciusi,  korai  nyírás  előnye , hogy a juhok legelőre szoktatáskor nincsenek bundában, így nem képződik 

kolonc a végbélnyílás körül és jobb az étvágyuk. Karácsonyi bárány előállításához májusban kell 

termékenyítünk, ezért már 3-4 héttel ezt megelőzően célszerű nyírni és füröszteni. A stresszel járó műveletek 

előre hozásán túl, a nyírás után javul a juhok étvágya és a májusi termékenyítéskor nincs melegük, mindez 

előnyös az ivarzásra. Májusi legelőre elletéskor, 6 héttel azelőtt, március elején érdemes nyírni, így jobb lesz az 

étvágy a kitőgyelés időszakára és utána a szoptatás időszakában is, amikor is az anya-juhnak igen nagy a 

táplálóanyag-igénye. A vemhes juhok nyírása nagyon óvatos bánásmódot igényel. A  korai  nyírás  hátránya , 

hogy a nyírás után még hűvös az idő, ezért jól szigetelt, almozott istálló szükséges; a juhokon nyárvégére már 

elég vastag bunda alakul ki, ami ekkor már az étvágyat és az ivarzást is gátolja a nyárvégi-őszeleji 

termékenyítési időszakban. A májusi időpont tekinthető ideálisnak. A júniusi, azaz késői nyírás  hátránya , 

hogy a 12 hónapos bundában lévő juhnak már melege van, ezért csökken az étvágya és a gyapjú is zsírosabb 

lesz. Ez hátrányos a tejtermelésre (szoptatás, fejés), illetve a májusi eredményes termékenyítésre, sűrített elletés 
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esetén. A nyíróhelység az istálló egy lerekesztett része is lehet. Huzatmentes, világos legyen, 380 V-os 

áramforrás szükséges. A padozatot vagy a mélyalmot le kell ponyvázni, a gyapjú szennyeződésének 

elkerülésére. Egy nyíró, géppel 8-10 juhot (6-8 perc/juh), kézi ollóval 2-3 juhot (20-30 perc/juh) nyír meg 

óránként. A nyírás leggyakrabban ugyanazon a padozaton történik, amelyen a nyíró is áll, de végezhető padon 

és asztalon is. A nyíró, a juhot maga előtt ültetve, fektetve és szükség szerint fordítva nyír. Az ausztrál ( 103. 

kép ) nyírási módszer vált be és terjedt el leginkább a juhtartó országokban. A nyírást célszerű elhullott állatok 

bőrén begyakorolni és selejt állatok csoportján kezdeni. A legértékesebb nyájakat a nyírás időszakának 

közepére, a gyengébbeket a nyírás végére hagyjuk. A nyírás során állandóan ellenőrizni kell a nyírók munkáját. 

A jó nyíró; nem töri az állatot, azzal harmonikusan együttmozog; határozott, de nem durva fogást alkalmaz; 

csak 2-3 mm-es gyapjútarlót hagy; a gyapjút nem darabolja, nem szecskázza; a juh bőrét nem vágja meg, nem 

„gomblyukaz”; a nyírás végén egy darabban marad a bunda. A nyíráskor keletkezett sebeket 1%-os alkoholos 

fakátránnyal vagy jódoldattal kell ecsetelni, majd sebhintőporral vagy fahamuval behinteni. A lenyírt zsíros 

gyapjú termelői előválogatása, kezelése során a bundát a nyírt felülettel lefelé a rázó-válogató asztalra terítik, 

amely egy 2x3 m-es fakereten kifeszített, 5x5 cm lyukbőségű drótháló. E keret négy sarka kötéllel, egy pontban 

van felfüggesztve a mennyezetre vagy két tartóbakra helyezik. A ráterített bundát rázva, a drótháló lyukain át 

lehullik az ún. fehér hulladék (szecska). A kiterített bundából kitépik az al-minőségbe tartozó színes, 

megsárgult, felszőrös, nemezes, cérnás, takarmányos-bogáncsos, szennycsapos, tiltott jelzőfestékes részeket, 

majd a bunda széleiről az ún. has-láb gyapjút (rövid, szennyezett fürtök). A rázóasztalról lekerült bundát nyírási 

felülettel kifelé összegöngyölik és lehetőleg fapadozatú padláson 2-3 napi szikkasztás után (max. 16% víz) 

zsákba rakják. A zsákon fatábla jelzi a gyapjúféleséget: pl. T (toklyógyapjú), A (anyagyapjú), HL (has-

lábgyapjú). Színgyapjúból kb. 45 kg-ot, míg hasláb gyapjúból 70 kg-ot rakunk a 215x100 cm-es gyapjús 

zsákokba. A gyapjús zsákokat csak piros színű zsineggel szabad bevarrni. A gyapjú minősítése (átvétele) 

általában szubjektív minősítéssel, megegyezés alapján történik a termelő és vásárló között. Az átvételi árat a 

tisztagyapjú-% (R), a fürthossz és a szálfinomság alapján határozzák meg. 

4. Juhok fürösztése 

A juhok külsőparaziták (rühatka, juhcsimbe, tetvek, kullancsok) elleni védelmét szolgálja. Leghatékonyabb 

módja a fürösztés. A nyírás utáni 2. héten végezzük, amikor már begyógyultak a nyírás során ejtett sebek, így 

azok nem fertőződhetnek el. A fürösztést száraz, meleg (15-20oC) időben végezzük, mert hideg, szeles időben a 

juhok megfázhatnak. Korai nyírás esetén ez fontos szempont. A fürösztő víz legalább 20oC-os legyen, az oldat 

pedig 0,05% töménységű Neocidol EC oldatot tartalmazzon (1000 l víz + 0,5 l Neocidol). A juhok legalább 30 

mp-ig tartózkodjanak a fürösztő vízben, mialatt a fejüket 2-3x az oldatba kell meríteni. A berendezések közül 

legelterjedtebb a fürösztőmedence ( 104. kép ), amely lehet stabil és mobil. Olyan széles legyen, hogy a juhok 

ne tudjanak visszafordulni benne (kb. 0,5 m) és a lábaival nem érhesse el a kád alját (kb. 1-1,2 m mély). A 

medence hosszúsága 4-5 m legyen, amelyhez egy 1-2%-os lejtésű, a kádba ömlő csepegtető rész csatlakozik. A 

kezelőkarám kezelőfolyosója alá célszerű beépíteni. További eszközei a fürösztésnek a mobil fürösztőkád és a 

permetező fülke. Injekciós készítményekkel (pld. Ivomec ) a fürösztés kiváltható, sőt ezek a belső paraziták 

ellen is hatásosak. 

5. Fejés 

A bárányok leválasztása után, illetve azt megelőzően, a „bőgőre fejés”során lehet elkezdeni. Tejhasznosítású 

állományoknál nem ritka a bárányok mesterséges nevelése, így sor kerülhet már az ellést követő 10. napon is a 

fejésre, a föcstejes időszak után. Régebben a hagyományos fejés a 3 hónapos bárányok választása után 

kezdődött és mintegy 100 napig tartott. Kísérletekkel igazolták, hogy a fejési időszak az ivarzás és az 

újrafogamzás elmaradásának veszélye nélkül is elnyújtható a vemhesség 90. napjáig. Elméletileg, 4 havonkénti 

sűrített elletésnél, 1,18-as ellési forgóval, 42 napos választással, 207 napot; folyamatos termékenyítési 

rendszerben, 1,34-es ellési forgóval, 42 napos választással, 170 napot; évi 1x-i elletéssel, 42 napos választással, 

263 napot fejhetünk. Sűrített elletéskor azonban, hazai viszonyok mellett, az anyák többsége már 5-6 hónapos 

tejelés után elapaszt, visszaesik a tejhozamuk, rosszabb a perzisztenciájuk. Mindez a nyári aszályos időjárásra, a 

legelőfű hiányára vezethető vissza. Az anyajuhokat napjában 2x fejik, de vannak már törekvések a munkaerő 

felszabadításának okán, a fejések számának ritkítására is (napi 1x-i, vagy a vasárnapi fejés elhagyása). A fejési 

módok közül a legősibb és ma is használatos módja a kézi fejés. A juhok kézi fejésénél a fejés elsősorban a tőgy 

masszírozására irányul. Egy gyakorlott juhász naponta mintegy 100 juhot tud kézzel megfejni, azaz napi 

kétszeri fejés esetén 50-100 l tejet. A juhot, fejének rögzítésével, hátulról fejik, így a juh beleüríthet a fejősajtár 

szűrőruhájára, vagy magába a sajtárba is, tehát nem higiénikus. A fejésre a juhokat elő kell készíteni. A tőgy 

körüli gyapjúfürtöket, koloncokat a fejési időszak megkezdése előtt ollóval le kell vágni, a hodályban és az 

elővárakozó karámban bővebben kell almozni. Az eső áztatta juhok bundája itt gyorsabban felszárad. A fejés 
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főbb mozzanatai a tőgy mosása, szárazra törlése, az első tejsugarak kifejése, vizsgálata, kézi fejésnél fejés, gépi 

fejésnél a fejőkészülék felhelyezése. Ellenőrizni kell egy simítással a tőgy egészségi állapotát is. Ha a tőgy 

meleg, duzzadt az gyulladásra utal. A beteg tőgyfelet külön kell fejni, majd gyógyszeresen kezelni. A fejés 

során 25-30 másodperc alatt a tej 90-95%-a kiürül. Az utófejés 5-15 sec alatt elvégezhető, mikor is a 

fejőkelyheket kissé megemelve előrehúzzuk. Hibás tőgyalakulásnál (pl. zsebes tőgy) különösen fontos. Egy főre 

2-3 fejőgépet számolunk. A fejőberendezés lehet sajtáros, mobil ( 105. kép ), stabil (2x12, 2x24, 2x36-os), 

süllyesztett aknás és rotációs ( 106. kép ) fejőberendezés. A kifejt tejet 30-35oC-ról 1 órán belül 4oC-ra kell 

hűteni. A tejvezetékbe iktatott, kalibrált üveg mérőhenger lehetővé teszi az egyedi tejmennyiség mérését a 

próbafejések során. 

6. Báránynevelés 

Mivel a juhágazat árbevételének mintegy 95%-a a vágóbárányból származik, ezért minden juhászatban alapvető 

cél, hogy a megszületett bárányokat minél kisebb veszteséggel és gazdaságosan neveljük fel. A báránynevelés a 

születéstől a választásig tart, végterméke a választott bárány. Ez az alapja a tenyészutánpótlást szolgáló 

növendéknevelésnek és a bárányhízlalásnak. A bárány születési súlya fajtától, alomszámtól és ivartól függően 

2,5-5 kg. Az életképességet a születési súly jelentősen befolyásolja. Az adott fajta átlagos születési súlyánál 

kisebb bárányok életképessége és kompenzációs képessége nagyobb, mint a nagyobb súlyú bárányoké. Az egyes 

születésűek súlya kb. 30%-kal nagyobb, mint az ikerbárányoké, a kosbárányoké pedig 10%-kal nagyobb, mint a 

jerkebárányoké. A báránynevelés módjának megválasztását alapvetően az anyatartás formája határozza meg. A 

hagyományos, hosszú szoptatásos báránynevelés, tehát az évi 1x-i elletést alkalmazó juhászatoknak felel meg. 

Sűrített elletésnél a cél a bárányok mielőbbi elválasztása, így a rövid ideig tartó szoptatás vagy mesterséges 

báránynevelés kínál megoldást. Az állomány hasznosításának iránya is befolyásolja a választást. Tejtermelésre 

specializálódott állományokban, a kifejt tej mennyiségének növelésére, a korai választás az előnyösebb. A 

tenyésztett fajtát is figyelembe kell venni, így a szapora fajtáknál a mesterséges báránynevelést alkalmazzuk. A 

tartási, takarmányozási adottságok is hatással vannak döntésünkre. 

6.1. Újszülött bárányok gondozása 

A születést követő első feladat a bárány légzésének ellenőrzése. Ha nem lélegzik, a magzatmázat el kell 

távolítani a szájból, az orrból és szívgödri masszázzsal a légzést be kell indítani. A bárány köldökzsinórját 6-8 

cm-re kurtítsuk és fertőtlenítsük ( 107. kép ). Ez kb. 1 perces művelet, amelyet 7%-os jódtinktúrás vagy 

inkozános fertőtlenítő oldatba mártva, majd fakátránnyal lezárva végzünk. Engedjük, hogy az anya a 

magzatmázat lenyalja ( 108. kép ) bárányáról, mert ennek szagáról fogja majd azt azonosítani. Ha az anya ezt 

nem teszi meg, akkor le kell azt törölni, hogy a bárány mielőbb felszáradjon, ne fázzon meg. A későbbiekben, az 

anya és báránya a hangjukról ismerik fel egymást. Elléskor az optimális hőmérséklet 18-20oC és 70-75% relatív 

páratartalom. Mivel a felszáradás után a bárány hőigénye 10-15oC, ezért téli elle-tésnél hőszigetelt elletőistálló 

szükséges. Az ellés után 2-5 napig, az anyát és bárányát az ún. fogadtatóba ( 98. kép ) (1,5 m x1,5 m) helyezzük. 

Az anyának az abrakot kisvályúból, a szénát szénarácsból, a vizet pedig vödörből biztosítjuk. Cél, az anya és a 

bárány összeismertetése. A fogadtatók számát a várhatóan ellő anyák 10%-ára tervezzük és készítjük el, ahol 

rövidre vágott (5-10 cm) száraz szalmával almozunk. Ez jó nedvszívó és nem tekeredik az anya, bárány lábára, 

továbbá az anya jól látja a bárányát, kisebb az esélye az agyonnyomásra. A bárányok a fogadtatózás ideje alatt 

napi 30-40x is szopnak föcstejet (kolosztrumot) az anyjuktól. Az anyát a szoptatásra elő kell készíteni a tőgy 

körüli gyapjúfürtök eltávolításával, a tőgy langyos vízzel történő lemosásával és az első tejsugarak kifejésével. 

Ezután kell a bárányt megszoptatni. A  kolosztrum  immunanyag-tartalma az ellés után 12 órával a ½-re 

csökken. 2 nap után a bárány bélhámsejtjei bezárulnak ("immunzár"), így az immunglobulinok már nem tudnak 

közvetlenül a véráramba kerülni. A 2 nap után itatott föcstej tehát már nem biztosít mintegy 4 hétig tartó passzív 

immunitást a báránynak. A kolosztrum tripszingátló anyagokat tartalmaz, ami megakadályozza, hogy a hasnyál 

tripszinje aktiválódjon és elbontsa a szérumfehérjét. A kolosztrum magas Mg tartalma a bélszurok eltávolítását 

is lehetővé teszi. Az első nap legalább 2 dl kolosztrumot kell a báránynak kiszopnia. Az anyatej, 5-6 nap után 

normális összetételűvé válik. Szelénhiányos területeken célszerű az újszülött bárányokat mielőbb soluselen és 

ADE-vitamin injekcióval kezelni, szív- és vázizom elfajulás ellen. 

6.2. Szopósbárányok gondozása 

A fogadtatóból kikerülő anyákat és bárányaikat, a még nem ellett és ellésre váró anyáktól külön csoportba kell 

elhelyezni. A bárányok részére bújórácssal ( 99. kép ) nyitható, zárható bárányóvodát különítünk el az anyák 

területéből. A bárányok, a bárányóvoda és az anyák területe között korlátozás nélkül mozoghatnak. A 

bújtatórácson csak a bárány tud bemenni a bárányóvodába, a későbbiekben a bárányiskolába. A bárány itt 
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szokik rá a szilárd takarmányra. A takarmányuk bárány indító vagy -hizlalótáp és jó minőségű, ún. bárányszéna. 

Az 1, a 2 és a 3 vagy több bárányt ellő anyák külön-külön csoportot alkossanak. Az  egy bárányt nevelő  anyák 

csoportja az első 3 hétben max. 30-50 anyából álljon. Az  2-es ikres  anyákból 20-30, a  többes ikres ekből 10-

15-ös csoportokat alakítsunk ki. A bárányok kezdetben eltéveszthetik anyjukat és nem jutnak anyatejhez, így ez 

az esemény az iskoláztatásig növelheti az elhullási %-ot. Az anyatévesztés több okra vezethető vissza. Ezek 

lehetnek; túl nagy az anyacsoport; külső körülmények (falkásítás, csoportlétszám változás, új gondozó) 

megzavarják az anya és a bárány kapcsolatát (egyes születésűeknél a tévesztés kb. 5%, ikreseknél kb. 25%). 

Gyakori, hogy más anya elcsalja az ikerbárányok egyikét, mert a második bárányra készülődő anya nem tudja 

figyelemmel kísérni az elsőszülött bárányát. Az anyák 1-2%-a viszont rossz báránynevelő, nem óvja, nem 

szoptatja bárányát. Ezeket az anyákat fülcsipkézéssel jelöljük meg és selejtezzük. Az anyák és bárányaik 

viselkedéséből sok minden kiolvasható, így pl. akkor keresi bégetéssel a bárány az anyját, ha szopni akar; az 

anya akkor keresi a bárányát bégetéssel, ha tőgye feszül a tejtől. A bárány, az anyja tejleadását, szopás közben 

farka rázásával jelzi. Az állandóan anyja után kullogó, bégető bárány az anya kevés tejtermelését jelzi. 3 hetes 

korig a bárány kizárólagos takarmánya az anyatej. Egy liter 20% sza. tartalmú tejből a bárány napi 200 g 

súlygyarapodásra képes. A laktáció csúcsán, jól előkészített és takarmányozott merinó anyák tejtermelése 

elérheti a napi 1,1-1,3 l-t, ami az első hónapban biztosítja a bárányok 220-250 g/nap súlygyarapodását. Ezek a 

bárányok később kezdik meg a szilárd takarmány fogyasztását. A 30 napos bárány súlya az anya 

tejtermelésének mutatója. A választásig, a merinó bárányoknak legalább 200 g/nap, a húsfajtáknak min. 250 

g/nap gyarapodást kell elérni. Átlagos hazai körülmények között a magyar merinó csak napi 6-7 dl tejet termel. 

Ez csak az első 2 hétben elegendő a bárány 120 g/nap gyarapodásához. Ennek ismeretében és a 2 hetes kor után 

beinduló bendőműködés okán, már a kezdetben ki kell alakítani a bárányóvo-dát, hogy a bárány fokozatosan 

rákényszerüljön a szilárd takarmány fogyasztására. Kéthetes korig a szoptatós anyajuhok a közeli legelőre 

bárányaikkal együtt kihajthatók. 2-3 hetes kor után a bárányos anyákat már nagyobb (70-80 anya) csoportokba 

lehet összevonni. Az eddig bárányóvodaként működtetett egységet, a bárányok egyre hosszabb időre történő 

lezárásával, bárányiskolaként használjuk egészen a választásig. Legeltetési időszakban, napközben, az anyák 

egyre több időt töltenek a legelőn, ez idő alatt a bárányok egyre több szilárd takarmány felvételére 

kényszerülnek. A 30. nap után az anya jó tejtermelése és az egyre nagyobb meny-nyiségben fogyasztott jó 

minőségű széna és báránytáp biztosítja a szopósbárány 250-300 g/nap súlygyarapodását. Juhtejtermelésre 

szakosodott gazdaságokban gyakran alkalmazott módszer az ún. bőgőre fejés. Naponta egyszer fejjük az 

anyákat a bárányokkal összeeresztés előtt. A fejés után még kiszopható tejet keveslő bárányok „bőgnek” az 

anyjukra, innen az elnevezés. Ekkor a bárány, leggyakrabban csak éjjel (vagy csak nappal) van az anyjával. Ha 

a továbbiakban nem akarjuk fejni az anyákat, akkor fokozatosan elapasztjuk. Ezt a bárányok szopásának 

fokozatos csökkentésével, ill. az anya takarmányának és vízfogyasztásának korlá-tozásával érhetjük el. Egy 

juhász kb. 300 anya és annak szaporulata ellátására képes. A bárá-nyok farokkurtítását 8 napos korig a 

tenyésztő, azt követően már csak az állatorvos végezheti el (érzéstelenítés után) az új állatvédelmi törvény 

értelmében. Leggyakrabban szoros gumi-gyűrűvel történik a művelet. 

6.3. Báránynevelési módok 

6.3.1. Korai bárányelválasztás 

Hazánkban az egyik legnépszerűbb báránynevelési technológia. A mielőbbi újratermékenyítés érdekében fontos, 

hogy a bárányokat az anyjuktól a lehető legkorábbi, még optimálisnak mondható korban elválasszuk. A 

tejtermelés növelése érdekében hasonló igénnyel találkozhatunk. A választás ideje 35-42 napos, kb. 5-6 hetes 

életkorra esik. E módszer lehetőségének élettani alapja az, hogy a bárányok nélkülözhetetlen tejtáplálási 

időszaka kb. 4 hetes életkorig tart. E módszer  előnyei : az anyák hamarabb és eredményesen újra 

termékenyíthetők, sűrítve ellethetők; az anyáktól több tej fejhető; a bárányok felnevelése hamarabb 

függetleníthető az anyák esetleges gyenge tejtermelésétől, rossz báránynevelésétől, zsúfoltságtól; az anyák a 

rövidebb szoptatási időszak miatt nem zsarolódnak le; a bárányok hamarabb foghatók intenzív hízlalásba, ezért 

hamarabb értékesíthetők; a bárányok istállóban nevelhetők, így mentesülnek a legelőn tartás esetleges káros 

hatásaitól (pl. parazitás fertőzés).  Hátrányt  jelent a költségesebb elhelyezés, gondozás, takarmányozás; 

kevésbé természetszerű, ezért tenyészállat nevelési módszereként nem javasolható. Megoldást jelenthet a 

továbbtenyésztésre szánt egyedek kiválogatása és további szoptatása. A bárányok 3 hetes koráig 

nélkülözhetetlen és kizárólagos tápláléka az anyatej. Optimális fejlődésükhöz naponta 1-1,5 l tejet kell szopniuk, 

amely 220-260 g/nap gyarapodáshoz elegendő. A 3. hét után, az „iskoláztatás” során, a szopási lehetőségek 

csökkentésével minél több szilárd takarmány elfogyasztására ösztönözzük a bárányokat. Egy bárány 

takarmányigénye választásig mintegy 5-6 kg báránytáp és 1-2 kg széna. A korai bárányelválasztás  feltételei : 

választáskor a bárány érje el születési súlyának a 4x-ét, 12-14 kg súlyt; a napi takarmányfogyasztása min. 40 

dkg táp és ugyanannyi széna legyen. A választás fokozatos legyen: a 3. héten 2x1 órára; a 4. héten 2x2 órára 
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elkülönítjük a bárányokat az anyjuktól; az 5-6. héten már csak éjjel szophatnak. A választás napjától a 

bárányokat és anyjukat minél távolabb kell elhelyezni, hogy ne hallják egymás hívó „bégetését”. 

6.3.2. Nyolchetes bárányelválasztás 

A korai bárányelválasztásnál elterjedtebb, attól „humánusabb” módszer. A technológiai sajátosságok szinte 

azonosak a korai választásnál leírtakkal. Eltérés csupán a későbbi választási életkorban és a nagyobb súlyban 

van.  Előnyei : a 8 hetes, 14-18 kg súlyú szopósbárány az anyja alól értékesíthető tejesbárányként; a korai 

választáshoz képest egyszerűbb és biztonságosabb, mivel a bárány ekkora már elegendő mennyiségű szilárd 

takarmányt fogyaszt, nagyobb a súlya, így érettebb a választásra; az anyák még ellethetők sűrítve és fejhetők is. 

E választási módszernek  hátrányai  nincsenek. 

6.3.3. Hagyományos (hosszú szoptatásos) báránynevelés 

A báránynevelés legősibb, legtermészetesebb módja. A bárányok születésüktől 3-6 hónapos korukig az 

anyjukkal a legelőn vannak, amíg az el nem apaszt. Az elválasztás emberi beavatkozás nélkül történik. Egy 

részük ekkorra eléri a 30-35-45 kg-ot és hízóbárányként értékesíthető. E báránynevelési technológia az évi 1x, 

tavaszi elletés és fejés nélküli anyatartáshoz kapcsolódik.  Előnyei : a legtermészetszerűbb módszer, mivel a 

bárányok a legelőn tartózkodnak, edzettek, értékes tenyészanyagot biztosítanak; a báránynevelés és az 

anyatartás technológiája egyszerűbb, alacsony a báránynevelés takarmány-, munkaerő-, eszköz- és épület 

költsége.  Hátránya : az anyák nem fejhetők, sűrítve nem ellethetők; a bárány fejlődése lassúbb, mert az anyja 

tejtermelésétől és a legelő minőségétől függ; vágásra később, de kevésbé faggyúsan készül el. Gyenge legelőn 

az anyák tejtermelése, a bárány fűfogyasztása kevesebb, így nem lehet kihasználni a fiatal bárány nagy 

növekedési erélyét. Az anya tejtermelő- és báránynevelő képességét, mint szelekciós szempontot, ebben a 

báránynevelési módban értékelhetjük legbiztosabban, mivel a bárány fő tápláléka ebben az időszakban az 

anyatej, később a fű. Továbbtenyésztésre az azonos korban nagyobb súlyt elérő egyedeket hagyjuk meg. Főbb 

technológiai szempontok: az anyák őszi termékenyítését úgy kell kezdeni, hogy az ellések a legelő 

kizöldülésére (március végére, április elejére) essenek. A hideg napok miatt, az ellések lehetőleg az istállóban 

történjenek. A bárányok az első 2 hétben az istállóban tartózkodnak, gondozásuk és a fogadtatózás megegyezik 

a téli elletésnél leírtakkal. Bárányiskola nincs, a 2 hetes bárányokat az anyajuhokkal együtt a legelőre hajtjuk, 

egész nap a legelőn vannak. Az anyatej melletti fokozatosan növekvő fűfogyasztásukkal, apránként fejlődnek ki 

az elő-gyomrok. A hazai gyengébb legelőkön 1 anya csak 1 bárányt képes a legelőn felnevelni abrak vagy széna 

kiegészítés nélkül. A bárány, széna vagy abrak kiegészítést csak akkor kaphat, ha az anyának gyenge a 

kondíciója és tejtermelése, illetve július, augusztus hónapokban, amikor a legelők kisülnek. A kosbárányokat 

100 napos korban le kell választani a nyájtól, mert az ivarzó jerkéket, anyákat befedezhetik. Báránykori 

ivartalanításuk esetén nincs szükség a különválasztásukra. A hízóbárányokat az olaszok vallási ünnepére 

(Ferragosto) értékesítik, augusztus első 2 hetében. A jerkebárányok, az őszi fedeztetésig, az anyjukkal egy 

nyájban maradnak. Az anyákat tavasszal, a kihajtás előtt, parazitáktól mentesíteni kell, hogy kórokozóikat ne a 

legelőre ürítsék. A legelőn állandóan legyen tiszta víz és nyalósó. Mebendazolos nyalósóval megelőzhető a 

gyomor- és bélférgesség kialakulása. A bárányok legelőn tartózkodásával elkerülhetők a légzőszervi betegségek 

is. A népszerű báránynevelési technológia elterjedt Észak- és Nyugat-Európa juhtartó országaiban, továbbá 

hazánkban, a vándorjuhászok, magánjuhászok körében. 

6.3.4. A mesterséges báránynevelés 

A mesterséges báránynevelés technológiája azért alakult ki, hogy az anyáktól minél több tejet fejhessenek, a 

szapora fajták bárányait szakszerűen, minél kevesebb veszteséggel felneveljék és a mind gyakoribb elletéssel a 

szaporulatot növeljék. A technológia legfőbb jellemzője, hogy a bárányokat anyjuktól röviddel születésük után 

elválasztják és tejpótló készítményekkel mesterségesen felnevelik.  Előnyei : az anyák fejése a lehető 

legkorábban megkezdhető; a bárányuktól elválasztott anyák újraivarzását, a bárányok jelenléte, szoptatása már 

nem gátolja, így azok a lehető leghamarabb újra termékenyíthetők; a szapora fajták többes iker bárányai és a tej 

nélkül maradt bárányok is felnevelhetők.  Hátrányai : a legkevésbé természetszerű báránynevelési mód; 

nagyobb műszaki-, elhelyezési-, takarmányozási-, gondozási követelményeket, nagyobb technológiai fegyelmet 

igényel; a tejporárak és a berendezés miatt a báránynevelés beruházási és üzemelési költségei nagyobbak. A 

tenyésztésre szánt bárányok nevelésére alkalmatlan módszer. Az iker- és nagyobb egyedszámú almokból 

célszerű a kisebb súlyú, gyengébb vitalitású bárányokat elvenni; számukra a mesterséges nevelés kedvezőbb. 

→A mesterséges báránynevelés sikere mindenekelőtt a bárányok  takarmányozás ától függ. A kulcskérdés itt is 

a bárányok föcstejjel való ellátása. Az életerős, egyes bárányok föcstejellátását természetes úton, szoptatással 

célszerű biztosítani úgy, mint a korábbi báránynevelési módszerek esetében. A föcstejet, annak hiányában vagy 

elégtelen volta okán, a bárányok elesettsége miatt, mesterségesen kell pótolni. Minden báránynak legalább 200 g 
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kolosztrumot el kell fogyasztani naponta, amit az 1. és 2. napon, 2-3 részre osztva kell megkapnia. A bőven 

tejelő anyáktól vagy a bárány nélkül maradt anyáktól nyert kolosztrumot adhatjuk frissen vagy tartósítva. 

Szükségből szarvasmarha kolosztrumot is itathatunk. A körülményesebb és időigényesebb szoptatás helyett 

célszerűbb a föcstejet szondával, közvetlenül a bárányok oltógyomrába juttatni. A föcstejes időszak után a 2.-3. 

életnaptól a bárányokat mesterséges tejpótlóval tovább neveljük. A mesterséges tejpótló összetétele a lehető 

legjobban közelítse meg a juhtej összetételét. A tejpótló tápszerek nagy szárazanyag-tartalmú tejporok, 

amelyből 1 kg tejport 5 l vízzel hígítunk. A tejpótló folyadéknak 20% szárazanyag-tartalmúnak kell lennie. A 

tejpótlót a bárányok cumiból szopják. A szoptatási programot úgy célszerű kialakítani, hogy a nevelés első 

időszakában a bárányok korlátozás nélkül szophassanak. 3 hetes korukig a bárányok más takarmányból, 

szénából, tápból jelentősebb mennyiséget nem vesznek fel. Legjobban akkor gyarapodnak, ha tetszés szerint 

szophatnak. Átlagos napi tejpótló fogyasztásuk 1-1,5 liter. 3 hetes korra elérik átlagosan a 7-9 kg-ot. Az 5-6 

hetes korú választásukig fokozatosan, napi 5-ről 1-re csökkentjük az itatások számát. Fokozatosan csökkenthető 

eközben az itatott tej szárazanyagtartalma is 20%-ról 15%-ra (1 kg tejpor+6 l víz). A tejitatás korlátozásának 

megkezdése előtt biztosítani kell számukra a jó minőségű szénát, nyalósót, ivóvizet és ad litibum 

abrakkeveréket. Az 5-6 hetes korú választásra a bárányoknak 10-12 kg átlagsúlyúnak kell lenniük. A 

mesterségesen nevelt bárányok 1 kg tömeggyarapodáshoz 1,0-1,2 kg tejport fogyasztanak, így egy bárány 

felneveléséhez 8-10 kg tejporra van szükség. Tápszükségletük, a korai bárányválasztáshoz hasonlóan, 5-8 kg. 

Napjainkban elterjedt az a báránynevelési mód, hogy a nagyobb bárányalmokból nem visznek el bárányt 

mesterséges nevelésre, hanem a bárányok az anyjukkal maradva kiegészítőként tejpótlót kapnak. A bárányok 

kiegészítő táplálására 15% szárazanyag tartalmú tejpótló folyadékot használunk. Bárány-tejpótló hiányában, a 

Pingvin tejpótló port 1:6 arányban vízzel hígítjuk, és cumisüvegből, hidegen szoptatjuk, az anyatej kiegészítése 

céljából. Napi mennyiség max. 1 l tejpótló folyadék, amit az első héten 6-8x, 2-3 hetes kortól 3-4x szoptatjuk. A 

kiegészítő táplálás 40-60 napig tart. A 20. naptól a bárányok előtt állandóan legyen ivóvíz, bárányszéna, 

báránytáp, nyalósó. Árva bárányokat fel lehet nevelni anyakecskével való szoptatással is. 

7. Bárányhizlalás 

Célja, a piaci igényeket kielégítő, jövedelmező vágóbárány előállítása. A juhtermékek körén belül legfőbb 

árbevételi forrást (kb. 95%) jelentő bárányok több mint 90%-a exportra kerül. Ez határozza meg alapvetően a 

juhtenyésztés gazdaságosságát. A 3 fő értékesítési időszak, a Karácsonyt, a Húsvétot és a Ferragosto-t (VIII.15.) 

megelőző 2 hétre esik. Legnagyobb importőrünk Olaszország, ahova többségében élő állapotban szállítunk. A 

hizlalás alapanyaga a választott bárány, melynek hízlalási eredményességét a születéskori és a választási súly 

alapvetően befolyásolja. A hizlalás a választástól a vágásra érettségig tart. Annál gazdaságosabb e tevékenység, 

minél rövidebb ideig tart és minél jobb a bárányok fajlagos takarmányfogyasztása. A fejlődésben elmaradt, 

„csökött” bárány hizlalása veszteséges. Főbb hizlalási módszerek: a tejesbárány-hizlalás, a pecsenyebárány-

hizlalás, legelős pecsenyebárány-hizlalás. 

7.1. Tejesbárány-hizlalás 

E hízlalási mód, tulajdonképpen a szopósbárány nevelését jelenti. A szopósbárányt az anyja alól, 1,5-3 hónapos 

korban, választáskor, 13-19 kg súlyban értékesítjük.  Előnyei : idő és költség takarékos (takarmány, munkabér); 

külön hízóférőhelyet nem igényel; kisebb kockázattal (bárányelhullással) jár; az anyatartás módjától függetlenül 

alkalmazható; világos rózsaszínű, faggyúmentes hús, magas átvételi ár.  Hátrányai : a kisebb árbevétel okán a 

hízlalás kevésbé nyereséges; a szopósbárányok értékesítése 3 hónapig is elhúzódhat, és így nő az anyák 

takarmányozási költsége; az elhúzódó értékesítés rontja az anyajuhok ellési forgóját, így a sűrített elletés 

lehetőségét, továbbá az anyánkénti bárányszaporulatot. A tejesbárány-hízlalás feltétele, hogy az anya 

tejtermelése kielégítse a bárány táplálóanyag igényét. A szopósbárány gyarapodása érje el legalább a 250 g/nap-

ot. A 3 hetes életkor után, az anyatejen kívül elfogyasztott báránytáp és széna ezt biztosítja. A bárányok világos 

rózsaszínű húsa a tej kevés vastartalmának köszönhető, így csak csekély mennyiségű mioglobin képződik az 

izomrostokban. Napjainkban a vágóbárányok többségét tejes-bárányként, élő állapotban exportáljuk. 

7.2. Expressz pecsenyebárány-hizlalás 

Hazánkban a „70”-es évek közepére, a korai választás bevezetésével egy időben terjedt el. Célja, hogy az 5-7 

hetes korú, 14-16 kg-os választott bárányokat intenzíven, főleg granulált tápon, ad libitum etetéssel felhizlalják, 

és 150 napos életkor előtt értékesítsék.  Előnyei : a bárányok nagy napi súlygyarapodásra képesek; a fiatalkori 

nagy növekedési erély teljes mértékben kihasználható; 50-70 napra lerövidül a hízlalás időtartama, a férőhely és 

eszközlekötés ideje; a hizlaldák rotációja növelhető (4-5/év-re); függetleníthető az anyajuhok tartásától, 

legeltetésétől; a hízlalás munkaerő igénye csekély; e termék keresett áru a nemzetközi piacon. Ivar szerint 
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elkülönítve, legfeljebb 30-50-es csoportokban hizlaljunk, mivel a kosbárányok 10-15%-kal jobban gyarapodnak 

a jerkéknél. Legfontosabb  takarmányuk  a hízótáp, amelynek főbb paraméterei: 6,5 MJ NEm létfenntartó 

energia, 5,5 MJ NEg súlygyarapodási energia, 16-17% nyersfehérje-tartalom, 9-12% nyersrosttartalom, 6 mm 

átmérőjű granulátum. 20 kg testsúlyig étvágy szerint hízótáp + max. 20 dkg széna a rostigényre, 20 kg felett 

étvágy szerint hízótáp a napi szükségletük. A rostigényt almozáskor, az alomszalmából elégítik ki a bárányok. A 

napi tápfogyasztás az 1. hónapban 0,6-0,9 kg, a 2. hónapban 1,0-1,5 kg, átlagosan 1,1-1,2 kg körül alakul. Egy 

bárány hizlalásához 80-90 kg hízótápra és 6-8 kg szénára van szükség. A fajlagos takarmányfogyasztás 

(pazarlással együtt!) 4-5 kg. A  súlygyarapodás  fajtától, ivartól függően eltérő; a magyar merinó kosbárányok 

250-300 g/nap, a jerkebárányok 240-280 g/nap. Az  optimális értékesítési súly  kosoknál 30-35 kg (4-5 hónapos 

életkor), jerkéknél 25-28 kg (3,5 hónapos életkor). A magyar merinó, húsfajtákkal (texel, charollais, német 

feketefejű húsjuh, suffolk, …) keresztezett F1-es bárányai 10-15%-kal jobban gyarapodnak, a vágási kihozatal 1-

2%-kal több és mérsékelt faggyúbeépülés mellett nagyobb súlyra (35-40 kg) hizlalhatók, mint a merinók. Az 

anyagforgalmi betegségek elkerülésére, ennél a hizlalási módszernél nagyobb figyelmet kell fordítani. A tápban 

az optimális Ca:P arány2:1. Ha a P aránya ettől magasabb, foszforsók képződnek a vizeletben, amelyek a 

kosbárányoknál elzárják a húgyvezetéket és ún. „húgykövességet” okoznak. A vizeletürítése akadályoztatása 

miatt az állat elpusztul. Ez akkor fordulhat elő, amikor a kukorica egy részét a takarmánykeverők pl. magas 

foszfor tartalmú búzával helyettesítik. Ca-kiegészítéssel megelőzhető a betegség kialakulása. A tápban a 2%-nál 

nagyobb arányú karbamid, mérgezést okozhat. A beteg állatokat 1-1,5 liter víz és 20%-os ételecet keverékének 

itatásával kell kezelni. A juhok érzékenyek a rézre, így a tápban a 15 mg Cu/sza.kg már mérgező. A májban 

kumulálódik és májelfajulást, elhullást okoz. Akkor fordulhat elő e betegség, ha a takarmánykeverőben sertéstáp 

után gyártják a báránytápot és a csövekben lévő maradék sertéstáp keveredik a báránytáppal. 

7.3. Legelős pecsenyebárány-hizlalás 

A bárányokat 6-8 hetes korban (14-18 kg-osan) leválasztják és a legelőn külön csoportban hizlalják tovább. 

Csak akkor ajánlható e módszer, ha jó minőségű legelő áll rendelkezésre. Ez esetben is napi 0,5-1 kg abrak 

kiegészítés ajánlott. Gyenge legelőn ad libitum abrak kiegészí-tés szükséges. A legelős bárányok húsa vörösebb, 

ízletesebb, kevésbé faggyús, mint a gyors hizlalásúaké, súlygyarapodásuk kisebb és vágási kihozataluk 5-6%-

kal gyengébb. E hízlalási módszert kevésbé alkalmazzák hazánkban, mivel a vágóbárányok többségét tejes-

bárányként exportáljuk. További gondot jelent, hogy a „legelős” hízóbárányt az EU-ban nem kedvelik, mert 

rosszabb a húsformájuk és a vágási kihozataluk, mint az abrakon hizlalt társaiké. 

8. Növendéknevelés 

Kulcsszó:  természetszerű  tartás és takarmányozás. Cél; az elődeiknél nagyobb genetikai értékű, nagy 

életteljesítményre képes tenyészállatok gazdaságos előállítása, az állományok utánpótlása vagy növelése 

céljából. A növendéknevelés a bárányok választásától azok tenyésztésbevételéig tart. Tartásuk és 

takarmányozásuk a felnőtt állatoktól külön nyájban történjen. 

8.1. Növendékkos nevelés 

A kostoklyó nevelés feladata, a javító hatású, nagy genetikai értékű kosok előállítása. Lehető-leg kosnevelő 

anya és ivadékvizsgálat alapján javító hatású tenyészkos célpárosításából származó, ikerellésből, szezonon 

kívüli időszakban született kosbárányokat válasszunk. A megszületett kosbárányoknak csupán 5%-át, nagy 

szelekciós nyomással kell tenyészutánpótlásra felnevelni. A növendékkos nevelés a választástól a 

tenyésztésbevételig tart. Csak törzstenyészet vagy törzstenyészetre kijelölt tenyészet állíthat elő tenyészkost. Az 

I. szelekció még szopós (40-90 napos) korban, a választás előtt, 16-20 kg-os súlyban történik. A fejletlen, 

gyenge kosbárányokat (fajtajelleget nem hordozó, fejletlen, küllemi hibával terhelt) selejtezik, hízóba kerülnek 

vagy tejes-bárányként értékesítik őket. A II. szelekcióra kb. 4-5 hónapos korban, a 38-45 napos KSTV vagy 

ÜSTV vizsgálat végén kerül sor. A csoport átlaga alatti súlygyarapodású, bármilyen hibával terhelt, kissúlyú 

kosbárányokat vágóra értékesítik. A III. szelekció 1 éves korban történik, amely bírálatot (merinó fajtáknál) a 

gyapjútermelés megítélésekor „bonitálás”-nak neveznek. A tisztagyapjú termelésre csakis gyapjú-, ill. gyapjú-

hús típusú kos esetében súlyozhatunk erősebben. Húshasznosítású juhoknál nyírás után minősítik a jelölteket. 

Hústípusú, leendő tenyészkos minősítésekor a gyapjútermeléssel kapcsolatos tulajdonságok csak mellérendelt 

szerepet játszhatnak. A IV. szelekciót a növendékkos index értéke alapján végzik. Az V. szelekció eredménye a 

spermavizsgálattól függ. A növendékkosok ivadékvizsgálata esetén csak kétnaponta ugrassuk őket. A 

tenyésztésbevételre, fajtától függően eltérő, általában 1-1,5 éves korban kerül sor. A merinók 18-20 hónapos 

korra tenyészérettek lesznek, már vadpároztatásra is használhatók. A növendékkosok mozgásigényét nyáron 

legeltetéssel, télen rendszeres jártatással biztosítani kell, így a küllemi hibák jelentős része megelőzhető. A 
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KSTV, ill. ÜSTV után az ad libitum táp etetését azonnal 0,6-0,7 kg gazdasági abrakra kell csökkenteni, mely 

mellé télen 1 kg szénát, 1 kg takarmányszalmát és 1,5 kg takarmányrépát, nyáron a reggel és este adott 40-40 

dkg abrakon kívül csak a legelőfüvet kell biztosítani. Erjesztett takarmányt (szilázs, szenázs) ne etessünk a 

liszteriózis veszélye miatt. A kosokat brucella ovisra és melitensis-re rendszeresen vizsgálni kell, a pozitív 

egyedeket selejtezzük. 

8.2. Növendékjerke nevelés 

A cél az anyaállomány utánpótlására, bővítésére vagy eladásra, nagy genetikai értékű nőivarú tenyészállatok 

előállítása. A növendékjerkéknél a jó konstitúció, a szilárd szervezet, csak az optimális, természetes növekedés 

mellett érhető el. A jelenlegi KSTV és ÜSTV rendszerünk intenzív (ad libitum táp, rost hiány, mozgás hiánya, 

zárt tartás) hízlalási üteme, módja erre alkalmatlan. Mivel az évenkénti anyakiesés és selejtezés 20-30% között 

van, ezért a megszületett jerkebárányok ½-ét fel kell nevelni az anyajuh létszám szinten tartásához. A másik 

50% kiesés megoszlása: 15% szopóskori elhullás, 15% selejt növendéknek kijelöléskor, 5% növendéknevelés 

alatti elhullás, kényszervágás, 15% selejtezés növendéknevelés végén. A nőivarú tenyészutánpótlás minden 

juhászat saját feladata, nem csak a törzstenyészeteké. A kényszerűen nagy felnevelési arány miatt, a jerkéknél 

jóval kisebb szelekciós nyomást alkalmazhatunk, mint a kosoknál. A kosoknál jóval nagyobb létszám miatt, a 

jerkék nevelésének gazdaságosnak is kell lennie. Helytelen gyakorlat hazánkban, hogy a legszebb 

jerkebárányokat eladják exportra, így a gyengébbek maradnak továbbtenyésztésre. A korai, 30-40 napos 

választás ez esetben nem ajánlatos, helyette a legalább 2, vagy 3-5 hónapos választási életkor java-ósolható. 

Mesterségesen nevelt bárányokat ne hagyjunk meg továbbtenyésztésre! A  szelekció  során, az árutermelő 

nyájaknál is a legjobban termelő anyáktól hagyjunk meg jerkebárányokat és csak a leggyengébbeket selejtezzük 

ki. A szezonon kívüli termékenyítésből született és meghagyott jerkebárányok jobban fognak ivarzani, másrészt 

fiatalabb korban, már ősszel termékenyíthetők. Az ikerellésből született jerkebárányok szaporábbak lesznek, 

mint az egyes ellésből született társaik. A növendéknevelés kezdetén mind a jerke, mind a kosbárányokat 

tartósan meg kell jelölni (tetoválás, krotália). A jerkebárányok  takarmányozás ánál a következő irányelveket 

kell követni;  60-80 napos korig  jó minőségű szénát és granulált báránytápot etetünk, ad libitum. Így 

kihasználható a fiatal állat nagy növekedési erélye, az elzsírosodás ekkor (20 kg-os súlyig) még nem fenyeget.  

80-180 napos  korban, nyáron a jó legelő is elegendő, de gyengébb legelőn adjunk napi 0,6 kg kezdéssel 0,2 kg-

ra csökkenő gazdasági abrakot; télen 0,5 kg széna, 1-2 kg fűszilázs, 1 kg takarmányszalma vagy 2-3 kg 

takarmányrépa, 0,2-0,4 kg gazdasági abrak elegendő. A nyersrost igény ebben az életszakaszban 12-15%.  6-12 

hónapos  életkorban; nyáron csak legelő (esetleg júl., aug. hónapban 0,2 kg abrak), télen: 0,5 kg széna, 0,5-1 kg 

takarmányszalma, 2-3 kg fűszilázs vagy répaszelet, kielégíti a napi táplálóanyag igényét a növendék jerkéknek.  

12 hónapos kortól  tenyésztésbevételig; nyáron elegendő a legelő (0,2-0,4 kg abrak kiegészítés csak kisült 

legelőnél), télen: 0,5 kg széna, 1-3 kg takarmányszalma, 2-3 kg fűszilázs vagy répaszelet, kondíciótól függően 

0,2-0,3 kg abrak.  Pároztatás előkészítés ére és pároztatás alatt; nyáron: legeltetés és 0,2-0,3 kg szemes rozs 

vagy hántolt köles (flushing); télen: 0,5 kg széna, 1,5 kg takarmányszalma, 2-3 kg fűszilázs, 0,2-0,4 kg 

gazdasági abrak.  Pároztatás után , a még növekedésben lévő jerkéket külön tartjuk az anyajuhoktól, mert más a 

táplálóanyag igényük. Nyáron, a kondíció dönti el, hogy kell-e abrak kiegészítés a legelőn kívül; télen: 1 kg 

széna, 1,5 kg takarmányszalma és 0,5 kg gazdasági abrak vagy 0,5 kg széna, 1,5 kg takarmányszalma, 2-3 kg 

fűszilázs és 0,5 kg abrak a napi takarmány adag. A növendék jerkék optimális súlygyarapodása a nevelés 

időszakában, 100 g/nap. Elhelyezésük a legszerényebb lehet, éven át szabadban tarthatók. A téli tartásuk az 

uralkodó széliránytól védett, esetleg téliesített nyári szállással is megoldható. Külön toklyó nyájat kell 

kialakítani, és azt a legjobb juhászra kell bízni. A rendszeres mozgatás lényeges, ezért a hodályok mellé déli 

fekvésű, tágas kifutót kell kialakítani. Az állategészségügyi feladatok közül fontosnak tartjuk az enterotoxaemia 

ellen vakcinázást hirtelen takarmányváltozás, pl. tarlóztatás előtt; a clamydiák okozta fertőző elvetélés elleni 

vakcinázást; a külső, belső paraziták (rühösség, paklincs, kullancs, gyomor-, bél-, és tüdőférgesség) elleni 

egyedi kezelést és a rendszeres csülökszaru kezelést. 

9. Szaporítás, biotechnológiai eljárások alkalmazása 

Az anyajuhok szaporítása, annak szakszerűsége jelentősen befolyásolja a juhtenyésztés eredményességét. A 

juhok termékenységét, szaporaságát a szélsőségek és változatosságok jellemzik. A juhfaj eredendően 

monoösztruszos, de a szaporaságra szelektált fajták, pl. romanov, finn landrasz, szinte folyamatosan, egész éven 

át ivarzanak. A fajták többségére mégis az idényszerűen poliösztruszos ivarzás jellemző. Az évszakoktól függő 

ivari funkciók erőssége alapján szezont és szezonon kívüli időszakot (aszezont) különböztetünk meg. A magyar 

merinó fajta tenyészideje hazánkban szeptembertől január végéig tart. A legintenzívebb időszak szeptembertől 

novemberig terjed. A december és a január az utószezont jelenti. A szezonon kívüli időszakban, februártól 

augusztusig sok tényező befolyásolja az ivarzást. 
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9.1. Anyajuhok ivarzási sajátosságai 

Az anyajuh átlagosan 16-17 naponként ivarzik (ivari ciklus), viszonylag tünetszegényen, ezért csendes 

ivarzónak is nevezzük. Az anyajuhok involúciója az ellés után 3-5 hétig tart. Az első ivarzás fajtánként és 

egyedenként eltérő, de ekkor az anyák többsége még nem termékenyül, csak a második alkalommal. Az első 

ivarzás idejét döntően az állat kondíciója szabja meg. A szapora fajtáknál már az ellést követő 3-6. hét után 

láthatjuk jeleit. A szoptató anya nagy mennyiségű prolaktint termel, amely viszont gátolja az ivarzást, épp úgy, 

mint a bárány szopása. A fejés kevésbé gátolja az ivarzást, amennyiben az állat kondíciója jó. Az ivarzás 

tartama általában 24-36 óra, az indukált ivarzások 36-48 óráig tartanak. Az ivarzás időszaka hosszabb, ha több 

petesejt válik le egyszerre. A jerkék ivarzása rövidebb ideig tart és kevésbé kifejezett, mint az anyáké. 

Vadpároztatás esetén az anyák egy ivarzási idő alatt többször és több kossal párosodnak (2-15x), mint a jerkék. 

9.2. Anyajuhok ivari életét befolyásoló belső tényezők 

A monoösztruszos  fajták  (vadjuh, északi parlagi fajták, angol hosszúgyapjas húsfajták) ősszel, 2-3 ciklusban, 

a poliösztruszosok egész évben, 20 ciklusban ivarzanak (szapora, tejelő fajták, stb.). Az idényszerűen 

poliösztruszos fajtákon belül (merinók, crossbred fajták, down juhok), főleg ősszel, az anyák évente 6-9 

ciklusban, jerkék 5-6 ciklusban ivarzanak. Az  életkor  hatásaként, a már ellett anyáknál nagyobb az ivarzási és 

fogamzási hajlam, mint a szűz jerkéknél, amelyek tömegesen csak ősszel mutatnak ivarzási tüneteket. Fajtán 

belül, az  egyed ek között is van eltérés, így érdemes erre is figyelmet fordítani. A rendszeresen ivarzó 

egyedeket, továbbá a tavasszal fogamzott és ősszel, ikeralomból született jerkebárányokat érdemes meghagyni 

továbbtenyésztésre. Sűrített elletésnél ez fontos szelekciós szempont. 

9.3. Anyajuhok ivari életét befolyásoló külső tényezők 

A juhoknál a csökkenő  nappali megvilágítás  elősegíti az ivarzást, a növekvő pedig gátolja. Mesterséges 

megvilágítással is befolyásolni tudjuk az ivarzást. A  hőmérséklet  is hatással van az ivarzásra. A juh a hideggel 

szemben nem érzékeny, a meleggel szemben viszont igen. A magas hőmérséklet gátolja az ivari funkciókat. A 

10 óra tartamú testhőmérséklet emelkedés csökkenti a petesejt termelését és nagymértékben növeli az embrió 

elhalást. A magas hőmérséklet hatását a nyári legeltetésnél figyelembe kell venni. Ha a déli órákban nincs 

árnyékban az anya, az étvágy és az ivarzás is csökken. A csökkenő hőmérséklet +8oC-ig növeli az ivarzást, de a 

további csökkenés már gátolja. A növekvő hőmérséklet +8oC-ig növeli az ivarzást, de a további növekedés már 

gátolja. A hőmérséklet és a nappali megvilágítás hossza egyszerre hat az anyajuh ivarzására (. E két tényező 

együttes hatására kialakult ivarzási és fogamzási %-ok ( 30. táblázat ) évszakonként igen különbözőek. Az 

anyajuhok ivarzására a 80%-os  páratartalom  a kedvező. A száraz idő kedvezőtlen az ivarzásra, míg a nyári 

zivatar után, a hirtelen lehűlt levegő és a megnőtt páratartalom az anyajuhok ivarzási kedvét serkenti. A  

légnyomás  növekedése szintén elősegíti az ivarzást. A  fejlődésben elmaradt  vagy  elhízott  jerkék ivari élete 

kiegyenlítetlen lesz. A kosok vagy bakkecskék „illatukkal” (feromonok) elősegítik az anyák ivarzását. 

Bármilyen eredetű  stressz  így pl. a tavaszi nyírás, fürösztés és oltás gátolja a májusi ivarzást és fogamzást. A  

betegségek  (büdössántaság, külső-, belső paraziták) szintén kedvezőtlen hatással vannak az ivarzásra. A  

takarmányozás  színvonala jelentős mértékben segítheti (flushing) vagy gátolhatja az ivarzást. 

9.4. Kosok spermatermelését befolyásoló tényezők 

A kosok 4-5 hónapos  kor ban ivarérettek, ettől kezdve a spermatermelésük folyamatos. Ivaréréskor még 

csekély a spermatermelésük (0,1-0,75 ml) és a koncentrációja alacsony (0,5 milliárd/ml). Sok az élettelen, elhalt 

spermium. Ha folyamatosan vesszük a spermát, naponta 2-3-szor, akkor fokozatosan csökken a mennyisége, 

sűrűsége, ondósejtek száma, csökken tehát a fertilitás. A fokozott használat eredménye ugyanaz, a háremszerű 

és vadpároztatásnál is. A helyes gyakorlat szerint hetente 3x, naponta 2-3-szor ugrassuk a kosokat. A csökkenő  

nappali órák száma  fokozza a spermaképződést, ami őszi hónapokban a herék tömegének átmeneti 

nagyobbodásában, tavasszal a csökkenésében nyilvánul meg. A jelenséget a herecsatornákban lévő csírasejtek 

számának ingadozása okozza. A  hőmérséklet  emelkedése nem kedvez a spermaképződésnek, így a nyári 

melegben a sperma minősége gyengébb. Az őszi és téli sperma minősége jobb, mélyhűtésre alkalmasabb. A 

takarmányozás színvonala a hímivarban is jelentős mértékben befolyásolja a kosok libidóját, a sperma 

mennyiségét és minőségét. 

9.5. Spermafelhasználás 
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A mesterséges termékenyítés során a termékenyítő anyagot több formában használhatjuk fel. Ha  helyben vett, 

friss, hígítatlan spermával  dolgozunk, akkor egy adag mennyisége 0,1 ml legyen. Ugyanezt a  spermát 

hígíthatjuk  is. Általában 1:2 vagy 1:3 arányban hígítják 39oC-on, 15 perc alatt. A leggyakrabban használatos 

hígító a forralt, fölözött tehéntej. Mesterséges hígítókat is használhatunk, mint pl. a Na-citrát, Andrasol, stb. Az 

így kezelt sperma 8-12 órán belül használható fel. Ősszel mintegy 60-70%-os fogamzást érhetünk el vele, de 

szezonon kívül meg kell elégednünk 40-50%-os fogamzással.  Hígított hűtött  eljárásnál a spermát +4oC-ra 

lehűtik. 28-48 óráig használható fel, az őszi fogamzási arány 60-70%. A  hígított mélyhűtött  eljárásnál a 

spermát -196oC-ra hűtik folyékony N-ben. Műszalmában vagy granulátum formájában, konténerben tárolják. 

Vannak egyedeknek, amelyeknek a spermája alkalmatlan mélyhűtésre. A figyelmesen végzett mélyhűtésnél is a 

spermiumok 50%-a elpusztul a felolvasztáskor. Ezért a fogamzási arány10-90% között változhat. A mélyhűtött 

spermát 37-39oC-os vízben 1-2 perc alatt olvasztják fel. A hígítás módszerétől függetlenül, egy inszemináló 

adagban min. 100 millió élő, egészséges spermiumnak kell lennie a biztos fogamzáshoz. 

9.6. Termékenyítési módok 

9.6.1. Vadpároztatás 

Az utódok származása ismeretlen, mivel több kost helyeznek az anyák közé a 6 hetes termékenyítési 

időszakban. Tenyészutánpótlásra tehát nem alkalmas e módszer, csak árutermelő tenyészetekben alkalmazható. 

A kosok nemi potenciálját nem lehet gazdaságosan kihasználni. A tenyészszezon elején igen aktívak, később a 

libidójuk és az ondó minősége is csökken. Ezzel magyarázható, hogy miért van több ikerellés az ellési időszak 

elején. Célszerű két csoportot kialakítani a kosokból, így jobb eredményt érhetünk el, amennyiben egy hét 

pihenőidő beiktatásával, a kosok egyik fele az egyik héten, másik fele a másik héten fedezi az anyákat. E 

módszer előnye, hogy kevesebb munkával jár, és kosok kevésbé merülnek ki. Életkortól függően változó számú 

anyát oszthatunk be kosonként ( 31. táblázat ) egy termékenyítési időszakban. 

9.6.2. Kézből való pároztatás 

Az utódok származása és az anya termékenyítési ideje ismert. A kos nemi potenciálját gazdaságosabban ki 

tudjuk használni, így egy javakorabeli kossal 70-80 anyát lehet párosítani egy szezonban. A fedező kosokat 

egyedi ketrecekben helyezzük el, ahol az egyedi pároztatást végezzük. A fedeztetést mindenesetben kerestetés 

előzi meg. A kerestetés után az ivarzó anyát a párosítási terv alapján hozzá beosztott kossal pároztatják. A kos 

és az anya csak a párzás során találkozik. Mivel munkaigényes, ezért a hazai juhászatokban nem népszerű. 

9.6.3. Háremszerű pároztatás 

Az apai származás ismert, ezért tenyészállat előállítására alkalmazható módszer. Minden koshoz 20-50 anyát 

osztunk be, a párosítási tervnek megfelelően. A párosítási terv elkészítése során ügyeljünk arra, hogy rámásabb, 

hústípusú koshoz, növendékjerkéket ne osszunk be. A kos leggyakrabban állandóan az anyák közt tartózkodik 

6-8 hétig, de lehetőség van reggeli és az estei, egy-egy órás pároztatás megvalósítására is. Ekkor a „hárem”-be 

engedik a kost, ami az ivarzókat befedezi. A kimerülésük elkerülése érdekében, reggel és este is, csak 3-3 

párzást engedjünk a kosnak. Hazai merinó tenyészetekben, a pároztatási időszak végén célszerű ún. 

„nyomjelzős” kosokat a nyájba tenni (pl. suffolk, charollais, német feketefejű húsjuh), hogy befedezze az üresen 

maradt anyákat is. A bárány fejének, lábainak fekete vagy tarka színe jelezni fogja, hogy nem merinó az apa. 

Ezek a bárányok ismeretlen származásúak, ezért ezeket tenyészállatnak nem lehet meghagyni. 

9.6.4. Mesterséges termékenyítés 

A termékenyülés természetes úton megy végbe, pusztán a spermiumok nemi szervekbe juttatásánál alkalmazunk 

mesterséges beavatkozást. A termékenyítés ideje és az utódok származása ismert, ezért törzstenyészetekben 

elterjedt módszer. Több  előnye  is van. Nagyobb szelekciós nyomást, szigorúbb szelekciót alkalmazhatunk a 

tenyészkosok kiválasztásakor. A javító hatású tenyészkosoktól szezononként több, akár 300-1000 utód is 

nyerhető. Egy kiváló apaállat mélyhűtött spermájával, évekkel annak elpusztulása után is termékenyíthetünk. 

Kevesebb apára van szükség, így csökken a kostartás költsége. A kevés apától származó utódok egyöntetűek. 

Kevés apaállattal is lehet gyors fajtaváltást megvalósítani. A kosok termékenyítő képessége a mindennapi 

spermavizsgálattal folyamatosan ellenőrizhető. A kosok nem közvetíthetik a párzás útján terjedő betegségeket.  

Hátrányai 

ja. 

A mesterséges termékenyítés első lépése az  ivarzó anyák kiválogatása , amelyet ún. próbakosok segítségével 

végzünk. Az ivarzó anyajuh vagy jerketoklyó tűri a párosodásban akadályoztatott kos felugrását, így jelezve 
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annak fogamzó képes állapotát. 3 módszert alkalmaznak a párosodás megakadályozására. Az ún. vazektomizált 

kosnál az ondóvezetőből műtéti úton 3-5 cm-es szakaszt eltávolítanak, így nem tud spermát üríteni. E kosokat 2-

3 évente cserélni kell, mert a spermaürítés hiánya miatt a here csírahámja elkötőszövetesedik. Szintén műtéti 

úton, a tasak oldalán nyílást készítenek, így a pénisz csak oldalt tud kicsúszni, párzás tehát nem lehetséges. 

Fizikálisan, egy köténynek a hímvessző elé kötésével is megakadályozható a párosodás. Keresőkosnak az 

élénkebb vérmérsékletű fajták vagy a kecskebakok alkalmasabbak (romanov, cigája, racka), mint a merinó. A 

próbakosok előkészítése azonos legyen a termékenyítésre használ kosokéval. Egy kosra legfeljebb 50-60 anyát 

számoljunk.  Két kerestetési módszer  terjedt el. A legnépszerűbb a juhász felügyeletével végzett kerestetés. 

Ekkor, kb. 1 órára engedjük a keresőkosokat az anyák közé. Jelzőpárnára nincs szükség. A kikeresett ivarzó 

anyát a juhász azonnal kiveszi a nyájból, így a kost további ivarzók keresésére készteti. Az ivarzó anyákat egy 

külön rekeszbe gyűjtjük. Felügyelet nélkül elvégezhetjük a kerestetést oly módon, hogy a keresőkosokat 2-3 

órára engedjük az anyák közé. Ekkor a kos szügyére színes, zsírkrétás jelzőpárnát kötünk, hogy felugráskor 

megjelölje a felugrást tűrő, ivarzó anya hátát. Gondot okozhat, hogy a kos gyakran kiválaszt egy ivarzó anyát, és 

azt tartósan kísérgeti, a többi ivarzó anyával nem törődik. Ez a kerestetés így eredménytelen. A  termékenyítés 

optimális időpontja  ( 33. ábra ) az ivarzás kezdetétől számított 12-24 óra között van. A naponta 1x-i, reggel 5-

7 óra közötti kerestetés esetén az 1. termékenyítést a kerestetés után, a 2.-at pedig aznap délután kell elvégezni. 

A naponta 2x-i kerestetés esetén a reggel kiválasztott ivarzókat először aznap délután, másodszor másnap reggel 

termékenyítjük. A délutáni, 17-20 óra közötti kerestetéskor ivarzókat, először másnap reggel, másodszor a 

következő délután termékenyítjük. A 6 hetes fedeztetési időszak előtt 1 héttel célszerű a próbakosokat vagy 

kecskebakokat az anyák közé engedni a későbbi kerestetéssel azonos időszakban, hogy az anyák ivarzását a hím 

állatok jelenléte serkentse. 

10. Juh betegségek 

A szervezetet károsító külső vagy belső tényező(k) hatására alakulnak ki, amelyek lehetnek fertőző és nem 

fertőző eredetűek. A fertőző kórokok lehetnek vírusok, baktériumok, gombák, paraziták. A nem fertőző kórokok 

igen változatosak (hibás takarmányozás, mérgezések, me-chanikai fizikai és kémiai ártalmak, stb.). 

10.1. Fertőző betegségek 

10.1.1. Vírusos betegségek: 

Leggyakrabban előforduló vírusos juhbetegségek a következők: Bárányok vírusos tüdő- és bélgyulladása: 

Adeno, rota, reo és parainfluenza vírusok okozzák. Az intenzíven tartott 2 hónapos, esetleg több hónapos 

bárányok között gyakori. Hasmenésben vagy köhögésben és tüsszögésben nyilvánul meg, esetleg a két tünet 

együtt jelentkezhet. Gyógykezelni csak a baktériumos szövődményeket lehet antibiotikumok segítségével. 

Megelőzése vakcinázással. Aujeszky féle betegség: Közvetítője a sertés, amennyiben a juhokkal együtt tartják. 

Igen jellegzetes tünet a vakaródzás, de jelentkezhetnek idegrendszeri és bénulásos tünetek is. Megelőzni az 

együtt tartás elkerülésével lehet.Veszettség: A vírus terjesztői a fertőzött, vagy beteg állatok (róka, farkas, stb.), 

amelyek a nyállal marás révén terjesztik a betegséget. Kezdetben fokozódik a párzási ösztön, amit bénulás és 

elhullás követ. Megelőzni a ragadozók távoltartásával lehet, védekezni pedig évente ismételt vakcinázással 

(Pabisin). Ragadós száj- és körömfájás: Igen ragályos betegség, amit fertőzött állatok, valamint járványfogó 

tárgyak terjesztenek. Lázzal és a száj, tőgy, has, csülökhasadék, péra és tasak bőrének, nyálkahártyájának 

hólyagos elváltozásával jár. Újszülött bárányokban szív- és vázizom elfajulást okoz. Magyarországon nem 

fordul elő.Varas szájfájás: Göb- és pörkképződéssel járó betegség, amit gyakran fiatal bárányokban, ritkábban 

felnőttekben tapasztalunk. Elváltozások a száj bőrén és nyálkahártyáján, a lábvégeken és a nemi szervek 

környékén, ritkábban egyéb területeken jelentkeznek. Közvetlen és közvetett formában terjed, gyógyulásra 

hajlamos. Gyógykezelni helyileg glicerines jódoldattal lehet és a pörkök kíméletes eltávolításával. Védekezést a 

skarifikációs (karcolásos) vakcinázás jelent, amit járványos környezetben már napos korban el kell végezni. 

Emberre is veszélyes, ezért az állatokkal való bánáskor ajánlatos gumikesztyűt használni. Maedi-visna: Igen 

elterjedt, gyógyíthatatlan megbetegedés. Tüdőgyulladásban, agyvelőgyulladásban, ízületi gyulladásban és 

vetélésben nyilvánul meg. Tüneteit 3-4 éves kor után tapasztaljuk. A lesoványodott állatok sokat köhögnek, 

tejtermelésük csökken, ízületeik duzzadtak, az anyák gyakran vetélnek. A visna idegrendszeri tüneteket okoz. 

Védekezni a folyamatos selejtezéssel lehet. A fertőzöttség megszüntetése egy állományon belül lehetetlen és 

kivitelezhetetlen. Surlókór: Gyógyíthatatlan, idegrendszeri tünetekben (vakaródzás, szédelgés, egyensúlyzavar) 

megnyilvánuló betegség. Klinikai tüneteit csak 2-3 éves kor között tapasztaljuk. Mindig elhullással végződik, 

amit kiszáradás és nagyfokú lesoványodás kísér. 

10.1.2. Baktériumok okozta betegségek 
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Lépfene: Valamennyi emlős betegsége. Kórokozója a Bacillus anthracis spórás baktérium. A fertőzés a 

spórákkal szennyezett takarmánnyal vagy ivóvízzel történik. Igen gyors lefolyású, lázzal, remegéssel és 

nehezített légzéssel jár. Boncoláskor feltűnő a megnagyobbodott, mállékony lép és a bél falában lévő véres 

kocsonyás beivódás (carbunculus). Észlelésekor értesíteni kell a hatósági állatorvost. Clostridiumok okozta 

betegségek: Rosszindulatú vizenyő: Sebfertőzés eredménye. Okozója a Cl. Sapticum, Novy és Hystoliticum. A 

fertőzött seb lilásan elszíneződik, hideg tapintású, vizenyős, időnként bűzös. 2-3 napon belül elhulláshoz vezet. 

Gázödémás betegségek: Szintén sebfertőzés eredményei. A seb környékén a szövetekben a fent leírtak mellett 

gázfelhalmozódás tapasztalható. Gyógykezelése a terület tisztogatásából és fertőtlenítéséből áll. 

Enterotoxiaemiák: Bélben zajló kóros folyamatok. Jelentőségük az intenzív takarmányozási rendszerben igen 

nagy. A Cl. Perfringens D,C és B típusa okozza. A Cl. Perfringens D típusa rendes lakója a bendő és bél 

flórájának. Megbetegedést csak fehérjében, szénhidrátban gazdag és rostban szegény takarmányozás során 

okoznak, amikor elszaporodnak a bélcsatornában és méreganyagaikat a bél falán keresztül a szervezetbe 

juttatják. Bűzös hasmenéssel, étvágytalansággal, végtaggyengeséggel és mindig elhullással járó betegség. 

Boncoláskor jellemző a vesék kenőcsszerű ellágyulása. Gyógyíthatatlan betegség. Cl. Perfringens C típusa a 

legeltetett 1-2 éves juhokat betegíti meg. Kialakulásában szerepet játszik a takarmányváltás (legelőre hajtás téli 

takarmányozás után). Villámcsapásszerűen jelentkezik. A bél tartalma borvörös színű, a nyálkahártya vérzéses, 

fekélyes lehet. Gyógykezelhetetlen. Cl. Perfringens B típusa szopós bárányok vérhas megbetegedését okozza. 

14 naposnál idősebb bárányok az enzimgarnitúra változása miatt már nem betegednek meg. 1-2 napig tartó 

vörhenyes, bűzös hasmenés közepette a bárányok elpusztulnak. Tetanusz: Okozója a Cl. Tetani, amely anaerob 

körülmények között sebfertőzéshez társultan okoz megbetegedést (krotáliázás, köldökseb, ellés, farokcsonkítás, 

stb). Méreganyaga görcsös bénulást, majd elhullást okoz. A Clostridiumok okozta betegségek elleni 

védekezéshez kombinált oltóanyagok állnak rendelkezésre (Imotoxan). Listeriózis: Okozója a Lysteria 

monocytogenes Gram pozitív baktérium. Gyenge ellenálló képességű egyedekben jelentkezik földdel 

szennyezett takarmány etetése során (szilázs). Leggyakrabban idegrendszeri (tarkóme-revség, izgatottság, 

kényszermozgás) megbetegedést észlelünk, de okozhat vetélést, valamint újszülött bárányokban vérfertőzést 

(hőemelkedés, hasmenés, elgyengülés). Diagnosztizálni kórszövettanilag lehet. Intravénás antibiotikumokkal 

lehet gyógykezelni. Pasteurellózis: Kórokozója a Pasteurella multocida, az egészséges állatok szervezetének 

lakója. Csökkent ellenálló képességű, rossz körülmények között tartott egyedekben vérfertőzést, tüdőgyulladást 

okoz. Vérfertőzés során magas láz, véres hasmenés, orrfolyás tapasztalható. Tetraciklinekre érzékeny kórokozó. 

Védelem csak az állományspecifikus oltóanyagtól várható. Streptococcozis: Okozója a Str. Ovis. Epiphyta 

baktérium, de a legyengült állatokat megbetegíti. Gyakran ízületi gyulladást okoz. Penicillin iránt érzékeny. 

Salmonella Abortus Ovis: Nagyüzemi juhászatokban vetélést, koraellést, nagyszámú halva születést okoz. 

Terjesz-tői a kosok, amelyek fedezés során továbbítják a kórokozót. A legtöbb baktérium ellenes szer igénybe 

vehető a gyógykezelés során. Escherichia coli: Elsősorban újszülött bárányokat betegít meg. Gyakran 

köldökfertőzést, ízületi gyulladást, ritkábban hasmenést okoz. A használatos gyógyszert mindig érzékenység 

alapján kell kiválasztani. Álgümőkór: Okozója a Corynebacterium pyogenes, amely a nyirokcsomók, valamint a 

különböző szervek tályogoso-dását okozza. A kórokozó penicillinre és tetraciklinre egyaránt érzékeny. 

Brucellózis: Br. melitensis és Br. abortus 15-20%-os állományszintű vetélést okoznak. Br. ovis kosokban 

mellékhere- és heregyulladást idéz elő. Fertőződésük nemi úton, vagy kötőhártyán át történik. A beteg állatok 

heréi duzzadtak, fájdalmasak és melegek. Ondójuk minősége romlik. A betegség gyógyíthatatlan, a fertőzött 

egyedek selejtezése indokolt. Leptospirózis: Bárányok betegsége. Okozója a L. pomona és Gripotipasa. A 

bárányok lázasak, gyakran sápadtak és véreset vizelnek. Vemhes anyák vetélhetnek. Chlamydiózis: Kórokozója 

a Chlamydia psittaci. Okozhat vetélést, tüdőgyulladást, heregyulladást, ízületi gyulladást, kötő- és 

szaruhártyagyulladást. Tetraciklinekre érzékeny. Az anyajuhok vakcinázásával megelőzhető. Necrobacillózis: 

Újszülött bárányok köldökfertőzése során kialakuló betegség. Feltűnőek az elhullott bárányok máján 

megtalálható borsónyi sárgásszürke elhalásos gócok. Panaritium/büdössántaság: Okozói a Bact. nodosus és 

Fusobact. necrophorum, amelyekhez egyéb baktériumok is csatlakoznak a csülök gennyes, heves gyulladásának 

előidézése során. Amennyiben a nyájban büdössántaság előfordul, körömápolás után 3-5%-os formaldehid 

oldatos lábfürösztést kell alkalmazni hetente egy alkalommal. 

10.1.3. Parazitás betegségek 

Okozhatják egysejtű élősködők (protozoonozisok), férgek (helmintozisok), ízeltlábúak (arthropodózisok). 

10.1.3.1. Protozoonózisok- coccidiózisok 

Coccidiózis: Eimeria fajok okozzák. Intenzíven tartott állatokban (4-8 hetes korban) hasmenésben nyilvánul 

meg. Hízóbárányok (intenzív tartás) abraktakarmányába kevert coccidiostatikumok (monenzin) megfelelő 

higiénia esetén alkalmasak a betegség megelőzésére. Cryptosporidiózis: 1-2 hetes bárányok betegsége. Véres 

hasmenéssel, lesoványodással és elhullással jár. Gyógykezelni nem, védekezni megfelelő higiéniával lehet. 

Toxoplazmózis: Gazdája a macska. Köztigazdája lehet a juh is. Vemhes anyáknál vetélést okozhat. 



 A juhok tartási-, termelési 

technológiája (T. Gy.) 
 

 64  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Sarcosporidiózis: Harántcsíkolt izomzatban cisztaképződéssel járó, tüneteket nem okozó fertőzöttség. Súlyos 

fertőzöttség esetén vetélést okozhat. 

10.1.3.2. Helmintozisok 

Májmételykór (Fasciolozis): Legeltetett juhok betegsége, amely jelentős helmintozis. Köztigazdája a csiga, 

amelyben kialakul a metacercaria, majd a környezetben betokosodás révén a fertőzőképes cercaria. A 

cercariával fertőzött takarmány etetése okozza a fertőzést. Heveny esetben súlyos májkárosodás (lesoványodás, 

elesettség, vérfogyottság) alakul ki, míg idült esetben sárgaság, vérfogyottság, a testen vizenyő, hasmenés 

tapasztalhatók. Gyógykezelés, megelőzést lásd a prevenciós állategészségügyi kezelések fejezetben. 

Lándzsásmételykór (Dicroceliozis): Okozója Dicrocoelium dendriticum, közti gazdája először a tüdős csigák 

valamelyike, majd a hangyák veszik át és ürítik 1-2 hónap után a fertőzőképes metacercariákat. Egy teljes 

fejlődési ciklus 6 hónap, tehát az állatok fertőződése általában tavasszal következik be. A bélből a májba jutott 

lándzsásmételyek ritkán okoznak klinikai tüneteket. Bendőmételykór (Paraphistomozis): Okozói a különböző 

paraphistomum fajok. Köztigazdái a vízi tányér csigák. Bárányokban hasmenést, lesoványodást és 

vérfogyottságot okozhatnak. A bélből a bendőbe visszavándorolt mételyek nem okoznak klinikai tüneteket. 

Galandférgesség: Bárányok esetében van jelentősége. Okozója a Moniezia expansa nevű galandféreg. Közti-

gazdája a talajlakó páncélos atka, amely 3 hónap után üríti a fertőzőképes lárvát (cysticercoid). A bárányok által 

fölvett lárva 40 nap alatt érett féreggé alakul és súlyos hasmenést, lesoványodást, vérfogyottságot, vizenyőt 

okoz. Gyógykezelést lásd a prevenciós állategészségügyi kezelések fejezetben. Galandféreglárvák okozta 

bántalmak: A kutya némelyik galandféreglárvája megtelepedhet juhok különböző szerveiben. Kergekór 

(Coenurozis): Kutya Taenia multiceps galandféreg lárvája eljut az agyszövetbe, ahol eltokozódik és 

növekedésnek indul. Gyakran tapasztalható egyensúlyzavar, a fej, oldalt tartása, egy irányban történő haladás. 

Kétéves kor alatti juhok betegsége. Hólyagférgesség (Hydatidozis) Kutya Echynococcus granulosus galandféreg 

lárvája, amely a bélből eljut a májba, tüdőbe és egyéb szervekbe. Rendszerint tömlőket képez, de tüneteket nem 

okoz. Törpefonál-férgesség (Strongyloidozis): Általánosan elterjedt, kórtanilag kisebb jelentőségű bántalom. 

Okozója a Str. papillosus ritkán ½ évesnél fiatalabb bárányokban okoz hasmenést, vérfogyottságot, 

legyengülést. A fertőzés bőrön át, vagy tejjel történik. Gyomor- és bélférgesség (Trychostrongilidozis): 

Legelterjedtebb parazitás bántalom. Okozói a Trichostrongilus, Cooperia és Nematodirus nemekbe tartoznak. 

Az oltógyomorban és vé-konybélben telepednek meg. Kártételüket helyileg a bélfal károsítása révén fejtik ki, de 

kiterjedhet a szervezet fehérje- és ásványianyag cseréjére, valamint az immunrendszerre is. Tünetei nem 

jellegzetesek, eredmény mindig a fejlődésben való visszamaradás, rossz takarmányértékesítés. Tüdőférgesség 

(Dycticaulozis): Okozója a D. filaria, amelynek fertőző lárvája a bélből a nyirokáram és véráram útján eljut a 

tüdőbe, és a hörgőkben megtelepedve izgatja a nyálkahártyát, valamint csökkenti a szöveti ellenálló képességet. 

Növendékben gyakori. Gócos tüdőférgesség (Protostrongilozis): Protostrongilus, Cystocaulus, Muellerius, 

Neostrongilus nembe tartozó hajszálvékony férgek okozzák. Köztigazdájuk a szárazföldi csigák. A tüdőbe jutott 

lárvák érett férgekké alakulnak és gócokat vagy csomókat képezve telepednek meg a tüdő állományában. Idős 

juhok betegsége. 

10.2. Nem fertőző betegségek 

10.2.1. Külső élősködők 

Szőrtetvesség: Bovicola ovis okozza. Rágó szájszervével elrágja a gyapjúszálakat, de hámpikkelyekkel és 

bőrváladékkal táplálkozik. Csak legyengült állatokon szaporodik el. Valódi tetvesség: Magyarországon nem 

fordul elő. Okozója a kék tetű (Linagnatus ovilus). Közvetlen érintkezéssel terjed, súlyos vakaródzást okoz. A 

tetvek szemmel jól láthatóak. Kullancsosság: Nyugtalanítják az állatokat, különböző betegségek (Q-láz, 

Babeziozis) közti gazdái. Vérveszteséget okozhatnak. Légylárva fertőzöttség (Myasis): Egyes légyfajok a juhok 

(és egyéb állatok) testfelületére helyezik el petéiket, így légylárva fertőzöttség, légynyüvesség, pondrósság 

alakul ki. Leginkább bőrsérülések, de gyakran a természetes testnyílások környékén (végbél, péra) alakul ki a 

fertőzöttség. Tavaszi formáját a selymes döglégy (Lucilla sericata), nyári formáját pedig a pettyes húslégy 

(Wohlfahrtia magnifica) okozza. Jelentősége a nyári myasisnak van, roncsoló myasis néven ismert, mert igen 

sok lárva kerülhet a sebek tájékára és fejthet ki romboló hatást. Juhbagócslárva-betegség (Oestrozis): Oestrus 

Ovis nevű légyfajnak az orrüregbe és orrmelléküregbe került lárvái okozzák. Ritkán jár számottevő kártétellel. 

Paklincsosság (Melofagozis): Okozója a Melophagus ovinus szárnyatlan légyfaj. Vérrel táplálkozik, ezért 

nyugtalanítja a juhokat és viszketést, vakaródzást okoz. Rühösség: Három formája ismeretes. Fejrühösség: 

Okozója a Sarcoptes Ovis. A gyapjúval nem fedett testrészeken jelentkezik. Lábrühösség: Okozója a 

Choriocoptes Ovis. Kosokon gyakoribb. Az elülső láb csüdtáján jelenik meg és fölterjed a has tájékára is. 

Gyapjúval fedett testrészek rühössége: Okozója a Psoroptes Ovis, vérrel és nyirokkal táplálkozó atka, amelynek 

egy teljes ciklusa 2-4 hét. Közvetlen és közvetett módon (pl. nyíró eszközök) terjed. A gyapjúval sűrűn benőtt 
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testtájékok bőrén telepedik meg, ahol apró sérüléseket, nyáluk izgató hatásával viszketést okoznak. A fertőzött 

állatok vakaródznak, a viszketés meleg időben fokozódik, bőrüket dör-zsölik, ill. rágják. Végül a nagy területen 

csupasszá vált bőr megvastagodik, pörkösödik, az állatok lesoványodnak. Fiatal bárányokon kevésbé 

szembetűnő és terjedésre kevésbé hajlamos. 

10.3. Állategészségügyi megelőzési és kezelési programok 

Feltételezik azokat a gyógyszeres beavatkozásokat, amelyek segítségével bizonyos betegségeket megelőzni és 

(vagy) gyógykezelni lehet. Elsősorban külső és belső paraziták elleni küzdelem során vehetők igénybe, mint: 

Coccidiózis: Hízóbárányok (intenzív tartás) abraktakarmányába kevert coccidiostatikumok (monenzin) 

megfelelő higiénia esetén alkalmasak a betegség megelőzésére. Helmintózisok: Esetében cél a parazitás 

fertőzöttség alacsony szinten tartása, amely még lehetővé teszi a gazdaságos termelést. Egységes féregtelenítési 

programot lehet kialakítani, figyelembe véve, hogy vannak élősködők, amelyek a legelőn nem telelnek át 

(májmétely, bendőmétely, gyomorférgek, lásd betegségek) és olyanok, amelyek képesek az áttelelésre 

(lándzsásmétely, gócos tüdőféreg, galandféreg). A program első lépése a legelőre való kihajtás előtt két 

alkalommal (1 hónapos időköz) végzett féregtelenítés. Második lépés a kihajtás után végzett (1 hónap) 

féregtelenítés egybekötve a legelőváltással. Amennyiben nincs mód legelőváltásra, tanácsos augusztus 

hónapban újabb féregtelenítést végezni, egybekötve az elsőnyaras bárányok féregtelenítésével. Amennyiben 

hízóbárány-előállítás a cél, az intenzív tartás szükségessé teszi a "beállítás" előtti féregtelenítést. Fontos 

követelmény, hogy olyan szerrel történjen a féregtelenítés, amely alkalmas az állományban jelentkező összes 

parazitafaj elpusztítására. Artaropodózisok: Az állategészségügyi szabályzat előírja, hogy juhállományokban 

legkésőbb július 7-ig el kell végezni a nyáj külső élősködők elleni megelőző fürösztést (gyógykezelést), amely 

elsősorban a rühösség (psoroptes) megelőzésére, szükséges esetben gyógykezelésére szolgál. Időjárástól 

függően célszerű fürösztés előtt 2 héttel az állomány nyírását elvégezni. Követelmény, hogy a fürösztő víz 

hőmérséklete elérje a 30oC-ot, valamint a megfelelő koncentrációjú munkaoldat előállítása (neocidol EC), 

sebacil 50 EC, butox B-50, stomosan EC, neostomosan stb. A rühösség klinikai esetében a fürösztést 2 hét 

múlva meg kell ismételni. Vérszívó ektoparaziták elpusztítására alkalmasak az ivermectin készítmények 

(ivomec) is. Büdössántaság előfordulása esetén a nyájban, a körömápolás után, 3-5%-os formaldehid oldatos 

lábfürösztést kell alkalmazni hetente egy alkalommal, de más állatgyógyszerek is elérhetők a kezelt beteg 

csülök, körmök kezelésére. A tőgygyulladások apasztáskori megelőzésére szolgáló antibiotikum lényege a 

hosszú hatású tőgyinfúziók tőgyben való fölhelyezése az utolsó kifejés után. 

10.4. Prevenciós állategészségügyi kezelések 

Valamely fertőző kóroktanú betegség megelőzésére szolgáló védőoltás (vakcina) alkalmazását foglalja magába. 

Használhatók vírusok, illetve baktériumok elleni oltóanyagok, vagy ezek úgynevezett kombinált formája, 

amelyek a kórokozót elölt (inaktivált), vagy gyengített (attenvált) formában tartalmazzák. Oltóanyagok állnak 

rendelkezésünkre a következő fertőző betegségek esetében: Bárányok vírusok okozta tüdő- és bélgyulladása 

(Ovivac vakcina): Szükséges az anyajuhok ellés előtti 5 és 3 héttel történő oltása, majd a bárányoké a hizlaldába 

való betelepítés előtt 4 és 2 héttel. Veszettség (Rabisin vakcina): A fertőzésnek kitett nyájban évente egy 

alkalommal. Ragadós száj- és körömfájás: Csak hatósági állatorvos utasítására FM határozat alapján. Varas 

szájfájás (Ecthymaphyl vakcina): A várható ellés előtt 6-8 héttel kell az anyákat oltani, a bárányokat 1-2 napos 

korban. Adagja 0,1 ml bőrbe karcolva. Lépfene (Antraphil vakcina): A fertőzésnek kitett állományt legelőre 

hajtás előtt 2 héttel, majd fél-évente célszerű vakcinázni. Clostridiumok okozta betegségek (Imotoxan vakcina): 

Az anyákat 4-6 héttel az ellés előtt, bárányokat 6-8 hetes korban két alkalommal kell oltani. Pasteurellozis 

esetén "telepspecifikus" vakcinát célszerű készíteni, amelynek komponense a telepről izolált Pasteurella törzs. 

Chlamydiozis (Phychlam vakcina): Űzetés előtt 2 héttel kell az elsőt, majd űzetés után 1 héttel a második oltást 

elvégezni.Ismeretesek olyan oltóanyagok is, amelyek több betegség kórokozói ellen is védettséget nyújtanak. 

Használatuk állatorvosi tanács alapján javasolt. 
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11. fejezet - Tartás és legeltetés 
ökológiai szemléletrendszerben 
(Polgár J. Péter) 

A juh számára a legmegfelelőbb takarmányozás a legeltetés, ami egyben tartásmódot is jelent. Ökológiai 

hatások nélkül nincs legelő (Vinczeffy 2006), és a szakszerű legelőhasználat, kezelés a környezetvédelmet is 

hatékonyan szolgálja. A legelő értékét a természeti tényezők adják meg, amelyek független változók. A 

mezőgazdasági termelést függő változóknak tartjuk, amelyek közül egyesek segítik, mások hátráltatják a 

termelést. A termelési módok célja: a kedvező adottságok kihasználása, a kedvezőtlenek megszüntetése, vagy 

hatásuk csökkentése. A természeti tényezők hatásainak ismerete elősegíti az azokra épülő lehetőségek közül a 

legeredményesebb megoldás választását. Vannak, akik tiltják a legeltetést, mert a jószág „kárt tesz a védett 

növényekben”, jóllehet azok legelés közben jöttek létre több száz év alatt. A védett növényeket nem az állatok, 

hanem a gyomok nyomják el ( 109. kép ,  110. kép ). Ahol legeltetnek, ott megfelelően kezelik a legelőt, ami a 

környezetvédelem igényét kielégíti - pl. a nemzeti parkok legelőin-, ugyanis ott a gyombokrokat és nagy 

gyomokat irtják. Az ökológiai szemlélet a juhtartásban azt is jelenti, hogy a környezet erőforrásait okszerűen 

használjuk, és az állatok igényeinek megfelelően irányítjuk a tenyésztési-termelési munkánkat. A juhtartásban 

ez ki kell hogy egészüljön a klíma és a vegetáció adta lehetőségek felmérésével, a juhok viselkedéséből 

lemérhető hatásokat pedig mint a legbiztosabb visszajelzést kell figyelembe vennünk. Ebben az esetben a 

gazdaságos, eredményes termékelőállítás gyakran nem a legmagasabb elérhető termelési szinten valósul meg. A 

tenyészjuhok takarmányozásában döntő hányadot kell képviselnie a legelőnek. A legeltetést, a legeltetési 

időszak tartamát és idejét hazánkban a következő tények befolyásolják: →a növényzet növekedésére 

rendelkezésre álló idő 140-160 nap (Új-Zélandon ez az érték 365, Finnországban 125 nap); → a zölden etethető 

a takarmányok hányada 33% (Új-Zélandon 95%, Angliában 66%, Finnországban 21%); → száraz művelésű 

gyepeken legeltetve kell hasznosítani a fű 71-75%-át. Az intenzív gyepterü-letek fűtermésének 50%-a 

hasznosítható betakarítva, 50%-át, legeltetve célszerű megetetni; → a gyepek legeltetésének időtartama április 

harmadik dekádjától október végéig terjed. 

A juh takarmányozására a következő alkalmi legelők jöhetnek számításba: → feltétlen juhlegelők (szikesek, 

sülevényes, köves, dombos legelők, szérüskertek, útszélek, árokpartok;) → a szarvasmarha-legelők 

továbbhasznosítása; a juh lelegeli a kesernyés füveket, a rostosabb szálakat és a bujafoltokat is; → a 

gyümölcsösök gyepnövényzete; → gabonatarlók – kukoricatarlót is beleértve; → meghántott, de újra zöldellt 

területek; → takarmánynövények tarlója; → borsótarlók; → burgonyaföldek, 1-2 héttel a kiszedés előtt (a juh 

nem érzékeny a szolaninra); → a learatott dohányföldek dércsípés után, ekkor már nem mérgezők; → 

zöldségtarlók (ká-poszta, répa); → cukorrépatarlók. A zöldségtarlók, a cukorrépatarlók, a borsótarlók, a 

pillangóstarlók legeltetésekor rendkívül vigyázni kell a földfelvételre, az étrendi problémákra, így ezek 

legeltetését időben korlátozni kell. 

1. Legelési viselkedés 

Mivel a juhok életük döntő részét a legelőn töltik, itt zajlanak élettevékenységeik, takarmányuk nagy hányadát 

itt találják meg és fogyasztják el, nagy figyelmet kell fordítanunk azokra a viselkedési sajátosságokra, amelyek a 

különböző legeltetési technológiák között jellemző rájuk. Kérdés, hogy milyen napszakokban legelnek 

intenzíven, milyen fűféléket kedvelnek, hogyan válogatnak a legelőn, hogyan alkalmazkodnak a 

villanykarámhoz. Nagyon jól megfigyelhető a viselkedésük. A juhok legelési viselkedésének jellemzőit Czakó 

(1978) és Cumliwski (1973-1974) vizsgálta. Néhány kérdésben eltér a véleményük. A fűfélék kedveltségét nem 

azonosan ítélik meg. Czakó szerint a többféle fűfajból álló gyepet a juh jobban kedveli, míg Cumliwski szerint a 

pillangósokat, elsősorban a lucernát és a lóherét szereti. A fűfajok közül Czakó vizsgálatai szerint a 

pázsitfűfélék (pl. a csomós ebír) és a csenkeszfélék a legkedveltebbek. Cumliwski a szarvaskerep, a réti perje, 

vörös csenkesz, a réti komócsin, a csomós ebír, a tarackos tippan, a réti ecsetpázsit, a pohánka sorrendet állította 

fel kedveltség szerint. A juh válogat a növényi részek között. Ezek kedveltségében, válogatásában a következő a 

sorrend: levél, virág, fiatal szár, magvak, egyéb részek. Az állatok által lelegelt fű beltartalmi értékei mindig 

kedvezőbbek – nagyobb a nyersfehérje és kisebb a nyersrosttartalmuk – mint a legelőn hagyott fűállományé. A 

fűfajok, a növényi részek és a beltartalom alapján való válogatás a külső körülmények hatására módosulhat. Az 

éhség, illetve a várható rossz időjárás csökkenti a juhok válogatását. A legeltetés néhány további jellemzője a 

következő: a legelés időtartama: délelőtt 2,5-3 óra; délután 4,0-4,5 óra; a legeltetés időmegoszlása: délelőtt 8,0-
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11,0 óra, délután 14,0-21,0 óra között, szünetekkel; az elfogyasztott fűmennyiség gyengébb legelőn 4-5 kg, jó 

legelőn 8-10 kg; a harapás mélysége, a talajfelszíntől számítva 1-3 cm; juhtesttartása: „bóklászó” fejtartás; az 

egészsége állat minden esetben állva legel; 15°C-nál hidegebb és +20°C-nál melegebb hőmérsékleten a juh 

óvóhelyet keres, erről gondoskodnunk kell számára; a juh intenzív legelés esetén 80-85%-ban egyirányba néz; a 

komfortzónában a juhok 1-3 m távolságra helyezkednek el egymástól, hideg és meleg időben összebújnak. A 

legeltetett területekre optimális esetben 3-4- hét után térhetünk vissza, ha a gyep sarjadzása és növekedése 

kielégítő mértékű. A kedvező összetételű, jó állateltartó képességű gyep legeltetési szezonban 3, csapadékos 

évjáratban 4 esetben is legeltethető. Tereléssel, karámos szakaszolással ( 111. kép ,  112. kép ) javíthatjuk a 

gyepek kihasználását és csökkenthetjük az esetleges taposási kárt. Egy hektár átlagos minőségű legelő éves 

szinten 5-6 anyajuhnak és szaporulatának termel elegendő táplálékot. 
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12. fejezet - Vágójuh, gyapjú és juhtej 
minősítési eljárások, felvásárlás 
(Toldi Gyula) 

1. A vágójuh és a vágott test minősítése, felvásárlása 

1.1. Az élőjuh minősítés és a felvásárlás folyamata 

Az élőállat felvásárlás ( 34. ábra ) során kevésbé közismert kategóriákat ( 32. táblázat ) alkalmaznak az olasz 

importőreink. 5 minőségi csoportot különböztetnek meg az alábbiak szerint.  1. Special : Arányos testalkat, jól 

izmolt, a hát és ágyékrészek a vesés fogásra teltek, izomfelülete zsírral fedett. A testet borító gyapjú rövid. Az 

állomány teljesen homogén.  2. Belli : Arányos testalkat, közepesen izmolt, a hát és ágyékrészek a vesés fogásra 

teltek, izomfelülete zsírral fedett. A testet borító gyapjú az előzőnél lehet hosszabb. Az állomány homogén.  3. 

Boni : Arányos testalkat, Közepesen izmolt, a hát és ágyékrészek a vesés fogásra nem teljesen teltek, 

izomfelülete enyhén zsírral fedett. A testet borító gyapjú hosszabb (nem azért hosszabb, mert legelős vagy 

„csökött” az állat).  4. Cosi Cosi : Közepesen izmolt, a hát és ágyékrészek a vesés fogásra nem teltek, 

izomfelülete minimálisan fedett zsírral. Lehet nyírott állat is.  5. Merda : Izomzata hiányos, faggyúlerakódás 

nem tapintható, a test a kiálló csontok miatt szögletes. Csökkentett áron értékesíthető, amennyiben van rá 

kereslet (30-50 Euró centtel olcsóbb). A rossz piac annyit jelent, hogy magasabb a vásárló minőségi igénye, így 

a magasabb igény a termelő és a kereskedő részéről tekinthető rossznak. A negatív hatás a bárányok 

egyöntetűségének és minőségi paramétereinek a hiányosságából adódik, amelynek eredményeként nem történik 

felvásárlás. A húzó piac az előző kategóriától kedvezőbbnek minősíthető mindhárom fél részéről (vevő-olasz, 

kereskedő-magyar és a termelő), mivel ilyenkor alacsonyabb a vevők igénye és így, a termelő szinte teljes 

egészében értékesítheti bárányait. Az utolsó 2 kategória piaci jellemzője elhanyagolható, mivel nem a Cosi-Cosi 

és Merda minőségi kategóriák elérése jelenti a hazai termelők számára a megoldást a jelenleg kialakult piaci 

helyzetre. Jól látható, hogy az első két kategória önmagában minőséget képvisel. Ehhez kellene a termelőknek is 

igazodniuk, ugyanis a minőséget a vásárlók hajlandóak megfizetni. Ezzel ellentétben a hazai gyakorlat azt 

mutatja, hogy nagyon kevesen tudnak jó minőségű bárányt előállítani. Ebből szoktak azok a félreértések 

kialakulni, amikor a szakszerűtlen felvásárlás esetén csökkentett áron veszik át az árut a kereskedőtől, ő pedig a 

termelőn tudja a vesztesé-get behajtani. Az előbbiekből adódóan az ágazatban tevékenykedők motiváltsága 

folyamato-san csökken, és sokan úgy gondolják, hogy feleslegesen állítanak elő minőségi árut, ha a másik 

termelő „gyengébb” báránya miatt az övét is olcsóbban veszik meg. Az olasz piac, pedig azonnal küldi a 

reklamációt, ami súlyos euró összegekben nyilvánul meg, és a kereskedőnek kell kifizetnie az árrés közötti 

különbözetet. 

1.2. A vágójuhok vágás utáni minősítése és kereskedelmi 
osztályba sorolása 

A 2009. évi FM rendelet hatálya a vágóállatok vágás utáni minősítéséről, az évente legalább ötezer juhot vágó 

vágóhíd üzemeltetőjére, minősítő szervezetre, illetve minősítőre, termelőre, vágójuh kis- vagy nagykereskedőre, 

valamint eljáró szervre terjed ki. A rendelet előírásait a tejes bárány, a szabvány pecsenye bárány, az expressz 

pecsenye bárány és a felnőtt vágójuh minőségi kategóriákra ( 33. táblázat ) kell alkalmazni. E rendelet 

alkalmazásában: a) vágott test (carcas): a levágott juh teljes teste, véreztetés, zsigerelés és nyúzás után, a fej, a 

lábak, a farok, a tőgy, a nemi szervek, a máj és a bélgarnitúra nélkül. A vese és a vesefaggyú a vágott test része; 

b) hasított féltest (fél-carcas): a nyaki-, a hát-, az ágyék- és a keresztcsigolyák közepén, illetve a mellcsont és a 

szimfizis közepén keresztül szimmetrikusan kettéválasztott állattest; c) súly: tömeg, súlymértékben számítva; d) 

meleg súly: az a) pont szerint előkészített vágott test szúrás után nem több, mint 45 perccel; e) hasított hideg 

súly: a meleg súly 2%-os csökkentésével számított érték; f) az osztályba sorolás alapja: juh esetében az 

izmoltság és a faggyúborítottság alapján megállapított kategóriák; g) azonosítójel: a tulajdonos és az állategyed 

azonosságának megállapítására alkalmas vágójuhjelölés; h) minősítés: az e rendeletben meghatározott feltételek 

szerinti minősítő módszer alkalmazása és az ez alapján történő osztályba sorolás. 

1.2.1. Vágott test minősítés 
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A minősítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azonosítás az ENAR rendeletbe foglaltak szerint megtörtént, és a 

vágójuh technológiai előkészítését a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégezték. A hatósági állatorvosi 

húsvizsgálatnak a minősítést meg kell előznie, csak fogyasztásra alkalmas testet lehet minősíteni. A vágójuh 

jelölésére akkor is a termelő kötelezett, ha az a vágójuh kis- vagy nagykereskedő közreműködésével jut el a 

vágóhídra. A juhhús használati és kereskedelmi értékét a vágott testek kora, tömege, hússzíne, húsossága, 

valamint a faggyúborítottsága határozza meg. A 13 kg-nál nagyobb súlyú (nehéz) bárányok húsosságának ( 113. 

kép ) kifejezésére betűjelzést:  S/EUROP , a faggyúborítottság ( 114. kép ) jelölésére számjelet:  1, 2, 3, 4, 5  

kell alkalmazni, az alosztályok jeleinek (+, Ø, -) feltüntetésével. Az S osztályon belül a 3 alosztály nem 

alakítható ki. A vágott testen a Ø alosztályt nem kell jelölni. A hasított (vágott) testeket az alábbi kategóriákba 

kell sorolni: A; a 12 hónapnál fiatalabb juhok vágott teste (jelölése: L), B; egyéb juhok vágott teste (jelölése: S). 

A 13 kg-nál kisebb súlyú (könnyű) bárányok esetében az osztályba soroláskor a vágott test súlyát, hússzínét ( 

115. kép ), faggyúborítottságát ( 116. kép ) kell minősíteni. A hús színét a vágott test oldalán az egyenes 

hasizmon (rectus abdominis) kell megállapítani, egy standard színskála alapján. 

1.2.2. Vágott testsúly mérése 

A vágott test súlyát a vágást követően, haladéktalanul, de legkésőbb a szúrás utáni 45 percen belül kell 

elvégezni (meleg súly mérése). A hasított hideg súly meghatározása a meleg súly 2%-os csökkentésével 

történik. Ha a vágóhídon - műszaki, technológiai okok miatt - a szúrás és a mérlegelés között az 1 óra nem 

tartható, az MgSzH Központ egyidejű értesítésével, valamint annak engedélyével ez az időtartam 

meghosszabbítható. Az időkorlát túllépése esetén a 2%-os csökkenés minden további eltelt negyedóra után 

0,1%-al mérséklődik. 

1.2.3. Vágott test jelölése 

A vágott testeket a meleg súly mérését követő minősítés után a kereskedelmi (minőségi) osztályba sorolásnak 

megfelelő nagybetűs jellel (S/EUROP) és számjellel kell ellátni (1., 2., 3., 4., 5.), az L vagy S kategória 

betűjelének egyidejű feltüntetésével. A betűknek, illetve számoknak legalább 2 cm nagyságúaknak kell lenniük. 

A jelölésre bármilyen nem mérgező, véletlenszerűen eltávolíthatatlan hőálló tinta, ráakasztott címke vagy más 

elfogadott módszer alkalmazható. A minősítő általi jelölést a kereskedelmi értékesítésig vagy a feldolgozásig 

tilos eltávolítani. A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthető hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot 

kifejező S/EUROP betűjelzés és alosztályjelzés (+, Ø, -), valamint a faggyúborítottságot jelölő számjelzés (1, 2, 

3, 4, 5) és alosztályjelzés (+, Ø, -) az A vagy B kategória jelölés (L, S) alatt a minősítő azonosító száma és az 

MgSzH Központ jelölése. A minősítés alapján a vágott testeket a mellkas oldalán (az oldalcsont) és a hát (6-13. 

borda), azaz a hoszszúkaraj magasságában kell megjelölni, az osztályba sorolásnak megfelelő betű-szám 

kombinációval, valamint a kategória jelöléssel egyidejűleg. A jelölésre olyan ráakasztott címke is használható, 

amely nem távolítható el és nem rongálható meg. A minősítést, illetve a vágott testek osztályba sorolását a 

minősítő saját engedélyszámát tartalmazó bélyegzővel tanúsítja, amelyet a meghatározott helyeken kell 

elhelyezni. A bélyegzőlenyomatnak összetéveszthetetlenül jól olvashatónak kell lennie. A vágójuhok vágás 

utáni minősítésével kapcsolatosan a központi adatbázist az MgSzH Központ működteti. A minősítő köteles napi 

jelentést készíteni, annak adatait közvetlenül online az adatbázisba eljuttatni. A vágóhíd kéthetenként jelentést 

készít, amelyet köteles online az adatbázisnak megküldeni. Az MgSzH Központ negyedévi rendszerességgel 

összesítőt készít, illetve havonta külön-külön összesíti a levágott juhok és bárányok darabszámát és vágósúlyát. 

Az MSzH Központ az összesítőket megküldi a FVM számára. Az MgSzH Központ a Juh Terméktanács számára 

előre egyeztetett módon és tartalommal szolgáltat adatot. 

2. 12.2A gyapjú minősítése, felvásárlása 

A gyapjú minősítése során különbséget teszünk a  tenyészállatok  gyapjúbunda minősítése és az értékesítésre 

szánt  gyapjútételek  kereskedelmi minősítése között. 

2.1. Tenyészállatok bundaminősítése 

Tenyészállatok gyapjútermelő képességének meghatározásához a tenyészállat 10 és 15 hónapos kora közötti 

időszakban meg kell állapítani az állat gyapjújának  fürtmagasság át,  szálfinomság át,  nyírótömeg ét,  

rendement -ját és  tisztagyapjú hozam át. A bundaminősítés célja nagy genetikai értékű tenyészkosok bundája 

értékmérő tulajdonságainak örökléstani, tenyésztési, tartástechnológiai és textilipari szempontból történő 

elbírálása. Bundaminősítésre az MGSZH Gyapjúminősítő Laboratóriumába (ÁTK, 2053 Herceghalom, 

Gesztenyés út 1.) kell beküldeni a tenyészállat előállításra használt tenyészkosok 2. éves teljes bundáját, ha az a 

tenyésztési programban elő van írva. Nyírás után a lenyírt bundát 0,1 kg pontossággal meg kell  mérni . A  
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mintavétel  a tenyészállat gyapjúja értékmérő tulajdonságainak objektív meghatározása céljából történik. 

Tenyészállatok teljesítményvizsgálata céljából, a juhok gyapjújának  szálfinomság, kiegyenlítettség  és a  bel-

szerkezet  vizsgálatához, illetve bundaminősítésre a mintákat az MGSZH által kiadott "Juh 

teljesítményvizsgálati kódex" előírása szerint kell mintát venni. Tenyészállatokról, a juhok finomság, 

kiegyenlítettség és bel-szerkezeti vizsgálatához, nőivarú állatok esetében oldalközépről, kosok esetében a 

lapocka és a far testtájékról kell kb. 5x5 cm-es bőrfelületről, kb. 0,5 cm-es tarlót hagyva a gyapjúfürtöt kivágni. 

Célszerű hajlított vágófelületű ollóval dolgozni. A mintavételkor soha nem szabad a kivágandó fürtöt meghúzni, 

mert az állat bőre megsérülhet. A mintát papírzacskóban kell beküldeni, az egyedi azonosító jel feltüntetésével, 

és a testtájék, lapocka, oldalközép, far megjelölésével. A gyapjúvizsgálati bizonylaton fel kell tüntetni a 

tenyészet nevét, a fajta kódszámát, az ivart és az egyedi azonosító számokat. A mintazacskókat az MGSZH 

Gyapjúminősítő Laboratóriumba kell beküldeni. A  bundá kat különkülön kell csomagolni, a csomagoláson fel 

kell tüntetni az  egyed azonosító számát , a beküldő nevét, címét. Műszeres  szálfinomság vizsgálat  céljából az 

állatról nyírás előtt vett lapocka, oldalközép és far testtájról származó fürtmintákat külön, megjelölt zacskókban 

kell a bunda mellé helyezni. A csomagolásba helyezett jegyzéken fel kell tüntetni az egyed azonosítószámát, a 

fajta, vagy tenyésztési program megjelölését és a nyírótömeget. A  vizsgálat végrehajtása  a következő: a bunda  

színgyapjú  részéből 3 helyről mintát veszünk, és mérőléccel megmérjük azok  fürthosszúság át. A 

fürtmagasságot  tenyészállaton , az egyedek 1 éves növésű bundáján mérjük. Közvetlenül a lapocka mögött, a 

törzs oldalán a bundát megnyitjuk, majd a mm-es beosztású mércét a bőr felületére merőlegesen a juh bőrére 

helyezzük. Ezután a bundát a mérőlécre simítjuk és a fürtmagasságot a mércéről leolvassuk. A beküldött 

lapocka, oldalközép és far testtájakról származó fürtmintákon 2000, vagy 4000 szálas műszeres  szálfinomság -

vizsgálatot végzünk. A vizsgálati eredmények birtokában megállapítjuk a pászmán- és bundán belüli  

kiegyenlítettség et. A bundát több helyen széthúzva megszemléljük, és meghatározzuk annak  bel-szerkezet ét. 

Amennyiben hibás bel-szerkezetű bundarészeket találunk, megbecsüljük azok bundán belüli %-os arányát. 

Rögzítjük azt is, hogy a bunda szokványos mennyiségű  has-láb - és hulladék jellegű részt tartalmaz-e, vagy 

pedig ezeknek a megengedettnél nagyobb-e a mennyisége. Megvizsgáljuk a  gyapjú színét  és  fényé t is, mert 

ezek esetleg a helytelen tartási körülményekre, az esetleges fizikai, vagy kémiai károsodásra engednek 

következtetni. Végül a bundából sok helyről  fürt öket kiemelve, arányosan kiveszünk kb. 2-300 g gyapjút és 

műszeres vizsgálat segítségével meghatározzuk a  rendement -t. A vizsgálat eredményét a bundaminősítő lapra 

feljegyezzük.  Gyapjútisztaság vizsgálata : A rendement vizsgálata történhet becsléssel, vagy laboratóriumban, 

műszeres objektív mérés segítségével. A becsléssel történő rendement megállapítás a nyírás után, a 

tenyészállatok teljes bundáján történik, általában a  nyírótömeg  mérésével egy időben. A szakértők kb. azonos 

térfogatú gyapjúminta megemelésével, annak megszemlélése után állapítják meg a rendement értékét, és azt 

egész %-számmal fejezik ki. A  szakértő bizottság  legalább 3 főből áll, tagjai: a tenyésztő, vagy annak 

képviselője, a tenyésztőszervezet, és a tenyésztési hatóság képviselője.  Ívelődés vizsgálata : Történhet 

szemrevételezéssel, vagy laboratóriumban, műszeres eljárással, az 1 cm-re eső ívek egyenkénti 

megszámolásával. Az  OFDA-100  kép-analizátoros automata szálfinomság-mérő készülék a szálfinomság és a 

medulla tartalom mellett az íveltség vizsgálatára is alkalmas. Ausztráliában kifejlesztett modern, automata 

képanalizátoros műszer, amely a mikroszkóp elvén működik, de itt az emberi szemet videokamera helyettesíti. 

A mérés teljesen automatikus, a gépet számítógép vezérli, a mérés folyamata monitoron követhető. A gép 

néhány perc alatt lemér 4000 szálat, majd tárolja, illetve közli a következő adatokat: átlagos szálátmérő, szórás, 

variációs koefficiens, medulla-tartalom, íveltség.  Kiegyenlítettség vizsgálata : Élő állatokon a bundát a nyaktól 

a gerincén át egészen a faroktőig, ill. a válltól a törzsoldalon át egészen a combig, illetve a has középvonalában 

megnyitjuk és megfigyeljük, hogy a  finomság , ill. a  bel-szerkezet  hogyan alakul.  Genetikai laboratóriumi 

bundaminősítés nél a színgyapjúból, 3 testtájról származó fürtminták finomság vizsgálatának eredményeit 

megállapítva határozzuk meg a szórásértékekből a  fürt ön, ill. a kapott finomsági átlagértékekből a  bundá n 

belüli kiegyenlítettséget.  Szakítószilárdság vizsgálata : Vizsgálata történhet szubjektív és műszeres eljárással. 

A szakítószilárdság szubjektív módon, egyszerűen is megállapítható: ceruzavastagságú gyapjúfürtöt két kezünk 

mutató- és hüvelykujja közéfogva megfeszítünk, és ha megpengetve tiszta, csengő hangot ad, akkor egészséges 

a gyapjú. Károsodott, vagy elemiszál-hűtlen, szakadékony a gyapjú, ha egy ceruza vastagságú fürtöt kézzel el 

tudunk szakítani. E módszer azonban csak tájékoztató eredményt ad, mint minden szubjektív eljárásnak, ennek 

is nagy a hibalehetősége. Laboratóriumi vizsgálata automata szakítógéppel történik. A szakítószilárdság objektív 

vizsgálatára számos modern készüléket fejlesztettek ki. A mérés elve a következő: a szálat fokozatosan egyre 

nagyobb erővel terhelik meg és az elszakadás pillanatában a műszer kijelzi a szakítást előidéző súlyt és a 

szakadási nyúlást. A száraz gyapjúszál 20-25%-ig, a nedves 70-90%-ig nyújtható szakadás nélkül. A 

gyapjúszálak szakítószilárdsága a szakítóvizsgálat során mért, az elemi szálakra hosszirányban ható maximális 

húzóerő. A szakítószilárdság meglehetősen változó, a fajlagos (relatív) szakítószilárdság általában növekszik a 

szálfinomság csökkenésével. A vizsgálat elvégzése után közlik az átlagos szakítóerőt (mN) és a szakadási 

nyúlást.  Szálfinomság objektív meghatározása : A szálfinomság pontos, objektív meghatározása statisztikailag 

megbízhatóan biztosított számú szál átlagos átmérőjének és szórásának megmérésével lehetséges. A 

szálfinomság mérésére legelterjedtebb a világszerte szabványosított lanaméteres (vetítő mikroszkópos) eljárás. E 
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módszerrel 600-1200 gyapjúszál lemérése után az átlagos szálátmérőt, a szórást és a CV-értéket kapjuk meg. Az 

air-flow készülék és gyapjú minta légellenállása által okozott nyomás csökkenés mérésével állapítja meg a 

szálátmérőt. Hátránya, hogy csak 20-40 µm-es gyapjú vizsgálható vele, és szórás értéket nem ad. Modern 

automata szálfinomságmérő műszer a lézersugaras OFDA ausztrál fejlesztésű készülék, amely az előb-bieknél 

lényegesen nagyobb teljesítményű, néhány perc alatt több ezer gyapjúszál átmérőjét méri le. A kiértékelést 

számítógép végzi. A műszer fizikai mérési elven működik, ezért a szubjektív hibalehetőség szinte kizárható. A 

fejlett juhtenyésztéssel rendelkező országokban már szinte kizárólag a legújabb fejlesztésű, modern, a 

mikroszkópos eljáráson alapuló, gyors és nagyon pontos képanalizátoros számítógépes automata műszerrel, az  

OFDA-100 -al vizsgálják a gyapjú szálátmérőjét. A műszer nemcsak a szálfinomságot, hanem a  medulla  

tartalmat és az  íveltség et is méri. Hazánkban az MGSZH Gyapjúminősítő Laboratóriumában ezzel a két géppel 

vizsgálják a törzstenyészetek juhainak gyapjú finomságát. Legújabb ausztrál fejlesztés a hordozható 

szálfinomság vizsgáló automata műszer az OFDA-2000, mellyel tenyészállatok zsírosgyapjújának 

szálfinomságát lehet igen gyorsan megállapítani, akár a tenyészetben is. Előnye, hogy a gyapjúfürtöket nem kell 

a mérés előtt drága, tűzveszélyes és egészségre ártalmas szerves oldószerekkel tisztítani. Az eljárást még nem 

szabványosították. A  szálhosszúság mérés ére modern, automata, számítógépes műszereket fejlesztettek ki. Az 

átlagos szálhosszúság a mérési adatokból számított szálhossz, melyet mm-ben fejeznek ki. 

2.2. Gyapjútételek kereskedelmi minősítése 

Kereskedelmi gyapjútétel  mintázás ának elsődleges célja, hogy egy, a tételből kivett kisebb gyapjúmennyiség 

alapján határozzák meg az egész gyapjútétel műszaki értékét. A mintavétel tárgya lehet bálázott, zsákolt gyapjú, 

vagy ömlesztett gyapjútétel. A tétel nagyságától függ a tételminták száma. A mintákat szakértelemmel, 

pártatlanul kell venni, hogy azok megbízhatóan képviseljék a teljes gyapjútételt. Hazánkban általános gyakorlat, 

hogy a zsíros gyapjútételek  fürthosszúság át a tételből kivett néhány fürt megmérése után, becsléssel állapítják 

meg. Laboratóriumi vizsgálata, a tételből arányosan kivett, több száz fürt hosszúságának egyenkénti 

megmérésével történik, az adatok kiértékelése után közöljük az átlagos szálhosszúságot, és annak szórását. A 

fejlett juhtenyésztéssel rendelkező országokban modern, automata műszereket fejlesztettek ki a gyapjútételek 

fürthosszúságának mérésére. Nagy gyakorlattal rendelkező gyapjúszakértők aránylag megbízhatóan tudják 

szabad szemmel, tapintással meghatározni a gyapjú  szálfinomság át, a tévedés lehetősége azonban nem zárható 

ki.  Gyapjútisztaság  vizsgálata: Hazánkban a kereskedelmi gyapjútételek értékesítésénél is többnyire szubjektív 

módon, azaz becsléssel történik a rendement-% megállapítása. A tisztagyapjú tartalom pontos értékének 

megállapítása kereskedelmi gyapjútételeknél gyári mosási eljárással, vagy műszeres laboratóriumi vizsgálattal 

lehetséges. A fejlett juhtenyésztéssel rendelkező országokban számos műszer áll rendelkezésre a rendement 

értékének meghatározására. 

3. A juhtej minősítése, felvásárlása 

3.1. Tej-mintavétel 

A kifejt tejből többféle célból vesznek mintát. A tej egyedi beltartalmának meghatározásához elengedhetetlen a 

kifejt tej megmintázása. Az egy-egy juhtól kifejt elegytejből általában 0,5-1,0 dl-t vesznek ki a befejések 

alkalmával. E mintákat tartósítják, és akkreditált laboratóriumokba szállítják további vizsgálatok céljából. A 

tejmintát venni kézi fejés esetében nehézkesebb, míg gépi fejés esetén, a tejvezető csőbe iktatott készülékek 

esetében ez a művelet az irányítócsap elfordításával megoldható. Modern fejőgépek esetében már mintavevő 

berendezések is vannak. A teljes kifejt elegytej vizsgálata céljából a tejtermelő üzemekben tank mintát vesznek 

meghatározott időszakonként a tej beltartalmi értékeinek megállapításához. A tejüzembe beszállított tejet is 

megmintázzák a szabványban meghatározott módszer szerint és a tejmintákat a területileg illetékes nyerstej 

laboratóriumba küldik vizsgálat céljából. 

3.2. Tejvizsgálat 

A kifejt és a feldolgozónak átadott tejet többféle szempont szerint vizsgálják meg. A beszállított tejből 

meghatározott gyakorisággal (rendszerint 10 naponként) mintát vesznek a laboratóriumi beltartalmi 

vizsgálatokhoz, amelyekben megállapítják a tej zsír-, fehérje-, cukor-, szárazanyag tartalmát, valamint 

szomatikus sejtszámát és szermaradvány tartalmát. 

3.2.1. Átvételi tejvizsgálat 
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A tejfeldolgozóba került tejből szabvány szerint mintát vesznek és megállapítják a tej savfokát, fizikai 

tisztaságát, zsírtartalmát és megmérik a tartályban (vagy kannákban) lévő tej hőmérsékletét. Ezen vizsgálatokat 

a feldolgozó üzem tejlaboratóriumában végzik el. 

3.2.1.1. Savfok és pH érték 

Rendkívül fontos a tej savfoka, a további feldolgozhatóság szempontjából. Az egészséges juhtej savfok értéke 

7,5-9,5-10 SH°. Ezen érték felett a tej savanyodása már megindult, sajttá történő feldolgozása komoly gondokat 

jelenthet. Magyarországon az I. osztályúnak minősített juhtej savfoka 9,0 SH°, amely a tej fehérje tartalmának 

függvényében elérheti a 10-10,5 SH°-ot is. Az egészséges, friss tej pH értéke 6,5-6,6.; 6,4 érték alatt már 

megindul a savanyodás. 

3.2.1.2. Fizikai tisztaság 

A beszállított tejből vett minták meghatározott mennyiségét szabvány szerint átszűrik és a szűrőpapíron 

fennmaradt szennyeződés mennyisége szerint I.-II.-III. osztályúnak minősítik. Hazánkban a juhtej ára csak az I. 

o. fizikai tisztaság esetén érheti el a meghatározott minimál árat, az ár a szennyeződés növekedésével 

drasztikusan csökken. 

3.2.1.3. Hőmérséklet 

A kifejt tejet rövid időn belül 10°C alá kell hűteni. A juhtej +2 - +4°C-on több napig eltartható károsodás nélkül. 

A lehűtött tejben lelassul a mikrobák tevékenysége. A tej hőmérsékletének emelkedésével, ezek aktivitása 

megnövekszik, emelkedik a pH (savfok) értéke és bizonyos idő elteltével a tej megalszik. Az átvételkor mért tej 

hőmérsékletéből gyakorlott átvevő már annak savfokára is tud következtetést levonni. A feldolgozónak átadott 

tej hőmérséklete akkor kedvező, ha hosszabb szállítás esetében sem haladja meg a 10, maximum 15°C -ot ! 

3.2.1.4. Zsírtartalom 

Az egyes tejfeldolgozókban a beérkezett tejből mintát vesznek és a tejlaboratóriumukban meghatározzák annak 

zsírtartalmát. E vizsgálat eredményéből lehet következtetni a tej értékére és esetleg annak idegen tej (kecske, 

szarvasmarha) és víz tartalmára is. Juhtej esetében a tej zsírtartalma 4,5-12,5% között változhat, ennek 

pillanatnyi értéke függ a fajtától és a laktáció időszakától: nagyobb tejhozamú állománynál és a laktáció elején 

alacsonyabb, kisebb tejhozamú állomány esetében és a laktáció végén magasabb az érték. 

3.2.1.5. Fajsúly 

A feldolgozóba bekerülő tej fajsúlya jelzi annak esetleges vizezettségét (vagy más tejjel való keverését). A juhtej 

átlagos fajsúlya 1,031-1,050 érték között változhat, átlagosan 1,039. Ezért értékét megfelelő fajsúlymérővel 

rendszeresen megállapítják. 

3.2.1.6. Fagyáspont 

A tej vizezettségének jó jelzője annak fagyáspontja. A juhtej esetében ennek értéke átlagosan -0,588°C. A tej 

vizezésének eredményeként a fagyáspont a víz értékéhez (0°C) közelít. Ezért a beszállított tej fagyáspontját is 

rendszeresen ellenőrzik. 

3.3. Laboratóriumi tejvizsgálat 

A tejfeldolgozó üzemben a beszállított tejtételekből átlagosan 10 naponként vesznek mintát nyerstej 

laboratóriumi vizsgálatokhoz. Ugyancsak a nyerstej laboratóriumokba küldik vizsgálatra az egyedi tejmintákat 

is. A bekerült tejmintákat régebben bonyolult és munkaigényes módszerekkel, ma már azonban automata 

készülékekkel vizsgálják. Ilyen a legtöbb hazai laboratóriumban használt MILCOSCAN 300/600 vagy 900-as 

típusú készülék, amely meghatározza a beadagolt tejminták: zsír-, fehérje-, laktóz- és szárazanyag tartalmát. A 

tej hamutartalmát a tej elhamvasztásával állapítják meg. A tejminták szomatikus sejtszám tartalmát más 

készülékkel (FASSOMATIC) határozzák meg. A laboratóriumból visszakapott értékek alapján korrigálják a 

feldolgozásra átvett tej árát, illetőleg hozzák meg a szükséges, egyéb intézkedéseket (pl. szermaradvány 

tartalom meghatározott szintje felett termék elkobzás, megsemmisítés, büntetés stb.). Az egyedi tejminták 

vizsgálatakor leggyakrabban a tej zsír-, fehérje- és cukortartalmát, valamint szomatikus sejtszám értékét 

vizsgálják. Tenyésztési célból elsősorban az első két tulajdonság %-os értékét használják fel, mert jelenleg ezek 

tejben található mennyisége alapján határozzák meg a tej literenkénti (kg-onkénti) árát! A tej szermaradvány 

tartalmának vizsgálatakor erjedést gátló, tejidegen anyagok, fenotiazin és származékai - fürösztéshez használt 
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vegyszerek - és peszticid maradékok jelenlétét igyekeznek meghatározni. Csak az ezektől mentes tejet lehet 

feldolgozható alapanyagnak tekinteni. Ezen anyagok jelenléte a tejben gyakorlatilag tej- és termék elkobzást és 

megsemmisítést von maga után. 

3.3.1. Összcsíraszám és szomatikus sejtszám 

A tőgyben képződött tejben kétféle alakos elemet, zömében sejteket találhatunk. Az egyik csoportba a  

baktériumok  és egyéb veszélyessé válható csirák tartoznak. A másik csoportot a tőgy belső felületéről leváló 

sejtek, ún.  szomatikus sejtek  alkotják. Az első csoportban tartozók ml-enkénti mennyiségét szigorúan 

minőségjelző tényezőnek tekintik. A szomatikus sejtszámot csak "mutatószámnak" tartják, és egyelőre értéke 

nem jelent minőségi kritériumot. A jelenleg érvényben lévő előírások szerint a juhtej engedélyezett 

összcsíraszáma ml-enként a következő: hőkezelt termékek gyártásához 6 x 106-nál,hőkezeletlen termékek 

gyártásához pedig 2 x 106-nál kevesebb. A szomatikus sejtszámra konkrét előírások nincsenek még hazánkban. 

Franciaországban az 1.000.000 szomatikus sejtszám/ml tejértéket próbálják bevezetni. Ezt meghaladó érték 

esetében már értékcsökkenés következne be. A szomatikus sejtszám értékét számos tényező befolyásolja: fejési 

hiba, új fejő, mechanikus sérülés, gyulladás, egyéb zavaró inger (pl. új kutya!) stb. Ennek megfelelően pontos 

előírható érték meghatározása bonyolult. Nem is beszélve arról, hogy értékét a genotípus is módosíthatja, s az 

érték a laktáció illetőleg a napok szerint is változik. 

3.4. Juhtej felvásárlás 

A naponta kifejt juhtej felvásárlása, feldolgozó üzembe való elszállítása általában háromnapos gyakorisággal 

történik. A tej 4°C-ra való lehűtése után ez a várakozási idő nem rontja a tej minőségét. A gazdaság automata 

hűtőtartályából zárt csövön keresztül jut el a tej a szállító jármű tartályába, illetve ugyanilyen körülmények 

között a tartályból a tejüzem begyűjtő egységébe. A juhtej felvásárlási ára 2010. év őszén 160 Ft/liter 

egységáron történt. 
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13. fejezet - KECSKETARTÁS ÉS -
TENYÉSZTÉS (Toldi Gyula) 

Kecsketenyésztés nemzetközi és hazai helyzete (Toldi Gyula) 

Az elmúlt ötven év során a hazánkban őshonos kiskérődzők közül a juh volt az, amely számban, népszerűségben 

és jövedelmezőségben nagy jelentőséggel bírt. Másik kiskérődzőnk, a kecske nem tudta kivívni magának az őt 

megillető helyet. Történt ez annak ellenére, hogy szinte az egész ország tisztában van azzal, hogy ennek az 

állatfajnak a teje minőségét tekintve jobb, mint a tehéntej. Európa és a Föld számos országában sokkal 

jelentősebb a kecsketej, és a kecsketejből készült termékek kultúrája, mint hazánkban. Franciaország, 

Spanyolország, Görögország vagy Hollandia olyan jelentős kecsketenyésztéssel rendelkező ország, amely 

méltán lehet példaképe induló kecsketenyésztésűnknek. Hazánkban jelenleg becslések szerint kb. 50 000 kecske 

él. A hazai kecsketenyésztés összefogását a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség (MJKSZ, 

http//:mjksz.hu) végzi.. A II. világháború utáni időben nagyon sok kecske élt hazánkban. A "szegény ember 

tehene" jelző eredetileg pozitív volt, ez pedig arra utalt, hogy ez az igénytelen állat szinte konyhai hulladékon, 

és más állat számára értéktelen melléktermékeken élve biztosította nagyon sok kisgyermek egészséges 

fejlődéséhez a nélkülözhetetlen, létfontosságú tejet. Több generáció nőtt úgy fel, hogy alapvető élelmiszere volt 

a kecsketej. Mivel a kecske a tejjel biztosan nem üríti a TBC kórokozóját, így a tej hőkezelése előtti korban a 

kecsketejitatás volt a betegség elkerülésének legbiztosabb módja. Egyes területeken (az általános ellenálló 

képesség növelő tulajdonsága miatt) gyógyszerként fogyasztották, és tisztelték a kecsketejet. Mára 

nyilvánvalóvá vált, hogy könnyen emészthető, vitaminokban, ásványi sókban gazdag, létfontosságú 

aminosavakkal bőven ellátott nagy értékű tápanyagforrás, amelynek óriási jelentősége van a modern, egészséges 

táplálkozásban. A belőle készülő termékek, elsősorban különféle sajtok pedig a legfinomabb fogásai lehetnek 

még az ünnepi asztaloknak is. Különösen ajánlott a kecsketej, vagy a belőle készített termékek fogyasztása: 

kisgyermekkorban, betegség utáni lábadozás idején és idős korban, emésztési elégtelenség esetén, vagy ha 

gondosan, igényesen kívánjuk összeállítani étrendűnket. Magyarországon néhány évvel ezelőtt megkezdődött a 

szórványos kecskeállomány termelő állományokká történő koncentrálódása, nagyüzemi színvonalú kecsketej 

feldolgozók építése, és így napjainkban már az igényesebb üzletekben a főként francia import kecskesajtok 

mellett megjelent az olcsóbb ma-gyar kecskesajt, amelynek néhány fajtája az import sajtok többségével minőség 

terén is felveszi a versenyt. Tiszta ízűek, jó állagúak, jól eltarthatók, "kecske ízük" nem annyira kifejezett, mint 

az import sajtoké. A magyar piac igényesebb része nagy örömmel fogadta ezeket a termékeket, és külföldön is 

egyre nő az érdeklődés irántuk. A termelői kedv folyamatosan nő, hiszen olyan termékről van szó, amelyet az 

EU-n belül sehol sem korlátoz mennyiségi kvóta, így az ágazat szinte korlátok nélkül fejleszthető. A számtalan 

gonddal küzdő magyar mezőgazdaságnak olyan része lehet a kecsketenyésztés, amely ugyan sohasem válik 

stratégiai ágazattá, de hozzájárulhat sok száz család megélhetéséhez, ezáltal a vidék fejlődéséhez, és 

népességmegtartó képességének fokozásához. 2009-ben két nagyobb, és több kisebb feldolgozó köré tömörülve 

a kecsketartók várhatóan több mint 1,2 millió liter kecsketejet termeltek.  Nyugat-Európában  ma annyira 

megbecsült a kecsketej és a tejtermékek, hogy a jómódúak táplálékává vált. Ez kitűnik abból, hogy kecske 

tejtermékek forgalmi ára többszöröse a tehéntejből, juhtejből készültekének. Franciaországban, ahol a 

sajtkultusz a legnagyobb, a több száz sajtféleségnek több mint 40%-át a kecskesajtok teszik ki. A legdrágább 

francia szépségápoló szerek között is sok kecsketej alapút találunk. A francia természetgyógyászok szerint a 

szervezet méregtelenítésére is legjobb a kecsketej savókúra. A népgyógyászat világszerte számos betegség 

gyógyításában használja a kecsketejet. A világ több részén az antibiotikumok felfedezése előtt a tbc 

gyógyításának fontos eszköze a kecsketejkúra volt. Az ókor óta ismeretes, hogy az anyatej pótlására is a 

kecsketej a legalkalmasabb, mivel összetétele a többi tejhez képest a legjobban hasonlít az anyatejhez. (A görög 

mitológia szerint Zeuszt is kecsketejen nevelték.) Hazánkban a múlt században sok jómódú házban a dada tejét 

kecsketejjel helyettesítették. Ismert az is, hogy a tehéntejre allergiások is fogyaszthatják tejét, mert a 

kecsketejből hiányzik a tejallergiát kiváltó fehérje komponens. Nyugat-Európában ma a kecskefogat ( 117. kép ) 

szerepet játszik a falusi turizmusban, a gyermekek szórakoztatásában. Ennek hagyománya van Angliában. A 

kertes házzal rendelkező családoknál mind jobban terjed a kutyatartást felváltó kecsketartás. Ennek oka, hogy a 

kecske kedves, hálás, játékos természetű, eledele olcsóbb és higiénikusabb, trágyája és vizelete kevésbé 

szennyezi a környezetet. Ezen kívül értékesíti a ház körül keletkezett hulladékot, gyomokat, trágyája a 

kertészetben jól hasznosítható. A  Föld  (34. táblázat) egyik dinamikusan fejlődő állattenyésztési ágazata a 

kecsketenyésztés, az állomány közel 870 milliós. E kiskérődző állatfaj iránti igényt jól jelzi, hogy az utóbbi 9 

évben 121 millióval nőtt a Föld kecskelétszáma. A legtöbb kecskét Ázsiában tartják, ahol 61 millióval 

növekedett a létszám jelzett időszakban. Múlt év végén (2009), csak ezen a földrészen, mintegy 517 millió 

kecskét tartottak. A rangsorban Ázsiát Afrika követi a 295 milliós állományával, majd ettől a nagyságrendtől 
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jóval elmaradva Dél-Amerika a harmadik a 21 milliót meghaladó létszámával. A legnagyobb ( 35. táblázat ) 

kecskelétszámmal Kína (153 millió), India (126 millió), illetve Pakisztán (58 millió) jellemezhető. Az  EU-27  

teljes kecskeállománya ( 36. táblázat ) közel 12 millió, ahol Görögország a 4,2 milliós létszámával az első 

helyen áll, követi őt Spanyolország (2,3 millió), majd Franciaország (1,3 millió) és a negyedik legnagyobb 

kecsketartó tagország, Olaszország (960 ezer). 2000-től az állomány csökkenés jellemzi az EU 

kecskelétszámának alakulását. Dánia és Svédország állománya a legkisebb az EU-ón belül. A Föld  kecskehús -

termelése ( 37. táblázat ) mintegy 5 millió tonna (2009). Európa kivételével a kecsketartás legfontosabb terméke 

a hús. A kecskehús előállítás mennyisége is igen jelentősen megnőtt a közelmúltban. Nemcsak a kecskehús 

összes mennyisége lett több, hanem aránya is egy-egy ország húsfogyasztásában. Az indiai lakosság 

húsfogyasztásának 47%-át, a nigériainak 25%-át, a ciprusinak, görögnek, töröknek 20-20%-át teszi ki. Ázsia ré-

szesedése a Föld kecskehús-termeléséből 3,5 millió tonnát tesz ki, Afrika az 1,2 millió tonnás termelésével a 

második legnagyobb hatalom. Európa e termék előállításában nagyságrendekkel elmarad az előbbi kettőtől (118 

ezer tonna). A legnagyobb ( 38. táblázat ) kecskehús termelő országok; Kína (1 millió 850 ezer tonna), India 

(480 ezer tonna) és Nigéria (270 ezer tonna). Az EU-27 ( 39. táblázat ) termelése 86 e tonna, ahol Görögország 

messze a legelső az 52 e tonna előállított mennyiségével (EU-27 63%-a). A kecske második terméke a  tej . 

Mind a fejlett, mind a fejlődő országokban folyamatosa nő a termelése. Egy-egy ország összes tejtermeléséből is 

jelentős hányaddal részesedhet, így Ciprusban 40%-al, Görögországban 25%-al, Törökországban és Libanonban 

15-15%-al. A Föld kecsketej-termelése ( 40. táblázat ) 2009-ben 15,1 millió tonna, ahol a rangsorban élen áll 

Ázsia (8,9 millió tonna), követi Afrika (3,2 millió tonna) és harmadik Európa (2,5 millió tonna). A legnagyobb ( 

41. táblázat ) kecsketejtermelő országok: India (4 millió tonna), Banglades (2,2 millió tonna) és Szudán (1,5 

millió tonna). 2009-ben, az EU-27 ( 42. táblázat ) kecsketejtermelésén (1,9 millió tonna) belül Franciaország 

(624 ezer tonna), Spanyolország (473 ezer tonna) és Görögország (505 ezer tonna) a legjelentősebb termelők. A 

Föld ( 43. táblázat , 44. táblázat ) kecskebőr termelésének zöme (829 e tonna) Ázsiából (Kínából, Indiából, 

Pakisztánból, Bangladesből) és Afrikából (Nigériából, Kenyából) származik. Ezekben az országokban termelik 

a legjobb minőségű bőrt is. A Föld országainak rangsorában ( 45. táblázat , 46. táblázat ) szintén Kína, India, 

Pakisztán és Banglades állnak az élen. Az EU-27 ( 47. táblázat , 48. táblázat ) kecskebőr termelése 2004-től 

folyamatos csökkenést mutat, 2009-ben 16700 tonna volt. Görögország (10190 tonna), Bulgá-ria (1600 tonna) 

és Ciprus (1020 tonna) a legjelentősebb kecskebőrelőállító tagországok. 

1. A kecske elnevezései 

A kecske neve ivar és életkor szerint: Bak: kifejlett hímivarú kecske. Anya: kifejlett nőivarú kecske. Gida: 

hímivarú kecske ivarérésig. Gödölye: nőivarú kecske ivarérésig. Ürü: ivartalanított hímivarú kecske. Buga: 

szarvatlan kecske. 

2. Mezőgazdasági hasznosítása 

Egyetlen gazdasági állatfaj sem termel olyan sokféle terméket kis és szerény befektetéssel, mint a kecske. Olyan 

területeket (meredek kopárok, ugarok, beszántás előtti területek) is képes hasznosítani, melyet más haszonállat 

nem. A kecske a testtömeghez viszonyított tejtermelésben az élen áll (20x). Húsa fehérje-dús, kalória-szegény, 

megfelel a korszerű konyha követelményeinek. Szőre, illetve bőre ipari nyersanyag. Trágyája sem 

elhanyagolható. A kecskét az év napjainak többségében célszerű legeltetni, így biztosítható a gazdaságos és 

egészséges tartás. A közhiedelemmel ellentétben a kecske válogatós, az egyféle takarmányt hamar megunja, 

egy-egy helyen keveset legel, hamar odébbáll. Nagy területet bejár, mozgásigénye is nagy. Számos fajtának a 

nyájtartó képessége kicsi, ezért érdemes juhokkal együtt tartani. 
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14. fejezet - Kecske termékek 
előállítása (Toldi Gyula) 

Hazánkban húsának fogyasztása sem elterjedt, sokan idegenkednek a kecskehús fogyasztásától. Nagy kereslet 

lenne viszont a vágóállatok minőségi bőrére, nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is. A 

kecsketejet sok helyütt gyógyszerként értékelik. Terápiás értékét már az ókorban is felismerték. Sok beszámolót 

olvashatunk arról, hogy a kecsketej és a kecskesavó nagy gyógyhatással van a tüdő megbetegedésekre, gyomor- 

és bélbántalmakra. Gazdag foszforban, kalciumban, kloridban, és nyomelemekben. A kecsketej ellen beszélők 

egyik érve, hogy a kecsketej vérszegénységet okoz. A kecsketej is tartalmaz vasat, és a takar-mányozás 

sokszínűségével teljesen megszüntethető a vashiány. Legkézenfekvőbb lenne a kecsketejet a 

gyermektáplálásban hasznosítani. A II. világháború alatt és után sok gyermek életét mentette meg a kecsketej, 

mivel abban az időszakban sem antibiotikum, sem más gyógyszer nem állt rendelkezésre. Aminosav-garnitúrája 

szinte predesztinálja a gyermektáplálásra. A kecske tejében több a rövid szénláncú zsírsav, mint a tehéntejben, 

ezek betegek és kisgyermekek számára könnyebben emészthetők. A kecske legeléskor folyamatosan mozog, és 

különböző növényfajokból csipeget. Ez a magyarázata annak a kedvező összetételű tejnek, mely az egészséges 

emberi táplálkozás bázisa lehet. Ha abrakkeveréket állítunk össze kecskéknek, lehetőleg 10-15 féle komponenst 

felhasználásával tegyük. Amennyire hasznos a teje, annyira környezetromboló lehet a felügyelet nélküli 

legeltetése, ezért megfontolandó, hogy mennyi idő múlva hajtjuk vissza az állatokat az általuk már korábban 

lelegelt területre. Ma-gyarországon a kecske húsa érdemtelenül kevés figyelmet kap. A vágóállat korától 

függően igen változatosan és ízletesen készíthető el. Más vágóállatokkal való összehasonlításban a kecskehús 

koleszterinszintje a legalacsonyabb. Eljött az ideje, hogy Magyarországon is elismertebbé váljon e minden 

tekintetben igen hasznos állat tartása. 
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15. fejezet - Fajtaismeret (Toldi Gyula) 

Magyarországon napjainkban több fajta kecske tenyésztése folyik, melyek közül némelyek tejhasznosításúak és 

egy pedig húshasznosítású. A tejelők közül az alpesi és a szánentáli, az Európai Unió országaiban a 

legelterjedtebb és legnagyobb termelési eredményekkel rendelkező tejelő fajták, ebbe a hasznosítási típusba 

tartozik továbbá a toggenburgi és az anglo-núbiai. A húshasznosítású búr Dél-Afrikából származik, de ma már 

vannak az országban hazai tenyésztésű egyedei is. A szánentáli és az alpesi fajtafenntartója az MJKSZ, 

természetesen a tenyésztőszervezet adatbázisában a különböző keresztezéseiből származó egyedek is 

megtalálhatók. 

1. Szánentáli 

A fajta ( 118. kép ) tenyésztési célja: a fajta tisztavérben történő fenntartása és folyamatos javítása, az állomány 

növelése. Cél továbbá a 270-300 napos laktációs időszak és a kiegyenlített perzisztenciához tartozó magas 

tejtermelés elérése, a szaporasági mutatók és a tej beltartalmi értékének javítása mellett. Fontos keresztezési 

partner a hazai árutermelő állományok tejtermelése mennyiségi mutatóinak javításában. Fajtatisztán az intenzív 

és fél-intenzív tejtermelés megvalósítására alkalmas. A fajtajelleg leírása: kifejezetten tejelő fajta, erőteljes, 

robosztus testalkat jellemzi. Kifejlett korban a bakok átlagos testsúlya 90-110 kg, marmagasságuk 80 cm feletti. 

Anyáknál a testsúly átlagosan 60-65 kg, a marmagasság 65-70 cm, a törzshosszúság 70-80 cm. A szőr rövid, 

egyöntetűen fehér színű, enyhe sárgás színeződés előfordulhat. Lehet szarvalt vagy suta, a nyakon függelékes 

vagy anélküli, szakállas vagy szakálltalan. A homlok széles és lapos, az orrvonal csaknem egyenes, a fülek 

vízszintesnél lejjebb nem lóghatnak. Jellemző a fajtára az erőteljes mar, a széles lapocka és az egyenes hátvonal. 

A mellkas mély, széles és hosszú, a bordák jól látszanak. A tőgy mirigyes, terjedelmes, félgömb alakú, felső 

részén igen széles és jól függesztett. Nyugodt vérmérsékletű, a zárt tartást jól viseli. Korán érő fajta, a gödölyék 

megfelelő nevelés mellett 7-12 hónaposan tenyésztésbe vehetők. Átlagos ellésenkénti szaporulata 1,7. 

Tejtermelése jó körülmények között, 270-300 napos laktáció alatt elérheti a 800-1000 kg-ot. 

2. Alpesi 

A fajta ( 119. kép ) tenyésztési célja: a fajta tisztavérben történő fenntartása és folyamatos javítása, az állomány 

növelése. További cél a 270-300 napos laktációs időszak és a kiegyenlített perzisztenciához tartozó magas 

tejtermelés elérése, a szaporasági mutatók és a tej beltartalmi értékének javítása mellett. Keresztező partner 

biztosítása jó tejtermelő képességű anyai populációk kialakításához. Fajtatisztán leginkább intenzív és fél-

intenzív tejtermelés megvalósítására javasolható, de extenzív tartásban is megállja a helyét. A fajtajelleg leírása: 

Kifejlett korban, bakoknál a testsúly átlagosan 80-100 kg, a marmagasság 80 cm feletti. Az anyák átla-gos 

testsúlya 50-55 kg, marmagasságuk 65-70 cm, törzshosszúságuk 70-80 cm. A testalakulás kifejezett tejelő 

jellegre utal. A szőr rövid, leggyakrabban pirított zsemleszínű, a hát felső vonalán fekete. Alapszínként a barna 

valamennyi árnyalata, valamint a fekete szín is megengedett. Lehet szarvalt vagy suta, a nyakon függelékekkel 

vagy azok nélkül, szakállas vagy szakálltalan. A pofa és a homlok széles, az orrvonal homorú, a szemek kissé 

dülledtek, a fülek zárt vonalban felfelé állóak. A nyak ívelt, a hátvonal egyenes, a mellkas mély, a far pedig 

széles és enyhén csapott. Szilárd végtagok, száraz ízületek és erős körmök jellemzik a fajtát. A tőgy terjedelmes, 

elől, hátul jól függesztett, bőre finom tapintású, fejés után összeesik. Élénk vérmérsékletű. Korán érő fajta, a 

gödölyék megfelelő nevelés mellett 7-12 hónaposan tenyésztésbe vehetők. Átlagos ellésenkénti szaporulata: 1,7. 

Tejtermelése jó körülmények között, 270-300 napos laktáció alatt elérheti a 800-1000 kg-ot. 

3. Anglo-núbiai 

A fajta ( 120. kép ) tenyésztési célja: a fajta tisztavérben történő fenntartása, hazai állományának növelése 

folyamatos import igénybevételével, megőrizve a származási hely szerinti tenyésztési és termelési 

tulajdonságait. Cél továbbá e fajta révén keresztezési partner biztosítása a tejtermelés mennyiségi és minőségi 

értékeinek javítására. Magas környezeti és takarmányozási igényei miatt tartása leginkább intenzív körülmények 

között javasolható. A fajtajelleg leírása: küllemének fő meghatározója a hosszú láb, a nagy test, a lelógó, széles, 

az orrnál hosszabb fül, és a rövid szőrzet. Színezetére jellemző a vörösesbarna vagy a fekete szín túlsúlya, de a 

legváltozatosabb színösszetételek fordulhatnak elő. A fej rövid, az orrcsont domború. Szakáll és a nyakon 

függelékek egyes egyedeken előfordulhatnak. Lehet szarvalt vagy suta. Szarva széles, hátrafelé hajló, 

oldalirányú kanyarulat nélkül. A tőgy félgömb alakú, jól függesztett. A bakoknál az átlagos testsúly 90-110 kg, 

a marmagasság 90 cm. Az anyák testsúlya átlagosan 60-65 kg, marmagasságuk 70-75 cm, törzshosszúságuk 70-
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80 cm. Jellemző rá a barátságos viselkedés és a kiegyensúlyozottság. Tejtermelése jó körülmények között, 300 

napos laktáció alatt, elérheti az 1000-1200 kg-ot, tejének zsírtartalma a 4,8%-ot, fehérjetartalma pedig a 3,8%-

ot. Az első 100 napban mért napi tömeggyarapodása is jelentős, vágási kihozatala 50% fölötti. Tenyésztésbe 

vételi életkor: 10-12 hónap. 

4. Búr kecske 

A fajta ( 121. kép ) tenyésztési célja: fajtatiszta állományokban a származási hely szerinti teljesítménynek 

megfelelő színvonalú hazai tenyésztés megvalósítása, magas hústermelő képességének, vágóértékének, anyai 

tulajdonságainak, legelőkészségének fenntartása, javítása, az állomány növelése folyamatos import 

igénybevételével. A hazai fajtatiszta tenyésztés képes legyen nagy tenyészértékű, jó örökítő képességű 

tenyészbakokat biztosítani végtermék előállító keresztezésekhez, a vágógidák minőségének javítására. A 

fajtajelleg leírása: nagy testű, kiválóan izmolt, egész habitusa a hústermelést sugallja. A kifejlett anyák átlagos 

testsúlya 60-65 kg, a bakoké 100-120 kg. A marmagasság anyáknál átlagosan 65-70 cm, bakoknál 75-85 cm. Az 

átlagos törzshosszúság anyáknál 70-75 cm, bakoknál 75-80 cm. Az állat alapszíne fehér, nyaka és feje vöröses 

barna. A vörös szín a világos árnyalattól a sötétig előfordulhat, beleértve a narancs, barna vagy vöröses fekete 

színeket is. A fej mindkét oldalának legalább 40%-ban, a füleknek egyenként legalább 50%-ban színezetteknek 

kell lenniük. Nőivarban a lapockától hátra eső részen, beleértve a lábakat és a farkat is, annyi vörös színeződés 

megengedett, hogy a fejjel és a nyakkal együtt a teljes testfelület színezettsége a 40%-ot nem haladhatja meg. 

Hímivarban a test lapockától hátra eső része, beleértve a lábakat és a farkat is, teljesen fehér. Az orrhát hajlott és 

gyakran hóka. Mindkét ivarban szarvalt. Jellegzetessége a hosszú, lógó fül, melynek végei kifejlett állatnál 

felkunkorodnak. Rövid, egyenletes szőrzet fedi a testét. A szőrmentes helyeken, például a farok alatt, sötét 

pigmentfoltok találhatók. A fej arányos, a nyak középhosszú és bemélyedés nélküli a marba való átmenet. A 

mellkas jól fejlett, a bordaív kidomborodó. A hát széles és jól izmolt. A combok teltek, mélyen lehúzódóak. A 

medencealakulása széles és hosszú, ezért könnyen ellik. A tőgy félgömb alakú, feszesen felfüggesztett, a 

tőgybimbó középhosszú, nem vastag. Tejtermelése sem elhanyagolható, hi-szen a gidák nagy 

súlygyarapodásához megfelelő mennyiségű és bel-tartalmú tejre van szükség. Laktációs tejtermelése elérheti a 

300-500 kg-ot. Tenyésztésbe vételi ideje 10-12 hónapos életkorra tehető. Ivari ciklusa aszezonális, ivarzása 

azonban augusztustól januárig intenzívebb. Az állat nyugodt vérmérsékletű, és nagyon jó anyai 

tulajdonságokkal rendelkezik. Átlagos ellésenkénti szaporulata 1,8. Napi súlygyarapodása intenzív, az első 100 

napban hímivarnál 230 g, nőivarnál 180 g. Vágási kihozatala 50% fölötti, húsformái kiválóak, húsa ízletes, 

zsírszegény. Kitűnő hústermelési és vágási tulajdonságai keresztezésekben is jól megjelennek. 

5. Magyar parlagi kecske 

A fajta ( 122. kép ) tenyésztési célja: az őshonos fajta genetikai képességeinek megőrzése, eredeti genetikai 

varianciájának, szilárd szervezetének és nagy ellenálló képességének megtartása. Elsősorban génmegőrzés 

céljából tartjuk fenn, de célként szerepel a tejtermelés, és a szaporaság javítása, extenzív tartási-takarmányozási 

feltételeknek megfelelő típus kialakítása, folyamatos javítása, a különböző változatok fenntartása. Tincses 

változatának elsősorban ártéri területek, gátak legeltetésénél lehet gazdasági jelentősége, mivel hosszú szőrzete 

megvédi a vérszívó rovaroktól. A fajtajelleg leírása: a fajta küllemének fő meghatározója a kifejlett állat 10 cm-

es, vagy azt meghaladó szőrhosszúsága, amely az egész testet (tincses), illetőleg a bordaívtől hátrafelé lévő 

testrészt (gatyás) borítja, és amely tulajdonságát utódaira örökíti. A bakok „A” törzskönyvbe kerüléséhez 

szükséges a tincses jelleg megléte. A barna test sötét hátszíjj kivételével mindenféle színváltozatban és 

színösszetételben előfordulhat. Az átlagos testsúly anyáknál 45-55 kg, bakoknál 70-90 kg. Anyáknál a 

marmagasság átlagosan 60-70 cm, a törzshosszúság 65-75 cm. Az egyedek lehetnek szarvaltak vagy suták, a 

nyakon függelékkel vagy a nélkül, illetve szakállasok vagy szakálltalanok. A szarvalt hímivarú egyedeknél a 

szarv kifelé hajló. Tenyésztésbe vételi életkor 7-12 hónap. 
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16. fejezet - Tartás és takarmányozás 
(Toldi Gyula) 

1. Kecsketartás épületei 

Új kecsketelep létesítésénél gondoskodjunk arról, hogy az állattartó telep külterületen ( 123. kép ), összefüggően 

beépített lakóterületen kívül épüljön, ahol meghatározó, kötelezőépítési terv, előírás nincs. Az állattartó telepnek 

és környezetének a szakmai kívánalmakon kívül esztétikai élményt is kell nyújtani, ezen kívül működtetésénél 

figyelembe kell venni, hogy környezetét ne károsítsa. Régi épületek, istállók átalakításával is célt érhetünk. 

Ideális esetben ezek az épületek 60 méternél nem hosszabbak és12 méternél nem szélesebbek. 

1.1. A kecskeistállóval szembeni alapvető követelmények: 

Védjen az időjárás viszontagságaitól (eső, szélvihar, túl meleg, túl hideg, huzat), hogy az állatok 

termelőképessége kibontakozhasson. Tartsa az optimális (8-12ºC) hőfokot, szellőztethető és jól tisztítható 

legyen (CO2 3%-ot, NH3-tartalom 1%-ot, relatív páratartalom a 80%-ot ne haladja meg). Olcsó és elég világos 

legyen. Az istálló fala hőálló, alapozása jó szigetelésű anyagból készüljön. A trágyalé elvezetésére a padozatot 

enyhe lejtéssel építsük ki. A munkagépek térigényére tekintettel, előnyös, ha a belmagasság legalább 3,0-3,5 m. 

15-20 m2 alapterületre jusson 1m2 ablakfelület. Az ablakokat a fal felső harmadában helyezzük el. A légcserét 

kifelé billenő ablakokkal, függőleges szellőzőcsatornával biztosítjuk. A traktoroknak az istálló két végén egy-

egy 3x3 m-es deszkaborítású kaput alakítunk ki. A padlásteret hasznosítsuk a téli takarmányok tárolására. A 

jobb hőszigetelést álmennyezet kialakításával is elérhetjük. A tetőszerkezetnek ellen kell állnia a hónnyomásnak 

és az esőnek. A kecsketelepet körül kell keríteni drótkerítéssel. A telepre irányuló személy- és járműforgalom 

csak az erre a célra szolgáló kapun keresztül bonyolódhat. A kapu előtt fertőtlenítő folyadékkal megtöltött, 

műanyag szivaccsal bélelt betonvályút kell kiépíteni. A telepre belépő személyeknek is át kell haladniuk a 

fertőtlenítő szivacspárnán. 

1.2. Istálló berendezései 

A takarmányok etetését abrakos vályúval ( 124. kép ), szénaráccsal ( 89. kép ) (egy- vagy kétoldalas, hordozható 

vagy stabil) vagy szénaráccsal egybeépített etetőjászollal oldhatjuk meg. A jászol fából, betonból és 

műanyagból is készülhet. Vakaródzó helyet is készítsünk dróthálóból és félkörívben rögzített betonvas 

kiépítésével. Az itatást ( 96. kép ) megoldhatjuk szinten tartásos vagy labdás önitatóval, illetve betonvályúval. 

Gondoskodjunk nyalósó-tartóról ( 125. kép ,  126. kép ) a tömb vagy por alakú só fogyasztásához. Csoportok 

kialakításához nélkülözhetetlen az elválasztó rekesz/dranka ( 32. ábra ). A karámrendszerbe célszerű beiktatni a 

fürösztőt ( 127. kép ) és a körömfertőtlenítő tálcát is. 

1.3. A kecsketartás módjai 

Kötött , lekötéses tartás előnye, hogy egyedileg jobban megfigyelhetők az állatok, kevesebb alomra van szükség. 

Hátránya, hogy sokkal nagyobb költséggel üzemeltethető és a kecskék a kötött tartást nagyon nehezen viselik 

el.  Kötetlen  tartás előnye, hogy természetesebb az állatok számára, nem okoz gondot a trágyakezelés, az évi 2x 

kitrágyázás. Hátránya, hogy a szarvalt domináns kecske, sérüléseket okozhat a többieknek; az ivarzó 

anyakecske ugrásával nyugtalaníthatja a többieket; több alomra van szükség. Elfogadható a kötetlen tartás 

bokszokban is, így a tenyészbakok vagy anyakecske és gidája elhelyezése. Iparszerű/nagyüzemi kecsketartás; 

A hazai nagyüzemi kecsketartást több szempont indokolja: Kecsketermékek világpiaci kereslete növekszik. A 

gyenge termőhelyi adottságú területek gazdaságosan hasznosíthatók. Különleges és piacképes termékek 

(kecsketej, -hús, -sajt, -gomolya stb.) előállításának lehetősége. A hazai tenyészanyag bázis megteremtése a 

hazai termelők számára, azok termékeinek begyűjtése, nagyüzemi feldolgozása, értékesítése, szaktanácsadás, 

szakemberek kiképzése stb. Tenyészállatok előállítása, az előállított állati termékek értékesítése, sperma bankok 

létrehozása, komplett termelési rendszerek exportja a fejlődő országokba. Kecskefarm létesítés feltételei: 

korszerűen gépesített telep létrehozása és ott nagyobb létszámú állat tartása, illetve tenyésztése; a telephez 

betonút vezessen; az egész telepnek szilárd útburkolata legyen; a telep istállói déli tájolásúak legyenek. Férőhely 

igények: Kötött tartású istálló: a jászol hossza mentén 0,7 m-enkénti kecskeállásokat kell kialakítani. 

Szabad/kötetlen tartás: a gidák hely igénye 8-12 hetes korig: 0,5 m2/gida; bokszos tartás: 2,5 m2/anyakecske. 

Kötetlen tartású istálló: 1,5-2 m2/, a kifutóban 3-4 m2/anyakecske a hely igény. A 45-50-es állatlétszámú 
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csoportok kialakításakor, minden csoportnak külön kijárata legyen a kijárati folyosóra és a kifutóhoz. A 

csoportokat az istálló légterének megbontása nélkül 1,5-1,8 m magasságú fa válaszfallal különítsük el. A 

kifutókat 1,6-1,8 m magas erős drótháló kerítéssel kell körülvenni. 

1.4. A korszerű kecsketelep épületei 

Anyakecske  vagy tenyész -növendék ,  vemhes  kecske elhelyezése 50-es csoportokban ajánlott ( 128. kép ,  

129. kép ). Berendezés: elválasztó rekesz, szénarács, etetőjászol, szinten tartásos önitató, nyalósó (minden 

csoporthoz egy-egy); csoportonként egy-egy vakaródzó hely, déli tájolású kifutó, mélyalmos rendszer.  Ellető-

gidanevelő : ellés egyedi ellető bokszban (140x150 cm/2,1 m2), betonburkolat. A bokszok között 110 cm széles 

etető út legyen. A berendezés: szénarács, etetőjászol, itató, nyalósó. Gidanevelő:  természetes  nevelésnél: ellés 

után 1-3 napig az anya gidáival az ellető bokszban marad. A 4. naptól választásig az anyákat és a gidáikat a 

gidanevelőben, 15 anyás csoportokba (3 m2/anya + szaporulata) helyezzük el.  Mesterséges  nevelés: Ellés és 

föcstej itatás után a gidák, 8-12 kg testsúlyig a gidanevelőben, 30-as csoportban (0,8-1 m2/gida) helyezzük el. 

Télen: az istálló fűtését, szopós gidáknál infralámpával oldjuk meg.  Gidanevelő és -hizlaló  épület: az állatok 

ivar és testtömeg szerint elkülönítve, kiscsoportos elhelyezéssel (30-50 létszám) tarthatók: mélyalom vagy 

rácspadlón.  Ketreces nevelő- és hizlaló -berendezés: egy hizlalósor 72 m hosszú, 4 helyezhető el egymás 

mellett.  Fejőház : lehet sajtáros és automatizált. A  bakok  elhelyezése: Kötetlen tartással, egyedileg, 

bokszokban (külön istállóban) kifutóval, a boksz: 2x2 m/bak, kifutó: 6 m2/bak legyen. Csoportosan: azonos 

korcsoport (együtt nevelés). Hely igény: istállóban 2,5 m2/bak, kifutóban 4 m2/bak.  Ajánlott berendezések : 

legelőre alapozott kecsketartásnál villanypásztor. Szükséges még árnyékot adó vagy napvédő tető vagy lombos 

fa. 

2. A kecske takarmányozása 

2.1. Kecske emésztési sajátosságai 

A kecske bélcsatorna hossza 25-42 m, a bendő befogadóképessége 18-25 l (magas a cellulóz-bontó 

mikroorganizmusok száma). A sejtfalalkotókat nagyobb mértékben lebontja, mint a szarvasmarha, mivel a 

bendőben hosszabb ideig tartozódik a takarmány. 

2.2. Kecske táplálóanyag szükséglete 

Táplálóanyag-igény (energia, fehérje stb.) egy meghatározott termelési szinthez szükséges nélkülözhetetlen 

táplálóanyagok mennyiségi biztosítása, melynek ki kell elégíteniük az életfenntartás és egyéb szükségletek 

(tejtermelés, testtömeg-gyarapodás stb.) igényét. 

2.2.1. Életfenntartó szükséglet 

A bővített életfenntartó szükséglet a takarmányfelvétel, emésztési munka, szőrtermelés táplálóanyag, stb. 

szükségletet foglalja magába. Az energiaszükséglet meghatározásánál nettó energiában (NE) számolunk, és 

általában MJ adjuk meg a takarmányok energiatartalmát, az állatok szükségletét. A kifejlett tenyészkecske 

szükségletét Nem-ben adjuk meg. Az anya életfenntartó szükséglete a magzatépítést és a tejtermelést is magába 

foglalja. A bak életfenntartó szükségletét növelheti a tenyészidényben jelentkező életfenntartás feletti igény. A 

kis- és növendék kecskéknél a NEm mellett a testtömeg-gyarapodás igényét (NEg) is ki kell elégíteni. 

2.2.2. Az anyakecskék táplálóanyag-szükséglete 

A szükséglet ( 49. táblázat ) kielégítésének két fázisa: I.bővített életfenntartó ( 50. táblázat ) szükséglet 

időszakában az "üres" anyakecskék és a vemhesség 1-3-3,5 hónapjában lévő anya-kecskék igénye kielégíthető 

olcsó tömegtakarmányok- legelőfű, szalma, szilázs etetésével. A II., termelőszükséglet időszakában, 

tömegtakarmányok és abrakfélék etetésével valósítható meg a tervezett termékenyítés előtt 2-3 héttel (flushing) 

( 51. táblázat ), a vemhesség utolsó 6 hetében ( 52. táblázat ) és a tejtermeléskor ( 53. táblázat ,  54. táblázat ,  

55. táblázat ,  56. táblázat ,  57. táblázat ). Üres- és vemhes anya napi szárazanyag szükséglete testtömegtől 

függően 1,7-1,9 kg/nap, tejelőké 2,9-3,9 kg/nap ( 58. táblázat ,  59. táblázat ). 6 l tejet termelő kecske (NEl, 

MF) szükséglete 2,5-szerese az 1 l-t termelőkének. Napi 1 kg tejet termelő kecskének a takarmányadagja: 5-6 

kg jó minőségű legelőfű, 1 kg réti széna, abrak kiegészítés nem szükséges; 2 kg legelőfű, 0,1 kg napraforgó 

pogácsa, 0,5 kg réti széna. Naponta 2 kg-os tejtermelés esetén: 2 kg réti széna, 4 kg takarmányrépa, 0,3 kg árpa, 
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0,8 kg borsó; 2 kg réti széna, 1 kg takarmányrépa, 0,4 kg korpa, 0,1 kg napraforgó pogácsa. A napi abrakadag az 

1,2-1,5 kg-ot ne haladja meg. 

A kecskék ivarzási főidénye az ősz, amely élénkebb a juhokénál. Idősebb anyakecskéknél az étvágy gyengül, a 

tejtermelés csökken. A vemhesség átlagosan 150 nap. A vemhes anya tejtermelése az ellés előtt 2 hónappal 

megszűnik, a jól tejelőket el kell apasztani. Elapasztás: az állatot ritkábban fejjük, jó tejelőkkel csak napi 1-2 kg 

szalmát és vizet adunk. Ilyenkor nagyon fontos a mozgás. Ha az anya magától nem apaszt el, ellés előtt 6-8 

héttel szárazra kell állítani. A szárazon álló anyákat jól kell takarmányozni, 2 heti szárazon állás után 

megkezdhető a kitőgyelő etetés (legelő, jó minőségű széna, 0,3 kg abrak). A romlott takarmány, a dohos abrak 

káros, a fagyos víz, vetélést okozhat. Ellés előtt az abrak korpával etethető. A terimés takarmányok helyett 

inkább lédús, könnyen emészthető takarmányokat kell adni. 

2.2.3. Bakok takarmányozása 

Termékenyítési szezonon kívül ( 60. táblázat ) takarmányt csak életfenntartásra kell adni. Tavasztól őszig a 

legelőfű, télen 7-10 kg zöldtakarmány vagy 1 kg széna, 2 kg szalma, 0,2-0,3 kg abrak kielégíti az életfenntartás 

igényét. Fedeztetési ( 61. táblázat ) időszak előtt 2-3 héttel az abrakot (a zab, az árpa, a rozs és az extrahált 

olajipari darák keverékét) napi 0,8-1 kg-ra emeljük. Ivóvíz és nyalósó mindig legyen előttük. 

2.3. Takarmányozási technológia 

A kecske, emésztőszerv-rendszere révén, kiválóan alkalmas a rost-dús takarmányok hatékony emésztésére 

(hegy- és dombvidéki legelőfű). Főleg a számukra ízletes takarmányt fogyasztják. Egyszerre nem esznek sokat, 

inkább többször, szelektíven keveset. Nagy tejhozamnál fontos, hogy a tejelő állat felvegye a jóllakottság 

érzését kiváltó takarmánymennyiséget. Tejelő anyakecske igényes a takarmány struktúrájával és a szárazanyag-

tartalmával szemben (szálastakarmány, erdőhulladék, szilázs és szenázs). 

2.3.1. Legelési szokások 

A kecske mindent legel, akár előtte vagy fölötte van, meredekebb domboldal nem akadály. Kora tavasztól-késő 

őszig legeltessünk. A folyamatos legeltetés biztosítja a kiegyenlített ta-karmányfelvételt, táplálóanyag-ellátást. 

Legelési stratégia: füvet fogyaszt, amikor legnagyobb a fehérjetartalma és az emészthetősége, majd áttér a fiatal 

hajtásokra, amikor annak a táplálóértéke nagyobb. Kiválogatja a füvet a herefélék közül, jobban kedvelik a fiatal 

hajtásokat lerágni, mint a legelést. Sziklás, köves, meredek lejtőket előnyben részesítik a sík területtel szemben. 

Kerítés, sövény mellett szívesebben legelnek, mint a legelő közepén. Magasabban lévő növényeket fogyasztják 

először, utána legelnek a talajhoz közel. Képes elviselni a keserű ízt, a magas csersav tartalmat, elfogyaszt rossz 

ízű gyomokat és vad cserjéket, melyek mérgezőek is lehetnek. Legelés szempontjából a kecske „fentről le” 

legelő állat→”első legelő, utolsó legelő” rendszer (kecske az első legelőcsoport, szarvasmarha az utolsó). 

Legeltetés a legolcsóbb takarmányozási mód. Az egész évi tömegtakarmány program kidolgozásánál olyan 

hosszan legeljenek, ameddig csak lehet. Szakaszos legeltetés során a növény és állat igényeit figyelembe kell 

venni. Az intenzív gyepeket célszerű szakaszokra osztani, és adagolva legeltetni. A szakaszokat állandó vagy 

mozgatható (villanypásztor) karámokkal alakíthatjuk ki. Száraz takarmányozás: a monodiétás 

takarmányozáskor, főleg száraz takarmányok etetésekor 6-8 féle takarmányból álljon a takarmány. A napi adag, 

szénából ad libitum, tejelő pótabrak tejliterenként 0,3-0,4 kg abrak legyen, max. 1,2-1,5 kg/nap adaggal. A tejelő 

anyakecske vízigénye: 6-8 l/nap. 1 kg felvett szárazanyagra 3,5 l vizet kell számolni. 

2.4. Kiskecskék felnevelése 

Kétféle nevelési módszert különböztetünk meg: Természetes nevelés (kettős-, és húshasznosítású fajták); 

Mesterséges nevelés (tejhasznosítású fajta): ellés utáni közvetlen választás, ellés utáni 7. nap választás (ellés 

után 7 napig nem alkalmas a tej emberi fogyasztásra). 

2.4.1. Természetes nevelés 

Hazánkban a leginkább elterjedt módszer,  kettős hasznosítású fajtáknál  alkalmazzák. A mesterséges 

nevelésnél egyszerűbb módszer és kevesebb munkát igényel. A gidákat csak választás során különítik el az 

anyjuktól, így annyi tejet fogyasztanak, amennyit akarnak, a kiszopott tej csíramentes és tőgy-meleg.  Előnye : a 

gidák jobban, természetszerűen fejlődnek.  Hátránya : a kecsketartás főterméke, a tej, a gidák szoptatásában 

hasznosul. Csökkenti az anya tejtermelését, mivel a gidák nem szopják ki teljesen a tőgyet. Szoptatás közben 

gyakran keletkeznek tőgybimbó-sérülések is. A szopás utáni fejések alkalmával az anyakecskék gyakran 
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visszatartják a tejet, ami a tőgy gyulladásához vezet, és ez által fejési nehézséget okoz. Kettőnél több gida esetén 

a harmadik mindig az egyik tőgybimbót szopja ki, így az egyik tőgy-fél jól kifejlődik, míg a másik tőgy-fél 

pedig visszamarad. Ez főként a későbbi termelésre káros, mert a két egyformán jól fejlett tőgy-fél a jó 

tejtermelés egyik biztosítéka. Tejvisszatartás alakulhat ki fejésnél. Nagy gondot kell fordítani a választásra, 

melyet fokozatosan kell végrehajtani. Választáskor a gidákat éjszakára elviszik az anyjuktól, és egyre ritkábban 

engedjük ismét hozzá. Teljes választás akkor lehetséges, amikor a gidák már szilárd takarmányokon tudnak élni. 

Ez általában 7-8 hetes korban következik be, amikor elérik a 10-11 kg-os élősúlyt.  Hús típusú fajták nál az 

anyák és a gidák választásig együtt vannak, így a gidák annyi tejet szopnak amennyi számukra szükséges. A 

nagytestű fajtáknál a választás 90-100 napos, míg a kistestű fajtáknál 50-60 napos korban történik. A gidák 3 

hetes kortól már fogyasztanak szilárd takarmányokat, melynek felvételét fokozatosan növelni kell, s így csökken 

a tej felvétel. Biztosítsunk számukra óvodát, majd később iskolát, ahol ad libitum fogyasztanak szénát és 

abrakot. Fokozatos választást alkalmazzunk. A kecske óvodát a kecske iskola követi, majd a teljes választás 

akkor történik, amikor az ollók már teljes mértékben szilárd takarmányokat (abrak, széna) fogyasztanak. 

Nagyon fontos, hogy a föcstejet születés után mielőbb megkapják a gidák, amely immunanyagokat és fontos 

vitaminokat tartalmaz. Választás után a gidák vágóra vagy tenyészállatként kerülnek hasznosításra. Ellést 

követő 3 napig a gidák az anyával együtt maradnak az ellető-bokszban. A 4. napon az anyakecskével együtt a 

gida is átmegy a gidanevelőbe, ahol 15 anyás csoportokban vannak elhelyezve egészen a leválasztásig. A 

gidanevelőben egy anyára és szaporulatára 3 m2 terület jut. 

2.4.2. Mesterséges nevelés 

Két módszer közül választhatunk.  I.  Az ellés után azonnal választunk és a gidák azonnal az itatásos nevelőbe 

kerülnek elhelyezésre. A föcstejet (kolosztrumot) tőgy-melegen kapják meg. A föcstej az ellés után 1-3 napig 

termelődő tej, melyben nagy mennyiségben található A-vitamin, ásványi anyagok, zsír, más energiaforrások, 

amelyek biztosítják a betegségekkel szembeni ellenálló képesség kialakulását. Születés után min. 1 órával, max. 

6 óra múlva kapjanak föcstejet az újszülöttek, mivel az antitestek mennyisége az ellés után gyorsan csökken. Az 

antitestek felszívódásának mértéke is változik, a születés utáni első 2 órában gyors ütem-ben csökken a 

felszívódás mértéke a kiskecske bélcsatornájában. A megfelelő immunitás eléréséhez a gida testsúlyának 10%-át 

kell elfogyasztania kolosztrum formájában. A gidáknak az első 5 napon tőgy-meleg, higiénikusan kezelt 

kecsketejet kell adni, de később fokozatosan rátérhetnek a tejpótlók itatatására ( 62. táblázat ,  130. kép ), melyet 

35-40oC hőmérsékleten adagoljuk. A borjak számára készített tejpótlók kiválóan használhatóak a gidák 

nevelésére. Gidák elé 3 hetes kortól kezdve helyezzünk tápot, jó minőségű pillangós vagy réti szénát, amelyből 

fokozatosan többet fogyasztanak. 5. héttől tiszta ivóvízzel kell ellátni az itatót, de ne legyen túl hideg. Megfelelő 

tartás és takarmányozás mellett napi 160-200 g/napos gyarapodás érhető el.  II.  A gidákat 7. nap után választjuk 

el anyjuktól, és mesterségesen neveljük őket (nem ajánlott tejvisszatartás és állategészségügyi okok miatt) ( 63. 

táblázat ). A gidák etetése: 0-7 napig (1. hét) föcstej szoptatás; 8-14 napig (2. hét) napi 3x tejpótló szer; 15-28 

napig (3. és 4. hét) napi 2x tejpótló szer; 29-42 napig (5. és 6. hét) vagy 29-56 napig (5., 6. és 7-8. hét) napi 1-

szeri tejpótló szer. Sikeres a választás, ha időben rászoktattuk a gidákat a száraz takarmányra, ezért a 3. naptól 

legyen előttük friss abrak, víz, nyalósó. 4-5. naptól már nyalósót is fogyasztanak. A gidák napi tejfelvétele: 1. 

héten 0,6-1,5 kg; 2. héten 1,0-2,0 kg; 3. héten 1,6-2,5 kg; 4. héten 2,0-2,8 kg. Egyhetesnél idősebb gidák elé 

tegyünk naponta friss abrakkeveréket és friss szénát, annyit, amennyit naponta elfogyasztanak. Az ellést 

követően a föcstej itatása után átviszik a gidát a gidanevelőbe, ahol 30-as csoportokat alakítanak ki. Egy gidára 

0,8-1 m2 területet számítanak, amíg el nem érik a 8-12 kg-os választási testsúlyt. 

2.5. Növendék állatok takarmányozása 

A gidák felnevelésénél jelentős szakasz a választás. A tejtől és főleg az anyjuktól elválasztott állatok erős 

stressz-hatásnak vannak kitéve. Ennek elkerülésére, illetve lehetőség szerinti csökkentésére a szakaszos 

választás a megoldás. A gidákat először néhány napon át, pár órára elválasztjuk anyjuktól és ízletes szilárd 

takarmányt rakunk eléjük. A különzárás idejét fokozatosan növeljük és elkezdjük az anyákat fejni (naponta 1x). 

Így elérhető, hogy a teljes elválasztás idejére a gidák rászoknak a szilárd takarmányra, és az anyák fejése okán, a 

kevesebb tej miatt, gyakrabban lökik el maguktól a gidákat, ami szintén elősegíti a választási törés csökkentését. 

A növendék állatok takarmányadagjait ( 64. táblázat ) úgy kell megállapítani, hogy a létfenntartásukon felül, 

napi 130-150 g-os súlygyarapodást vegyünk figyelembe. A növendék, vágó- és tenyészállatok növekedésében 

tehát 2 periódust különböztetünk meg: Az I. 3 hónapos korig tart, ebben a szakaszban a növekedés igen gyors 

(150-180 g/nap). A II. szakasz 3-7 hónapos korig tart, amikor a testtömeg-gyarapodás 60-85 g/nap. A 

takarmányozást is ennek megfelelően kell alakítani. Az abrak adag 3 hónapos korig 0,4-0,45 kg abrak, majd 

fokozatosan csökkenteni kell 0,2-0,3 kg-ra. A szálastakarmányokból a 3. hónapban 0,6-0,7 kg/nap 

szárazanyagot kell elfogyasztaniuk, amit 0,6 kg réti széna és 0,3 kg zöldtakarmány tartalmaz. A 7. hónapig a 

szárazanyagigény 1-1,3 kg-ra nő, amit a 0,7 kg réti széna és 0,6 kg zöldtakarmány etetésével elégíthetünk ki. Fő 
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táplálékuk egészen az ivarérettség eléréséig, tehát 7-8 hónapos korig, zöldtakarmány legyen. A 

zöldtakarmányozásnak legolcsóbb és legegészségesebb módja a legeltetés, mert így a vitaminokban gazdag, 

változatos takarmányokon kívül még az állatok fejlődéséhez fontos mozgási szabadság is biztosítva van. A 

mozgás az izom-zat, a csontrendszer és a belső szervek fejlődését is elősegíti. A téli hónapokban lédús 

takarmánnyal és szénával is el kell látni az állatokat. A kecskék előtt mindig legyen tiszta ivóvíz, továbbá 

kalciumot, foszfátot és konyhasót tartalmazó keverék. A tenyészállatok jó kondíciójára jellemző, hogy a bordák 

mindig kitapinthatók a jó húsformák mellett. Ha zsírpárnák takarják a bordákat, akkor a széna és abrakadagokat 

csökkenteni kell. Célkitűzés, hogy 7 hóna-pos korra elérjék a 33-34 kg-os testsúlyt az állatok. 
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17. fejezet - Szaporítás és tenyésztés 
hagyományos és modern 
technológiái (Toldi Gyula) 

A termékenység és szaporaság növelése, kedvező szinten tartása mind a termék-előállítást, mind pedig a 

tenyészállat-állomány utánpótlását alapvetően meghatározza. Mivel a tejtermelés a nőivarú kecskék ellésével 

kezdődik és elapasztásukig tart, így csak megfelelő időben tenyésztésbe vett, rendszeresen termékenyülő és 

szaporodó egyedektől várhatunk folyamatosan nagy mennyiségű tejet. Sok, jó minőségű gidahúst és 

továbbtenyésztésre alkalmas gödölyét is csak azok az anyakecskék tudnak előállítani, amelyek hosszú időn át 

eredményesen termékenyülnek, és megfelelő számú életképes utódot hoznak a világra. Az egyes kecskefajták 

termékenységi, szaporasági mutatói között nincs túl nagy eltérés. A hazai parlagi kecske pl. 9 hónapos korban, 

az intenzív tejhasznú szánentáli 7 hónapos korban vehető tenyésztésbe, az előbbi átlagosan 1,5, az utóbbi 1,8 

utódot hoz világra ellésenként. Az gondozatlan istállóra, az egyoldalú, hiányos takarmányozásra, a legeltetés 

hiányára az állat szaporítószervei –a pete-fészek és herék– reagálnak legérzékenyebben. Ahhoz, hogy állataink 

szaporítását kellően irányítani tudjuk, ismernünk kell a kecskék ivari működésének alapvető jellemzőit. 

1. A kecske ivarzása 

Az ivarzást, mind a nőivarú, mind a hímivarú állatok ivari tevékenységét a nappalok hossza, a hőmérséklet és a 

tápláltsági állapot változása szabályozza. Ezektől függően a nőivarú kecskék többsége az őszi (szeptember, 

október, november) hónapokban ivarzik. Vannak olyan kecskék is, amelyek tavasszal és nyáron is 

termékenyíthetők, ezekben az időszakokban azonban az ivarzás gyengébb. Gyakran előfordul, hogy az őszi 

szezonban termékenyített, tavasszal leellett anyakecske az ellést követő 8-14. napon ivarzik, majd ezt követően 

az ivarzás hosszabb-rövidebb ideig ismétlődik. A szezonon kívüli, tavaszi, nyári sikeres vemhesülésben nagy 

szerepe van az anyák és a bakok tápláltsági állapotának. Az anyakecskék ivarzási ciklusa 18-24 napig tart, 

átlagosan 21 naponként ivarzanak. Az ivarzás időtartama 1,5-3,0 nap. Az anyakecskéket az ivarzás időszak 

elején célszerű termékenyíteni. A kecskék ivarzása jól felismerhető: az állat nyugtalan, a többi állatra ugrál, 

sokat mekeg, élénken rázza a farkát, gyakran vizel. A hüvely nyálkahártyája kipirult, kevés nyálka is lehet rajta, 

a péra-ajkak duzzadtak. A fejős kecske ivarzáskor kevesebb tejet ad. Vannak csendesen ivarzó egyedek, amikor 

az említett jelek alig észrevehetőek. Ilyen kétséges esetekben a kecskebak viselkedése dönti el a kérdést, mert a 

jó bak az ivarzó nősténnyel minden esetben párosodik, de a nem ivarzóval soha. 

2. Tenyésztésbe vétel, tenyésztésben tartás 

A kecskegödölyék és -gidák már 4-5 hónapos korban ivarérettek, ezért legjobb, ha már 3 hónapos kortól 

elkülönítve tartjuk őket. A tenyésztésbe vétel időpontját mindig az életkor és az testsúly együttes figyelembe 

vételével határozzuk meg. A tenyésztésbe vétel alsó határa a 7 hónapos kor. Addig azonban semmiféleképpen 

ne vegyük az állatokat tenyésztésbe, amíg el nem érték kifejlett kori testtömegük 2/3-át, a 30-35 kg-ot. Ha 

korábban termékenyítünk, a gödölyék visszamaradhatnak a fejlődésben, növekedésben, mert az állatnak nem jut 

elegendő táplálóanyag saját életfenntartására, növekedésére, valamint a magzat kihordására és később a 

tejtermelésre. Helytelen viszont az is, ha a kora tavasszal született gödölyéket nem fedeztetik születésük évében, 

hanem csak a 2. esztendőben. Ennek az lesz a következménye, hogy a növendék gödölye elhízhat, nehezebben 

fogamzik. Az ilyen állat első téli takarmánya veszendőbe megy, mert nem fizet meg érte tejjel, és csak 2 év után 

fog hasznot hozni gazdájának. A korán, 7-8 hónapos korban tenyésztésbe vett kecskebakhoz az első 

termékenyítési szezonban kevesebb nőstényt párosítsunk, nehogy a túlzott igénybevétel gátolja a fejlődést. Az 

anya-kecskék 3-5 éves, a tenyészbakok 3 éves korukban vannak tenyészerejük teljében. Anyakecskék között 

gyakoriak az olyan egyedek, amelyek 8-9 éves korukban is sok tejet adnak. Tenyészbakot azonban 5 éves kor 

után ne hagyjunk tenyésztésben. 

3. Párosítás 

A fedeztetés időpontját meg kell terveznünk, mert az, hogy mikor kapunk utódokat, jelentősen befolyásolja a 

tartási költségeket és a termékek értékesítési árát. Régi gyakorlat szerint a kecskéket évente 1x, csak ősszel 

termékenyítették. Ennek az előnye az, hogy az ellés ideje kora tavaszra esik, amikor a frissfejős és növendék 



 Szaporítás és tenyésztés 

hagyományos és modern 

technológiái (Toldi Gyula) 

 

 85  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kecskék takarmányozása a legkisebb költséggel megoldható, és a pecsenyegidák még Húsvét előtt értékesíthetők 

a legkedvezőbben. Napjainkban, tejhasznú kecskék tartásakor az a célunk, hogy egész éven át folyamatos legyen 

a tejtermelés. Ez különösen akkor valósítható meg, ha sok a kecskénk, és a tejet értékesítjük. Ilyenkor arra kell 

törekednünk, hogy anyaállományunk egyes csoportjait más-más időpontban, pld. 8 hónaponként fedeztessük. 

Párosítás előtt mindig vizsgáljuk meg állományunkat, és gondosan tervezzük meg előre, milyen tenyészbakokat 

használunk termékenyítésre. Azt is mérlegelnünk kell, hogy melyik bakot melyik anyakecskével párosítsák. A 

bak és az anya testnagysága között ne legyen túl nagy különbség! Ha tenyészbakot, vagy nőivarú tenyészállatot 

vásárolunk, azt legalább 1-2 hónappal a fedeztetések előtt szállítsuk haza, hogy ideje legyen megszokni az új 

környezetet, alkalmazkodni tudjon az új takarmányozáshoz. A pároztatások megkezdése előtt 3-4 héttel 

készítsük fel állatainkat az ivarzásra (flushing). A takarmányadag fehérjetartalmának –pl. az abrakban a zab 

arányának– növelésével, E- és A-vitaminban gazdag növények, pl. sárgarépa etetésével, a bakoknak napi 2 

nyers tojás adagolásával nagymértékben hozzájárulhatunk a szaporaság fokozásához. A pároztatás módja más 

állatfajokhoz hasonlóan négyféle lehet. 

Vad pároztatás. Ha több nőivarú kecske és több bak együtt tartózkodik, és emberi irányítás nélkül, tetszés 

szerint párosodnak, akkor vad pároztatásról beszélünk. Hátrányai – a bakok gazdaságtalan használata, az utódok 

ismeretlen származása stb. – miatt ezt a módszer ne alkalmazzuk. 

Háremszerű pároztatás. Ennek a módszernek a lényege, hogy az anyákat csoportokra osztjuk, és minden 

csoportba egy tenyészbakot helyezünk. Az egy kifejlett tenyészbakhoz csoportosítható nőivarú kecskék száma 

30-40 lehet egy termékenyítési szezonban. Ebben az esetben az újszülöttek származása ismert. Hátránya, hogy a 

bak igénybevételét nem tudjuk irányítani, így kevesebb anyaállat számítható egy bakra. 

Kézből való pároztatás. Ezt a módszert – bár munkaigényesebb – akkor javasoljuk, ha magas színvonalú 

tenyészet kialakítása a célunk. S ilyenkor az ivarzó anyát az előre kijelölt bakhoz vezetik, és úgy fedeztetik. Az 

utód származása ismert. Lehetővé válik a bak ésszerű igénybevétele, így egy apaállatra 60-80 nőivarú állat is 

számítható. Egy bakkal naponta 6 párzásnál többet ne végeztessünk, mert utána már az nem lehet eredményes. 

Ez az a pároztatási módszer, amit jelenleg legalkalmasabbnak tartunk a háztáji kecsketenyészetek számára. 

A legkorszerűbb eljárásnak, a kecskék mesterséges termékenyítésének hazánkban még nincs olyan gyakorlata, 

mint például a szarvasmarha-tenyésztésben, de a hazai gazdaságokban már megoldható. A sperma tartós 

tárolása, az anyák mesterséges termékenyítési technológiájának kidolgozása rövidesen lehetőséget ad arra, hogy 

a kecsketenyésztő gazdaságok ilyen szolgáltatásokat is igénybe vehessenek. A mesterséges termékenyítésnek 

sokféle  előnye  van a kecsketenyésztő számára is. Az apaállat-gazdálkodással, a sperma tartós tárolásával 

foglalkozó szerveknek nagy gyakorlatuk van az apaállatok termelési eredmények alapján való kiválasztásában. 

Ezeknek a szervezeteknek több, jó minőségű, utódellenőrzött tenyészbakjuk van, így nagyobb a választék, mint 

amilyen egy kistenyésztőnek helyben elérhető. Nem jelentkezik a bak tartási költsége. A bak tartására használt 

férőhelyen így további termelő állatokat helyezhetünk el. Kiváló apaállatoktól – a sperma mélyhűtésével – 

haláluk után is kiváló utódokat kaphatunk. Egy apaállat évente 400-3000 nőivarú kecske termékenyítésére is 

elegendő. A kistenyésztők mentesülnek a bakszagtól, így a szomszédok haragjától. 

4. A vemhesség 

A kecske vemhességi ideje – a fogamzástól az ellésig eltelt idő – 145-155, átlagosan 150 nap. Az ellés napjának 

meghatározását segíti a 150 napos vemhességi idő alapján kiszámított táblázat ( 65. táblázat ). Az ellés 

időpontját úgy állapítjuk meg, hogy a fedeztetés napjából levonjuk az ellés hónapja mellett található számot. Így 

például a július 10-én termékenyített anya ellése december 7-re várható. Az ivarzás elmaradása a fedeztetés után 

vemhességre utal. Az anyakecskék vemhességének megállapítására csak a külső tünetek alapján vagy 

ultrahangos vizsgálattal következtethetünk. Ez utóbbi módszerrel a kecskék vemhessége 40 nap után nagy 

valószínűséggel megállapítható. A vemhes kecske étvágya megnő, takarmányát félti társaitól, természete 

nyugodtabb lesz, az utolsó 2 hónapban a has szemmel láthatóan megnő. Az ellést megelőző hetekben a tőgy 

erősen megduzzad és a kiskecskék mozgolódása az anya testén is észlelhető. A vemhes állat az ellés utolsó 

heteinek kivételével nem igényel különleges gondozást. A vemhesség első 2 hónapjában az anyát ne szállítsuk 

messzire, de később, amikor már 2-3 hónapos vemhes, az anya nyugodtan szállítható. Arra is ügyelni kel, hogy 

a vemhes kecskét ne érje ütés, döfés, nehogy elvetéljen. A szabadban való mozgást (még télen is!) biztosítani 

kell, ezzel is könnyíthető majd az ellés lefolyása. 

A vemhes kecske takarmányozására nagy figyelmet kell fordítani. A takarmány bőséges és jó minőségű legyen. 

Rothadt gumós takarmány, dohos abrak, penészes széna, anyarozs etetése, túl hideg víz itatása elvetélést 

okozhat. A vemhes gödölyéket nem kell túl bőségesen takarmányozni, nehogy a túlfejlett magzat, illetve 
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magzatok nehéz ellést okozzanak az először még amúgy is szűk szülőút miatt. A vemhes anyakecskéket viszont 

azért kell bőségesen takarmányoznunk, mert a tejtermelés mellett az anya a takarmány egy részét a magzat 

fejlődésére fordítja, más részét – a vemhesség utolsó heteiben – tartalék táplálóanyagok elraktározására 

használja. A tartalék tápláló-anyagokat azonban csak akkor tudja az állat jól elraktározni és a tejelési időszakban 

újra felhasználni, ha kellő időben, az ellés előtt legalább 3-4 héttel a vemhes anyát szárazra állítjuk, azaz a 

fejését fokozatosan abbahagyjuk. 

A kecskék nagy részének tejtermelése az elléshez közeledve fokozatosan csökken és 1-2 hónappal az ellés előtt 

meg is szűnik. Vannak azonban olyan kiváló tejelő egyedek is, amelyeknél ez nem következik be. Ekkor a fejést 

fokozatosan be kell szüntetni: először naponta, majd kétnaponként egyszer fejjük ki alaposan a tejet, egészen az 

elapasztás végéig, nehogy az állat tőgygyulladást kapjon. Ha így sem sikerül szárazra állítani, akkor átmenetileg 

el kell vonnunk a takarmányt, ha ez sem segít, a felvett folyadék mennyiségét kell csökkentenünk. Ha a vemhes 

állatot nem állítjuk szárazra, azzal nemcsak az anyát, hanem a születendő gödölyéket, gidákat is gyengítjük. 

5. Az ellés 

Az ellés várható idejét ismerve, készüljünk fel az elletésre! Az erre a célra kialakított istállórészt ki kell 

takarítani, a helyiséget és minden berendezési tárgyat fertőtleníteni kell. Fertőtlenítőszerként használhatunk a 

háztartási üzletekben kapható hypót és klórmeszet. Az istállók rendszeres meszelése kiváló fertőtlenítő hatású. 

Készítsünk elő fertőtlenítőszert a köldök fertőtlenítéséhez, továbbá langyos vizet, szappant, tiszta törölközőt. 

Ha több kecskénk van, felvetődik a kérdés, hogy egyedileg vagy csoportosan ellessünk. Mindig annyi kecskét 

ellessünk együtt, hogy az újszülöttek az első napokban biztonsággal megtalálják anyjukat, mert csak így lehet 

megfelelő a pár napos állatok táplálkozása a föcstejes időszakban. 

A kecskék egyedi bokszokban való elletése nem indokolt, mivel az állatok egyedi etetése, itatása, tisztítása 

nagyobb állomány esetén túl sok munkával jár. Célszerű a kiscsoportos, 3-5 anyakecske egyidejű elletése. 

5.1. Az ellés előjelei 

Az ellés közeledtére az állat külsejének és viselkedésének megváltozása alapján következtethetünk. Az ellést 

megelőző napokban a péraajkak erősen megduzzadnak, kipirulnak. A faroktő két oldalán levő medenceszalagok 

meglazulnak. A gödölyék tőgye hirtelen megduzzad, az állat kitőgyel. A tőgyből sárgás, nyúlós váladék fejhető. 

A kecske nyugtalan, nyögdécsel, hátrafelé tekintget, rövid időközönként vizel, székel, ezzel arra figyelmeztet 

bennünket, hogy elérkezett az ellés ideje. 

5.2. Az ellés lefolyása 

Az ellés kezdetét a hüvely nyílásában megjelenő vízhólyag jelzi. Ez egyrészt tágítja a szülőutat (ezért nem 

szabad felrepeszteni), másrészt a felrepedése után kiömlő magzatvíz sikamlóssá teszi azt, ezzel elősegíti az 

újszülött kecskék világrajövetelét. A vízhólyag felrepedése után megjelennek a magzat elülső végtagjai, majd 

köztük a fej. A köldökzsinór az ellés folyamán általában elszakad. Ha mégsem szakadna el, a hasfaltól számítva 

1-2 ujjnyira tépjük el. 

A köldökcsonkot azonnal fertőtleníteni kell alkoholos jódoldattal. Elmulasztása esetén megnő a fertőzés 

lehetősége. Az újszülöttek orrát, száját, tiszta ronggyal szabadítsuk meg a ráragadt magzatmáztól, és tegyük őket 

az anya alá, hogy az tisztára nyalhassa. Ha az anya ezt nem végzi el, magunk töröljük le a rátapadt magzatvizet 

és nyálkát. Amikor a kecske ikreket ellik, az 1. újszülött megjelenése után ½ órával a 2., ezután pedig a 3., 

esetleg a 4. jelentkezik. Az ellésnek 1-3 óra alatt be kell fejeződnie. Az újszülött gödölyék és gidák testsúlya az 

ivadékok számától függően 1,5-4,0 kg. A kecskéknél igen ritka a nehéz ellés. Csak akkor segítsünk, ha az anya 

képtelen a magzatot a világra hozni. Ha a vízhólyag után a magzat megjelenése 2 órát késik, rendellenes elléssel 

számolhatunk. Ha szabályos fejfekvésben (35. ábra) helyezkedik el a magzat, de egyik vagy másik lába 

hátrahajlik (36. ábra), vagy a fej oldalra vagy hátrahajlik (37. ábra), és elég keskeny a kezünk, akkor magunk 

is beavatkozhatunk. Ilyenkor a kiskecske egyik vagy mindkét lábát toljuk vissza, majd az első esetben a hátra 

maradt lábat húzzuk előre, a második esetben a fejet emeljük az elülső lábakra, és a kiskecskét a két első lábánál 

fogva segítsük világra. Húzni csak szabályos fekvésű újszülöttet szabad! Rendellenes magzatfekvés gyanúja 

esetén azonnal hívjunk állatorvost! Többes ikrek (38. ábra) esetén előfordulhat, hogy a két elülső láb között 

megjelenik a fej, és mégsem tud kiszabadulni az újszülött. Ilyenkor általában az egyik láb és a fej az egyik 

újszülötté, a másik láb a másiké, ezért az egyik kiskecskét fel kell áldozni. A segítségnyújtáshoz hívjunk 

állatorvost! Az utolsó kiskecske megszületése után 1-2 órán belül az anyakecskének el kell dobnia a 
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magzatburkot. Ikerellés esetén a magzatburok az első újszülött után és a második megjelenése előtt vagy 

együttesen távozik. Ha ezt 4-6 óra elteltével sem teszi, hívjunk állatorvost. Ellés után az anyakecskét néhány 

napig különös figyelemmel gondozzuk, takarmánya meleg ivós, a férőhelye tiszta, száraz legyen. 

6. Szaporodási zavarok 

A hím- és nőivarú egyedek szaporodási zavaráról, meddőségről akkor beszélünk, ha az állatok valamilyen ok 

miatt képtelenek utódokat létrehozni. A meddőség lehet vele született és az állat élete folyamán szerzett. A vele 

született ivarszervi rendellenességek, mint például rejtettheréjűség, váltivarúság miatt az állatokat már fiatalon 

ki kell selejtezni. Az állat élete folyamán szerzett meddőségét élettani okok, tartási, takarmányozási hibák, 

betegségek válthatják ki. Élettani okok miatt válik meddővé az öreg állat. Meddőséget okozó tartási hiba a 

mozgatás hiánya, a takarmányozási hiba, a túltápláltság, ami elhízást okoz, ez pedig akadálya lehet a 

fogamzásnak. A rosszul tápláltság, az energia-, fehérje-, foszfor-, A-vitamin hiány is akadálya lehet a normális 

szaporodásnak. Fertőző betegségek, mint például brucellózis, chlamydiózis, szintén szaporodási zavarokhoz 

vezetnek. A szaporodási zavar fogalomkörébe tartozik a vemhesség idő előtti megszakadása, a vetélés, a 

koraellés is. Ha az újszülött kecskék a vemhesség 120. napja előtt holtan jönnek a világra, vetélésről, ha a 120. 

nap után, koraellésről beszélünk. Utóbbi esetben gondos ápolással életben tarthatók az újszülöttek. A vetélést, 

koraellést szintén tartási, takarmányozási hibák, fertőző betegségek válthatják ki. 
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18. fejezet - TÁMOGATÁSOK A JUH- 
ÉS KECSKEFAJBAN (Polgár J. Péter) 

A juhágazat a 2004 évi csatlakozás óta az európai unió támogatási rendszere szerint részesülhet 

támogatásokban. A támogatások igénybevétele a minisztériumi rendeletekben meghatározott feltételek alapján 

történhet meg. A hazai támogatott anyajuhlétszám felső határa 1 millió 146 ezer egyed. Az anyajuhok után az 

Európai Mezőgazdasági garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS) és az ahhoz 

csatlakozó nemzeti támogatások (TOP UP) szerint kerülhet sor kifizetésre. A SAPS támogatásokat minden 

művelt terület, így a gyepterület kapcsán is igénybe lehet venni. A TOP UP támogatások esetében a támogatott 

létszám az előző évben visszaigazolt anyajuh létszám alapján kerül kiosztásra. A támogatás általános feltételei 

közé tartozik a törvényi előírásokban rögzített apaállat-használat, - vagyis a„zugkos” használatának tilalma-, a 

tartós jelölés, folyamatos nyilvántartás és annak adatszolgáltatása. A támogatott állatlétszámra „birtokon tartási 

kötelezettséget” írnak elő. 

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő anyaállatok nyújtható: juh fajú;nőivarú; a birtokon tartás 

utolsó napján legalább egy éves vagy egyszer ellett (anyajuh). 

A támogatásra az a termelő jogosult, aki az előírt időszakban az MVH által rendszeresített 

formanyomtatványon támogatási kérelmet nyújt be; a kérelmén legalább 10 állatot jelent be; a kérelmen 

bejelentett anyajuh-létszámot a kérelembenyújtási időszakot követő naptól kezdődően 100 napig folyamatosan a 

tenyészetében tartja; a birtokon tartási időszak alatt történő kérelmezett állatállomány tartási helyének 

megváltoztatását annak bekövetkezésétől számított 15 munkanapon belül bejelenti az MVH által rendszeresített 

formanyomtatványon;gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a juh ENAR rendeletben 

foglaltak betartásáról; gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, 

gondoskodik a tenyészetében tartott állatállománynak a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről, 

folyamatos nyilvántartásáról, és az adatok bejelentéséről az adatbázisba, beleértve a tenyészetből történő 

bármely be- és kiszállítást is a támogatható állat tenyészetének tartója; ügyfél-regisztrációs számmal 

rendelkezik; ügyfél-regisztrációs száma szerepel a juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban. 

A kedvezőtlen adottságú (és NATURA 2000) területeken tartott állatlétszám után – történelmi bázisjogosultság 

alapján – anyajuh kiegészítő támogatást lehet igényelni. 

A juhtenyésztési tevékenységet folytató, regisztrált juh vagy kecsketartó pályázhat továbbá → védett, őshonos 

és veszélyeztetett gazdasági állatfajták tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó → tenyésztésszervezési 

feladatok támogatására nyújtott → állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási → egyes állatbetegségek 

megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos támo-gatásokra. 

A juhhús liberalizált termékpálya keretében kerül a piacra. Ebben az esetben egy meghatározott támogatás a 

húsfelvásárlás kiegyensúlyozott piaci működését is garantálja, ezt magántárolási támogatásnak nevezzük. 

Célja: a juhhús felesleg ideiglenes eltávolítása a piacról – felvásárlás nélkül – a piaci árcsökkenés 

megakadályozására. Kedvezményezettje a kereskedő és/vagy feldolgozó. A magántárolási támogatás biztonsági 

hálóként működésbe lép abban az esetben, ha a piaci árak egy előre meghatározott minimum szint alá esnek. Két 

szintje van a piaci beavatkozásnak: A magántárolás pályázati úton működik, ahol az ajánlatokat 3 hónapos 

időszakra lehet benyújtani, de a valódi tárolási idő a tároltatást vállaló érdekeitől függően 3 hónaptól 7 hónapig 

terjedhet. A minimális pályázati mennyiség 4 tonna. 
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